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Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ  
ΤΗΣ ΕΡΙΤΙΜΟΥ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΩΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Κ. ΕΛΕΝΑΣ 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ  
 
- Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη Ρόδου κ. Κύριλλε,Εκπρόσωπε της Α.Θ. 
Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου,  
 
-Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη Δωδώνης κ. Χρυσόστομε, Πρόεδρε του 
Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της 
Ελλάδος,  
 
-Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη Ηλείας κ. Γερμανέ, Ποιμενάρχα της 
Φιλοξενούσης Ιεράς Μητροπόλεως Ηλείας,  
  
- Σεβασμιώτατοι και Θεοφιλέστατοι Άγιοι Αρχιερείς, 
 
-Άγιοι Πατέρες εκπρόσωποι των Ι. Μητροπόλεων της Εκκλησίας της 
Ελλάδος, 
   
- Αξιότιμοι κ. Αντιπεριφεριάρχη, κ. Δήμαρχε Πύργου , κ. Δήμαρχοι , κ. 
Πρόεδροι. Εκπρόσωποι των τοπικών Διοικητικών Στρατιωτικών Αρχών 
και Σωμάτων Ασφαλείας,  Εκπρόσωποι και Φορείς του Τουρισμού ,   
 
-Αξιότιμοι κ.κ. Σύνεδροι, 
 
Κυρίες και Κύριοι, 
 
 Εκ μέρους της  Εξοχωτάτης Υπουργού Τουρισμού κ.  Έλενας 
Κουντουρά, και του Γενικού Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και 
Ανάπτυξης, κ. Γεωργίου Τζιάλλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω  αρχικά 
για την φιλοξενία στον μοναδικό αυτό τόπο τόσο την Μητρόπολη Ηλείας, 
όσο και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, τον Δήμο Πύργου Ηλείας, τον 
Σύλλογο Ξενοδόχων Δήμου Πύργου Ηλείας και το Επιμελητήριο Ηλείας.  
 
 Στη συνέχεια ευχαριστούμε το ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ 
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ της Εκκλησίας της Ελλάδος  για 
τη διοργάνωση του  Γ’ Πανελληνίου Συνεδρίου, αλλά και για την 
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απρόσκοπτη και γόνιμη συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού όλο 
αυτό το διάστημα.  
  Και από της θέσεως μας να καλωσορίσουμε επίσης τους 
Εκπροσώπους  των Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, της  
Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης και των Ιερών 
Μητροπόλεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου στα Δωδεκάνησα, οι 
οποίοι παρευρίσκονται εδώ στο Γ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο 
Προσκυνηματικών Περιηγήσεων  με θέμα : «Από την Αρχαία Ολυμπία 
στη Σύγχρονη Ηλεία» σε συνέχεια της εξαιρετικής συνεργασίας, που 
έχουμε χτίσει, από κοινού, τον τελευταίο καιρό στο πλαίσιο των εργασιών 
των Κοινών Επιτροπών Προσκυνηματικού Τουρισμού. 
 Η ανάπτυξη του Θρησκευτικού-Προσκυνηματικού Τουρισμού, 
συγκαταλέγεται ανάμεσα στις προτεραιότητες του Υπουργείου 
Τουρισμού της Χώρας μας  για την ανάπτυξη των ειδικών μορφών 
τουρισμού. Ειδικότερα έως σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω 
ενέργειες:  
 
 Το Υπουργείο Τουρισμού, έχει υπογράψει τρία Πρωτόκολλα - 

Μνημόνια Συνεργασίας με τις  τρεις  Εκκλησίες: 
 
α) την Εκκλησία της Ελλάδος 
 
β) την Εκκλησία της Κρήτης και 
 
γ) τις Ιερές Μητροπόλεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου στα 
Δωδεκάνησα (Ι.Μ. Ρόδου, Ι.Μ. Σύμης, Χάλκης, Τήλου και Καστελορίζου, 
Ι.Μ. Κώου & Νισύρου, Ι.Μ. Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας, Ι.Μ. 
Καρπάθου και Κάσου, Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου) 
 
Σύμφωνα με τα εν λόγω Πρωτόκολλα-Μνημόνια καθορίστηκαν από 
κοινού οι στόχοι: 
 

 Η ανάδειξη και διατήρηση των θρησκευτικών και λατρευτικών 
στοιχείων της Χώρας 

 
 Η προσέλκυση και ανάπτυξη των ταξιδιών θρησκευτικού 

ενδιαφέροντος 
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 Η συνεχής βελτίωση της γενικότερης τουριστικής εικόνας της χώρας 
τόσο στο εσωτερικό  όσο και στο εξωτερικό 

 
 Η αύξηση και επιμήκυνση της περιόδου επισκεψιμότητας 
 
 Η παροχή στους επισκέπτες των βέλτιστων υπηρεσιών. 
 

 Στο πλαίσιο της ενεργοποίησης των  Πρωτοκόλλων-Μνημονίων 
συνεργασίας (επί Υπουργίας της Υπουργού κ.  Έλενας Κουντουρά), 
συστήθηκαν οι αντίστοιχες Επιτροπές Προσκυνηματικού Τουρισμού 
μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και κάθε Εκκλησίας, οι οποίες 
ξεκίνησαν τις συναντήσεις τους από το 2016 και συνεχίζονται έως 
σήμερα. Στόχος των συναντήσεων είναι η συντονισμένη ανάπτυξη και 
προβολή του Θρησκευτικού-Προσκυνηματικού Τουρισμού της χώρας 
μας, μέσω της συντονισμένης και στοχευμένης, για κάθε αγορά στόχο, 
προβολής του Προσκυνηματικού Τουρισμού. 

 
 Ζητήθηκε από τις 3 Εκκλησίες, οι οποίες ετοίμασαν και απέστειλαν, 

προωθητικό υλικό (φωτογραφίες Ι.Μ., κειμηλίων Αγίων, περιγραφές 
αυτών) στην βάση συγκεκριμένων προδιαγραφών, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ο ενιαίος τρόπος καταγραφής και αποτύπωση του 
συνολικού προσκυνηματικού υλικού και η κοινή προβολή του από 
την ιστοσελίδα του ΕΟΤ.  

 
 Στο πλαίσιο των συναντήσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, 

παρουσιάστηκε εκ μέρους του Υπουργείου Τουρισμού το πρόγραμμα 
προτεινόμενων βασικών δράσεων του Υπουργείου και του ΕΟΤ για την 
προώθηση του Θρησκευτικού - Προσκυνηματικού Τουρισμού κατά τα 
έτη 2017-2018-2019, ενώ επίσης συζητήθηκε και η δημιουργία μιας 
ενιαίας «Ελληνικής θρησκευτικής ταυτότητας» (branding) που θα 
λειτουργήσει ως εργαλείο στην προσπάθεια παρουσίασης ενός κοινού 
προϊόντος για όλη την ελληνική επικράτεια.  

 
 Για τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων, με πρωτοβουλία του 

Υπουργείου Τουρισμού το 2018 ξεκίνησαν κοινές συναντήσεις με με 
τις 3 Εκκλησίες, το Υπουργείο και τον ΕΟΤ. Στο πλαίσιο των 
συναντήσεων αυτών το Υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ εκπόνησαν 
και παρουσίασαν συγκεκριμένο πλάνο Δράσεων (Action Plan 2017-
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2018) για την προώθηση του Προσκυνηματικού Τουρισμού στην 
Ελλάδα.  

Ειδικότερα: 
Α. Οι δράσεις που βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης της υλοποίησής 
τους είναι: 

 Η δημιουργία εντύπου ταυτότητας του ελληνικού Θρησκευτικού-
Προσκυνηματικού Τουρισμού σε 3 γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, 
ρώσικα). Για 1η φορά ετοιμάζεται ένα συνολικό έντυπο το οποίο 
προβάλει καθολικά την ταυτότητα του Προσκυνηματικού Τουρισμού 
της Ελλάδας και στην δημιουργία του οποίου συμμετείχαν και 
παρουσιάζονται οι 3 Εκκλησίες, το Άγιος Όρος και η Καθολική 
Εκκλησία στην Ελλάδα.  

 Η δημιουργία Θρησκευτικού-Προσκυνηματικού Χάρτη της Ελλάδος 
 Δημιουργία Βίντεο παρουσίασης του Θρησκευτικού-Προσκυνηματικού 

Τουρισμού της Ελλάδας, χρονικής διάρκειας 5’, το οποίο θα 
μεταφραστεί επίσης σε αγγλικά και ρώσικα 

Β. Δράσεις που σχεδιάζονται: 
 Forum Προσκυνηματικού Τουρισμού στις αγορές στόχο 
 Fam & PressTrips Προσκυνηματικού Τουρισμού από τις αγορές 

στόχο 
 Διοργάνωση events/ Εκθέσεων προσκυνηματικού ενδιαφέροντος 

που θα ταξιδέψουν σε επιλεγμένες  χώρες σε όλο τον κόσμο  
 

 Τέλος, θα ήθελα ακόμη μία φορά να ευχαριστήσω τους 
Σεβασμιωτάτους Προέδρους, τους Γραμματείς και όλα τα μέλη των 
Κοινών Επιτροπών Προσκυνηματικού Τουρισμού της Εκκλησίας της 
Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης και των Ιερών Μητροπόλεων του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου στα Δωδεκάνησα, και να σας 
διαβεβαιώσω ότι στόχος του Υπουργείου Τουρισμού είναι και παραμένει η 
συνέχιση της άψογης συνεργασίας μας για την ανάδειξη αυτού του 
πολύτιμου αγαθού του τόπου μας με σεβασμό στη χριστιανική πίστη και 
την προσφορά κάθε δυνατής αρωγής εκ μέρους της πολιτείας στους 
προσκυνητές – επισκέπτες και στους φορείς που εργάζονται σε αυτή την 
κατεύθυνση. 
 
 Μεταφέροντας τις ευχές της Εξοχωτάτης Υπουργού Τουρισμού 
επιτρέψατε μου να  σας ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του  Γ αυτού 
Πανελληνίου Συνεδρίου της Εκκλησίας της Ελλάδος. 


