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Προσφωνήσεις…… 
 Απευθύνω σε όλους σας εγκάρδιο χαιρετισμό, με την ευκαιρία της διοργάνωσης του Γ ‘ 
Πανελληνίου Συνεδρίου Προσκηνυματικών περιηγήσεων με θέμα «ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 
ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΗΛΕΙΑ» και συγχαίρω το Υπουργείο Τουρισμού της Ελλάδος και το Συνοδικό 
Γραφείο Προσκυνηματικών περιηγήσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για την 
πρωτοβουλία τους αυτή, η οποία αναγνωρίζει την αξία και την συμβολή του θρησκευτικού τουρισμού 
και των προσκυνηματικών περιηγήσεων στην Οικονομία και την Κοινωνία.  
Ποια όμως η διαφορά του θρησκευτικού τουρισμού και της προσκυνηματικής περιήγησης; Ως 
Θρησκευτικός Τουρισμός ορίζεται το σύνολο εκείνο των τουριστικών δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με τη διενέργεια ταξιδιού μεμονωμένων ατόμων ή οργανωμένων ομάδων σε τόπους, 
χώρους και μνημεία θρησκευτικής σημασίας για λόγους θρησκευτικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού 
και ενημερωτικού ενδιαφέροντος.  
 Ως Προσκυνηματική περιήγηση: Όλο το παραπάνω σύνολο των δραστηριοτήτων όταν 
διενεργείται με κεντρικό κίνητρο ή το προσκύνημα, ή/και την συμμετοχή σε θρησκευτικές τελετές/ 
εκδηλώσεις, ή/και την εκπλήρωση τάματος. 
 Με τον όρο προσκυνηματική περιήγηση ως γνώμονα και με βάση το γεγονός ότι η Κύπρος 
είναι γη αιθέρια και ευλογημένη με ιερές θρησκευτικές ρίζες, ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού 
έχει εκπονήσει μια σειρά διαδρομών με βάση την έντονη χριστιανικότητα της Νήσου. Διαδρομές που 
ακολουθούν τα βήματα των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα, του Τιμίου Σταυρού, της Βυζαντινής 
Τέχνης,  του Μοναχισμού- Ασκητισμού, της πολυπολιτισμικότητας της Κύπρου και φυσικά της 
ΟΥΝΕΣΚΟ, με  δέκα Βυζαντινές Εκκλησιές στην καρδιά του καταπράσινου Τροόδους, να συνθέτουν 
και να κοσμούν αυτήν την τελευταία διαδρομή. Με σταθμούς σε μνημεία θρησκευτικής ευλάβειας, οι 
πιο πάνω διαδρομές μαρτυρούν την ιστορική πορεία του νησιού στο Χριστιανισμό και τη βαθιά πίστη 
που υπάρχει στο νησί από την απαρχή του Χριστιανισμού μέχρι και σήμερα.  
 Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι η Κύπρος, το νησί της ομορφιάς, όπου σύμφωνα με την 
ελληνική μυθολογία γεννήθηκε η θεά Αφροδίτη, ήταν η πρώτη χώρα στην οποία διαδόθηκε το 
μεγάλο μήνυμα για την έλευση του Χριστιανισμού. Το νησί υπήρξε η πύλη μέσω της οποίας το 
μήνυμα του Ευαγγελίου εξαπλώθηκε σε όλα τα μήκη και πλάτη της Οικουμένης. Η πρώτη αποστολή 
των μετέπειτα Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα - ο τελευταίος ήταν κυπριακής καταγωγής-  
πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, σύμφωνα με τη θέληση και την επιθυμία του Θεού: «ούτοι μεν ουν 
εκπεμφθέντες υπό του Πνεύματος του Αγίου κατήλθον εις την Σελεύκιαν, εκείθεν τε απέπλευσαν εις 
την Κύπρον» (Πραξ. ιγ' 4). 
 Αυτή η θεία «επιλογή», που ταυτόχρονα αποτελεί στολίδι και κληροδότημα για το νησί, 
εκφράζεται μέσα από πολλά μνημεία που είναι αφιερωμένα στο Χριστιανισμό, καθώς και μέσα από 
την πληθώρα των αγίων που το όνομά τους συνδέεται με το νησί, προσδίδοντας του την ονομασία 
«Κύπρος, νήσος των αγίων». Ο επισκέπτης της Κύπρου δεν μπορεί παρά να αισθανθεί ψυχική 
ανάταση, εφόσον η καρδιά του, μέσα από τη μοναδική εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, τις βιβλικές 
ιστορίες που αφηγούνται οι αρχαίες εικόνες και οι τοιχογραφίες, τα πλούσια εκκλησιαστικά μουσεία 
και τον βυζαντινό θησαυρό των δέκα εκκλησιών στα ορεινά, οι οποίες είναι θρησκευτικά ανεκτίμητες 
και αποτελούν μέρος της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ, θα πλημμυρίσει με φώτιση, 
ηρεμία και αφοσίωση. 
 Συγχαίροντας και πάλι για αυτή την πρωτοβουλία εύχομαι Καλή Επιτυχία στις εργασίες του 
Συνεδρίου και εκφράζω τη βεβαιότητα ότι το υλικό και τα συμπεράσματά του θα φωτίσουν τη σκέψη 



μας και θα συναντήσουν τις ανησυχίες μας για τo μέλλον της Ηλείας, της Κύπρου και άλλων 
ευλογημένων τόπων του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού με απώτατο στόχο, την διαφύλαξη της 
Πίστης μας αλλά και της προβολής της στους συνανθρώπους μας και στα παιδιά μας.  
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