ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΙΑΣΚΟΥ
στην Επιστημονική Ημερίδα για
«Το έργο του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών
Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά τη 12χρονη
λειτουργία του και οι προσεχείς δράσεις του»
(Αθήνα, 3.12.2013)

Σεβασμιότατοι Άγιοι Πατέρες,
Πανοσιολογιότατοι ,
Αγαπητοί Εκπρόσωποι των Ιερών Μητροπόλεων
της Εκκλησίας της Ελλάδος,
Κυρίες και Κύριοι,
Η σημερινή επιστημονική ημερίδα αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό
βήμα στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουμε από κοινού,
Υπουργείο Τουρισμού και Εκκλησία της Ελλάδος για την
προώθηση και ανάδειξη της διαχρονικής αξίας, αλλά και της
ιδιαίτερης δυναμικής, που εμπεριέχει ο Θρησκευτικός και
Προσκυνηματικός Τουρισμός στη Χώρα μας.
Το Συνοδικό Γραφείο της Εκκλησίας της Ελλάδος επιτελεί
εξαιρετικά σημαντικό έργο και θα ήθελα να διαβεβαιώσω για την
έμπρακτη υποστήριξη αυτών των προσπαθειών, τόσο από το
Υπουργείο Τουρισμού όσο και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
Θερμά συγχαρητήρια, για τη σημερινή πρωτοβουλία σε όλους
όσοι συνέβαλαν στην υλοποίησή της.
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Ο σκοπός μας είναι κοινός και η συνεργασία μας μέχρι σήμερα,
αγαστή και συνεχής.
Τα οφέλη από την ανάπτυξη του Προσκυνηματικού Τουρισμού θα
είναι πολλαπλά και θα καταστήσουν την πατρίδα μας επίκεντρο
στον παγκόσμιο Χάρτη του Θρησκευτικού Τουρισμού.
Ο Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός τουρισμός αποτελεί μια
θεματική μορφή που αποδεικνύεται ιδιαίτερα ανθεκτική, ακόμη και
σε περιόδους κρίσης, αφού εδράζει τα θεμέλιά της στον
Πολιτισμό και στο διαχρονικό θρησκευτικό συναίσθημα του
ανθρώπου.
Είναι ένας αναπτυσσόμενος
συνεισφέρει σημαντικά
¾
¾
¾
¾

θεματικός

τομέας, ο οποίος

στην προσπάθεια εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος,
στην εξωστρέφεια,
στην περιφερειακή ανάπτυξη και
στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς τη χώρα.

Είναι ένας τομέας που ενισχύει και εδραιώνει τον «Τουρισμό των
Τεσσάρων Εποχών», αναδεικνύοντας τη θρησκευτική, αλλά και
πολιτισμική κληρονομιά του τόπου μας.
Η σημερινή ημερίδα, έρχεται ως συνέχεια της πρόσφατης
συνάντησής μας για την παρουσίαση στον Μακαριώτατο, των
στατιστικών αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξήχθη προς τα
Τουριστικά Γραφεία, για την ανάπτυξη των προσκυνηματικών
περιηγήσεων.
Ένα πολύ σημαντικό και ουσιαστικό βήμα που θα μας επιτρέψει να
έχουμε απτά και μετρήσιμα στοιχεία και αποτελέσματα.
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Στο Υπουργείο Τουρισμού, υλοποιούμε σταθερά και με συνέπεια τις
πρόνοιες του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ
του Υπουργείου Τουρισμού και της Εκκλησίας της Ελλάδος.
¾ Αντιμετωπίζουμε κάθε πρόβλημα μέσα από την Κοινή
Επιτροπή Εκκλησίας και Πολιτείας που συνεστήθη για θέματα
Θρησκευτικού Τουρισμού.
¾ Παραμένουμε σε διαρκή συνεργασία και διαβούλευση με το
Συνοδικό Γραφείο της Εκκλησίας, τον Σεβασμιότατο
Μητροπολίτη Δωδώνης κκ. Χρυσόστομο και τους
συνεργάτες του
και
¾ Εισφέρουμε με όλες μας τις δυνάμεις, το δυναμικό του
Υπουργείου και του ΕΟΤ, με προτάσεις και κατευθύνσεις για
την υλοποίηση μιας Ολοκληρωμένης και Συγκροτημένης
Στρατηγικής
ανάπτυξης
του
Θρησκευτικού
και
Προσκυνηματικού Τουρισμού.

Πρόσφατα υπεγράφη Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
Υπουργείου Τουρισμού και τον εκπρόσωπο της Εκκλησίας της
Κρήτης, Μητροπολίτη Πέτρας και Χερσονήσου κκ. Νεκτάριο,

Αύριο Τετάρτη, υπογράφουμε νέο Πρωτόκολλο Συνεργασίας με
τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρόδου κκ. Κύριλλο, ως
εκπρόσωπο των εν Δωδεκανήσω Μητροπόλεων του σεπτού
Οικουμενικού Πατριαρχείου.
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Κυρίες και Κύριοι,
Οι προσκυνηματικές περιηγήσεις συνιστούν ζωτικό στοιχείο της
τουριστικής
βιομηχανίας. Ήδη από το 2007, ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Τουρισμού ανακήρυξε τον Θρησκευτικό Τουρισμό ως
την «πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη κατηγορία τουρισμού».
Ο Θρησκευτικός Τουρισμός αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για
την Ελλάδα του σήμερα, αλλά και του αύριο.
Το Υπουργείο Τουρισμού και η Εκκλησία της Ελλάδος,
εργαζόμαστε από κοινού σε ένα πλαίσιο που αναδεικνύει τις
προσκυνηματικές περιηγήσεις.
¾ Θέτουμε συγκεκριμένες πολιτικές, χρονοδιαγράμματα και
βήματα ανάπτυξης.
¾ Ενθαρρύνουμε τη συνεργασία με γειτονικές χώρες της ΝΑ
Ευρώπης, αλλά και τη Ρωσία, για την εκπόνηση κοινών
προγραμμάτων.
¾ Διαμορφώνουμε νέα Επικοινωνιακή Στρατηγική για την
προβολή των θρησκευτικών προορισμών, με αξιοποίηση του
διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
¾ Εμβαθύνουνε τη συνεργασία με τις Περιφερειακές και
Τοπικές Αυτοδιοικητικές Αρχές για τη δημιουργία
υποδομών πρόσβασης, ανάδειξης και προβολής των
προσκυνημάτων.
¾ Θέτουμε σε εγρήγορση τους φορείς και οργανισμούς που
εποπτεύουμε, τις κατά τόπους Π.Υ.Τ. και τα Γραφεία του ΕΟΤ
στο εξωτερικό.
Στην προσπάθεια μας αυτή είναι ιδιαιτέρως διακριτή και
καθοριστική η δική σας συμβολή, όλων δηλαδή των στελεχών
των Ιερών Μητροπόλεων, που είμαι βέβαιος ότι θα εργασθείτε
για την πρόοδο και την επιτυχία της συνεργασίας μας.
Καλή επιτυχία στις εργασίες της σημερινής επιστημονικής ημερίδας.
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