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Θεσσαλονίκη 22/03/2022  
 

Χαιρετισμός 

Αγαπητοί και αγαπητές σύνεδροι, 

Αυτές τις μέρες το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θρησκευτικός και 
Προσκυνηματικός Τουρισμός», του οποίου έχω την τιμή να ηγούμαι, κλείνει έναν χρόνο περίπου 
λειτουργίας του. Το ΦΕΚ ίδρυσής του δημοσιεύθηκε τέλη Ιανουαρίου του 2021 και τέλη Μαρτίου-
αρχές Απριλίου άρχισαν τα πρώτα του μαθήματα. Αρχές Νοεμβρίου του 2021 άρχισε ο Β΄ Κύκλος 
του Προγράμματος, εγκαινιάζοντας το ακαδ. έτος 2021-22, που διανύουμε.  

Πολλά είναι εκείνα που μας κάνουν να αισθανόμαστε μια ηθική ικανοποίηση για το εγχείρημα που 
επιχειρήσαμε και μας ενθαρρύνουν να συνεχίσουμε. Πρώτα από όλα βάζω τις αξιολογήσεις των 
φοιτητών και φοιτητριών μας, με τις οποίες αποδεικνύουν πόσο ζωηρά τους ενδιαφέρει το 
Πρόγραμμα και πόσο σημαντικό είναι για τον καταρτισμό τους. Επιλέγω να σας μεταφέρω 
ορισμένες χαρακτηριστικές διατυπώσεις τους, που προέρχονται και από τους δύο Κύκλους 
σπουδών. 

1. Yψηλού επιπέδου παραδόσεις που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των φοιτητών. 
2. Νέα και ουσιώδης σε περιεχόμενο προσέγγιση των Θεολογικών σπουδών σε σχέση με τον 

Προσκυνηματικό τουρισμό. 
3. Το μάθημα φωτίζει άγνωστες πτυχές του τουριστικού προϊόντος και διευρύνει τους 

γνωστικούς ορίζοντες. 

Αλλά και για τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες το Πρόγραμμα αποτελεί μία πρόκληση, 
διδακτική και ερευνητική, καθώς καλούνται να δημιουργήσουν νέο εκπαιδευτικό υλικό 
προσαρμόζοντας ο καθένας το γνωστικό του αντικείμενο στο πλαίσιο του διεπιστημονικού 
επιστητού για τον θρησκευτικό και προσκυνηματικό τουρισμό.  

Θα μπορούσα να περιγράψω σχηματικά το Πρόγραμμα χαράσσοντας τρεις ομόκεντρους κύκλους. 
Στο κέντρο βρίσκονται τα προσκυνήματα, οι ιεροί τόποι και τα μνημεία, οι άγιες μορφές, οι 
θρησκευτικές γιορτές και τα έθιμα, αλλά και οι παραδόσεις της τοπικής κοινωνίας. Γύρω από αυτό 
το κέντρο αναπτύσσεται το πρώτο μεγάλο πεδίο του θρησκευτικού και προσκυνηματικού 
τουρισμού, που δημιουργείται από την όσμωση δύο πόλων: της θεωρητικής θεολογικής γνώσης των 
προσκυνημάτων και της πρακτικής τουριστικής δεξιότητας για τη διαχείριση του τουριστικού 
προσκυνηματικού ενδιαφέροντος. Μέσα στο πεδίο αυτού του κύκλου περιχωρούνται δύο επόμενοι 
ομόκεντροι κύκλοι: ο μεγαλύτερος περιλαμβάνει το ιστορικό και πολιτισμικό φορτίο των 
προσκυνημάτων και ο μικρότερος το περιβαλλοντικό και οικολογικό αποτύπωμά τους.  
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Καθώς βαδίζουμε το Γ΄ εξάμηνο λειτουργίας του και ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη και οι δύο Κύκλοι 
σπουδών, θεωρώ ότι είναι πολύ κατάλληλη η ευκαιρία που μας συγκέντρωσε σήμερα εδώ, για να 
γνωρίσουμε τον φορέα που αφορά κατ’ εξοχήν στο αντικείμενο του Μεταπτυχικού μας 
Προγράμματος, το Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της 
Ελλάδος. Τις υπηρεσίες και τις δράσεις του θα μας τις παρουσιάσει ο Γραμματέας της Διοικούσας 
Επιτροπής του Συνοδικού Γραφείου, ο πανοσιολογιώτατος αρχιμανδρίτης π. Σπυρίδων Κατραμάδος. 

Σας ευχαριστώ όλους και όλες για την παρουσία σας. 

 
 

Κυριακούλα Παπαδημητρίου 
Καθηγήτρια Καινής Διαθήκης Α.Π.Θ. 

Διευθύντρια Δ.Π.Μ.Σ. «Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός» 
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