ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Ένας τομέας με τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες

Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014 Προβολή των Προσκυνημάτων του Δήμου Μαλεβιζίου στην
Ημερίδα για την Ανάπτυξη της Κρήτης που πραγματοποιήθηκε στην «Αίγλη» του Ζαππείου
και που διοργάνωσαν από κοινού η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών Πολιτιστικών
Σωματείων και οι Κρήτες βουλευτές Λ. Αυγενάκης και Κ. Χατζηδάκης, συμμετείχε και ο
Δήμος Μαλεβιζίου.
Θέμα της ημερίδας, που παρακολούθησαν πολλοί υπουργοί, βουλευτές, εκπρόσωποι του
τουριστικού τομέα, ξενοδόχοι και διακεκριμένα μέλη της Κρητικής Παροικίας της Αττικής,
ήταν «η Επιχειρηματικότητα στην Κρήτη και την Αττική - Εναλλακτικός Τουρισμός Χρηματοδοτικά Εργαλεία (Αγροτουρισμός, Οινοτουρισμός, Προσκυνηματικός
Τουρισμός)»
.Την ημερίδα πλαισίωνε και μεγάλη έκθεση κρητικών προϊόντων που
επισκέφθηκαν εκατοντάδες Αθηναίοι και μέλη της κρητικής παροικίας της Αττικής, ενώ
συμμετείχαν εκθέτες από τον Σύνδεσμο Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλάδας, το Δίκτυο
Οινοποιών Κρήτης, τον Σύλλογο Παραδοσιακών Αποσταγματοποιών Τσικουδιάς, τυροκόμοι,
μελισσοκόμοι, ελαιοπαραγωγοί, κ.ά.Μεταξύ των εισηγητών ήταν και ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Μαλεβιζίου Κώστας Τριγώνης, ο οποίος στην ομιλία του είχε την ευκαιρία να προβάλλει τις
τεράστιες δυνατότητες που έχει η Κρήτη και ειδικότερα το Μαλεβίζι, στην ανάπτυξη
εναλλακτικών μορφών Τουρισμού και ειδικά τον Προσκυνηματικό Τουρισμό. Ειδικότερα, ο κ.
Τριγώνης αναφέρθηκε στα Μοναστήρια και τα Προσκυνήματα του Μαλεβιζίου και
γενικότερα τον πλούτο των θρησκευτικών μνημείων της περιοχής μας. Το πλήρες κείμενο
της εισήγησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου παρατίθεται στη
συνέχεια.
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Εισηγητής: ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου

Λέγονται και γράφονται πάρα πολλά, για την εξέλιξη του Τουρισμού στην Ελλάδα, και για
τις προοπτικές του λεγόμενου «τουριστικού προϊόντος». Τη φετινή χρονιά που μας
αποχαιρετά οσονούπω, ο ελληνικός Τουρισμός πήγε πολύ καλά. Ενίσχυσε σημαντικά την
χειμάζουσα οικονομία. Του χρόνου, το 2015, όλοι ευχόμαστε να πάει ακόμη καλύτερα.
Όμως, κακά τα ψέματα. Η αλήθεια είναι, πως ο Τουρισμός είναι εξαιρετικά ευεπίφορο σε
επιδράσεις, προϊόν. Ευαίσθητο και ευάλωτο. Το έχουν αποδείξει αυτό, οι πολλές και
ποικίλες αυξομειώσεις των δεικτών του, κατά το παρελθόν. Γι' αυτό, κανονικά δεν πρέπει
να αποτελεί μοναδική και βασική κινητήρια δύναμη μιας οικονομίας. Πάντως, στη σημερινή
Ελλάδα της κρίσης, καλώς ή κακώς, ο Τουρισμός αναβαθμίζεται δυναμικά σε κύρια,
προωθητική ατμομηχανή της οικονομικής ανάκαμψης.
Με αυτά τα δεδομένα, οφείλουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, που θα
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στοχεύει στην περαιτέρω ενδυνάμωση του τουριστικού μας προϊόντος. Ο ελληνικός
Τουρισμός, στο σημερινό άκρως ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, απαιτεί επιπλέον
θωράκιση. Ευτυχώς, υπάρχουν αρκετά περιθώρια προς αυτή την κατεύθυνση. Αρκεί να
αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα και κάθε ευκαιρία που μας προσφέρει ο φυσικός, ιστορικός
και πολιτιστικός πλούτος της χώρας μας.
Ένα πεδίο με τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες, είναι αδιαμφισβήτητα ο Θρησκευτικός
ή Προσκυνηματικός Τουρισμός. Η Ελλάδα, μια χώρα με μακραίωνες θρησκευτικές
παραδόσεις, πληροί όλες τις προϋποθέσεις και είναι σε θέση να κατακτήσει μια από τις
πρώτες θέσεις στον συγκεκριμένο κλάδο, διεθνώς. Αρκεί να οργανωθούμε σωστά. Αρκεί να
αναδειχθούν και να προβληθούν, όπως πρέπει, τα θρησκευτικά μας μνημεία, να
αξιοποιηθούν συστηματικά οι προσφερόμενες υποδομές, και να καλυφθούν οι επιπλέον
ανάγκες.
Η Κρήτη, για την οποία μπορώ να μιλήσω, είναι σε θέση και εδώ να πρωτοπορήσει. Στους
τέσσερις νομούς της υπάρχουν διάσπαρτα πολύ αξιόλογα μνημεία της ελληνικής
Ορθοδοξίας, αλλά και θρησκευτικά μνημεία άλλων δογμάτων που άφησαν στο διάβα τους οι
αιώνες και οι ξενικές κατοχές. Τα Μοναστήρια και τα προσκυνήματα του νησιού μας είναι
πολλά, ονομαστά και αξιοθαύμαστα. Παντού, σε όλο το μήκος και πλάτος της Κρήτης, στις
πόλεις, στα χωριά, στα βουνά και τα φαράγγια, συναντούμε μικρές και μεγάλες εκκλησίες,
ταπεινές ή μεγαλόπρεπες.
Όλα αυτά τα αξιόλογα μνημεία, βρίσκονται σε συνάφεια και σε πλήρη αντιστοιχία με το
υπερανεπτυγμένο θρησκευτικό συναίσθημα του κρητικού λαού και τις μακραίωνες
θρησκευτικές παραδόσεις του, οι οποίες συντηρούνται με ευλάβεια ως τις μέρες μας και
αποτυπώνονται στις αναρρίθμητες εκκλησιαστικές εκδηλώσεις και τα πανηγύρια που
οργανώνονται παντού, καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους, μαγνητίζοντας την προσοχή και το
ενδιαφέρον των ντόπιων, αλλά και των επισκεπτών του νησιού.
Αρκεί να σημειωθεί πως, μόνο στα διοικητικά όρια του Δήμου Μαλεβιζίου τον οποίο έχω την
τιμή να εκπροσωπώ στη σημερινή εκδήλωση, ο επισκέπτης έρχεται σε επαφή με ένα
πλήθος βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων, και με μοναστήρια ιστορικά και
ονομαστά.
Επιγραμματικά αναφέρω, μεταξύ αυτών, τα Μοναστήρια:
- Των Σαββαθιανών, κοντά στο χωριό Ροδιά.
- Του Αγίου Παντελεήμονα στο Φόδελε
- Της Αγίας Ειρήνης στον Κρουσώνα
- Τα Μοναστήρια Αγίας Πελαγίας, Αλμυρού και Φρασκιών.
- Της Κυρίας Ελεούσας δίπλα στο χωριό Κιθαρίδα, περιοχή όπου άνθισε ο
μοναχισμός για πάνω από δέκα αιώνες.
- Της Παναγίας Κεράς στο Σάρχο
- Της Μονής Ιερουσαλήμ στο Λουτράκι
- Της Μονής Διονυσίου, στη θέση Καβαλλαρά των Κορφών.

Στα Μοναστήρια αυτά, πρέπει να προσθέσουμε (μιλάμε πάντα μόνο για την περιοχή του
Δήμου Μαλεβιζίου) ένα πλήθος αξιολογότατων μνημείων εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής,
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που χρονολογούνται από την παλαιοχριστιανική και τη βυζαντινή περίοδο, μέχρι το τέλος
της Βενετοκρατίας, αλλά και των μετέπειτα περιόδων. Ενδεικτικά σημειώνω:
- Την παλαιοχριστιανική βασιλική του Φόδελε
- Τον ιστορικό ναό της Παναγίας Ροδέας, στη Ροδιά, δίπλα στην ενετική
έπαυλη των Καλλέργηδων
- Το εκκλησάκι του Αγίου Μάρκου, πάνω στο ενετικό φρούριο του
Παλιόκαστρου
- Το εξωκκλήσι του Τιμίου Σταυρού, στην κορυφή του Στρούμπουλα και ένα
μέγα πλήθος άλλων, γραφικών εξωκκλησίων

Ανάλογα, αξιόλογα θρησκευτικά μνημεία συναντά ο επισκέπτης της Κρήτης, σ' όποια
περιοχή του νησιού κι αν βρεθεί.Όλα αυτά τα μνημεία, καθώς και η ζώσα θρησκευτική
παράδοση του τόπου μας, επιτάσσουν σήμερα στην πολιτεία και τους φορείς που
χαράσσουν την τουριστική πολιτική της χώρας μας, να θέσουν σε άμεση προτεραιότητα, τη
σωστή και οργανωμένη προώθηση του Προσκυνηματικού Τουρισμού. Η ανάπτυξη του οποίου,
σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και των άλλων, προσφερόμενων μορφών Εναλλακτικού
Τουρισμού, θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην επιμήκυνση της Τουριστικής περιόδου, αλλά
και θα ενισχύσουν ένα άλλο, βασικό ζητούμενο, που θεωρείται εθνικός στόχος: Ο Ελληνικός
Τουρισμός, να διατηρήσει την αυθεντικότητα και την ελληνικότητά του!
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