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Η εργασία στοχεύει να διερευνήσει εάν ο τουρισμός σε ιερούς 

χώρους επηρεάζει την πνευματικότητα και τη θρησκευτικότητα.

Ειδικότερα, η ανταπόκριση των εκκλησιαστικών/μοναστηριακών 

φορέων σε μοναστήρια και ιερούς χώρους αναλύονται σε σχέση 

με την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού ως προς την 

οικονομική συνεισφορά, τη στάση των επισκεπτών, την 

εκκλησιαστική/μοναστηριακή κληρονομιά, τη στάση της 

εκκλησιαστικής/μοναστηριακής κοινότητας σε σχέση με τη 

θρησκευτικότητα/ πνευματικότητα.



Θεωρητικό υπόβαθρο: Θρησκεία και Τουρισμός 
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Η θρησκεία περιλαμβάνει μια εσωτερική ανθρώπινη αναζήτηση  
και «τα ταξίδια με κίνητρο τις θρησκευτικές πεποιθήσεις είναι 
σημαντικά στον τουρισμό» (Rifai 2015:5). 

Τα ταξίδια για θρησκευτικούς και προσκυνηματικούς σκοπούς 
έχουν αναγνωριστεί ως τη σημαντικότερη μορφή τουρισμού 
σχετικά με το τουριστικό κίνητρο (Olsen & Timothy 2006).

Ο θρησκευτικός τουρισμός ορίζεται ως ο σκοπός του ταξιδιού που 
υποκινείται από θρησκευτικούς λόγους, συνδέεται κυρίως με την 
επίσκεψη σε ιερούς χώρους πνευματικής σημασίας (UNWTO 
1995). 



Θεωρητικό υπόβαθρο: Θρησκεία και Τουρισμός 
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Ο θρησκευτικός  και το προσκυνηματικός τουρισμός  
χρησιμοποιούνται ως συνώνυμα (Romanelli, Gazzola, 
Grechi, & Pollice 2021).
Παρόλα αυτά οι Di Giovine & Choe (2019) ισχυρίστηκαν ότι 

ο ορισμός του Θρησκευτικού τουρισμό είναι μια 

αμφισβητούμενη έννοια. 

Αυτό συμβαίνει επειδή η επίσκεψη σε έναν ιερό τόπο δεν 

συνεπάγεται μόνο ότι τα κίνητρα είναι η πίστη και ή 

πνευματικότητα αλλά και η περιέργεια (Di Giovine & Choe 

2019:364). 

Επίσης διφορούμενο αποτελεί το γεγονός ότι  Θρησκευτικός 

Τουρισμός  εάν εμπίπτει στα πλαίσια του Πολιτιστικού 

Τουρισμού Chianeh, Del Chiappa and  Ghasemi 2018). 



• Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Τουρισμού (UNWTO) πραγματοποιούνται 450 εκατομμύρια
(1/4 των συνολικών ταξιδιών) ταξίδια κάθε χρόνο για 
θρησκευτικούς σκοπούς και επισκέψεις στους 
σημαντικότερους θρησκευτικούς χώρους (UNWTO 2018). 

• Η γεωγραφική συγκέντρωση των πνευματικών ταξιδιών 
περιλαμβάνει το 40% για την Ευρώπη και το υπόλοιπο για 
την Ασία. 

• Οι κύριες θρησκείες  για ταξίδια είναι ο Ιουδαϊσμός, ο 
Χριστιανισμός, το Ισλάμ και ο Βουδισμός(Jafari & Scott 
2014).

Θεωρητικό υπόβαθρο: Θρησκεία και Τουρισμός 
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Cyprus 

7

http://www.visitcyprus.org.cy/ctoweb/CTOWebImages.nsf/Images/(056)+Basilica+Kourion/$FILE/56(l)kou.jpg?OpenElement
http://tourismisallofus.files.wordpress.com/2010/01/grapes_and_glass_image2.jpg


Case Study: Cyprus 
ΚΥΠΡΟΣ – καθιερωμένος τουριστικός 
προορισμός,  ο οποίος υπόκειται στις 
επιδράσεις της παγκοσμιοποίησης και 
της ωριμότητας της τουριστικής αγοράς 
παγκοσμίως.
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Εθνική Στρατηγική Τουρισμού
2017-2030



Case Study: Cyprus 3,186,531 αφίξεις το 2019 (στόχος 
μέχρι το 2030 οι αφίξεις να ανέλθουν 
στα 4,8 εκ.)
3,938,625 αφίξεις το 2018 σε σχέση 
με 

3,976,777 έσοδα το 2019 (€2.647 δισ. 
έσοδα το 2018)
7.4% συνεισφορά στο ΑΕΠ 
(Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) 
28.420 (8%) Άμεσες Θέσεις Εργασίας 
116,000 Έμμεσες (26,7%) (Ενεργού 
Εργατικού Δυναμικού)

Τουρισμός σε αριθμούς
1969 – 2018 Κυπριακός Οργανισμός 
Τουρισμού

2019 – Σήμερα Υφυπουργείο Τουρισμού

Διοίκηση τουρισμού

9

Πηγή:Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 2021
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Με την πανδημία ο τουρισμός απέδειξε 
πόσο σημαντικός είναι για την Κύπρο

Τα μέτρα προστασίας κατά του COVID-2019 
έδειξαν ότι η Κύπρος ανταποκρίνεται άμεσα 
και πλέον φιγουράρει ψηλά στην παγκόσμια 
κατάταξη ως ασφαλής  προορισμός 

Η πανδημία  αποτελεί μια ευκαιρία για 
αναδιάρθρωση του τουριστικού 
προϊόντος 

Η ανάπτυξη της βιομηχανίας συνεχίζεται και 
είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις ανάγκες 
του αυξημένου κύματος τουριστών στην 
χώρα τα επόμενα χρόνια και μετά το τέλος 
της πανδημίας  



‘Η ανάπτυξη του τουρισμού της Κύπρου πρέπει να είναι
βιώσιμη επηρεάζοντας θετικά την οικονομία, την
κοινωνία και το περιβάλλον’.

Η Εθνική Στρατηγική Τουρισμού εστιάζει σε τέσσερις
πυλώνες α) ολόχρονος προορισμός β) ποιοτικός
προορισμός γ) ψηφιακά έξυπνος προορισμός
δ) τουριστική ανάπτυξη που προάγει και αναβαθμίζει τις
τοπικές κοινότητες’

11

Εθνική Πολιτική Τουρισμού 2020-2030



Love Cyprus – Visit Cyprus Website
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Θρησκευτικός Τουρισμός Κύπρος – Δράσεις

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη Εθνική Στρατηγική 

Τουρισμού  στα πλαίσια του Θρησκευτικού 

Τουρισμού οι διαδρομές που αναπτύχθηκαν 

αποτελούν  μέρος του «Grand Tour of Cyprus» με το 

περιεχόμενο να  είναι περιγραφικό το οποίο δεν 

προσδίδει  πραγματική ουσία του πλούτο της 

θρησκευτικής κληρονομιάς του νησιού

(Υφυπουργείο Τουρισμού 2022).



Ερευνητικός Στόχος 
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Παρόλο η Κύπρος αποτελείται έναν σημαντικό θρησκευτικό 
προορισμό , υπάρχει περιορισμένος αριθμός ακαδημαϊκών ερευνών 
σχετικές με τον Θρησκευτικό τουρισμό (Dimitrovski, Ioannides & 
Nikolaou 2020; Varnavas, Rodosthenous & Vogazianos 2018). 

Αυτό αποτελεί επιτακτική ανάγκη διερεύνησης του θέματος .

Η Κύπρος όπως προαναφέρθηκε, είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση μελέτης: πρώτον, λόγω της μεγάλης 
εξάρτησής από τον τουρισμό και δεύτερον, της ανάγκης διαφοροποίησης του τουρισμού μέσω 
εξειδικευμένων/εναλλακτικών προϊόντων. 

Αναμφίβολα η πλούσια θρησκευτική κληρονομιά του νησιού κεντρίζει το ενδιαφέρον των ξένων επισκεπτών 
άρα ο θρησκευτικός τουρισμός είναι σημαντικός. 
Επιπλέον, οι υπάρχουσες μελέτες επικεντρώνονται στην πλευρά της ζήτησης του θρησκευτικού τουρισμού και 
υπάρχει έλλειψη μελετών από την πλευρά της προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψιν τις απόψεις των 
θρησκευτικών φορέων.



Ερευνητικές Υποθέσεις
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Αυτή η μελέτη έχει θεωρητικές προεκτάσεις εξετάζοντας τις απόψεις των Εκκλησιαστικών 
φορέων αναπτύσσοντας τις πιο κάτω υποθέσεις:

Η1: Η οικονομική συμβολή του θρησκευτικού τουρισμού επηρεάζει θετικά τη στάση/ανταπόκριση 
των εκκλησιαστικών/μοναστηριακών κοινοτήτων;

Η2: Η εκκλησιαστική/μοναστηριακή κληρονομιά των ιερών χώρων έχει θετικό αντίκτυπο στη 
στάση/ανταπόκριση των εκκλησιαστικών/μοναστηριακών κοινοτήτων;

Η3: Η στάση των επισκεπτών στα μοναστήρια/ιερούς χώρους επηρεάζει θετικά στην 
στάση/ανταπόκριση των εκκλησιαστικών/μοναστηριακών κοινοτήτων;

Η4: Η στάση/ανταπόκριση των εκκλησιαστικών/μοναστηριακών κοινοτήτων για την ανάπτυξη του 
θρησκευτικού τουρισμού επηρεάζει τη πνευματικότητα/θρησκευτικότητα των κοινοτήτων;



Μεθοδολογία
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SPSS 29 and 
NVivo 12

Στοχευμένα άτομα που έχουν τη
γνώση και τις πληροφορίες για το

θέμα συζήτησης (Sekaran and 
Bougie, 2016).

Δειγματοληψία χωρίς
πιθανότητα - Σκόπιμη

Εκκλησιαστικούς ηγέτες  -
Ηγούμενους/Ηγουμένισσες 

98 ερωτηματολόγια 

διανεμήθηκαν σε μέλη των
εκκλησιαστικών/μοναστηριακών

κοινοτήτων

Δείγμα

10 ημι-
δομημένες 

συνεντεύξεις 
98 αυτο-

χορηγούμενα 
ερωτηματολόγια Ανάλυση

δεδομένων



Ποσοτική Ανάλυση Δεδομένων - Εργαλεία Μέτρησης
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▪ Προκειμένου να απαντηθούν οι απαιτούμενες ερευνητικές υποθέσεις, θεωρήθηκε απαραίτητο 
να κατασκευαστεί ένα νέο εργαλείο μέτρησης.

▪ Αναπτύχθηκε ένα ποσοτικό ερωτηματολόγιο έξι ενοτήτων στα ελληνικά και για τη διευκόλυνση
της μελέτης.

▪ Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε τις ακόλουθες ενότητες:

Ενότητα Τ'υπος Ερωτήσεων

Δημογραφικά Στοιχεία Διχοτομικές, Ερωτήσεις κλειστού τύπου, 
Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου

Οικονομική Συνεισφορά Κλίμακα Likert 5 σημείων

Εκκλησιαστική/Μοναστηριακή Κληρονομιά Κλίμακα Likert 5 σημείων

Στάση Επισκεπτών Κλίμακα Likert 5 σημείων

Ανταπόκριση Εκκλησιαστικής/Μοναστηριακής
Κοινότητας

Κλίμακα Likert 5 σημείων

Θρησκευτικότητα/Πνευματικότητα Κλίμακα Likert 5 σημείων



Συμμετέχοντες και διαδικασία
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Ο πληθυσμός-στόχος της μελέτης περιελάμβανε όλα τα μέλη 
των μοναστηριακών/εκκλησιαστικών κοινοτήτων. Σύμφωνα 
με την ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Κύπρου υπάρχουν 53 
καταγεγραμμένοι θρησκευτικοί χώροι για επίσκεψη.

Συνολικά διανεμήθηκαν 110 ερωτηματολόγια ενώ
συμπληρώθηκαν και επιστράφηκαν ενενήντα οχτώ (n = 98)
έγκυρα ερωτηματολόγια, επιτυγχάνοντας έτσι ποσοστό
ανταπόκρισης 89%. Η συλλογή δεδομένων
πραγματοποιήθηκε μεταξύ Σεπτέμβριο 2020 – Ιανουάριο
2021.

Η πιλοτική μελέτη πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο 2020.

Ο συντελεστής αξιοπιστίας του άλφα Cronbach 0,70 ή 
υψηλότερος καθορίστηκε ως η ελάχιστη βαθμολογία για τη 
διατήρηση ενός στοιχείου στο ερωτηματολόγιο (Nunnaly & 
Bernstein, 1994).



Αποτελέσματα - Προφίλ ερωτηθέντων
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Συχνότητα                       
(Αρ. Άτόμων)

Ποσοστό (%)

Τίτλος (Θέση) Ηγουμένος/Ηγουμένη 12 12.2
Ιερέας 47 48.0
Μοναχός/Μοναχή 39 39.8
Σύνολο 98 100

Περιοχή Λευκωσία 25 25.5
Λεμεσός 38 38.8

Πάφος 15 15.3

Λάρνακα 12 12.2

Αμμόχωστος 8 8.2
Σύνολο 98 100

Ετήσιος αριθμός επισκεπτών Κάτω 5000 5 5.1

5001 μέχρι 10000 65 66.3
Πάνω από 10001 28 28.6

Σύνολο 98 100



Αποτελέσματα - Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των 25 μεταβλητών της μελέτη
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Μεταβλητές Μέσος Τ.Α.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ/ΙΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ECON1. Το μοναστήρι/ιερός χώρος επωφελείται οικονομικά από την εισροή επισκεπτών (ντόπιων και ξένων) 4.15 .769

ECON2. Υπάρχει θετικός αντίκτυπος στην κάλυψη του κόστους συντήρησης του μοναστηριού/ιερού χώρου λόγω

του αριθμού των τουριστών/επισκεπτών

3.92 .756

ECON3. Οι επισκέπτες αγοράζουν αναμνηστικά από το μοναστήρι/ιερό 4.10 .752

ECON4. Οι επισκέπτες αγοράζουν προϊόντα που παράγονται στο μοναστήρι/ιερό 4.06 .748

ECON5. Οι αγορές των επισκεπτών θα αυξηθούν εάν το μοναστήρι/το ιερό αναβαθμίσει τα καταστήματα με 

σουβενίρ

3.87 .824

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ/ΜΟΝΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
HRTG1. Με την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού προσελκύει τους επισκέπτες να μάθουν για την Ορθόδοξη 

Χριστιανική παράδοση

2.99 1.021

HRTG2. Η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ορθοδοξίας μέσω του θρησκευτικού τουρισμού αποτελεί 

προτεραιότητα για τους επισκέπτες

3.00 .957

HRTG3. Τα πανηγύρια που διοργανώνει το μοναστήρι/ιερός χώρος αυξάνουν την επισκεψιμότητα 2.76 1.034

HRTG4. Οι επισκέπτες ενδιαφέρονται να μάθουν για την ιστορική και θρησκευτική σημασία του 

μοναστηριού/ιερού χώρου

2.69 1.141

HRTG5. Οι επισκέπτες δείχνουν ενδιαφέρον για τις λειψανοθήκες (μουσεία) της μονής/ιερό χώρο 2.72 1.105



Αποτελέσματα - Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των 25 μεταβλητών της μελέτη
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Μεταβλητές Mean SD
ΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

VAT1. Οι επισκέπτες έχουν κατάλληλη συμπεριφορά στο μοναστήρι/ιερό χώρο με τη συμπεριφορά τους 3.64 .985

VAT2. Οι επισκέπτες δείχνουν σεβασμό στα μέλη τους της μοναστικής κοινότητας/ιερού χώρου 3.67 1.003

VAT3. Οι επισκέπτες δείχνουν θαυμασμό για την Ελληνική Ορθοδοξία 3.51 1.060
VAT4. Οι επισκέπτες έρχονται στο μοναστήρι για να δηλώσουν την εκτίμησή τους για τον/τους άγιο/ους που είναι αφιερωμένοι 3.50 1.044

VAT5. Οι επισκέπτες έρχονται στο μοναστήρι με ευλάβεια και πνευματικότητα 3.48 1.092

VAT6. Οι επισκέπτες ενδιαφέρονται για την πνευματική τους αναμόρφωση/αναγέννηση 3.39 1.069
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ/ΜΟΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
EMCR1. Ο Μητροπολίτης της περιοχής ασχολείται ενεργά με την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού 3.42 .961
EMCR2. Υπάρχει θετική ανταπόκριση από τη μοναστική/εκκλησιαστική κοινότητα στον ιερό χώρο θρησκευτικού τουρισμού 3.60 .946
EMCR3. Το μοναστήρι/ιερός χώρος επιδιώκει θρησκευτικό τουρισμό και λαμβάνει μέτρα για την αύξηση των τουριστών/επισκεπτών 3.24 1.081
EMCR4. Το μοναστήρι/ιερός χώρος συνιστά πρακτικές για τη βελτίωση του θρησκευτικού τουρισμού 3.32 1.006

EMCR5. Το μοναστήρι/ιερός χώρος δέχεται δημοσιογράφους/συνεργάτες της τηλεόρασης για ειδικές εκδηλώσεις σχετικά με τον
θρησκευτικό τουρισμό

3.39 .987

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ/ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
RESP1. Στόχος της μοναστικής/εκκλησιαστικής κοινότητας είναι η αναμόρφωση της πνευματικότητας των επισκεπτών 3.12 1.093

RESP2. Η μοναστική/εκκλησιαστική κοινότητα εντοπίζει ενδιαφέρον από τους επισκέπτες για την Ελληνική Ορθοδοξία 3.13 .962

RESP3 Η θρησκευτικότητα/πνευματικότητα της μοναστικής/εκκλησιαστικής κοινότητας δεν επηρεάζεται από την αύξηση της 
επισκεψιμότητας των επισκεπτών

2.83 1.128

RESP4. Η θρησκευτικότητα/πνευματικότητα της μοναστικής/εκκλησιαστικής κοινότητας ενισχύεται λόγω του θρησκευτικού 
τουρισμού

2.95 1.099



Ερευνητικά ερωτήματα: Το μοντέλο SEM συμπεριλαμβανομένων των μεταβλητλωνελέγχου
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Υποθέσεις και αποτελέσματα – Ποσοτική Ανάλυση
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Hypotheses Standardized Path 
Coefficient

t-value Results

H1: ECON→ (+) ECR 0.099 1.726 n.s. Cannot be supported

H2: HRT→ (+) ECR 0.563 8.172** Accepted

H3: VAT→ (+) ECR 0.118 2.039* Accepted

H4: ECR→ (+) THC 0.575 10.023** Accepted

Note: * significant at p < 0.05; ** significant at p < 0.01; n.s. = non-significant
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Μεθοδολογία: Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων

10 ημι-δομημένες συνεντεύξεις

Θεματική Ανάλυση
Οικονομική Συνεισφορά

Προφίλ Επισκεπτών

Προστασία της θρησκευτικής κληρονομιάς και παράδοσης

Επίδραση στη θρησκευτικότητα/πνευματικότητα

Συμμετέχοντες Θέση

Μοναστήρι I Ηγούμενος 

Μοναστήρι II Ηγούμενος

Μοναστήρι III Ηγούμενος

Μοναστήρι IV Ηγουμένη

Μοναστήρι V Ηγουμένη

Μοναστήρι VI Ηγουμένη

Μοναστήρι VII Ηγούμενος

Μοναστήρι VIII Ηγουμένη

Μοναστήρι IX Ηγούμενος

Μοναστήρι X Ηγουμένη
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Για τους Εκκλησιαστικούς φορείς δεν αποτελεί κύριο κίνητρο η οικονομική του 
συνεισφορά ή ανάπτυξη του Θρησκευτικού Τουρισμού  αλλά  στόχος των μοναστηριών 
είναι να παρέχουν πρόσβαση κυρίως σε Ορθόδοξους Χριστιανούς επισκέπτες. Ωστόσο, 
οποιοδήποτε εισόδημα επηρεάζει θετικά την οικονομική βιωσιμότητα των 
μοναστηριακών/ιερών κοινοτήτων.

Το πιο κάτω απόσπασμα συνέντευξής είναι ενδεικτικό:

«Το να είναι ανοικτό το μοναστήρι μας σε επισκέπτες οφείλεται

κυρίως στην παρόρμηση να αλληλοεπιδράσουν πνευματικά με

την Ελληνική Ορθόδοξη Θρησκεία και Παράδοση και όχι για να

αυξήσουμε το εισόδημα του μοναστηριού». Μοναστήρι VI
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Η Εκκλησιαστική/Μοναστηριακή κληρονομιά επηρεάζεται θετικά σύμφωνα με τις 
απόψεις/απαντήσεις των Εκκλησιαστικών/Μοναστηριακών  κοινοτήτων καθώς 
υπάρχει ενδιαφέρον των επισκεπτών να ανακαλύψουν την πλούσια παράδοση και 
κληρονομιά της Ελληνικής Χριστιανικής Ορθόδοξης Θρησκείας. Αυτό είναι το 
κυριότερο κίνητρο για τα θρησκευτικούς φορείς να υποστηρίζουν τον θρησκευτικό 
τουρισμό στο νησί.

Ο θρησκευτικός τουρισμός βρίσκεται σε 
εμβρυακό  στάδιο ανάπτυξης. Δεν υπάρχει 
συγκεκριμένη και δομημένη τουριστική 
πολιτική για την προβολή της 
θρησκευτικής μας κληρονομιάς. 
Απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες 
για την προώθηση όλων των δυνατοτήτων 
του θρησκευτικού τουρισμού. Μοναστήρι
II

Οι σεπτές χριστιανικές ορθόδοξες παραδόσεις και η
πίστη μας προβάλλονται με ευλάβεια στα πλαίσια
του θρησκευτικού τουρισμού. Τα μοναστήρια
θεωρούν τον θρησκευτικό τουρισμό ως ένα
ανθρώπινο αγαθό πνευματικής ανάτασης για τους
επισκέπτες. Μοναστήρι X

Υπάρχουν επισκέπτες από μη χριστιανικές ορθόδοξες 
θρησκείες που έρχονται  με ευλάβεια να 
ανακαλύψουν και να αναζητήσουν  την πνευματική  
διάσταση  της πίστης μας. Μοναστήρι VI
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Οι επισκέπτες είναι κυρίως χριστιανοί 
ορθόδοξοι από την Ανατολική Ευρώπη. 
Επιπλέον, υπάρχουν επισκέπτες από άλλες 
θρησκείες που είτε έρχονται από 
περιέργεια είτε επειδή έχουν πνευματικές 
αναζητήσεις. Αλλά γενικά, η στάση των 
επισκεπτών είναι ευλαβής. Μοναστήρι III

Στο μοναστήρι μας δεν επιτρέπουμε λεωφορεία μόνο 
ανεξάρτητους επισκέπτες. Αυτό αποτελεί πολιτική για 
το μοναστήρι μας. Μοναστήρι VIII

Κάθε ιερός τόπος έχει κανόνες και κανονισμούς για 
τους επισκέπτες. Συνεπώς υπάρχει συνεχής 
επικοινωνία με ξεναγούς για τις διαδικασίες επίσκεψης. 
Μοναστήρι V

Η στάση των επισκεπτών είναι θετική σύμφωνα με τις απαντήσεις/απόψεις 
της Εκκλησιαστικής/Μοναστηριακής κοινότητας αναφέροντας ότι υπάρχει 
ευλάβεια, σεβασμός και θαυμασμός για την Ελληνορθόδοξη Χριστιανική 
πίστη και παράδοση.

Αποτελέσματα Έρευνας 
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Ο θρησκευτικός τουρισμός είναι σημαντικός 
για τα μοναστήρια, ειδικά όταν υπάρχουν 
επισκέπτες που αναζητούν να 
ανακαλύψουν τους θησαυρούς της 
πνευματική παράδοσης των Ελλήνων 
Χριστιανών Ορθοδόξων.
Μοναστήρι IV

Το να έχουμε μη Έλληνες Ορθόδοξους 
επισκέπτες που αναγνωρίζουν τη 
Χριστιανική Ορθόδοξη πίστη μας δίνει 
κίνητρο. Μοναστήρι III

Η Κύπρος είναι το νησί των Αγίων, επομένως ο 
θρησκευτικός τουρισμός πρέπει να αναπτυχθεί 
σύμφωνα με τις παραδόσεις στα πλαίσια της 
πνευματικότητας. Οποιαδήποτε εξέλιξη που 
επηρεάζει αρνητικά τη θρησκεία και πίστη μας 
δεν είναι ευπρόσδεκτη. Μοναστήρι VII

Οι απαντήσεις/απόψεις των εκκλησιαστικών/μοναστηριακών κοινοτήτων 
είναι ότι η θρησκευτικότητα/πνευματικότητα των ιερών τόπων δεν 
επηρεάζεται από του επισκέπτες. 
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▪ Ο τίτλος (θέση) του εκκλησιαστικού/μοναστηριακού φορέα 
και η περιοχή της Μονής/Ιερού Τόπου δεν επηρεάζουν τις 
απαντήσεις της μοναστηριακής κοινότητας, ούτε τη 
θρησκευτικότητα/πνευματικότητα.

▪ Από την άλλη τα αποτελέσματα της μελέτης αναφέρουν ότι: 
Ο αριθμός των επισκεπτών επηρεάζει θετικά τη 
θρησκευτικότητα/πνευματικότητα.



Επίλογος/ Συμπεράσματα 
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Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ενδεικτικά και παρέχουν κατανόηση στο θέμα του θρησκευτικού 

τουρισμού ως σημαντικό τουριστικό προϊόν.

Γενικά, οι Εκκλησιαστικοί φορείς υποστηρίζουν τον τουρισμό σε θρησκευτικούς χώρους αναφέροντας ότι 

η θρησκευτικότητα και η πνευματικότητα μπορούν να διατηρηθούν όσο υπάρχει μια στρατηγική που 

ακολουθείται τόσο από την Εκκλησία της Κύπρου  όσο και από τους υπεύθυνους για τη χάραξη της 

εθνικής πολιτικής του τουρισμό.

Η προβολή του πλούτου της Ελληνοχριστιανικής Ορθοδοξίας στους επισκέπτες είναι σημαντική για τους 

μέλη της Εκκλησίας στο νησί.

Αναμφίβολα, η καθιέρωση της Κύπρου ως θρησκευτικού τουριστικού προορισμού θα αποφέρει πολλά 

οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. 

Παρόλα αυτά η ανάπτυξη του  θρησκευτικού τουρισμού, θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις αρχές της 

Ελληνοχριστιανικής Ορθόδοξης  πίστης χωρίς να διαταράσσεται η θρησκευτικότητα και η πνευματικότητα 

των ιερών τόπων και κοινοτήτων με ανορθόδοξο τρόπο.
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