
 

 «Re-Cult: Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από 

την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική 

περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου», του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 

«Ελλάδα – Κύπρος», 2014-2020. 

Δελτίο Τύπου 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε από το Υφυπουργείο Τουρισμού, την Πέμπτη 06/06/2019, 

στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία, η Αρχική Εκδήλωση της Πράξης «Re-Cult: Ανάδειξη 

και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική 

ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου», 

του Προγράμματος  Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος», 2014-2020, η οποία 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της 

Κύπρου. 

Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυνε λειτουργός του Υφυπουργείου Τουρισμού της Κύπρου 
που είναι και ο Κύριο Δικαιούχος της Πράξης και στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν το έργο, το 
εταιρικό σχήμα και τα πακέτα εργασίας από την Ανάδοχο Συντονίστρια της Πράξης εκ μέρους 
του Υφυπουργείου Τουρισμού αλλά και από εκπροσώπους του ΣΤΕΚ, της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Κύπρου, του Υπουργείου Τουρισμού της Ελλάδος, του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστήμιου Αιγαίου. 

Το κοινό παρακολούθησε με ενδιαφέρον την παρουσίαση και ενημερώθηκε για τον σκοπό της 
Πράξης που δεν είναι άλλος από την προώθηση, τη διατήρηση και την από κοινού ανάδειξη της 
θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσα από την ανάπτυξη της δικτύωσης και 
συνεργασίας των φορέων για το συντονισμό και από κοινού σχεδιασμό πολιτικών και 
δράσεων προώθησης και θεσμικής θεμελίωσης του Θρησκευτικού Τουρισμού στη 
διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου. Εντύπωση προκάλεσαν και η πληθώρα 
δράσεων της Πράξης, όπως η καταγραφή και τεκμηρίωση υλικών και άυλων στοιχείων 
θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής προς ψηφιοποίηση, η 
ψηφιακή καταλογογράφηση, η ανάπτυξη ψηφιακού μουσείου, βιβλιοθήκης και εφαρμογής 
κινητής τηλεφωνίας εικονικής περιήγησης αλλά και του Παρατηρητηρίου Θρησκευτικού 
Τουρισμού. Μάλιστα, μετά το τέλος της παρουσίασης, τέθηκαν καίρια ερωτήματα από 
εκπροσώπους της τουριστικής βιομηχανίας, της Εκκλησίας και άλλους παρευρισκόμενους.  

Πανομοιότυπη εκδήλωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί και στην Κρήτη το προσεχές 
διάστημα, για γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του εταιρικού σχήματος της Πράξης Re-
Cult και στην Ελλάδα. 


