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Για την ανάπτυξη του Θρησκευτικού Τουρισμού
συζήτησαν στο Ηράκλειο
Οικουμενικό Πατριαρχείο / Αρχιεπισκοπή Κρήτης

Ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, Πρόεδρος της
Συνοδικής Επιτροπής επί του Θρησκευτικού Τουρισμού της Εκκλησίας Κρήτης,
κατόπιν προσκλήσεως της Υπουργού Τουρισμού κ. Έλενας Κουντουρά, μετέβη την
Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 στο Ηράκλειο όπου συναντήθηκε με την κ. Υπουργό,
προκειμένου

να

συζητήσουν

θέματα

που

αφορούν

στην

ανάπτυξη

του

Θρησκευτικού Τουρισμού, στα πλαίσια της στενής συνεργασίας που καλλιεργείται
μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας μέσω της Κοινής Συντονιστικής Επιτροπής την
οποία

απαρτίζουν

εκπρόσωποι

των

Εκκλησιών

Ελλάδος,

Κρήτης

και

Δωδεκανήσου και του Υπουργείου Τουρισμού.
Στην συνάντηση μετείχε και ο κ. Νικόλαος Ηγουμενίδης, βουλευτής Ηρακλείου.
Ο Σεβασμιώτατος, μεταξύ άλλων, συνεζήτησε με την κ. Υπουργό το θέμα της

χρηματοδοτήσεως

έργων

υποδομής

για

την

ανάπτυξη

του

Θρησκευτικού

Τουρισμού στην Κρήτη, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕκ 20142020 «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία». με πρωτοβουλία
του Υπουργείου Τουρισμού, που αφορούν την δημιουργία ξενώνων για την
φιλοξενία επισκεπτών που επιθυμούν να έλθουν σε επαφή με την Ορθόδοξη Πίστη
και Λατρεία και να βιώσουν την ελληνορθόδοξη παράδοση, όπως αυτή γνησίως
εκφράζεται στις Ιερές Μονές και τα εκκλησιαστικά μας μνημεία.
Ενδιαφέρον για την ένταξη στο Πρόγραμμα αυτό έχουν εκδηλώσει οι Ιερές
Μητροπόλεις Γορτύνης και Αρκαδίας, Ιεραπύτνης και Σητείας, Πέτρας και
Χερρονήσου και Κισάμου και Σελίνου, οι οποίες έχουν εγγράφως καταθέσει τις
προτάσεις των στην κ. Υπουργό.
Ο Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Γεράσιμος ζήτησε την στήριξη της κ. Υπουργού, για να
ολοκληρωθεί σύντομα η ένταξη των έργων αυτών στο ως άνω Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα.
Η κ. Υπουργός ευελπιστεί ότι σύντομα θα ανακοινώσει ευχάριστα νέα διότι, όπως
ανέφερε, ο Θρησκευτικός Τουρισμός, ως εναλλακτική μορφή Τουρισμού, μπορεί να
συμβάλλει τα μέγιστα στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδος. Παράλληλα,
πρόσθεσε, ότι έχουμε όλοι χρέος να αναδείξουμε την πλούσια πνευματική και
πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας καθιστώντας την παγκόσμιο κέντρο
βιωματικών χριστιανικών εμπειριών και αξιών.

