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3.000 Βιωματικά Εργαστήρια χειροτεχνίας και οινογαστρονομίας 
από το Υφυπουργείο Τουρισμού 

 
 
Το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της επιτυχίας και 
της σημαντικής απήχησης που είχε το Σχέδιο επιχορήγησης επισκέψιμων 
εργαστηρίων χειροτεχνίας και οινογαστρονομίας  το 2021, η πρωτοβουλία 
αυτή συνεχίζεται και το 2022, προσφέροντας στο κοινό και τους επισκέπτες 
την ευκαιρία να επιλέξουν ανάμεσα σε 3.000 περίπου επισκέψιμα εργαστήρια 
που θα προσφερθούν από το Υφυπουργείο. 
 
Τα εργαστήρια χειροτεχνίας θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως 
ζωγραφική, λευκαρίτικο κέντημα, αγιογραφία, ψηφιδωτό, κεραμική, 
αγγειοπλαστική, καλαθοπλεκτική. Όσον αφορά τα εργαστήρια 
οινογαστρονομίας, αυτά θα περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως η 
παρασκευή κρασιού, χαλλουμιού, αλλαντικών, γλυκών του κουταλιού κλπ.  
 
Οι επισκέπτες, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τους καλλιτέχνες 
/ τεχνίτες επί τω έργω, να αποκτήσουν νέες γνώσεις και εμπειρίες  και να 
δοκιμάσουν / αγοράσουν κυπριακά προϊόντα. Επίσης, θα έχουν τη 
δυνατότητα να αποκομίσουν μοναδικές και αυθεντικές εμπειρίες  
συμμετέχοντας σε βιωματικές δραστηριότητες που θα γίνονται στο πλαίσιο 
των εργαστηρίων, όπως να κατασκευάσουν πήλινα αγγεία, να πλέξουν 
καλάθια, να υφάνουν στον αργαλειό, να παρασκευάσουν κρασί, χαλλούμι, 
γλυκά του κουταλιού κ.α.,,. 
 
Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας του Υφυπουργείου είναι, αφενός, η ενίσχυση 
της επισκεψιμότητας  και της τουριστικής ανάπτυξης των ορεινών, της 
υπαίθρου και των απομακρυσμένων περιοχών και, αφετέρου, η υποβοήθηση 
των  καλλιτεχνών, των τεχνιτών και των μικρών επιχειρηματιών περιοχών 
αυτών να επιβιώσουν και, συνάμα να κρατήσουν ζωντανές τις κοινότητες που 
διαμένουν ή/και δραστηριοποιούνται.  
 
Παράλληλα, μέσω των εργαστηρίων αυτών, το Υφυπουργείο στοχεύει στον 
περαιτέρω εμπλουτισμό και  διεύρυνση  των επιλογών και των ευκαιριών  που 
προσφέρονται στους επισκέπτες που επιθυμούν να βιώσουν τη διαδρομή 
αυθεντικών εμπειριών “Heartland of Legends”, η οποία εγκαινιάστηκε πριν 
μερικούς μήνες.   
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Σημειώνεται ότι η επίσκεψη και η συμμετοχή των ενδιαφερομένων είναι 
δωρεάν, αφού η συνολική δαπάνη για τη λειτουργία του Σχεδίου 
καλύπτεται από το Υφυπουργείο Τουρισμού. 
 
Το Πρόγραμμα Εργαστηρίων Χειροτεχνίας και Οινογαστρονομίας για το 2022 
θα υλοποιηθεί από τον Μάρτιο 2022 μέχρι το Δεκέμβριο του 2022 σε 
διάφορες Κοινότητες παγκύπρια. Τα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται τα 
Σαββατοκυρίακα ή / και τις Αργίες ή / και τις Τετάρτες και θα είναι ανοικτά για 
επισκέψεις από τις 10.00 π.μ. – 7.00 μ.μ για τους μήνες Απρίλη μέχρι 
Νοέμβριο και από τις 10.00 π.μ. – 5.00 μ.μ. για τους μήνες Mάρτιο και 
Δεκέμβριο.  
 
Το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου 
Τουρισμού: www.visitcyprus.com καθώς και στην ιστοσελίδα της διαδρομής 
Heartland of Legends https://heartlandoflegends.com/. O επισκέπτης, μέσα 
από μία εύκολη μηχανή αναζήτησης, μπορεί να βρει τα εργαστήρια που τον 
ενδιαφέρουν, επιλέγοντας ημερομηνία, περιοχή και θεματική. Για τη 
συμμετοχή στις βιωματικές δραστηριότητες, είναι απαραίτητη η τηλεφωνική 
κράτηση στα τηλέφωνα που αναφέρονται σε κάθε εργαστήριο. Το 
Υφυπουργείο Τουρισμού καλεί τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνούν 
απευθείας με τους διοργανωτές  για οποιεσδήποτε πληροφορίες.  
 
Επισημαίνεται ότι οι διοργανωτές των εργαστηρίων είναι υποχρεωμένοι  να 
εφαρμόζουν όλες τις σχετικές νομοθεσίες και τα μέτρα για την προστασία της 
δημόσιας υγείας. 

 

 


