ΛΑΡΙΣΑΪΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Κοινή προσπάθεια από Νομαρχία και μητροπολίτες του ν. Λάρισας
Με σκοπό την προώθηση του θρησκευτικού τουρισμού, Λαρισαϊκή αποστολή αναχώρησε
χτες για τη Μόσχα όπου θα έχει επαφές και συμμετοχή στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση που
διεξάγεται τις μέρες αυτές στη ρωσική πρωτεύουσα.

Την πρωτοβουλία για τις επαφές αυτές είχε η Νομαρχία Λάρισας σε συνεργασία με τους
μητροπολίτες του νομού, ενώ για τη στήριξη του όλου εγχειρήματος θα μεταβεί στη Μόσχα
και ο γγ. Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Φώτης Γκούπας.

Στην αποστολή μετέχουν ο νομάρχης Λάρισας κ. Κατσαρός, οι μητροπολίτες Λαρίσης και
Τυρνάβου κ. Ιγνάτιος, Ελασσόνας κ. Βασίλειος, Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφαρσάλων κ.
Κύριλλος, εκπρόσωπος της Μητρόπολης Δημητριάδος και Αγιάς, στελέχη της Νομαρχίας
Λάρισας και εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης του ν. Λάρισας.

Η αποστολή θα επισκεφθεί τη Μόσχα και θα έχει συνάντηση με τον πατριάρχη Μόσχας κ.
Αλέξιο, αρμόδιους παράγοντες της ρωσικής κυβέρνησης, καθώς και με στελέχη της
Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα.

Όπως εκτιμούν στη Νομαρχία Λάρισας, τα περιθώρια ανάπτυξης προσκυνηματικού
ρεύματος από την ομόδοξη Ρωσία θα είναι σημαντικά στο εγγύς μέλλον. Τα στοιχεία του
ΕΟΤ αναφέρουν ότι κατά την τελευταία χρονιά πάνω από 300.000 τουρίστες αφίχθησαν
από τη Ρωσία στην Ελλάδα και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τα
επόμενα χρόνια. Βάση του τουριστικού αυτού ρεύματος είναι ο θρησκευτικός τουρισμός, για
τον οποίο η ρωσική πλευρά δείχνει έντονο ενδιαφέρον.
Για το σκοπό αυτό, η λαρισαϊκή αποστολή είναι εφοδιασμένη με έντυπο υλικό
μεταφρασμένο στη ρωσική γλώσσα, μέσα από το οποίο παρουσιάζεται ο θρησκευτικός
μνημειακός πλούτος του ν. Λάρισας. Παράλληλα, θα τονισθούν όλες οι άλλες τουριστικές
δυνατότητες του νομού, από τον Όλυμπο και τον κίσσαβο ως τα παράλια.

«Δίνουμε μεγάλη σημασία στη ρωσική αγορά», τόνισε χαρακτηριστικά ο νομάρχης,
σημειώνοντας : «Η Ρωσία είναι μια νέα αγορά, διαρκώς εξελισσόμενη. Οι κοινές
παραδόσεις, το ομόδοξον, και οι πολύ καλές σχέσεις μμεταξύ των δυο πλευρών, μας
επιτρέπει να αισιοδοξούμε ότι σύντομα η περιοχή θα μπορέσει να αναπτύτξει τουριστικές
ανταλλαγές με τη μεγάλη αυτή χώρα...

1/2

ΛΑΡΙΣΑΪΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

2/2

