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Σε Βουκουρέστι και Ιάσιο ο Περιφερειάρχης κ. Φάνης Σπανός

Με πάνω από σαράντα επιχειρηματίες από τη Στερεά Ελλάδα και με την
παρουσία του Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανού, του Αντιπεριφερειάρχη
Τουρισμού και Πολιτισμού κ. Ηλία Μπουρμά και των Περιφερειακών
Συμβούλων κκ. Μαρίας Αναγνώστου και Γιώργου Πατσιούρα, ολοκληρώθηκε
στο Βουκουρέστι η συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην
τουριστική έκθεση «TTR 2020».

Μια έκθεση που ξεπέρασε τους 22.000 επισκέπτες και στην οποία η
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σε συνεργασία με τον ΕΟΤ Ρουμανίας και το
Δήμο Ιστιαίας - Αιδηψού, οργάνωσε workshop για την παρουσίαση θεματικών
προορισμών σε επαγγελματίες του τουρισμού καθώς και απευθείας
συναντήσεις μεταξύ τουριστικών πρακτόρων και ξενοδόχων.

Στο πλαίσιο των θεσμικών συναντήσεών του, ο Περιφερειάρχης Στερεάς
Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός επισκέφθηκε στο Δημαρχείο του Βουκουρεστίου τη
Δήμαρχο κ. Gabriela Firea, με την οποία συνέθεσαν μια κοινή αναπτυξιακή
ατζέντα, στηριζόμενοι στις βαθιές ιστορικές, πολιτιστικές και οικονομικές
σχέσεις των δύο κοινωνιών. Ακόμη ο κ. Σπανός συναντήθηκε με τον κ.
Dragos Gabriel Zisopol, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων
Ρουμανίας και Γενικό Γραμματέα του Ρουμανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος
στηρίζει διαχρονικά με ποικίλες δράσεις την Περιφέρειά μας.

Στις 22 Φεβρουαρίου, ο Περιφερειάρχης επισκέφθηκε το ιστορικό Ιάσιο, όπου
συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ιασίου κ. Maricel
Popa, τo Δήμαρχο της πόλης κ. Mihai Chirica, το Μητροπολίτη Μολδαβίας και
Μπουκοβίνας και Αρχιεπίσκοπο Ιασίου, Σεβασμιώτατο κκ. Θεοφάνη, αλλά και
την Ελληνική Κοινότητα Ιασίου.

Κεντρικό θέμα των συναντήσεων αποτέλεσε η υλοποίηση κοινών δράσεων,
στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 ετών από
την Ελληνική Επανάσταση το 2021.

«Ολοκληρώσαμε μια πολύ παραγωγική επίσκεψη στη Ρουμανία εστιασμένη
στον Τουρισμό και τον Πολιτισμό. Στην έκθεση του Βουκουρεστίου
επενδύσαμε για μια ακόμη φορά στην τουριστική αγορά της Ρουμανίας, που
αποδεικνύεται εξαιρετικά σημαντική για τη Στερεά Ελλάδα.



Αλλά και στο Ιάσιο, μαζί με τους θεσμικούς φορείς, συμφωνήσαμε να
τιμήσουμε όπως αρμόζει την κοινή μας ιστορική κληρονομιά που ξεκινά με την
Ελληνική Επανάσταση του 1821» δήλωσε σχετικά ο Περιφερειάρχης Στερεάς
Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.


