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Παγκόσμιο Συνέδριο "Αριστοτέλης, 2.400 χρόνια"  

Επίσκεψη στα Αρχαία Στάγειρα 

 
Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27/06/2016, η επίσκεψη τριακοσίων και πλέον συνέδρων του 

Παγκοσμίου Συνεδρίου "Αριστοτέλης, 2.400 χρόνια", στη γενέτειρα του μεγάλου φιλοσόφου, στα Αρχαία 

Στάγειρα.  

Η εκδήλωση που είχε μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Παγκοσμίου 

Συνεδρίου  που οργάνωσε το Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών του Α.Π.Θ., κατά τη διάρκεια 

του οποίου έγινε η ανακοίνωση της ανακάλυψης του τάφου του Αριστοτέλη από τον Αρχαιολόγο κ. 

Κωνσταντίνο Σισμανίδη.  

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη, Γεώργιος Ζουμπάς, καλωσορίζοντας τους συνέδρους και τους 

υπόλοιπους επισκέπτες στο χώρο της Αρχαίας Αγοράς, τους κάλεσε να γίνουν στις χώρες τους πρεσβευτές 

της Αριστοτελικής φιλοσοφίας, αλλά και καλοί πρεσβευτές της μακράς ιστορίας, του απέραντου φυσικού 

κάλλους και των μοναδικών πλεονεκτημάτων της περιοχής του Δήμου μας.  

Η επίσκεψη των συνέδρων ολοκληρώθηκε με παραδοσιακούς χορούς από το χορευτικό τμήμα 

Αρναίας του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου, ξενάγηση στο χώρο των αρχαιοτήτων και ιδιαίτερα 

στον τάφο του Αριστοτέλη, και γεύμα στην παραλία της Ολυμπιάδας.  

Σημαντική ήταν, επίσης, η παρουσία ελληνικών και ξένων τηλεοπτικών συνεργείων και μέσων 

μαζικής ενημέρωσης που κάλυψαν την εκδήλωση. Ο Δήμος Αριστοτέλη βρίσκεται τις ημέρες αυτές στο 

επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, τόσο λόγω της ανακάλυψης του τάφου του Αριστοτέλη, όσο 

και της επίσκεψης ξένων ηγετών και προσωπικοτήτων στο Άγιο Όρος. 

Ο Δήμος ευχαριστεί θερμά τους εθελοντές που δούλεψαν για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης 

αυτής, τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ολυμπιάδας, το χορευτικό τμήμα Αρναίας του Α.Π.Κ, το 

Σύλλογο Επαγγελματιών Ολυμπιάδας και ιδιαίτερα το εστιατόριο "Καπετάν Μανώλης" για το γεύμα που 

παρέθεσε στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.  

 Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων  

Δήμου Αριστοτέλη 

  

 


