
 
 

 

 

Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σε Κέντρο Διαβαλκανικής Συνεργασίας για τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό 

αναδεικνύεται η Ουρανούπολη Χαλκιδικής 

Τη δημιουργία του Κέντρου Διαβαλκανικής Συνεργασίας, για τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό, 

ενός διαρκούς φόρουμ διαλόγου και ανταλλαγών με θεμέλιο τον θρησκευτικό τουρισμό, θα 

παρουσιάσει ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, το ερχόμενο Σάββατο 1 

Αυγούστου και ώρα 19:00 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Ουρανούπολης. 

Η πρωτοβουλία που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας-

Θράκης), φέρνει στην φάση αυτή σε συνεργασία παράγοντες από πέντε χώρες της Ν.Α. Ευρώπης 

(Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία, Κροατία, Σλοβενία), εκπρόσωποι των οποίων αναμένεται να 

φιλοξενηθούν στον Δήμο Αριστοτέλη ήδη από την Παρασκευή 31 Ιουλίου, με ένα πρόγραμμα 

που περιλαμβάνει ξεναγήσεις στο Άγιον Όρος και στον αρχαιολογικό χώρο των Σταγείρων, 

καθώς και εκδηλώσεις γαστρονομικού περιεχομένου με τη συμμετοχή διεθνούς φήμης σεφ. 

Εκτός του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Θεόδωρου Καράογλου, την κεντρική εκδήλωση της 

1ης Αυγούστου αναμένεται να τιμήσει με την παρουσία του ο Υφυπουργός Τουρισμού κ. 

Μάνος Κόνσολας, ενώ από τις προσωπικότητες που θα εκπροσωπήσουν κυβερνήσεις και φορείς 

αυτοδιοίκησης των χωρών που συμμετέχουν στην πρώτη φάση της πρωτοβουλίας, ξεχωρίζει ο 

πρώην Πρόεδρος της Βουλγαρίας κ. Ρόζεν Πλεβνέλιεφ. 

Αναμένεται ακόμα να παραστούν ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής 

Μακεδονίας κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, βουλευτές, διπλωμάτες, δήμαρχοι βαλκανικών πόλεων, 

κ.α. 

Αναφερόμενος στην επικείμενη παρουσίαση, ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, 

επισημαίνει: 

«Η ενίσχυση της διαβαλκανικής συνεργασίας στον τουρισμό και στον πολιτισμό, με επίκεντρο την 

ανατολική Χαλκιδική και συγκεκριμένα την Ουρανούπολη, είναι το επόμενο βήμα μας στην 

οικοδόμηση των προϋποθέσεων για το τουριστικό άλμα το οποίο προσδοκούμε να καταγράψουμε 

από το 2021, μετά την τουριστική κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία το 2020. Ουσιαστικά 

οικοδομούμε ένα δίκτυο επαφής, ανταλλαγών και κοινών δράσεων, με κύριο κοινό 

παρονομαστή- αλλά όχι τον μόνο- τον θρησκευτικό τουρισμό και με σημείο αναφοράς την 

Ουρανούπολη, το κατώφλι του Αγίου Όρους. Είμαστε βέβαιοι, ότι αυτή η πρωτοβουλία, μια 

ακόμα γέφυρα μεταξύ λαών και πολιτισμών της βαλκανικής χερσονήσου, θα έχει αμοιβαία 

οφέλη, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της επιθυμίας για κοινή πορεία και αρμονική 

συνύπαρξη.» 

(παράκληση για δημοσιογραφική κάλυψη της εκδήλωσης) 

Από το Γραφείο Τύπου 


