
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Κυριακή 2 Αυγούστου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πρωτεύουσα διαβαλκανικής συνεργασίας η Ουρανούπολη, για Τουρισμό και Πολιτισμό 

Επίτιμος Δημότης Αριστοτέλη ο Πρώην Πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρ.Πλεβνέλιεφ 

Τα καλύτερα εχέγγυα επιτυχίας συνόδευσαν τη χθεσινή παρουσίαση ενός ακόμη φιλόδοξου 

σχεδίου του Δήμου Αριστοτέλη, από τον Δήμαρχο κ. Στέλιο Βαλιάνο, για την μετατροπή της 

Ουρανούπολης σε πρωτεύουσα Διαβαλκανικής Συνεργασίας για τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό: 

η πρόταση οργάνωσης ετήσιου Παγκοσμίου Συνεδρίου Προσκυνηματικού Τουρισμού που 

κατέθεσε ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Καράογλου, η παρουσία διπλωματών 

και αυτοδιοικητικών από 4 χώρες, αλλά και ο πρώην Πρόεδρος της Βουλγαρίας κ. Ρόζεν  

Πλεβνέλιεφ -από χθες Επίτιμος Δημότης Αριστοτέλη- να συγκινεί μιλώντας για αρκετή ώρα 

στα ελληνικά και να υπόσχεται την ενεργό συμβολή του στην επιτυχία του εγχειρήματος! 

Παρουσιάζοντας το Κέντρο Διαβαλκανικής Συνεργασίας για τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό, που 

θα στεγαστεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Ουρανούπολης, ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος 

Βαλιάνος, έκανε λόγο για μια συμμαχία αισιοδοξίας και αποφασιστικής εμπροσθοβαρούς δράσης, 

κόντρα στην μεμψιμοιρία, και στον απομονωτισμό που συνοδεύει την πανδημία του Κορωνοϊού 

απειλώντας να μεγεθύνει τις οικονομικές επιπτώσεις της: 

«Εμείς, οι πολιτειακοί και αυτοδιοικητικοί παράγοντες κάθε χώρας, είμαστε εκείνοι που θα 

δώσουμε την μάχη της προστασίας και τελικά της ανάκαμψης του βιοτικού επιπέδου των 

πολιτών, εκ του συστάδην. Σε άμεση αντιπαράθεση με τις προκλήσεις της πραγματικής 

οικονομίας και τις αγωνίες των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από τους αριθμούς. Εδώ στον 

Δήμο Αριστοτέλη, παρά το πλήγμα που προκάλεσε στον τουρισμό η υγειονομική κρίση, δεν 

αναστείλαμε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής που είχαμε καταρτίσει. Αντίθετα, συνεχίσαμε 

ακόμα πιο εντατικά με στόχο να δρέψουμε τους καρπούς αυτής της προσπάθειας, από το 2021. 

Το Κέντρο Διαβαλκανικής Συνεργασίας, ως διαρκές φόρουμ διαλόγου και διάδρασης, 

φιλοδοξούμε να αποτελέσει έναν παράγοντα πολλαπλασιαστικό, αυτής της προσπάθειας. 

Συνδέοντας αντίστοιχες δυνάμεις, με παρόμοια φιλοσοφία, από την ευρύτερη βαλκανική γειτονιά 

μας, που θα έχουν αμοιβαία οφέλη από αυτή τη συμπόρευση.» 

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Καράογλου που έχει θέσει υπό την αιγίδα του 

τομέα Μακεδονίας-Θράκης του ΥΠΕΣ το εγχείρημα, αφού εξήρε το έργο του Δήμου, σε μόλις 11 

μήνες θητείας της δημοτικής αρχής, πρόσθεσε ότι θα στηρίξει την προσπάθεια και μεταξύ άλλων 

τόνισε: «Το βάζουμε σήμερα στον δημόσιο διάλογο, να διεξάγεται από του χρόνου εδώ στην 

Ουρανούπολη υπό την αιγίδα του ΥΠΕΣ, ένα Παγκόσμιο Συνέδριο Προσκυνηματικού Τουρισμού, 

με τη συμμετοχή των Πατριαρχείων και βέβαια με τη στήριξη τις Ιεράς Μητρόπολης Ιερισσού, 

Αρδαμερίου και Αγίου Όρους και τη στήριξη του Δήμου Αριστοτέλη.» 

«Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το κλειδί του παραδείσου, γιατί ο τόπος είναι παράδεισος», είπε 

σε... άπταιστα ελληνικά ο πρώην Πρόεδρος της Βουλγαρίας κ. Ρόζεν Πλεβνέλιεφ, 

παραλαμβάνοντας το Κλειδί του Δήμου Αριστοτέλη, κατά την ανακήρυξή του σε επίτιμο Δημότη.  



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

«Είμαι ένας από εσάς. Λατρεύω την Ελλάδα, τη Χαλκιδική, τον Δήμο Αριστοτέλη, τους 

ανθρώπους του, το φαγητό, τη θάλασσα, τα πάντα» πρόσθεσε, πάντα στα ελληνικά, ενώ 

συνεχίζοντας στα αγγλικά σημείωσε: «Είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ, στην Ουρανούπολη που 

έχω μάθει να αποκαλώ σπίτι (σ.σ.: διατηρεί κατοικία και περνά αρκετούς μήνες κάθε χρόνο στην 

περιοχή). Υπόσχομαι να βοηθήσω στην προσπάθεια. Του χρόνου θα φέρω μαζί μου 

περισσότερους προέδρους κρατών, αλλά και επιχειρηματίες που θα θέλουν να επενδύσουν.» 

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιερισσού κ.κ. Θεόκλητος τόνισε πως «ο τουρισμός, πρέπει 

να αποτελέσει τη ναυαρχίδα της ανάπτυξης στην περιοχή παράλληλα με κάθε δραστηριότητα, 

μεταλλευτική ή άλλη, με βασική προϋπόθεση να πάψουμε να τρωγόμαστε και να συνεργαστούν 

όλοι, από όλες τις παρατάξεις και όλα τα κόμματα».  Ο ίδιος, αφού εξήρε τις πρωτοβουλίες του 

Δημάρχου προς αυτή την κατεύθυνση, ζήτησε να μεταφερθεί πιεστικά στην Πολιτεία η ανάγκη να 

ολοκληρωθούν οι εργασίες αναβάθμισης του Λιμανιού της Ουρανούπολης. 

Τη σημασία της εξωστρέφειας με την οποία κινείται η Δημοτική Αρχή του Αριστοτέλη επισήμανε 

και ο Βουλευτής Χαλκιδικής κ. Απόστολος Πάνας, ενώ ο Πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ, Δήμαρχος 

Πυλαίας Χορτιάτη κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης τόνισε πως οι πρωτοβουλίες σαν αυτές του Δήμου 

Αριστοτέλη, αποδεικνύουν τη συμβολή που μπορεί να έχει η Αυτοδιοίκηση στην ανάπτυξη, 

ξεπερνώντας τα θεσμικά της όρια για να πετύχει ευρύτερες συνέργειες. 

Την εκδήλωση χαιρέτησαν επίσης ο Τομεάρχης Τουρισμού της ΠΚΜ κ. Αλέξανδρος Θάνος, 

η Πρόεδρος του Δ.Σ. Δήμου Αριστοτέλη κ. Μαρία Ενεχηλίδου και ο Πρόεδρος του Τ.Σ. 

Ουρανούπολης κ. Μιχάλης Λεμονιάδης. Σύντομη αναδρομή στο έργο του Πολιτιστικού 

Συλλόγου Ουρανούπολης πραγματοποίησε νωρίτερα, στις εγκαταστάσεις του συλλόγου, η 

Πρόεδρος κ. Ευσταθία Αδαμοπούλου. Επίσης, στη χθεσινή παρουσίαση, παρέστησαν: 

• Ο Δήμαρχος Μπάνσκο Βουλγαρίας κ.Ivan Kadev με συνεργάτες του. 
• Η επικεφαλής διεθνών συνεργασιών της Ένωσης Δήμων Βουλγαρίας κα Yana 

Docheva. 
• Ο εμπορικός ακόλουθος του Γενικού Προξενείου της Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη 

κ. Ivan Dinev. 
• Ο εκπρόσωπος του Βούλγαρου Γενικού Προξένου κ. Roumen Lovanov. 
• Ο εμπορικός ακόλουθος της της Κροατίας στην Ελλάδα κ. Zvonimir Sviben. 
• Ο εκπρόσωπος Τύπου της Σλοβενίας κ.Srečko Klapš. 
• Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, κ.α. 

 
Αξίζει να σημειωθεί, πως είπε ο κ. Βαλιάνος, ο Δήμος Αριστοτέλη προσέρχεται στην κοινή 

προσπάθεια, με παρακαταθήκες τον αρχαίο Μακεδόνα φιλόσοφο Αριστοτέλη και το Άγιον Όρος. 

Το δε Κέντρο Διαβαλκανικής Συνεργασίας, μεταξύ άλλων, στοχεύει: Να συνδέσει την τοπική 

κληρονομιά με τις ρίζες του κάθε βαλκανικού έθνους, να αναδείξει την αριστοτελική φιλοσοφία 

και να τη συνδέσει με τη φιλοσοφία  άλλων δημιουργών προερχόμενων από βαλκανικές χώρες, 

να αναδείξει κοινές αναφορές των συνιστωσών του βαλκανικού πολιτισμού, να ενδυναμώσει τον 

αμφίδρομο θεματικό τουρισμό μεταξύ ανατολικής Χαλκιδικής και βαλκανικής ενδοχώρας. 

Δικτυώνοντας περιοχές, δημιουργώντας νέα προωθητικά εργαλεία στον τουρισμό, “ανοίγοντας” 

τη βαλκανική γειτονιά στον υπόλοιπο κόσμο, μέσα από εκδηλώσεις, συνέδρια, δημοσιογραφικές 

επισκέψεις και οργανωμένα συνδυαστικά τουριστικά πακέτα. 

Από το Γραφείο Τύπου 


