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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ετήσια γενική συνέλευση της Διεθνούς 

Ένωσης Πόλεων Αγγελιοφόρων της Ειρήνης που έλαβε χώρα στην πόλη 

της Ορεστιάδας (06-09/09/2017). 

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την 

προώθηση της κατανόησης και αλληλεγγύης μεταξύ των λαών, τη 

διάδοση και εδραίωση του πνεύματος ειρήνης και αμοιβαίου 

σεβασμού, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 

ελευθερίας. Αξίζει να τονιστεί, ότι ένα από τα πρωτεύοντα θέματα στην 

ατζέντα των συζητήσεων ήταν και το τεταμένο κλίμα στην Κορεατική 

Χερσόνησο, οι  πιθανές εξελίξεις και οι προσπάθειες ομαλοποίησης της 

κατάστασης. 

Αποτέλεσε, λοιπόν, τεράστια τιμή για το Δήμο μας η διοργάνωση της 

παγκόσμιας  αυτής εκδήλωσης  αλλά και η φιλοξενία Αντικυβερνητών 

κρατών, Δημάρχων, Αντιδημάρχων, και άλλων υπηρεσιακών 

παραγόντων- από πολλούς δήμους- μέλη ανά τον κόσμο. Όπως από το 

Αμπιτζάν (τη μεγαλύτερη πόλη της Ακτής Ελεφαντοστού με πληθυσμό 

3.802.000 κατοίκους), από το Βόλγκογκραντ της Ρωσίας (1.021.215 

κάτοικοι), από το Σαράγιεβο ( τη μεγαλύτερη πόλη και πρωτεύουσα της 

Βοσνίας και Ερζεγοβίνης με πληθυσμό 395.133 κατοίκους), από το 

Ροστόκ της Γερμανίας ( με πληθυσμό 201.442 κατοίκους), από το 



Κραγκούγιεβατς (την τέταρτη σε πληθυσμό πόλη της Σερβίας, με 

179.417 κατοίκους) , από το Κρούσεβατς (πόλη της Σερβίας με 

πληθυσμό 73.316 κατοίκους) , από το Δήμο Μόρφου της Κύπρου, που 

τελεί υπό κατοχή, καθώς επίσης και από δήμους της Ελλάδας όπως ο Δ. 

Σπάρτης. 

 

Οι εκπρόσωποι ήρθαν σε επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό, την 

ελληνική γαστρονομία, την ελληνική κουλτούρα και παράδοση. 

Ξεναγήθηκαν στα μνημεία ορόσημα της περιοχής μας, θαύμασαν την 

ομορφιά του τόπου μας και έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο να 

γνωρίσουν τον μοναδικό φυσικό και πολιτισμικό πλούτο της ευρύτερης 

περιοχής. 

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσοι 

συνέβαλλαν, ώστε να στεφθεί με επιτυχία η ετήσια Γενική Συνέλευση 

της Διεθνούς Ένωσης Πόλεων Αγγελιοφόρων της Ειρήνης. Συγκεκριμένα,  

τους εκπροσώπους των πολιτιστικών συλλόγων, οποίοι ανταποκρίθηκαν 

άμεσα στο κάλεσμά μας και αποτελούν άξιους πρεσβευτές της 

κληρονομιάς του τόπου μας αλλά και όλους όσοι εθελοντικά 

συνέδραμαν, ώστε να εξασφαλιστεί η άρτια διοργάνωση.  

Κλείνοντας, οι απεσταλμένοι των φιλοξενούμενων δήμων έφυγαν με τις 

καλύτερες εντυπώσεις εκφράζοντας την επιθυμία, όχι μόνο να 

ανταποδώσουν τη φιλοξενία -ως ευχαριστήριο για τη θερμή υποδοχή 

που δέχτηκαν- αλλά και  να γίνουν φορείς- «αγγελιοφόροι»  του 

ελληνικού πολιτισμού και των διαχρονικών αξιών του, μεταδίδοντας  

στις χώρες τους το νεότερο αλλά και αρχαίο ελληνικό πνεύμα που 

υπήρξε κοιτίδα και λίκνο του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πολιτισμού.    
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