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Δελτίο Τύπου
Συμμετοχή στο 1ο ΕλληνοΚινεζικό Φόρουμ.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ. Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης προσκαλεί τους
επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Κέρκυρα και τους ενημερώνει για το πρώτο
ελληνοκινεζικό φόρουμ που συνδιοργανώνεται από την «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών
Πόλεων» σε συνεργασία με την πρεσβεία της λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας με θέμα τις
«Δημιουργικές Βιομηχανίες» για τη στενότερη πολιτιστική και οικονομική συνεργασία των
δήμων των δύο χωρών, καθώς η Ελλάδα και η Κίνα αποτελούν κοιτίδες του Δυτικού και
Ανατολικού Πολιτισμού. Στην εκδήλωση θα παραστούν περίπου εκατό (100) Δήμαρχοι και
επιχειρηματίες από την Κίνα, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με Έλληνες
Δημάρχους και επιχειρηματίες.
Η «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» αποτελεί μια οργανωμένη πρωτοβουλία
συνεργασίας σε θέματα πολιτισμού και αρχαίας πολιτιστικής κληρονομιάς σε επίπεδο
αυτοδιοίκησης. Αποτελεί ένα δίκτυο μεταξύ φορέων που ανταλλάσσει τεχνογνωσία και
προωθεί τη συνεργασία με κοινές εκδηλώσεις, συνέδρια, επισκέψεις, έρευνες και μελέτες,
την καθιέρωση κοινών προτύπων και συνεργασιών με σκοπό την ανάδειξη του πολιτιστικού
πλούτου της χώρας (αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, αρχαία ελληνική φιλοσοφία και
παράδοση). Η ιδέα της «Αμφικτυονίας Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» σε συνδυασμό με τις
δυνατότητες που προσφέρονται στην Κίνα για τη συμμετοχή κινεζικών Πόλεων σε ανάλογα
δίκτυα συντελούν στην από κοινού προώθηση πολιτιστικών, αθλητικών, οικονομικών και
τουριστικών επιδιώξεων.
Κατά τη συνάντηση του Δημάρχου Μαραθώνα και Προέδρου της «Αμφικτυονίας Αρχαίων
Ελληνικών Πόλεων», κ. Ηλ. Ψηνάκη, με τον αντιπρόεδρο, κ. Song Jingusu, της «Ένωσης φιλίας
Κίνας με Ξένες χώρες», η οποία έχει την άδεια από την Κινεζική κυβέρνηση να προχωρά σε
αδελφοποιήσεις κινεζικών πόλεων με πόλεις του εξωτερικού, προτάθηκε η δημιουργία ενός
«φόρουμ Αρχαίων πόλεων μεταξύ Κίνας και Ελλάδας».
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Στα πλαίσια διεξαγωγής του 1ου ΕλληνοΚινεζικό Φόρουμ για τη «Δημιουργική Βιομηχανία»,
το οποίο θα λάβει χώρα στο Ζάπειο Μέγαρο στις 11 Νοεμβρίου 2016, προσκλήθηκε ο
Δήμαρχος Κέρκυρας να λάβει μέρος μαζί με τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες που
δραστηριοποιούνται στην Κέρκυρα. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν
καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο γραφείο του Δημάρχου, υπεύθυνη
επικοινωνίας κα. Σταυρούλα Αργυρού τηλ. 26613 64633.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας
Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

