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Λευκάδα, 16 Σεπτεμβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επίσκεψη Δημοτικής Αντιπροσωπείας
από το Δήμο Λευκάδας στο Δήμο Οδησσού
Την Οδησσό της Ουκρανίας επισκέφθηκε ο Αντιδήμαρχος
Ευτύχιος Ζουριδάκης συνοδευόμενος από την Σύμβουλο
Πολιτισμού, Ιωάννα Φίλιππα, από 1 έως 3 Σεπτεμβρίου 2019,
προσκεκλημένοι του Δημάρχου Οδησσού, Gennadiy
Trukhanov.
H Oδησσός γιόρτασε με μεγαλοπρέπεια την 225η επέτειο της
ίδρυσής της διοργανώνοντας σειρά επίσημων εκδηλώσεων.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ο κ. Ζουριδάκης
πραγματοποίησε σειρά επαφών με το Δήμαρχο Οδησσού
κ. Trukhanov -στον οποίο παρέδωσε επίσημη πρόσκληση εκ
μέρους του Δημάρχου Λευκάδας κ. Χαράλαμπου Καλού για
επίσκεψη στη Λευκάδα- και με την κα Τατιάνα Μάρκοβα
Διευθύντρια Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Οδησσού,
με την οποία συζήτησε θέματα πολιτιστικών ανταλλαγών
ανάμεσα στους δυο Δήμους.
Στις εκδηλώσεις έδωσε το παρών ο Γενικός Πρόξενος της
Ελλάδας στην Οδησσό, κ. Μάριος Λυμπερόπουλος, ο οποίος
εξέφρασε την πρόθεσή του να συμβάλλει ενεργά στην
ενίσχυση των σχέσεων των δυο πόλεων.
Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η επίσκεψη στο Παράρτημα του
Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, ο Διευθυντής του οποίου, κ.

Σοφρώνης Παραδεισόπουλος, είναι καλός φίλος της Λευκάδας.
Ο κ. Ζουριδάκης πρότεινε στον κ. Παραδεισόπουλο την
αποστολή των εκδόσεων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου
Λευκάδας στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος και τη φιλοξενία των
νικητών (3 παιδιά + 3 συνοδοί) του διαγωνισμού ελληνικής
ζωγραφικής που διοργανώνει το Ίδρυμα στα σχολεία της
Οδησσού τον Μάρτιο του 2020.
Η κα Φίλιππα συναντήθηκε:
με τον Αντιδήμαρχο του Μαρακές, κ. Χαλίντ Ελ Φατάουι,
με τον οποίο συζήτησε τη συμμετοχή φολκλορικού
συγκροτήματος από το Μαρόκο στο Φεστιβάλ Φολκλόρ
της Λευκάδας.
με τον Υπο-πρόξενο της Ρουμανίας, Αντρέι
Σιρμπουλέσκου, για μεσολάβηση στον αδελφοποιημένο
Δήμο Πλοιέστι με σκοπό την τόνωση των σχέσεων
ανάμεσα στις δυο πόλεις.
με κινεζική αντιπροσωπεία από το Ningbo για
οικονομική ενίσχυση του Κινέζικου Σχολείου «Θαλάσσιος
Δρόμος του Μεταξιού».
με πολωνική αντιπροσωπεία από την πόλη Lodz για
πρόσκληση χορευτικού συγκροτήματος από τη Λευκάδα
στο φολκλορικό φεστιβάλ της πόλης τους.
Η επίσκεψη συνολικά έδωσε σημαντικά αποτελέσματα για τις
διμερείς σχέσεις των δυο πόλεων, Λευκάδας και Οδησσού, με
τις νέες ιδέες και τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν και
παράλληλα άνοιξε νέους ορίζοντες στον προσανατολισμό
εξωστρέφειας του Δήμου Λευκάδας.
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