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 «Με πάθος, αγάπη και συγκίνηση εορτάστηκαν τα 10α γενέθλια των Θεσσαλών» 

 Ολοκληρώθηκε το 10ο Παγκόσμιο συνέδριο και αντάμωμα στην Καρδίτσα  

Με μία σημαντική δέσμευση των παριστάμενων πολιτικών προσώπων, ότι τα θέματα που αναπτύχθηκαν στο 
πλαίσιο του διαλόγου, θα φθάσουν μέχρι τη Βουλή, αλλά και τη σημαντική επίσης ανακοίνωση της ιδρυτικής 
διακήρυξης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, το «10ο 
Παγκόσμιο Συνέδριο- Αντάμωμα Θεσσαλών» που πραγματοποιήθηκε στην Καρδίτσα, την Κυριακή 12 Αυγούστου 
2018.  

Σε μια κατάμεστη για αρκετές ώρες που διήρκησε το συνέδριο, αίθουσα του «Thessalikon Grand Hotel», όπου 
εκφράστηκαν απ΄ όλους καταρχήν, τα ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων από την πρόσφατη φονική 
πυρκαγιά στην Αττική, έγινε σοβαρή κατάθεση προτάσεων, αλλά και προβληματισμών, για μια σειρά θεμάτων που 
απασχολούν τους απόδημους, ενώ ταυτόχρονα, επικράτησε μια πανηγυρική ατμόσφαιρα, καθώς έγινε ο εορτασμός των 
δεκάχρονων της Συνομοσπονδίας, που με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, όπως και πολλές εκπλήξεις, παρουσιάστηκαν με 
την ευθύνη του προέδρου κ. Διαμαντή Γκίκα.  

Την κήρυξη έναρξης των εργασιών του συνεδρίου, έκανε ο πρόεδρος του προεδρείου κ. Ηλίας Κουτσερής, που αφού 
καλωσόρισε τους απόδημους, τους εκπροσώπους των φορέων, τους ομιλητές και το πλήθος κόσμου που ανταποκρίθηκαν 
στο κάλεσμα, έδωσε τη σκυτάλη στην εντεταλμένη σύμβουλο Πολιτισμού του Δήμου Καρδίτσας κ. Σωτηρία Μπακαλάκου, 
που παρουσίασε με επιτυχία το πρόγραμμα και τόνισε το «πόσο σημαντικό κεφάλαιο αποτελούν για τον τόπο μας οι 
απόδημοι». Τους δικούς τους χαιρετισμούς, έκαναν και τα υπόλοιπα μέλη του προεδρείου κ. Ρεγγίνα Καμπίτσα που 
καλωσόρισε τα μέλη στις εργασίες, και η κ. Μαρία Ρίγγα που ευχήθηκε να υπάρξουν χρήσιμα συμπεράσματα.  

Την έναρξη των χαιρετισμών, έκανε ο εκπρόσωπος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και 
Φαναριοφερσάλων, που μεταφέροντας τις ευχές για καλή επιτυχία, του κ. Τιμόθεου (ο οποίος παραβρέθηκε λίγη ώρα 
αργότερα στο Συνέδριο), ευλόγησε και την πορεία τόσο των εργασιών, όσο και των δράσεων της Συνομοσπονδίας.  

Ο δήμαρχος Καρδίτσας κ. Φώτης Αλεξάκος που φιλοξένησε και μαζί με την «Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών» 
συνδιοργάνωσαν το Συνέδριο-Αντάμωμα, στο χαιρετισμό του, τόνισε ότι ο τόπος μας πρέπει να προοδεύει και με τη 
συνδρομή των αποδήμων, μπορούν να επιτευχθούν πολλά.  

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Καρδίτσας κ. Παναγιώτα Βράντζα, τόνισε στο χαιρετισμό της, ότι «οι ομογενείς μπορούν να 
προκαλέσουν ευκαιρίες ανάπτυξης για τις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Μέσα από τις πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και 
επιχειρηματικές δράσεις, μεταξύ των φορέων του απόδημου Ελληνισμού, με την Ελληνική Περιφέρεια, προσφέρουν, στην 
τόνωση των τοπικών κοινωνιών».  

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Καρδίτσας κ. Χρυσούλα Κατσαβριά-Σιωροπούλου, υποστήριξε ότι «ανάμεσα στα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της Θεσσαλίας, είναι οι απόδημοι Θεσσαλοί, οι καλύτεροι πρεσβευτές του ελληνισμού», τονίζοντας επίσης, 
ότι η πολιτεία είναι σε εγρήγορση, προκειμένου να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα προβλήματα εκπαίδευσης και 
διοικητικής εξυπηρέτησης των αδελφών μας που ζουν στο εξωτερικό».  

Ο βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σάκης Παπαδόπουλος, χαιρέτισε τις εργασίες του Συνεδρίου, λέγοντας ότι οι 
προσπάθειες εστιάζονται στην όποια υποστήριξη είναι δυνατόν να παρέχει η πολιτεία στους απόδημους, τονίζοντας την 
συνεργασία που πρέπει να υπάρχει.  

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτριος Παπαστεργίου, αναφέρθηκε στην άριστη συνεργασία με τους απόδημους και την 
Παγκόσμια Συνομοσπονδία «Ασκληπιός», τονίζοντας ότι «όποτε χρειαστήκαμε βοήθεια, δε διστάσατε να ανταποκριθείτε», 
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σημειώνοντας ότι «το Κράτος πρέπει να δουλέψει υπό διαφορετικές συνθήκες σε σχέση με τους απόδημους και όταν 
είμαστε όλοι μαζί, μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα».  

Ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Τρικάλων κ. Κωνσταντίνος Τρέλλης, υποστήριξε ότι «η Ελλάδα οφείλει πολλά στους απόδημους 
και πρέπει να το δείξει έμπρακτα, όπως με την ψήφο στους τόπους διαμονής», μεταφέροντας τις ευχές για καλή επιτυχία 
και του προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη.  

Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών, κ. Διαμαντής Γκίκας, εμφανώς συγκινημένος για τα 10χρονα 
της Συνομοσπονδίας, έκανε λεπτομερή αναφορά στην πορεία των χρόνων αυτών, με τις συγκινήσεις και τους στόχους, με 
τα παγκόσμια συνέδρια, αλλά και τα πρόσωπα τα οποία συνδέθηκαν με την πορεία της Παγκόσμιας, όπως όλα τα Δ.Σ. Η 
ίδρυση όπως είπε, έγινε στις 17 Αυγούστου 2007, ενώ ανέλυσε στους συμμετέχοντες, τη δομή της Συνομοσπονδίας και τον 
τρόπο λειτουργίας. Τέλος παρουσίασε και το βιβλίο, αφιέρωμα για τα δέκα χρόνια της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας 
Θεσσαλών, που θα εκδοθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή μετά το τέλος του συνεδρίου. 

Σε ένα όμορφο, πανηγυρικό πραγματικά κλίμα, ο κ. Διαμαντής Γκίκας, μαζί με την Γραμματέα Παγκόσμιου Συμβουλίου 
Απόδημου Ελληνισμού κ. Όλγα Σαραντοπούλου, έκοψαν την τούρτα των γενεθλίων των 10 χρόνων, που μοιράστηκε 
στους παριστάμενους.  

Μετά από απόφαση της Συνομοσπονδίας, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας, απένειμε τιμητικές διακρίσεις για τη δράση τους 
και την εν γένει βοήθεια και συμπαράστασή τους προς τον «Ασκληπιό», στον κ. Ηλία Κουτσερή δημοσιογράφο, τόσο 
προσωπικά όσο και στο όνομα των δημοσιογράφων που αναφέρονται στο έργο της Παγκόσμιας, στον κ. Στέφανο Κούτρα 
Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Σωματείων Αττικής (Ελλάδα) και την κ. Όλγα Σαραντοπούλου Γραμματέα 
Παγκόσμιου Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, η οποία ήταν και η «νονά» όπως είπε ο κ. Διαμαντής Γκίκας, της 
Συνομοσπονδίας. Επίσης έγινε ειδική ευχαριστία στους πρώην προέδρους της παγκόσμιας Συνομοσπονδίας κ. Γιώργο 
Βόμπρα και κ. Γεώργιο Πορνάρα.  

Αντίστοιχα, τιμητικές πλακέτες δόθηκαν από την Γραμματέα Παγκόσμιου Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού κ. Όλγα 
Σαραντοπούλου στον πρόεδρο της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας και Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Θεσσαλών Ευρώπης κ. 
Διαμαντή Γκίκα, στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Θεσσαλών Καναδά κ. Νικηφόρο Λαμπίρη, στον πρόεδρο της 
Ομοσπονδίας Θεσσαλών κ. Απόστολο Χουτέα και στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Σωματείων Αττικής κ. 
Στέφανο Κούτρα. 

Χαιρετισμούς απέστειλαν, η Υφυπουργός Οικονομικών κ. Κατερίνα Παπανάτσιου, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
κ. Βασίλειος Κόκκαλης, ο βουλευτής ΝΔ κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας και ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 
Θεσσαλίας (Π.Ε.Δ.) κ. Γεώργιος Κωτσός. 

Ανακοινώθηκε η Ιδρυτική Διακήρυξη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεσσαλών 

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Σωματείων Αττικής κ. Στέφανος Κούτρας, ανακοίνωσε την Ιδρυτική 
Διακήρυξη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεσσαλών, ένα όραμα πολλών ετών, και η οποία θα λάβει σάρκα και οστά σε 
μια προσυνεδριακη διαδικασία ίδρυσης της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών που θα πραγματοποιηθεί το 
Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018 παραμονή του εορτασμού της 137ης Επετείου Απελευθέρωσης της Θεσσαλίας, οπότε και θα 
συνυπογραφεί από όλα τα θεσσαλικά σωματεία. Για το λόγο αυτό μάλιστα, ο κ. Στέφανος Κούτρας, κάλεσε όλες τις 
θεσσαλικές συλλογικότητες να την στηρίξουν, τονίζοντας παράλληλα, ότι η Παιδεία και ο Πολιτισμός, αποτελούν τα ισχυρά 
μας «όπλα».  

Η κ. Όλγα Σαραντοπούλου, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ίδρυση του «Ασκληπιού», με δράσεις που πετυχαίνουν τους 
σκοπούς της, με στόχο την ανάπτυξη και διάδοση των ιδεωδών και των αξιών, του ελληνικού πολιτισμού, καλώντας και 
τους υπόλοιπους Θεσσαλούς, να έρθουν πιο κοντά, ενώ εξήρε τον δυναμισμό του προέδρου και ιδρυτή της 
Συνομοσπονδίας κ. Διαμαντή Γκίκα.  

Ο Πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης Αθήνας κ. Κρις Σπύρου, αναφέρθηκε στον χαιρετισμό του, στο θέμα της 
επιστολικής ψήφου, όχι σαν δικαίωμα που είναι αναφαίρετο, αλλά κυρίως στον τρόπο που θα πρέπει να βρει και να τη 
στηρίξει η ελληνική πολιτεία. Όπως τόνισε «μακάρι να σκεφτόμασταν ως χώρα, τι πολύτιμο κομμάτι ανθρώπων, υπάρχει 
στο εξωτερικό, που θα μπορούσε να βοηθήσει τη γενέτειρα».  

Ο κ. Αποστόλης Χουτέας Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θεσσαλών της Αυστραλίας τόνισε, ότι «οι Έλληνες της 
Αυστραλίας, αγαπάμε την Ελλάδα και έχουμε ιδιαίτερο άγχος, αυτή την αγάπη να την περάσουμε όχι μόνο στα παιδιά μας, 
αλλά κυρίως στα εγγόνια μας και τις επόμενες γενιές, ώστε να διατηρηθούν οι δεσμοί». 

Λόγω απουσίας του προέδρου της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών Καναδά κ. Νικηφόρου Λαμπίρη, διαβάστηκε 
ο χαιρετισμός του, στον οποίο αναφέρονταν μεταξύ άλλων, ότι οι «Έλληνες της διασποράς θα συνεχίσουμε να 
αγωνιζόμαστε για το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου, παρόλο που υπάρχει στο Σύνταγμα, αλλά εσείς απλά δεν θέλετε να 
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μας δώσετε την επιστολική ψήφο, φοβούμενοι να μην αλλάξουμε τα σημερινά δεδομένα», αναφερόμενους στους 
πολιτικούς. 

Ιδιαίτερη αναφορά, έγινε στο θέμα της Μακεδονίας, όπου η κ. Όλγα Σαραντοπούλου, ενημέρωσε για το πώς κινούνται 
τόσο στην Ε.Ε. όσο και γενικότερα στις άλλες χώρες οι Σκοπιανοί, αναφορικά με τα αιτήματά τους. Θεωρεί χρέος μας την 
στήριξη των δίκαιων αιτημάτων των Παμμακεδονικών οργανώσεων ανά τον κόσμο. Ο ελληνισμός του εξωτερικού ήταν 
πάντοτε στο πλευρό της Ελλάδας ιδίως στις κρίσιμες στιγμές και ο απόδημος ελληνισμός πρόσβλεπε πάντα σε μια αγαστή 
συνεργασία με την εκάστοτε ελληνική π[πολιτεία, σε μια αμφίδρομη σχέση αλληλοϋποστήριξης και αλληλοσεβασμού οπού 
θα εισακούγονται τα αιτήματα της ομογένειας.  

Ο αντιδήμαρχος Πύλης κ. Αθανάσιος Κωστάκης, μεταφέροντας και τις ευχές του δημάρχου κ. Κώστα Μαράβα, 
γνωστοποίησε πρόσκληση για την διεξαγωγή μιας επόμενης εκδήλωσης των Θεσσαλών σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο 
Πύλη, τονίζοντας ότι «οι απόδημοι είναι δύο φορές Θεσσαλοί».  

Εισηγήσεις 

Ιδιαίτερα θετικά σχόλια, απέσπασαν όλες οι εισηγήσεις οι οποίες έγιναν, από νέους επιστήμονες με καταγωγή από την 
Θεσσαλία και εξήχθησαν χρήσιμα και πολύτιμα ουσιαστικά συμπεράσματα για τους «Κρυφούς θησαυρούς της Θεσσαλίας, 
από την πατρίδα στο κόσμο», αλλά και για την «Ανάπτυξη της Θεσσαλίας μέσα απ΄τον σημαντικό ρόλο των Αποδήμων 
Θεσσαλών». Αναζητήθηκε παράλληλα και ο σκοπός του «Απόδημου «Ασκληπιού» στη σύγχρονη κοινωνία», ενώ 
στοχεύοντας σε πρόταση που μπορεί να αποτελέσει στήριγμα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, εξετάστηκαν οι 
προοπτικές για τα «Αγροτοδιατροφικά θεσσαλικά Προϊόντα: Με το βλέμμα στο Μέλλον».   

Ο κ. Θωμάς Καραγιάννης-Κρανίδης, Χημικός Μηχανικός, με εμπειρία στο Άμπου Ντάμπι, (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), 
παραλλήλισε τα μυρμήγκια με τους ανθρώπους, που όλοι μαζί μπορούν να καταφέρουν πολλά, όπως για παράδειγμα οι 
Θεσσαλοί, που μέσω ομαδικής δουλειάς, ένας διατροφικός θησαυρός όπως το αμύγδαλο, μπορεί από τη Θεσσαλία, να 
φθάσει σε ολόκληρο τον κόσμο.  

Ο κ. Νίκος Κουτσιμπογιώργος – Πολιτικός επιστήμονας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παν. Πειραιώς, που 
δραστηριοποιείται στο Βέλγιο, έκανε μια συναισθηματική ομιλία, κάνοντας ιδιαίτερες αναφορές σε πρόσωπα της 
Θεσσαλίας, όπως ο Ρήγας, τονίζοντας ότι ο «κρυμμένος θησαυρός» των Θεσσαλών, είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι, ταπεινοί, 
συνεπείς, που δουλεύουν με ευθύτητα.  

Ο κ. Θεοχάρης Γιαννακόπουλος, φοιτητής της Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, αναφέρθηκε στη σημαντική 
ιστορία της χώρας μας στην ιατρική, εξηγώντας αναλυτικά τα όσα αφορούν και στον «Ασκληπιό» που σηματοδοτεί με το 
όνομά του και την Συνομοσπονδία των Θεσσαλών, δίνοντας παράλληλα σημαντικά στοιχεία, που αφορούν στην εφαρμογή 
της ιατρικής, στην σύγχρονη πλέον κοινωνία. 

Η κ. Άρτεμις Πυργιώτη, Γεωπόνος του Πανεπιστημίου Αθηνών, έκανε αναφορά σε αρκετά από τα προϊόντα που 
παράγονται, συσκευάζονται και πωλούνται, προερχόμενα από τη Θεσσαλία, η οποία είναι τόπος παραγωγής, πολλών 
αγροτικών και βιομηχανικών προϊόντων. Πρότεινε, οι αγρότες να είναι δεκτικοί σε συμβουλές και να επανέλθουμε στον 
τρόπο καλλιέργειας των παλαιότερων γενεών.  

Πάνελ συζήτησης και συμπερασμάτων 

Μέσα σε ένα όμορφο κλίμα διαλόγου, ανταλλαγής απόψεων, κατάθεσης απόψεων και ειλικρινούς καταγραφής, των όποιων 
προβλημάτων έχουν εντοπίσει οι ομογενείς, πραγματοποιήθηκε στην πορεία, το πάνελ συζήτησης που συντόνισε ο 
δημοσιογράφος κ. Ηλίας Κουτσερής με θέμα «Οι Θεσσαλοί του κόσμου – Στρατηγική και Όραμα - Προβληματισμοί και 
αναγκαιότητες», όπου θα τέθηκαν επί τάπητος, όλα αυτά τα δεδομένα, που μπορούν να δώσουν ένα όραμα για τον τόπο 
μας, με πρωταγωνιστή τον Θεσσαλό του κόσμου. Στο τραπέζι της συζήτησης συμμετείχαν: κ. Πολυάνθη Γιάνναρου 
εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Θεσσαλών Ευρώπης, κ. Λάρρης Ζίγρας Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Τορόντο Καναδά, κ. 
Αποστόλης Χουτέας Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θεσσαλών Αυστραλίας, κ. Στέφανος Κούτρας Πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Σωματείων Αττικής-Ελλάδα, οι δύο βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτα Βράντζα και κ. Σάκης 
Παπαδόπουλος και ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Τρικάλων κ. Κωνσταντίνος Τρέλλης.  

Η κ. Πολυάνθη Γιάνναρου εκπαιδευτικός, αναφέρθηκε στη συγκινητική δουλειά που γίνεται στα σχολεία της Ευρώπης, με 
συνέπεια η Ελλάδα να είναι ζωντανή σε κάθε γωνιά. Υπήρξε μια πτώση σε ότι αφορά στο έμψυχο δυναμικό τα τελευταία 
χρόνια, όμως διαφαίνεται πλέον μια ανάκαμψη, όπως τόνισε.  

Ο κ. Λάρρης Ζίγρας εστίασε στα ζητήματα που απασχολούν τους απόδημους, όπως η επιστολική ψήφος, το θέμα της 
Μακεδονίας, των προβλημάτων που προκύπτουν σε θέματα περίθαλψης για όσους έρχονται στην Ελλάδα από τον 
Καναδά κ.α. 



Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» 
 

Διοικητικό Συμβούλιο: Πρόεδρος Γκίκας Διαμαντής (Νυρεμβέργη Γερμανία), Αντιπρόεδρος: Λαμπίρης Νικηφόρος (Τορόντο 
Καναδά), Αντιπρόεδρος B’: Σιώμος Παναγιώτης (Σίδνεϋ Αυστραλία), Γραμματέας: Ρίγγα Μαρία (Τορόντο Καναδά), 

Γραμματέας Β’: Γαϊτάνης Απόστολος (Αθήνα), Ταμίας: Πολύζος Σωτήριος (Βισμπάντεν Γερμανία), Ταμίας Β’: Νέος Γεώργιος 
(Τορόντο Καναδά), Υπ. Δημοσίων Σχέσεων: Κούτρας Στέφανος (Αθήνα), Μέλη: Βόμπρας Άγγελος (Γκύτερσλο Γερμανία), 

Κατσίδης Ηλίας (Σίδνεϋ Αυστραλία), Ψαρολόγος Αντώνιος (Τορόντο Καναδά). Εξελεγκτική Επιτροπή: Πρόεδρος: Λαμπίρη 
Χριστίνα (Τορόντο Καναδά), Μέλη:  Βλόντζου Μαρία (Αθήνα), Θάνου Ελευθερία (Μπήλεφελντ Γερμανία). 

Ο κ. Αποστόλης Χουτέας, υποστήριξε ότι η ελληνική κοινότητα γενικότερα, γερνάει, γι΄ αυτό και η αγάπη για την Ελλάδα 
θα πρέπει να μεταλαμπαδευτεί στους νεότερους. Επιθυμία για βοήθεια του ελληνικού κράτους υπάρχει, όπως τόνισε.  

Ο κ. Ηλίας Κουτσερής, με την ιδιότητα παράλληλα του προέδρου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Βόλου, 
πρότεινε μια συνεργασία και των άλλων ίσως Ενώσεων της Θεσσαλίας, για την αξιοποίηση πρωτοβουλιών ανταλλαγής 
παιδιών με την ευθύνη και συμμετοχή των γονέων κ.α.  

Ο κ. Στέφανος Κούτρας ζήτησε να αλλάξουμε νοοτροπία και πρότεινε να αξιοποιηθούν κατασκηνώσεις της Θεσσαλίας, 
ώστε να έρχονται παιδιά αποδήμων, ώστε να ενισχύονται οι «δεσμοί», αλλά και να καθιερωθεί ημέρα βράβευσης παιδιών 
που διαμένουν στο εξωτερικό.  

Στη διάρκεια της συζήτησης, έγιναν τοποθετήσεις και άλλων εκπροσώπων θεσσαλικών συλλόγων, ενώ κατατέθηκαν 
διάφορες προτάσεις. Κλείνοντας το πάνελ συζήτησης, η βουλευτής κ. Παναγιώτα Βράντζα που συμμετέχει και στην 
Επιτροπή Ελληνισμού Διασποράς, τόνισε ότι θα γίνει προσπάθεια, να εντοπιστούν τα τεχνικά ζητήματα ώστε να λυθούν, 
να αναδειχθούν περισσότερο τα θεσσαλικά προϊόντα, είπε «ναι» στη ψήφο των αποδήμων, αλλά υπό προϋποθέσεις, 
δεσμευόμενη να έρθουν τα ζητήματα στη βουλή.  

Ο βουλευτής κ. Σάκης Παπαδόπουλος, είπε ότι έλαβε ουσιαστικά ερεθίσματα μέσα από το Συνέδριο και πλέον πέρα από 
τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στη Βουλή, είπε ότι είναι αυτονόητο το δικαίωμα των αποδήμων να συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη της Ελλάδας, μετά από αυτή την μεγάλη περιπέτεια, την οικονομική, που πέρασε η χώρα. 

Ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ κ. Κωνσταντίνος Τρέλλης δήλωσε, ότι όλα τα ζητήματα που τέθηκαν, θα βρεθούν πλέον στα 
χέρια του προέδρου του κόμματος, ώστε να υποστηριχθούν και κυρίως τα θέματα που αφορούν στην Παιδεία και τον 
Πολιτισμό, αλλά και την ψήφο των αποδήμων που υποστηρίζει η Ν.Δ. 

Στο συνέδριο συμμετείχαν εκτός των προαναφερόμενων, αρκετά ακόμη μέλη των Ομοσπονδιών Ευρώπης, Καναδά, 
Αυστραλίας, Αττικής, πρόεδροι θεσσαλικών συλλόγων από διάφορα σημεία της Ελλάδας, εκπρόσωποι άλλων 
συλλογικοτήτων, αντιδήμαρχοι, πρώην βουλευτές, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι κ.α. Στη Γραμματεία του 
Συνεδρίου, ήταν η κ. Φωτεινή Μίχου και η κ. Φωτεινή Κόκκινου.  

Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών κ. Διαμαντής Γκίκας εκ μέρος όλων των Θεσσαλών Αποδήμων 
ευχαρίστησε το Υπουργείο Εξωτερικών και την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού για την βοήθεια και οικονομική 
χορηγία καθώς και τον Δήμο Καρδίτσας και τον Δήμαρχο κ. Φώτιο Αλεξάκο για την άριστη συνεργασία στην 
συνδιοργάνωση του συνεδρίου, για την ζεστή φιλοξενία που είχαν όλοι οι σύνεδροι Θεσσαλοί Απόδημοι και για την 
ενίσχυση για την κάλυψη μεγάλου μέρος των αναγκών του συνεδρίου και ανταμώματος.  

Η παγκόσμια Συνομοσπονδία ευχαριστεί θερμά και από καρδιάς τον χορηγό της εκδήλωσης, κατάστημα ΚΕΝ Καρδίτσας 
(Ιεζεκιήλ 24 πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας).  

Το απόγευμα, ακολούθησε συνάντηση στη δημοτική αγορά Καρδίτσας με ξενάγηση στον Ανδριάντα του Καραϊσκάκη, στον 
Ανδριάντα του Ν. Πλαστήρα και στο Μουσείο Πόλης. Κατά τις βραδινές ώρες ακολούθησε γλέντι στο Παυσίλυπο και 
αναβίωσε την μεγάλη παράδοση και την ιστορία του πολιτισμού της Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα της βραδιάς παρουσίασε η 
εντεταλμένη σύμβουλος Τουρισμού του Δ. Καρδίτσας κ. Άλκηστις Κολοκυθά. Η λαογράφος και κατασκευάστρια 
παραδοσιακών ενδυμασιών κ. Μαρία Αλεξίου έκανε μια πλήρη αναφορά σε ένα πανέμορφο «Σεργιάνι στην Παράδοση με 
την Καραγκούνικη φορεσιά». Ακολούθησε ένα όμορφο και ενδιαφέρον θεατρικό δρώμενο με την επιμέλεια της κ. 
Κατερίνας Σταθοπούλου «Για την Ξενιτιά». Στη συνέχεια το Θεσσαλικό χοροστάσι παρουσίασε διάφορους 
παραδοσιακούς χορούς με Υπεύθυνη του Συλλόγου κ. Αθηνά Σιδέρη-Μιχαλάκη. Η πολιτιστική βραδιά έκλεισε με πολύ 
χορό και μουσική με την ορχήστρα του κ. Βασίλη Νταράλα. 

Την επόμενη ημέρα, τη Δευτέρα 13 Αυγούστου, τα μέλη του «Ασκληπιού» συναντήθηκαν, πραγματοποιώντας τον 
εσωτερικό απολογισμό τους και τη γενική συνέλευση, ανανεώνοντας το ραντεβού τους πλέον, για το «11ο Παγκόσμιο 
Συνέδριο- Αντάμωμα Θεσσαλών» το καλοκαίρι του 2019! Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα άτομα που πήραν 
μέρος στην οργάνωση αυτής της μεγάλης εκδήλωσης και τους ευχόμαστε να είναι πάντα καλά και να ξανανταμώσουμε του 
χρόνου. 

 

 

Ο Πρόεδρος 

Διαμαντής Γκίκας 

 

 

 

Η Γραμματέας 

Μαρία Ρίγγα 

 


