Στο Δήμο Μετεώρων το 13ο Παγκόσμιο Συνέδριο και Αν-τάμωμα Θεσσαλών

Σε μια μοναδική γωνιά της Θεσσαλίας, όπου το μεγαλείο της φύσης
αποκαλύπτεται αιώνες τώρα, μέσα από ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο και
ταυτόχρονα σε ένα...

σημείο, που αποτελεί σημαντικό μνημείο της Ορθοδοξίας, στο δήμο Μετεώρων,
δίνουν το φετινό τους ραντεβού, οι Θεσσαλοί, ανά τον κόσμο! Πρόκειται
ουσιαστικά για το «13ο Παγκόσμιο Συνέδριο και Αντάμωμα Θεσσαλών», που θα
πραγματοποιηθεί στο Δήμο Μετεώρων, από τις 29 έως τις 31 Ιουλίου 2022 με
κεντρικό θέμα «Η αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων και των εναλλακτικών
μορφών τουρισμού, ως μέσα ανάπτυξης του Δήμου Μετεώρων».
Έχοντας τη βάσιμη ελπίδα, ότι οι υγειονομικές συνθήκες θα είναι ευνοϊκές και οι
τότε ισχύοντες περιορισμοί της πολιτείας θα το επιτρέψουν, το Παγκόσμιο
Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, ωστόσο θα ληφθεί μέριμνα, ειδικά αν οι
συνθήκες της πανδημίας είναι τέτοιες, ώστε η διεξαγωγή του Συνεδρίου να γίνει
και διαδικτυακά, προκειμένου, να το παρακολουθήσουν και μέλη από κάθε γωνιά
της γης, που δεν θα καταφέρουν να βρίσκονται στο χώρο με τη φυσική τους
παρουσία. Η λαχτάρα για τη διενέργεια του ετήσιου ανταμώματος είναι μεγάλη,
όση και η δίψα αλλά και η αγάπη για τον γενέθλιο τόπο των Θεσσαλών, μιας που
μέσα από το συγκεκριμένο συνέδριο, δίνεται η ευκαιρία για συνάντηση, ανταλλαγή
απόψεων, προτάσεων και ιδεών, καθώς αποτελεί, ένα βήμα διαλόγου και
συνεργασίας. Οι Θεσσαλοί καλούνται να οραματιστούν, να προτείνουν, να
προβληματιστούν, αλλά και να βιώσουν πολιτιστικές δράσεις, όπως και να
αναδείξουν τις ποικιλόμορφες ομορφιές της γης τους.
Το φετινό συνέδριο, γίνεται και πάλι, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας
Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας και με τη συνδιοργάνωση, της
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Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών «Ασκληπιός», του Δήμου Μετεώρων, της
Περιφέρειας Θεσσαλίας και της ΠΕΔ Θεσσαλίας και αναμένεται για μία ακόμη
φορά, να προσφέρει στους συμμετέχοντες, όχι μόνο γνώση και εμπειρία, αλλά και
αισθήματα αγάπης, νοσταλγίας, υπερηφάνειας για τη Θεσσαλία, που θα
μετουσιωθούν σε δημιουργία ισχυρών δεσμών επικοινωνίας των Αποδήμων με την
πατρίδα.
Σημαντικό να αναφερθεί, είναι το γεγονός, ότι για την άρτια διοργάνωση του «13ου
Παγκοσμίου Συνεδρίου και Ανταμώματος των Θεσσαλών», ανά τακτά χρονικά
διαστήματα, συνεδριάζει μέσω τηλεδιασκέψεων, η οργανωτική επιτροπή, την οποία
αποτελούν, οι: κ. Γκίκας Διαμαντής, Πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας
Θεσσαλών, κ.
Μίχου Φωτεινή, Γενική
Γραμματέας της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών, κ.
Λύπας Δημήτριος
, Αντιδήμαρχος Μετεώρων Τουρισμού, Πολιτισμού, Δημοσίων Σχέσεων και
Ενημέρωσης, κ.
Νικολογιάννης Σπυρίδων
, Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Δ. Μετεώρων σε θέματα Τουρισμού και
Οικονομικών,
κ.
Σκρέκα Κωνσταντἰνα
, Μέλος του Δ.Σ. της Παγκόσμιας Νεολαίας Θεσσαλών ως Υπεύθυνη Πολιτισμού
και κ.
Κουτσερής Ηλίας
, Δημοσιογράφος.

Χορηγός του συνεδρίου είναι και φέτος η εταιρεία Bolossis, την οποία
ευχαριστούμε θερμά.
Με εκτίμηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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