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Συμπληρώσαμε δέκα τέσσερα χρόνια από την ίδρυση της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ». Πιστεύουμε ότι μέσα σ’ αυτό το χρονικό διάστημα η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών σε στενή συνεργασία με τις
Ομοσπονδίες και Συλλόγους-μέλη που την αποτελούν, κατάφερε να επιδείξει
ένα αξιόλογο έργο, πλούσιο σε πολιτιστικές και όχι μόνο εκδηλώσεις και δραστηριότητες.
Κίνητρο και δύναμή μας είναι η μεγάλη αγάπη μας για τη Θεσσαλία και το
πάθος μας για τη διατήρηση και μεταλαμπάδευση των παραδόσεων στη νεότερη γενιά που αναλαμβάνει σταδιακά τη σκυτάλη έτσι ώστε να παραμείνει ζωντανή η εθνική μας ταυτότητα στις επόμενες γενιές. Αποτελεί για εμάς ιερό
καθήκον η μεταφορά της θεσσαλικής φλόγας και του ελληνικού πολιτισμού σε
όλα τα μήκη και πλάτη της γης.
Ως Θεσσαλοί Απόδημοι οραματιζόμαστε συνεχώς τρόπους για να προβάλουμε

Χαιρετισμός του Προέδρου
της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών
την πατρίδα μας τη ΘΕΣΣΑΛΙΑ. Έτσι και φέτος αποφασίσαμε να κάνουμε ένα
νέο βήμα. Να εκδώσουμε το δικό μας περιοδικό, το οποίο θα έχει ως θέματα
τις δράσεις της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών, τις δράσεις των μελών
Συλλόγων της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών, τις δράσεις της Θεσσαλικής Νεολαίας, την ανάδειξη περιοχών της Θεσσαλίας, την τουριστική ανάπτυξη της Θεσσαλίας, συνεντεύξεις με διακεκριμένους Απόδημους Θεσσαλούς,
παραδοσιακές συνταγές της Θεσσαλίας, την προβολή των προϊόντων της Θεσσαλίας, την ανάδειξη Απόδημων Θεσσαλών Καλλιτεχνών, συνεντεύξεις προέδρων Συλλόγων και παρουσίαση των Συλλόγων τους και πολλά άλλα θέματα.
Το περιοδικό θα διανέμεται ηλεκτρονικά και έντυπα.
Το περιοδικό αυτό το ονομάσαμε «ΘΕΤΤΑΛΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ», επειδή πραγματικά η
Συνομοσπονδία μας απέδειξε ότι έμαθε να ονειρεύεται, να έχει πάντα στην καρδιά της τη Θεσσαλία και να στέκεται άξια απέναντι στις προσδοκίες όλων μας.
Με την έκδοση αυτού του περιοδικού ξεκινά μια νέα φάση της ιστορίας της Συνομοσπονδίας μας, η οποία κατάφερε να κερδίσει την ανάλογη θέση και αναγνώριση στον παγκόσμιο πολιτιστικό και λαογραφικό χάρτη. Τα έντεκα συνέδρια
Διαμαντής Γκίκας και ανταμώματα Θεσσαλών που διοργανώθηκαν ήταν το αποκορύφωμα του
έργου της σ’ αυτό το χρονικό διάστημα.
Το περιοδικό απευθύνεται σ’ όλους τους Θεσσαλούς και κυρίως στους Θεσσαλικούς Συλλόγους σε όλες τις ηπείρους όπου ζουν και δρουν ομογενείς Θεσσαλοί.
Απευθύνεται βεβαίως και στους συμπατριώτες μας στη Θεσσαλία και γενικότερα
στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να διαπιστώσουν
για άλλη μια φορά τα σταθερά βήματα, την πρόοδο και την εξέλιξη της Συνομοσπονδίας μας και σε τελική ανάλυση τη δύναμη των Θεσσαλών.
Εύχομαι από καρδιάς υγεία σε όλο τον κόσμο και επιπλέον δύναμη, πίστη, ενότητα και αφοσίωση στον κοινό σκοπό των Θεσσαλών του κόσμου, έτσι ώστε οι
δράσεις μας να μεγαλώνουν, να εξελίσσονται και να αποτελούν βάση και έμπνευση για τη νέα γενιά.
Ευχαριστούμε επίσης όλα τα άτομα που εργάστηκαν άμεσα ή έμμεσα για την
έκδοση του περιοδικού!
Για το Δ.Σ. της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών
Διαμαντής Γκίκας
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Αγαπητοί αναγνώστες, αγαπητές αναγνώστριες,
Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή μου, ως Γενικός Γραμματέας Απόδημου
Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, να χαιρετίζω την πρώτη έκδοση του
παρόντος περιοδικού, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η εκδήλωση της ειλικρινούς
αγάπης και αφοσίωσης των Αποδήμων Θεσσαλών για τη γενέτειρά τους και την
πολιτισμική της κληρονομιά. Παράλληλα, εκδηλώνεται και η δυναμική φροντίδα
τους για την ολοένα και πιο αισθητή παρουσία της Θεσσαλίας στο σύγχρονο
κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
κ. ΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ
Με την παρούσα πρωτοβουλία οι Απόδημοι Θεσσαλοί θα προβάλουν σημαντικές
πτυχές της ακαταπόνητης δράσης τους, όπως είναι οι γέφυρες φιλίας και
συνεργασίας με προσφορά αξιόλογου έργου στον τόπο καταγωγής τους, οι
εκπαιδευτικές και περιηγητικές δραστηριότητες ενισχυτικές της γνωριμίας και
επικοινωνίας της Ελλάδας με τα απόδημα παιδιά της, ανταλλαγή παντός είδους
σύγχρονων προβληματισμών, γνωριμία με νέους Θεσσαλούς επιστήμονες και
διαπρεπείς επαγγελματίες διαφόρων κλάδων, προοπτικές για το μέλλον,
ενέργειες προσέλκυσης τουριστικής κίνησης για τον τόπο τους, καθώς και
ποικίλες άλλες ενέργειες που εμπλουτίζουν το καθημερινό γίγνεσθαι των
απανταχού Θεσσαλών.
Εν ολίγοις, είμαι βέβαιος πως η παρούσα έκδοση θα αποτελέσει ένα
εποικοδομητικό θεσσαλικό αντάμωμα της Διασποράς, το οποίο κάθε φορά θα
επιβεβαιώνει, μέσω των δημοσιεύσεων, τη θέληση για προκοπή σε κάθε γωνιά
της γης, αλλά και θα εκφράζει την ισχυρή ώθηση του Ελληνισμού, μέσω της
ενωμένης προσπάθειας, για εδραίωση πολιτισμικών αξιών «εντός» και «εκτός»
Ιωάννης Χρυσουλάκης συνόρων.
Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του
Υπουργείου Εξωτερικών παραμένει συμπαραστάτης και αρωγός σε όλες τις
προσπάθειές σας και ενθαρρύνει κάθε παρόμοια πρωτοβουλία που εμπνέει
συνεργασίες, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει οξυγόνο ελληνικής παράδοσης και
ακτινοβολίας.
Ευχόμαστε το νέο αυτό περιοδικό να συμβάλει στην ενίσχυση ενός θετικού
κλίματος διαλόγου, ανταλλαγής απόψεων και κατάθεσης προτάσεων, ώστε να
διευκολυνθούν πρωτοβουλίες ενεργοποίησης νέων στόχων για όλους τους
Θεσσαλούς και τους φορείς τους.
Ιωάννης Χρυσουλάκης
Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας
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Συγχαρητήρια στην δραστήρια Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών
ΑΣΚΠΛΗΠΙΟΣ και τη συντακτική επιτροπή του καλοτάξιδου περιοδικού της που
ανοίγει νέο δίαυλο επικοινωνίας, προβολής και ανάδειξης της Θεσσαλίας και
των ανθρώπων της που διακρίνονται παντού στο εξωτερικό τιμώντας τη
γενέθλια πατρίδα. Τη Θεσσαλία των Μύθων, της Ιστορίας και του Πολιτισμού,
του Διαφωτισμού, των Αγώνων, της αντίστασης, της δημιουργικής ανατροπής,
της συνεργασίας, της αποτελεσματικότητας και της πρωτοτυπίας.
Τη Θεσσαλία που παράγει και δημιουργεί, αφού μόνο την τελευταία δεκαετία
έχουν εκτελεστεί 5.000 έργα άνω των 4,5 δις ευρώ. Τη Θεσσαλία που τον
τελευταίο χρόνο δοκιμάστηκε από την πανδημία του covid-19, από τη θεομηνία
του αιώνα, από σεισμό. Στις πρωτόγνωρες συνεχόμενες κρίσεις, καταφέραμε
με σχέδιο, ταχύτητα, αυτοματισμό, απλοποίηση ενεργειών και συνεργασία να

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού
δημιουργήσουμε ευκαιρίες μέσα από τις κρίσεις και να επουλώσουμε πληγές.
Αυτό μας δείχνει τον δρόμο που χρειάζεται να ακολουθήσουμε στην
αναθεωρητική μετα - covid εποχή, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και
τον επανασχεδιασμό της οικονομίας από ανθρώπους που έχουν δεσμευτεί στην
προώθηση της βιωσιμότητας. Με το άνοιγμα της τουριστική αγοράς, ένα χρόνο
μετά την υγειονομική καταιγίδα που μετατράπηκε σε οικονομική απειλή,
χρειάζεται να τονίσουμε στον επισκέπτη ότι είμαστε μια ασφαλής χώρα, μια
ασφαλής Περιφέρεια σε όλα τα επίπεδα: διαθέτουμε ασφαλείς θάλασσες και
βουνά, ασφαλείς υποδομές, καλή υγειονομική περίθαλψη, ασφαλές φαγητό,
ασφαλή διασκέδαση και νέα εναλλακτικά τουριστικά προϊόντα.
Η Θεσσαλία αποτελεί μια μικρογραφία της Ελλάδας, λόγω της πολυμορφίας του
φυσικού της τοπίου και της πλούσιας ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Είμαστε η πρώτη και μόνη Περιφέρεια στη χώρα με το πολυβραβευμένο
Υποθαλλάσιο Μουσείο, τον «Παρθενώνα των ναυαγίων», στην Περιστέρα της
Κώστας Αγοραστός Αλοννήσου, το αρχαιότερο ναυάγιο στον κόσμο το οποίο μπορεί να επισκεφτεί
άνθρωπος. Τα νησιά μας Σκιάθος, Αλόννησος, Σκόπελος, Τρίκερι, η ιερή γη των
Μετεώρων- Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ο μυθικός
Όλυμπος, η γαλήνη της ορεινής λίμνης Πλαστήρα, τα χωριά του Πηλίου με τον
μοναδικό συνδυασμό βουνού και θάλασσας, η αναλλοίωτη φύση στην Ελάτη
και το Περτούλι, το παραλιακό μέτωπο της Λάρισας, τα χωριά που κρατούν
ζωντανές τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, τα αστικά κέντρα, ο
γαστρονομικός πλούτος, τα σύγχρονα και ασφαλή οδικά δίκτυα, οι
ξενοδοχειακές υποδομές, τα μουσεία, τα μοναστήρια, οι αρχαιολογικοί χώροι
και πάνω απ όλα οι αυθεντικοί και φιλόξενοι άνθρωποι της Θεσσαλίας,
συνθέτουν ένα ελκυστικό τουριστικό πακέτο που ενδιαφέρει όλο και
περισσότερους επισκέπτες. Και δικαιώνουν το σλόγκαν μας «Εδώ, ο καθένας
μπορεί να ζήσει το μύθο του. Κάθε επίσκεψη, μια διαφορετική εμπειρία».

Κώστας Αγοραστός
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
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Παγκόσμια Συνομοσπονδία
Θεσσαλών «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ»
Η εκπλήρωση του οράματος
«Όταν έχουμε όραμα το πραγματοποιούμε και όταν δεν
έχουμε το φτιάχνουμε!» Αυτό ήταν το σύνθημα των
μελών της ιδρυτικής επιτροπής που οραματίστηκαν το
2007 την ίδρυση της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας
Θεσσαλών.
Σε αυτή την αναδρομή δεν αποσκοπούμε να καταγράψουμε την Ιστορία της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας
Θεσσαλών, διότι αυτό έχει ήδη επιτευχθεί με την έντυπη
έκδοση του λευκώματος «Η ΑΓΑΠΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ», που εκδόθηκε στα πλαίσια του εορτασμού των
δέκα ετών από την ίδρυση της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών. Αντί αυτού θέλουμε να προβάλλουμε το στίγμα των ανθρώπων που πραγματοποίησαν
το μεγάλο θεσσαλικό όραμα, που του έδωσαν ψυχή και
καρδιά, που έμαθαν από τα λάθη, που τόλμησαν να
ονειρευτούν και ήταν περήφανοι για την πατρίδα τους
τη Θεσσαλία.
Οι Απόδημοι Θεσσαλοί πρωτεργάτες είχαν ένα όραμα.
Να δείξουν με την ανιδιοτέλειά τους την απέραντη
αγάπη για τον τόπο τους. Έκαναν θυσίες, αφιερώνοντας μεγάλο μέρος από το χρόνο τους στη διατήρηση
και μεταλαμπάδευση των εθίμων και στην προβολή της
θεσσαλικής παράδοσης στα ξένα. Δεν είχαν καμιά οικονομική απολαβή. Το μόνο που έπαιρναν ως ευχαριστώ ήταν η ηθική ικανοποίηση και η αναγνώριση.
Έβρισκαν εμπόδια αλλά τα προσπερνούσαν, επειδή η
αγάπη για την πατρίδα τους ήταν η κινητήρια δύναμη
που τους ενδυνάμωνε να συνεχίσουν. Ένας γίγαντας

που ήταν μέσα στην καρδιά τους ξύπνησε.
Η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ»
ιδρύθηκε στα Τρίκαλα στις 17 Αυγούστου 2007.
Η ίδρυσή της προέκυψε μέσα από την ανάγκη των
απανταχού Θεσσαλών να ενωθούν στη μεγάλη αγκαλιά
της παγκόσμιας, να μοιραστούν την αγάπη για την ιδιαίτερη πατρίδα τους, αλλά και να κρατήσουν ζωντανή

Ιδρυτική Γενική Συνέλευση στα Τρίκαλα με τον Νομάρχη Ηλία
Βλαχογιάννη (2007)

την παράδοση και την εθνική τους ταυτότητα.
Οραματιστής και ιδρυτής της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών είναι ο κ. Διαμαντής Γκίκας, ο οποίος
ήταν ο πρώτος πρόεδρος, διετέλεσε για αρκετά χρόνια
στη θέση αυτή και είναι και σήμερα πρόεδρος. Η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών στα 14 χρόνια δια-

Από το 11ο παγκόσμιο συνέδριο και αντάμωμα Θεσσαλών στον Αλμυρό Μαγνησίας (2019)

-6-

Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

Τεύχος 1ο – Ιούλιος 2021

δρομής της έχει να επιδείξει ένα πλούσιο σε δράσεις και
εκδηλώσεις έργο.Το γεγονός ότι η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών ιδρύθηκε το 2007 δεν είναι καθόλου τυχαίο, αλλά είναι ένα αποτέλεσμα πολλών
παραγόντων. Η Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης ιδρύθηκε το 2004 και πραγματοποίησε τις πρώτες δραστηριότητες στην Γερμανία, διοργανώνοντας
ένα ετήσιο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης σε μια διαφορετική πόλη της Ευρώπης. Παράλληλα διοργάνωσε τρία

δημων Τρικαλινών, το οποίο λειτουργούσε για πολλά έτη
πριν τον Καλλικράτη, όπου προέδρευε ο εκάστοτε Νομάρχης, έπαυσε να λειτουργεί. Η παύση της λειτουργίας
είχε επίσης ως επακόλουθο να ενισχυθεί η ιδέα της
ίδρυσης μιας Παγκόσμιας εκπροσώπευσης όλων των
Θεσσαλών του κόσμου.
Μπορεί οι ομογενείς μας να έχουν ενσωματωθεί στις
κοινωνίες των χωρών που εγκαταστάθηκαν, δεν έπαψαν να οργανώνουν, να διατηρούν και να επαυξάνουν

Από το 2ο παγκόσμιο συνέδριο και αντάμωμα Θεσσαλών στα Τρίκαλα (2010)

ανταμώματα Θεσσαλών τα καλοκαίρια στην Ελλάδα. Το
πρώτο ήταν το 2005 στον τότε Δήμο Φαλώρειας Τρικάλων, το επόμενο το 2006 στο τότε Δήμο Νεβρόπολης, της Λίμνης Πλαστήρα και το τρίτο το 2007 στον
τότε Δήμο Μηλεών Πηλίου. Σε αυτά τα τρία ανταμώματα οι Θεσσαλοί της Ευρώπης γνώρισαν Θεσσαλούς
Απόδημους από ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία, οι οποίοι
ακολούθησαν την πρόσκληση των Θεσσαλών της Ευρώπης. Έτσι αυτή την τριετία γεννήθηκε η ιδέα να ενωθούν όλοι οι Θεσσαλοί του κόσμου και τα ανταμώματα
να γίνουν παγκόσμια, όπως και έγινε.
Παράλληλα η εφαρμογή του νόμου «Καλλικράτη» έφερε
στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της τοπικής Αυτοδιοίκησης τη διοικητική ένωση των Νομών Τρικάλων, Καρδίτσης, Λαρίσης και Μαγνησίας σε μια ισχυρή
Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Από-

τους Θεσσαλικούς Συλλόγους που απαρτίζουν τη Συνομοσπονδία και να παρουσιάζουν με μεράκι εκδηλώσεις
και ημερίδες. Επίσης δεν ξεχνούν ποτέ τη μητέρα-πατρίδα και πάντα στέκονται στο πλευρό της σε κάθε δύσκολη στιγμή με όλες τους τις δυνάμεις. Έδωσαν το
παρόν σε κάθε φυσική καταστροφή που έχει πλήξει τη
Θεσσαλία και έμπρακτα βοήθησαν.
Ευχή όλων η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών να
συνεχίσει το αξιόλογο έργο με την ίδια δύναμη και αυταπάρνηση εκπροσωπώντας τους Απόδημους Θεσσαλούς όλου του κόσμου, δημιουργώντας εστίες
ελληνισμού απανταχού της Γης!
Φωτεινή Μίχου
Γενική Γραμματέας της Παγκόσμιας
Συνομοσπονδίας Θεσσαλών «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ»

-7-

Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

Τεύχος 1ο – Ιούλιος 2021

«21 Θεσσαλοί αγωνιστές
της επανάστασης»
«200 χρόνια ελληνική
επανάσταση 1821 – 2021»
21 θεσσαλοί ήρωες και αγωνιστές των επαναστατικών Ο Άνθιμος Γαζής (1758-1828) ήταν κληρικός,
χρόνων ξεσηκώθηκαν άλλοι με τ΄ άρματα κι άλλοι με συγγραφέας,
χαρτογράφος
και
από
τους
την πένα για να ελευθερώσουν την πολυαγαπημένη σημαντικότερους διαφωτιστές. Πίστευε ότι μόνο με την
πατρίδα. Μέσα από την έρευνα θα αναδειχθεί το πνευματική
αφύπνιση
των
υποδούλων
θα
μαρτυρικό παρελθόν της Θεσσαλίας και οι πολύχρονοι επιτυγχανόταν η Επανάσταση. Τον Μάιο του 1821
αγώνες της μέχρι την πολυπόθητη λευτεριά της. Θα κήρυξε την επανάσταση στη Μαγνησία.
αναφερθούν ονόματα επωνύμων αλλά και πολλά Η Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων ‘Ενας διαφωτιστής και Φιλικός
αφανών αγωνιστών με κατα- Ευρώπης «ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ» α.Σ., στα ήταν και ο Κωνσταντάς
γωγή από τη Θεσσαλία.
πλαίσια των εκδηλώσεων για τον εορτασμό Γρηγόριος (1758-1844) στις
των 200 χρόνων από την ελληνική Μηλιές όπου ίδρυσε την
Τα δυσβάσταχτα εκείνα επανάσταση του 1821, οργάνωσε και περίφημη σχολή των Μηλεών
χρόνια της τουρκικής σκλα- παρουσίασε ένα ειδικό αφιέρωμα για τους και τη βιβλιοθήκη από δωρεές
βιάς ανάγκασαν χιλιάδες ήρωες και αγωνιστές της Θεσσαλίας. Η προσωπικές και του Άνθιμου
ρωμιούς να ξενιτευτούν στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, Γαζή με έμβλημα το «ΨΥΧΗΣ
ελεύθερη Ευρώπη. Για να διαδικτυακά το Σάββατο 3 Απριλίου 2021. ΑΚΟΣ» (θεραπεία ψυχής).
γλιτώσουν τα παιδιά τους από
Έδωσε ένα λαμπρό παράδειγμα,
το απάνθρωπο παιδομάζωμα τα έστελναν για σπουδές ανιδιοτελούς προσήλωσης στα ιδανικά του, συνέπειας,
στις πρωτεύουσες του πολιτισμού, τη Βιέννη, την ταπεινοφροσύνης και φιλοπατρίας.
Τεργέστη, το Βουκουρέστι, τη Μόσχα, κλπ., όπου και
διέπρεψαν. Όμως δεν ξέχασαν τη σκλαβωμένη πατρίδα Η Μαργαρίτα Μπασδέκη (1858-1928) από τη
τους και με κάθε τρόπο προσπάθησαν να βοηθήσουν Μακρινίτσα
συγκαταλέγεται
ανάμεσα
στις
στην απελευθέρωσή της.
μεταγενέστερες ηρωίδες του Πηλίου που ανδραγάθησε
κατά την επανάσταση του 1878 πολεμώντας
Ξεχωριστή θέση στο πάνθεον κατέχει ο εθνεγέρτης και επικεφαλής 70 γυναικών.
εθνομάρτυρας Ρήγας Φεραίος, ο Βελεστινλής (17571798). Συγγραφέας της «Μεγάλης Χάρτας» και ποιητής, Καπετάνιος ήταν ο Κουτμάνης Κωνσταντίνος στο
με το «ΘΟΥΡΙΟ», ένα ορμητικό πατριωτικό ύμνο που Τρίκερι. Προύχοντας, χρηματοδότης και άκαμπτος
έγραψε, εμψύχωνε τους σκλαβωμένους στους αγωνιστής, είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των
Οθωμανούς λαούς να ελευθερώσουν το γένος τους. Τούρκων. Η γενναιότητα και η φήμη του έγιναν αφορμή
«Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια να τον κυνηγήσει άγρια η τουρκική κυβέρνηση και μετά
σκλαβιά και φυλακή…» τραγουδούσαν οι σκλαβωμένοι από καταδίωξη, να συλληφθεί στο Μπουγάζι του Αη
κι ονειρεύονταν τη λευτεριά. Βασανίστηκε για την Γιωργιού και να οδηγηθεί στην Κων/πολη όπου
επαναστατική του δράση, στραγγαλίστηκε στο θανατώθηκε.
Βουκουρέστι και το σώμα του ρίχτηκε στο Δούναβη.
Ολόκληρες οικογένειες αρματωλών και κλεφτών
Μπορεί ο βάρδος της λευτεριάς να μη ζούσε όταν πολεμιστών είχαν τη βάση τους στα βουνά του
ξέσπασε η επανάσταση του 1821, αλλά είναι αυτός Ολύμπου, τ΄ Άγραφα, τον Ασπροπόταμο, το Πήλιο, και
που προετοίμασε τη συνείδηση των σκλαβωμένων όπως για γενιές μάχονταν με ανταρτοπόλεμο τους Τούρκους.
ήταν τα τελευταία λόγια του «εγώ αρκετό σπόρο Από τα αρματολίκια του Ολύμπου ονομαστός αρμαέσπειρα, άλλοι θα θερίσουν».
τολός ήταν ο Νικοτσάρας (1774-1807) απ΄ τα
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Γιαννωτά της Ελασσόνας, αρχηγός του αρματολικιού
στο Βλαχολίβαδο διακρίθηκε για τη φιλοτιμία του, την
αφιλοχρηματία του και τα σωματικά του χαρίσματα.
Προικισμένος με ηγετικά προσόντα ξεσήκωσε την
περιοχή του Ολύμπου και της Μακεδονίας και έλαβε
μέρος στην Επανάσταση της Σερβίας.
Ο «Αετός του Ολύμπου» πολέμησε τόσο στη στεριά όσο
και στη θάλασσα. Έχασε τη ζωή του πριν την
επανάσταση του 21.
Αρματολός του Ολύμπου που συμμετείχε στην
επανάσταση του 1821 ήταν και ο Γεωργάκης
Ολύμπιος (4.3.1772-9.9.1821) από το Βλαχολίβαδο
Ελασσόνας. Ο Αλ. Υψηλάντης τον διόρισε
Αρχιστράτηγο των επαναστατικών δυνάμεων στη
Μολδοβλαχία, χαρακτηρίζοντάς τον ενάρετον,
πρόθυμον και άξιον, αγωνιστή. Στη μάχη του
Δραγατσανίου, 7 Ιουνίου 1821, περιέσωσε τη σημαία

επικεφαλής δικού του σώματος, συμμετείχε στην εκεί
εξέγερση, ενώ το 1878 σχημάτισε σώμα 100 ανδρών
συμμετέχοντας στις συγκρούσεις της Θεσσαλίας και
στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. Διέθεσε
χρήματα και τον εαυτό του στην υπηρεσία της
πατρίδος.
Το πρώτο επαναστατικό κίνημα στην Ελλάδα
σημειώθηκε στο Φανάρι της Καρδίτσας το 1404,
ακολούθησαν τα επαναστατικά κινήματα του
μητροπολίτη της Λάρισας και φλογερού πατριώτη
Διονυσίου Φιλοσόφου, το 1600 στα Τρίκαλα μέχρι την
Καρδίτσα, και το 1611 η απελευθέρωση των
Τρικάλων. Είχε μαρτυρικό θάνατο και αυτό το
επαναστατικό κίνημα κατέρρευσε. Για το λόγο που τα
επαναστατικά κινήματα πνίγηκαν στο αίμα,
επονομάστηκε Σκυλόσοφος.

και τα λείψανα του Ιερού Λόχου με πολύ κόπο,
πληγωμένος κι ο ίδιος. Σκοτώθηκε ηρωικά κατά την
πολιορκία της Μονής Σέκου, στη Μολδαβία, το
Σεπτέμβριο του 1821, όταν ανατίναξε την
πυριτιδαποθήκη, για να μην πέσουν, αυτός και οι
σύντροφοί του, στα χέρια των Τούρκων.

Ο Περραιβός Χριστόφορος (1773-1863) από τις
Επάνω Πούρλες στην αρχαία Περραιβία ήταν
στρατιωτικός, πολιτικός, αγωνιστής του ΄21,
δάσκαλος, στιχουργός και συγγραφέας «Πολεμικών
Απομνημονευμάτων». Ο Περραιβός κατάφερε να
ενώσει τους Μανιάτες λέγοντας ότι τους ενώνει το
όμαιμον, το ομόθρησκον, το ομόγλωσσον και το
Πολλοί προγονοί μας για ν΄ αποφύγουν τη σκλαβιά ομότροπον.
μετανάστευσαν ακόμη και στην Αφρική. ΄Όπως και ο
Καρτάλης Ιωάννης (1842-1908). Ήταν Έλληνας Εθνεγέρτης και φωτισμένος άνθρωπος ήταν ο
πολιτικός και επιχειρηματίας. Γεννήθηκε στην Κωνσταντίνος Οικονόμος εξ Οικονόμων (1780-1857)
Τσαγκαράδα Πηλίου. Το 1866 στην Κρήτη, από την Τσαριτσάνη Λάρισας. Mε έμφυτη ευφυΐα,
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γονιμότατη φαντασία, σπάνια κρίση και φιλομάθεια.
Γύριζε στις πόλεις και τα χωριά της Θεσσαλίας και της
Μακεδονίας διδάσκοντας. Περιόδευε την Ευρώπη
προτρέποντας τους ομοεθνείς, αλλά και κινούμενος
εναντίον της Ιερής Συμμαχίας. Αγωνίστηκε και
βραβεύτηκε
από
Αυτοκράτορες,
Ακαδημίες,
Πανεπιστήμια με παράσημα, μετάλλια, τίτλους. Κυρίως
όμως από τον ελληνικό λαό. Στην κηδεία του, του
αποδόθηκαν τιμές Αρχιστράτηγου και ενταφιάστηκε
στη μονή Πετράκη, στην Αθήνα. «Όσον ειλικρινέστερα
αγαπάς τους πατριώτες σου και την πατρίδα σου, τόσο
βεβαιότερον εκπληρώνεις τον νόμον του Θεού» έγραψε
στον λόγο του «Περί αγάπης της πατρίδος».

διδασκαλίας του.

Προεπαναστατικός ιερωμένος, αρματολός και
κουρσάρος που έδωσε το αίμα του για την
απελευθέρωση της πατρίδας ήταν ο Παπα-θύμιος
Βλαχάβας (1770-1809) από το συνοικισμό Τριφύλλι
του χωριού Ασπροκκλησιά Καλαμπάκας. Πέτυχε να
ενώσει όλους τους αρματολούς της Στερεάς Ελλάδας.
Οχύρωσε το μοναστήρι στα Μετέωρα. Οργάνωσε νέα
επαναστατική κίνηση στην περιοχή των Χασίων και του
Ολύμπου το 1808 χωρίς αποτέλεσμα. Με το Γ. Σταθά
και το Νικοτσάρα δημιούργησαν ένα στολίσκο από 7
πλοιάρια (που τα έβαψαν μαύρα και στα οποία έδωσαν
ονόματα όπως Όλυμπος, Ρούμελη, Κασσάνδρα,
Σύγχρονός του θεολόγος και κληρικός ήταν ο Μοριάς, Άσπρη Θάλασσα, Μαύρο Καράβι κ.α.) και
Θεόκλητος Φαρμακίδης (1784-1860) κατά κόσμο συνέχισαν τις επιδρομές κατά των Τούρκων. Μέχρι τότε
Θεοχάρης, από τη Νίκαια της Λάρισας. Μεγάλος τα πλοία είχαν τη ρωσική σημαία. Ο Σταθάς την
Έλληνας διδάσκαλος του Γένους, κορυφαίος αντικατέστησε με ελληνική δικής του εμπνεύσεως,
νεοέλληνας διαφωτιστής, λόγιος κληρικός και «γαλάζιο βάθος και λευκός σταυρός». Η μεγάλη Πύλη
πρωτοπόρος εφημεριδογράφος. Διορίστηκε εφημέριος προσπάθησε να τους δελεάσει με χρηματική αμοιβή και
του Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου της ελληνικής παροικίας στη με αμνηστία. Συνελήφθη και διαμελίστηκε στα Γιάννενα
Βιέννη. Με την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης, από τον Αλή Πασά.
τον Μάιο του 1821, ακολούθησε τον πρίγκιπα Δημ.
Υψηλάντη στην Ελλάδα. Στην Καλαμάτα εξέδωσε την Ο Νικόλαος Στουρνάρης (1778-1826) από τα
πρώτη ελληνική εφημερίδα που κυκλοφόρησε σε Στουρναραίικα Τρικάλων ήταν οπλαρχηγός στην
ελλαδικό έδαφος, με τον τίτλο «Ελληνική Σάλπιγξ». περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας. Το αρματολίκι του στον
Ιδιαίτερα ταπεινός στο φρόνημα, όταν του Ασπροπόταμο υπήρξε θρυλικό. Έδρασε κυρίως στη
προσφέρθηκε ο «Μεγαλόσταυρος του Σωτήρος» δεν Δυτική Στερεά. Μετά την καταστολή της Επανάστασης
αποδέχθηκε την τιμή. Απεβίωσε σε πλήρη ένδεια στην στον Όλυμπο το 1822, ο Στουρνάρης συγκέντρωσε
Αθήνα.
όσους επαναστάτες διέφυγαν και συνεργάστηκε με τον
Καραϊσκάκη την άνοιξη του 1823, στην αντίσταση
Πρωτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού, ιστορικός εναντίον των Τούρκων που επεδίωκαν το «προσκύνημα»
και φιλόσοφος ήταν και ο Κωνσταντίνος Κούμας (1777- των αρματολών στη Στερεά και τη Θεσσαλία. Ήταν τότε
1836) από τη Λάρισα. Δίδαξε στην πατρίδα του, στα που ο Κολοκοτρώνης ανησύχησε σοβαρά για την
Αμπελάκια, στη σχολή Τσαριτσάνης, ελληνικά και έκβαση της επανάστασης. Πολέμησε σε πολλές μάχες
επιστημονικά μαθήματα. Παράλληλα κήρυξε το λόγο και σκοτώθηκε κατά την ηρωική έξοδο του
του Ευαγγελίου. Περιηγήθηκε τα πανεπιστήμια της Μεσολογγίου το 1826.
Γερμανίας και δίδαξε σε φημισμένες σχολές. Στη Βιέννη
ασχολήθηκε με τη συγγραφή του «Ιστορία των Ο
Γρηγόρης
Λιακατάς
(1799-1826)
ήταν
ανθρωπίνων πράξεων από των αρχαιοτάτων χρόνων Σαρακατσάνος οπλαρχηγός από τον Ασπροπόταμο
μέχρι το 1831» το σημαντικότερο πνευματικό του Τρικάλων. Ονομάστηκε «ο Λεωνίδας» της νεώτερης
δημιούργημα. Ο λόγιος και δάσκαλος του Γένους έχασε ιστορίας μας. Η προσωρινή κυβέρνηση έδωσε
τη ζωή του από τη μάστιγα της εποχής του, τη χολέρα. προαγωγή στον Γ. Λιακατά και από χιλιάρχο τον έκανε
στρατηγό. Στις 28 Φεβρουαρίου το 1826, έπεσε
Ο Ιωάννης Δημητριάδης Πέζαρος ( 1749-1806) ήταν ηρωικά ο πανέμορφος ήρωας στην μάχη του νησιού
καθηγητής και ιερέας που έδρασε στον Τύρναβο και Ντολμά, όπου επικεφαλής 300 αντρών, οι οποίοι ήταν
στο Λιβάδι. Υπήρξε Δάσκαλος του Γένους και όλοι συγγενείς του και Σαρακατσαναίοι, ξεκληρίστηκε
Διαφωτιστής της Ελληνικής Επανάστασης. Μαθητές όλο το Λιακατέικο σόι 39 τον αριθμό, καθώς και πολλοί
του υπήρξαν διαπρεπείς λόγιοι, όπως ο Κούμας. Στον Ασπροποταμίτες.
Τύρναβο διατηρούσε κοινόβιο για ξένους και φτωχούς
μαθητές. Με λιτότητα και οικονομία, χωρίς να λείπουν Ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρος (1799-1869) γεννήθηκε
τα αναγκαία, συζούσαν πάντα 10 μέχρι 15 ξένοι στο Βετερνίκο Τρικάλων. Η καταγωγή του ήταν από την
μαθητές. Από το πρωί μέχρι το βράδυ δίδασκε σ' όλες ιστορική οικογένεια του Ασπροποτάμου. Αναφέρεται ότι
τις τάξεις, που πολλές φορές ανέρχονταν σε επτά. η οικογένειά του ανήκε σε δίγλωσσο πληθυσμό που
Εξαίρετος ήταν ο χαρακτήρας του, καθώς και ο τρόπος μιλούσε και την Βλάχικη. Με την έναρξη της

1821
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επανάστασης άρπαξε και αυτός τα όπλα, και με μεγάλο
ενθουσιασμό σχημάτισε δικό του σώμα και πήρε μέρος
σε μάχες απ’ άκρη σ’ άκρη αναζητώντας τους
κινδύνους, τις μάχες και το θάνατο. Ο Ασπροπόταμος,
η Καλαμπάκα, το Νεόκαστρο, το Μεσολόγγι, είναι
ένδοξοι μάρτυρες του ηρωισμού του. Κατά την έξοδο
της φρουράς, βγήκε κι αυτός από το Μεσολόγγι
επικεφαλής τετρακοσίων, με το ξίφος στο χέρι και
πέρασε μέσα από τους Τούρκους και βγήκε σώος και
αβλαβής. Το 1854 ο Όθων του ανέθεσε την αρχηγία
της εκστρατείας κατά τη Θεσσαλία. Πέθανε από
αποπληξία στην Αθήνα χωρίς να προλάβει την
απελευθέρωση της Θεσσαλίας.

δήλωναν την καταγωγή τους, εφόσον η Θεσσαλία δεν
είχε ακόμη ελευθερωθεί. Έτσι κι ο Χάιτας Κώστας με
καταγωγή από τον Αλμυρό πολέμησε με τον Ιερό Λόχο
στη Βλαχία ως σημαιοφόρος του Αλ. Υψηλάντη.
Ακολούθησε τον αρχηγό του στην Τρίπολη, στο Ναύπλιο
και στην Κόρινθο. Το 1822 πληγώθηκε. Το 1823
βρέθηκε στη μάχη στο Τρίκερι. Το 1824 πολέμησε
δίπλα στον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Το 1825 στη μάχη του
Νεοκάστρου και το 1826 με τον Καραϊσκάκη στις
μάχες Χαϊδάρι, Αράχωβα και Πειραιά. Τιμήθηκε με το
βαθμό του υπολοχαγού.
Θα ήταν παράλειψη να μη γίνει αναφορά και στους
Νεομάρτυρες. Ιερωμένοι όλων των βαθμίδων και λαϊκοί
που θανατώθηκαν από τους Τούρκους, άνδρες και
γυναίκες, μορφωμένοι και αμόρφωτοι, επαγγελματίες
και βιοπαλαιστές, ακόμη και αμούστακα παιδιά. Ο
Συναξαριστής Νεομαρτύρων κι ο άγιος Νικόδημος, ο
Αγιορείτης, στο Νέον Μαρτυρολόγιον, συγκεντρώνουν
περίπου
190
μαρτύρια
αγιοκαταταχθέντων
Νεομαρτύρων. Αλλά οι χριστιανοί που μαρτύρησαν
εκείνα τα χρόνια είναι χιλιάδες, που «για του Χριστού
την πίστη την αγία και της πατρίδος την ελευθερία»
καταφρονούσαν τον πλούτο, τη δόξα και κάθε άλλη
απόλαυση . Ήταν όλοι γενναίες ψυχές!

2021

Ο πιο γνωστός όμως ήρωας των επαναστατικών χρόνων
με Θεσσαλική καταγωγή που πολέμησε και έδωσε τη
ζωή του κατά την επανάσταση του 1821 ήταν ο
Γεώργιος Καραϊσκάκης (1782-23.04.1827) από το
Μαυρομάτι Καρδίτσας. Ο «γιος της καλογριάς» από
μικρός θαύμαζε τους Κλέφτες για την αντρειοσύνη τους
κι εκπαιδεύτηκε στο πλάι τους, αλλά και στην αυλή του
Αλή Πασά. Στην πολυτάραχη ζωή του, ο χαρακτήρας
του τον έκανε να φέρεται άλλοτε σαν άγγελος και
άλλοτε σα διάβολος. Διορίστηκε Αρχιστράτηγος της
Ρούμελης και νίκησε στις μάχες του Σοβολάκου, του
Χαϊδαρίου, της Δόμβραινας, της Αράχωβας, του
Κερατσινίου. Ήταν αδύνατος, φιλάσθενος, μέτριος στο
ανάστημα, ατίθασος, οξύθυμος, βωμολόχος και
υβριστής. Αλλά είχε χαλύβδινη θέληση, δύναμη σκέψης
και κριτικής, έπαιρνε γρήγορα αποφάσεις και τις
εκτελούσε. Εμψύχωνε ατρόμητος και σύμπασχε με τα
παλικάρια του. Με μία λέξη, ήταν ηγέτης. Ανήμερα της
γιορτής του πέθανε μετά από πυροβολισμό στο
Φάληρο, αφήνοντας πεντάρφανα τα τρία μικρά του
παιδιά.

Ένα ατέλειωτο πάνθεον ηρώων και αγωνιστών με
καταγωγή από τη Θεσσαλία που δεν μπορεί να χωρέσει
σ΄ αυτές τις σελίδες, και που σαν μνημόσυνο για τις
ψυχές τους, δημοσιεύσαμε αυτή την έρευνα. Μια λίστα
όπου αναγράψαμε τα ονοματεπώνυμα και τον τόπο
καταγωγής όσων αγωνιστών και ηρώων συναντήσαμε
σ΄ αυτή την έρευνα. Τη βιβλιογραφία και τους
συνδέσμους, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της
Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης «Β.
Τσιτσάνης».

Ένας ήρωας από την περιοχή της Καρδίτσας ήταν και
ο Αθανάσιος Τσάκας (1789-1851) με καταγωγή από το ΑΝΘΟΥΣΑ ΠΟΛΥΑΝΘΗ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ
Μοναστηράκι Αγράφων. Ήταν συμπολεμιστής του Γραμματέας της Ομοσπονδίας Θεσσαλών Ευρώπης
Κατσαντώνη κι αργότερα ο φύλακας άγγελος του
Καραϊσκάκη, σ΄ όλη τη διάρκεια της Επανάστασης, τον
οποίο έσωσε από βέβαιο θάνατο στη μάχη των στενών
του Σοβολάκου. Στ΄ ορεινό του καταφύγιο, μετά τον
πόλεμο, τον επισκέφθηκε ο Όθωνας προτρέποντάς τον
να υποβάλει αίτηση για να ανταμειφθεί για όσα
πρόσφερε στην Επανάσταση. Όμως ο Τσάκας
αρνήθηκε κατηγορηματικά και τους είπε ότι δεν ήθελε
καμία αμοιβή για τις υπηρεσίες του προς την πατρίδα.
Πάρα πολλοί αγωνιστές με καταγωγή από τη Θεσσαλία,
βρέθηκαν στην ελεύθερη τότε Πελοπόννησο και Στερεά
σαν δημότες των απελευθερωμένων πόλεων. Ας μη
ξεχνάμε ότι η απελευθέρωση της Θεσσαλίας ήρθε 50
χρόνια περίπου αργότερα. Είναι πολύ δύσκολο να
εντοπιστούν αυτοί οι ήρωες γιατί πολλές φορές δεν
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Οι φυσικές καταστροφές
στη Θεσσαλία
Η Θεσσαλία, ο τόπος με την πανάρχαια Ιστορία,
λατρευτή γενέτειρα όλων μας, συχνά εκτίθεται σε
φυσικά φαινόμενα και βιώνει ανυπολόγιστες
καταστροφές. Ως φυσικές καταστροφές έχουν
καταγραφεί φαινόμενα πυρκαγιών στα δάση και στον
αστικό ιστό, πλημμυρικά φαινόμενα, σεισμοί,
κορυφαίο δε γεγονός σήμερα είναι η υγειονομική κρίση
που έχει την ταυτότητα της πανδημίας, αυτή του
κορωνoϊού. Μετά τις πυρκαγιές, οι πλημμύρες
αποτελούν την πιο συχνή φυσική καταστροφή, είτε ως
ξαφνικά γεγονότα (flash floods), είτε όχι.
Στις 17 Σεπτεμβρίου 2020, ο κυκλώνας «Ιανός», παρά
τις προβλέψεις, κατευθύνθηκε στο θεσσαλικό κάμπο.
Κατά το παρελθόν, ανάλογα καιρικά φαινόμενα, είχαν
προκαλέσει πλημμύρες που εκτονώνονταν σε
καλλιεργήσιμες γαίες, ωστόσο στην περίπτωση του
«Ιανού» και εξ αιτίας του, η περιοχή «βίωσε» την
απόλυτη καταστροφή. Ανθρώπινες ζωές χάθηκαν,
κτήρια κατέρρευσαν, πεδινά χωριά πλημμύρησαν,
ακραία φαινόμενα καταγράφηκαν στους ορεινούς
όγκους, περιουσίες και προϊόντα θάφτηκαν κάτω από
τόνους λάσπης και φερτών υλικών, ενώ «βούλιαξε»
κυριολεκτικά η πόλη της Καρδίτσας και σε ανάλογη
προηγούμενη περίπτωση η πόλη του Αλμυρού.
Υπάρχουν πληροφορίες ότι περίπου 5000 σπίτια
υπέστησαν καταστροφές, τεράστιοι όγκοι νερού
βροχής έπεσαν στην ευρύτερη περιοχή Καρδίτσας,
Μουζακίου, Τρικάλων (πολύ μεγαλύτεροι από
προηγούμενες φορές), υποδομές, τόσο στις αστικές όσο
και στις αγροτικές περιοχές διαλύθηκαν κυριολεκτικά,
οικογένειες θρηνούν ακόμη τους νεκρούς τους.
Πρέπει να αρχίσουμε να διερευνούμε τα αίτια των
πλημμυρών έχοντας ως σημείο αναφοράς παρελθόντα
ανάλογα φαινόμενα, τις αλλαγές που έγιναν στη
μορφολογία του εδάφους και τη γεωλογική
αναδιαμόρφωση στα φυσικά χαρακτηριστικά του
κάμπου.
Οι αιτίες που είναι δυνατόν να προκαλέσουν ακραία
πλημμυρικά φαινόμενα έχουν να κάνουν με τα διάφορα
υδρογραφικά έργα που έχουν αλλάξει τόσο την
επιφάνεια του κάμπου όσο και αυτή των αστικών
περιοχών. Αποξηράνσεις υδροτόπων, ρέματα που
έχουν αλλάξει μορφή και χρηστικό προορισμό, ποταμοί
που έχουν υποστεί αλλαγές στις κοίτες και τις όχθες
τους, υδροταμιευτήρες που έχουν διαφοροποιηθεί ως
προς τη χρηστική λειτουργία τους. Προσδοκώντας την
ανάπτυξη, η οποία συνδέεται με τη βελτίωση της
γενικότερης μορφολογίας του εδάφους και τη χρήση

γης, δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν οι πιθανές αντιδράσεις
της φύσης. Η ανθρώπινη παρέμβαση στις λειτουργίες
του φυσικού κόσμου, προφανώς παίζει καθοριστικό
ρόλο, με ανάλογα ακραία αποτελέσματα, καταστροφικά για το περιβάλλον και το οικοσύστημα.
Για να προκύψουν αιτιολογημένες εξηγήσεις για τα εν
λόγω φαινόμενα κατ’ αρχήν είναι απαραίτητο να
έχουμε στο νου το γεγονός ότι τα φυσικά φαινόμενα
έχουν ως βασική αρχή το φαινόμενο του Θερμοκηπίου,
μια πραγματικότητα, της οποίας τις συνέπειες, σε
συνδυασμό με τον ανθρώπινο παράγοντα, δεν έχει
καταφέρει να δαμάσει η ανθρωπότητα. Ο άνθρωπος
ευθύνεται για το γεγονός ότι οι μη ορθολογικές
παρεμβάσεις του στο φυσικό περιβάλλον με τις
διάφορες κατασκευές, ενισχύει τα καταστροφικά
αποτελέσματα του φαινομένου του Θερμοκηπίου και
αποδυναμώνει τη δυναμική της πράσινης ανάπτυξης
(και της οικονομίας που συνδέεται με αυτήν) προς
χάριν μη διάφανων θεμιτών σκοπών.

Ωστόσο δεν είναι μόνο το φαινόμενο των πλημμυρών
που έχει χτυπήσει την πολύπαθη Θεσσαλία μας. Άλλη
πληγή που έπληξε την περιοχή μας είναι οι σεισμοί που
έχουν καταστρέψει πολλές οικίες και δημόσια κτήρια.
Είναι αποκαρδιωτική η εικόνα των γκρεμισμένων
οικιών, των καταποντισμένων περιοχών στην επιφάνεια
της γης και στα ποτάμια και των ξεσπιτωμένων
κατοίκων, οι οποίοι εκλιπαρούν για βοήθεια από την
Πολιτεία για να σταθούν όρθιοι ξανά.
Ο σεισμός των σχεδόν 6 ρίχτερ ήταν γεγονός που
έβγαλε όλους τους κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή
της Ελασσόνας και του Τυρνάβου στους δρόμους και η
αναγκαία στέγασή τους κινητοποίησε όλο το
μηχανισμό, (ευτυχώς και ιδιωτικούς φορείς) αφού η
πολιτεία, παρακολουθώντας το φαινόμενο, φαίνεται να
μην είναι σε θέση να ενεργήσει αρκετά γρήγορα.
Στο Δαμάσι, κατά μήκος του μικρού ποταμού, η γη σε
αρκετά σημεία καταποντίστηκε και σείεται ακόμη, οι
κάτοικοι «βιώνουν» καθημερινά τον τρόμο, ο οποίος
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τους κρατάει έξω από τα λαβωμένα σπίτια τους, τις
εκκλησίες ή τα σχολεία των παιδιών τους. Έτσι, οι
κάτοικοι στην περιοχή της Ελασσόνας και του
Δαμασίου, χωριού στην περιοχή Τυρνάβου, αλλά και
στις γύρω περιοχές, ζουν με το φόβο της καθημερινής
σεισμικής ακολουθίας αφού το φαινόμενο, έχει μεν
εξασθενήσει, δεν έχει ωστόσο κοπάσει. Αρκετοί δε
ομιλούν και για περαιτέρω μετακίνησή του
βορειοδυτικά και για ενεργοποίηση παρακείμενων
ρηγμάτων, μέχρι τη δυτική Μακεδονία στην περιοχή
της Πίνδου.
Πρόχειροι καταυλισμοί με σκηνές έχουν στηθεί από το
στρατό για να στεγάσουν τις ξεσπιτωμένες οικογένειες,
μικροί οικίσκοι έχουν παραχωρηθεί, ωστόσο, παρά τις
προσπάθειες των Αρχών, ούτε αποχετευτικό δίκτυο
επαρκές έχει διαμορφωθεί ούτε δίκτυο ύδρευσης έχει
κατασκευασθεί για να καλύψει τις ανάγκες των
πληγέντων, κυρίως στο Δαμάσι, όπου ήταν το επίκεντρο
του σεισμού. Εικόνα αισιοδοξίας αποτελούν οι
εγκαταστάσεις άθλησης και ο παιδότοπος όπου παίζουν
αμέριμνα τα παιδιά, αφού με την έγκαιρη παρέμβαση
του Διευθυντή και των Διδασκάλων τους δεν υπήρξαν
τραυματισμοί από το Σχολείο, το οποίο καταστράφηκε
ολοσχερώς. Οι μητέρες ζητούν εξοπλισμό και είδη
πρώτης ανάγκης για τα βρέφη τους (είδη υγιεινής,
καθαριότητας, βρεφικές πάνες και άλλες χρήσιμες
προμήθειες, εκτός από είδη διατροφής), ιδιωτική δε
Εταιρία προθυμοποιήθηκε να κτίσει το νέο κτήριο του
Δημοτικού Σχολείου σε αντικατάσταση του παλαιού,
αφού οι Αρχές δείχνουν μάλλον ανεπάρκεια, μία λέξη
στο νόημα της οποίας χωρά όλη η απελπισία των
σεισμόπληκτων. Και όσο το φαινόμενο των σεισμών έχει
σχέση με τη δράση άλλων γεωλογικών φαινομένων και
μεταβολών (ηφαίστεια κ.λπ), αυτά δεν έχουν να κάνουν
με τον άνθρωπο αλλά μάλλον με την εκτόνωση της
φύσης, η οποία «παίζει» το δικό της παιxνίδι. Αυτό όμως
δεν είναι πάντοτε ζήτημα της φύσης. Γνωρίζουμε ήδη
ότι σεισμικά φαινόμενα είναι δυνατόν να προκύψουν
στα πλαίσια διάφορων επεμβάσεων του άνθρώπου στη
φύση π.χ. στρατών για στρατιωτικούς ή επιστημονικούς
σκοπούς, όπως η μελέτη των βαθών της γης ή των
πυθμένων των θαλασσών. Ειδικά η θάλασσα του
Αιγαίου Πελάγους, στο βυθό της οποίας συναντώνται οι
πλάκες Ευρώπης-Ασίας, είναι ένα σημείο όπου η
στρατιωτική δραστηριότητα ή η ωκεανογραφική
έρευνα - που συνήθως γίνονται και μάλιστα σε
περιόδους εθνικών κρίσεων - δυστυχώς είναι δυνατόν
να προκαλέσει ανάλογα φαινόμενα σεισμών τόσο στη
θαλάσσια περιοχή όσο και στην ενδοχώρα με οικτρά
αποτελέσματα για τους τοπικούς πληθυσμούς και το
φυσικό περιβάλλον. Ας μην ξεχνούμε και το σεισμό του
Βοσπόρου ακριβώς στην αλλαγή της χιλιετίας, ο οποίος
δημιούργησε τεράστιες οικολογικές καταστροφές
(στέρεψαν πηγές, χάθηκαν τα νερά) εκτός από την

ανθρωπιστική καταστροφή που προκάλεσε.
Εκτός αυτών, θα αναφερθούμε στη σύγχρονη πληγή
που μαστίζει τους κατοίκους της Θεσσαλίας που είναι
η πανδημία. Η υγειονομική κρίση έχει απλωθεί σε κάθε
μέρος της γης και ήδη όλοι οι λαοί μετρούν
εκατομμύρια νεκρών εξ αιτίας της. Δυστυχώς, η
υγειονομική κρίση βρήκε τους λαούς και τις
Κυβερνήσεις
απροετοίμαστες,
με
ανεπαρκή
υγειονομικά συστήματα, αποτέλεσμα των κακών
πολιτικών του παρελθόντος και του «πολέμου» ανάμεσα
στα διάφορα πολιτικά συστήματα που είχε ως
αποδέκτη τους απλούς ανθρώπους του μόχθου και της
βιοπάλης. Η υγειονομική κρίση, για την οποία ευθύνεται
ο άνθρωπος, αφού, από ό,τι έχει γίνει γνωστό, ξεκίνησε
από Εργαστήριο, έλαβε διαστάσεις πανδημίας και
συνιστά Βιολογικό πόλεμο, έχει ταλαιπωρήσει τις
υποδομές στις Θεσσαλικές πόλεις, έχει προκαλέσει
θύματα λόγω της ανεπάρκειάς τους και των ελλείψεων
σε υγειονομικό προσωπικό και κατάλληλη θεραπευτική
αγωγή.
Όλα τα νοσοκομεία υποφέρουν από ελλείψεις. Έτσι, ο
άνθρωπος έχει εναποθέσει τις ελπίδες του στο εμβόλιο,
το οποίο έχει παρασκευασθεί, στο τέλος δε του χρόνου
αναμένεται φάρμακο για θεραπεία από τον ιό.
Οι ευχές μας συνοδεύουν την Επιστημονική Κοινότητα,
ώστε ο άνθρωπος να καταπολεμήσει την πανδημία και
να εξαφανίσει τον ιό. Το πρόγραμμα των εμβολιασμών,
παρά τις συνέπειες, τους δισταγμούς και τις
αντιφατικές ανακοινώσεις προχωρεί και η ελπίδα
ξαναγεννιέται.
Μέχρι την καταπολέμηση της υγειονομικής κρίσης,
προσευχόμαστε στον Κύριο των Δυνάμεων που ελέγχει
τη Φύση να δίνει υγεία στους συνανθρώπους μας σε
κάθε μέρος του Πλανήτη.
Δρ. Νασίκα Ζωή
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Αγαπητοί συμπατριώτες, αγαπητοί φίλοι του Θεσσαλικού Ολύμπου και της
επαρχίας Ελασσόνας,
Στη διασταύρωση των καιρών και των προκλήσεων η έννοια της
προσαρμοστικότητας καθίσταται καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας μιας
κοινότητας ανθρώπων, ίσως και προαπαιτούμενο επιβίωσής της. Ταυτόχρονα
αναδύονται νέες ευκαιρίες για όσες από αυτές στέκονται με εγρήγορση,
οξυδέρκεια και ανοιχτούς ορίζοντες απέναντι στα νέα δεδομένα.
Με την πυξίδα μας, λοιπόν, στραμμένη στο μέλλον και με εφαλτήριο το
ανθρώπινο, φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο του τόπου μας και το σεβασμό στις
παραδοσιακές μας αξίες, στις 7 και 8 Αυγούστου 2021 ο Δήμος Ελασσόνας
έχει τη χαρά να φιλοξενεί το «12ο Παγκόσμιο Συνέδριο και Αντάμωμα
Θεσσαλών», θεματικό επίκεντρο του οποίου αποτελεί η ανάδειξη και προώθηση

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
του Δημάρχου Ελασσόνας κ. Νίκου Γάτσα

Νίκος Γάτσας

της Ελληνικής φέτας και των τοπικών μας προϊόντων ανά τον κόσμο, καθώς και
του ορεινού πλούτου του Ολύμπου, κι εν γένει η διερεύνηση των δυνατοτήτων
συνεισφοράς τους στην αναπτυξιακή ταυτότητα και δυναμική της ευρύτερης
Θεσσαλίας.
Η Θεσσαλία είναι μια περιοχή με μοναδικό ιστορικό παρελθόν, απαράμιλλο
φυσικό κάλλος και αναμφισβήτητα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ως διοργανωτές,
συναισθανόμενοι την ευθύνη και ανταποκρινόμενοι στο καθήκον και το θεσμικό
μας ρόλο με μεθοδικότητα, συνέπεια και αγάπη για τον τόπο μας φιλοδοξούμε
το συνέδριο να αποτελέσει ευκαιρία συνάντησης, γόνιμης διαβούλευσης,
συνεργασίας και δικτύωσης των απανταχού Θεσσαλών, ώστε - όλοι από κοινού
και ο καθένας από το μετερίζι του - να αξιοποιήσουμε τις θετικές προοπτικές
που αναδύονται, να θέσουμε τις βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, να
σφυρηλατήσουμε δεσμούς φιλίας και συνεργασίας, να οικοδομήσουμε το κοινό
μας όραμα, ένα όραμα που αξίζει στο παρόν και το μέλλον της Θεσσαλίας.
Με πρόταγμα λοιπόν τον Θεσσαλικό Όλυμπο, σήμα κατατεθέν και σημείο
αναφοράς για την ιστορία και τον πολιτισμό της επαρχίας μας, και με
συναισθήματα τιμής και περηφάνιας θα σας καλωσορίσω στο Δήμο και την πόλη
της Ελασσόνας.
Θέλω να εκφράσω από καρδιάς τις ευχαριστίες μου στους ανθρώπους που με
ζήλο κι ενθουσιασμό συμμετέχουν στη διοργάνωση, το υπηρεσιακό προσωπικό
του Δήμου Ελασσόνας και τους εθελοντές των συλλόγων για την διαρκή
υποστήριξη και την εθελοντική προσφορά.
Η ανάπτυξη της Θεσσαλίας είναι υπόθεση όλων μας.
Απαιτείται σύμπνοια, συνοχή, συστράτευση, συνέργεια και συντονισμένη
προσπάθεια.
Κοινωνική, πολιτική, συλλογική και ατομική βούληση.
Όραμα και μεθοδική δουλειά.
Στις 7 και 8 Αυγούστου 2021 συμμετέχουμε όλοι, κάνοντας από κοινού ένα
ακόμα βήμα στη συναρπαστική πορεία της γενέθλιας γης μας, της Θεσσαλίας.
Καλή επιτυχία στο σκοπό μας.
Ο Δήμαρχος Ελασσόνας
Νίκος Γάτσας
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ο

Παγκόσμιο Συνέδριο
και Αντάμωμα Θεσσαλών
Η «Θεσσαλική φλόγα» θα ανάψει για μία ακόμη χρονιά
στο «12ο Παγκόσμιο Συνέδριο και Αντάμωμα
Θεσσαλών» Φέτος θα πραγματοποιηθεί στην Ελασσόνα,
στις 7 και 8 Αυγούστου 2021
Τη σημαντική ετήσια ευκαιρία που αναμένουν όλοι οι
Θεσσαλοί, αλλά και οι απόδημοι της Θεσσαλίας που
βρίσκονται σε κάθε γωνιά του κόσμου, ώστε να
συναντηθούν, να συνεδριάσουν, να ανταλλάξουν
απόψεις και ιδέες, να οραματιστούν, να βιώσουν
πολιτιστικές δράσεις, αλλά και να αναδείξουν τις
ποικιλόμορφες ομορφιές της γης των Θεσσαλών, θα
έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν φέτος στη
διάρκεια του «12ου Παγκόσμιου Συνεδρίου και
Ανταμώματος Θεσσαλών» που θα πραγματοποιηθεί
στην Ελασσόνα στις 7 και 8 Αυγούστου 2021.

μετά από περυσινή εισήγηση της οργανωτικής
επιτροπής και με αίσθημα ευθύνης κατόπιν
αποφάσεων και οδηγιών του ελληνικού κράτους
σχετικά με τα προληπτικά μέτρα προάσπισης της
Δημόσιας Υγείας, λόγω του κορωνοϊού, αποφάσισε την
ακύρωση του 12ου παγκοσμίου συνεδρίου, που ήταν
προγραμματισμένο για τις 8 και 9 Αυγούστου 2020,
στο Δήμο Ελασσόνας.

Έτσι φέτος, εφόσον οι υγειονομικές συνθήκες είναι
ευνοϊκές και το επιτρέψουν, όπως διαφαίνεται και με
το άνοιγμα του τουρισμού, το Παγκόσμιο Συνέδριο θα
πραγματοποιηθεί δια ζώσης, με την πρόβλεψη
παράλληλα και τη χρήση της τεχνολογίας, να
μεταδίδεται ταυτόχρονα μέσω του διαδικτύου, σε
όλους και όλες που θα το επιθυμούν αλλά για
Αξίζει βέβαια να σημειωθεί, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συγκεκριμένους λόγους, δε θα μπορούν να
της
Παγκόσμιας
Συνομοσπονδίας
Θεσσαλών παρευρεθούν. Είναι γεγονός, ότι μέσα από όλα τα
«Ασκληπιός», που έχει την ευθύνη της διοργάνωσης, Παγκόσμια Συνέδρια που έχουν διοργανώσει μέχρι
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τώρα οι Θεσσαλοί, έχουν επιτευχθεί στόχοι, έχουν
προωθηθεί προϊόντα, έχει υπάρξει εξωστρέφεια
επιχειρήσεων και συνεργασίες επαγγελματιών, έχουν
υλοποιηθεί αιτήματα, έχει προαχθεί ο πολιτισμός, έχουν
ανταμώσει και γνωριστεί, άνθρωποι που είχαν χρόνια
να βρεθούν…

Αντιπρόεδρο του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», την κ. Σοφία
Μιχαλέ
Πρόεδρο του Θεσσαλικού συλλόγου
Ντύσσελντορφ με καταγωγή από την Ελασσόνα, τον κ.
Ηλία Κουτσερή δημοσιογράφο από τη Μαγνησία και
την κ. Φωτεινή Μίχου Γενική Γραμματέα της
Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών.

Όλοι οι συμμετέχοντες παράλληλα στα παγκόσμια
συνέδρια που διοργανώνονται κάθε χρόνο, νιώθουν την
υποχρέωση να μεταφέρουν τη «Θεσσαλική φλόγα», στη
νέα γενιά, σ’ όλα τα σημεία της γης και να δώσουν
ερεθίσματα σε νέα άτομα που με το δικό τους τρόπο,
θα χτίσουν πάνω σ’ αυτά που παραλαμβάνουν από
τους προκατόχους τους, διατηρώντας ωστόσο στο
μέλλον, ήθη, έθιμα, παραδόσεις.
Το φετινό συνέδριο, γίνεται υπό την αιγίδα της Γενικής
Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας
Διπλωματίας και τη συνδιοργάνωση του δήμου
Ελασσόνας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της ΠΕΔ
Θεσσαλίας και του Δικτύου ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ και αναμένεται
να πλημμυρίσει τους συμμετέχοντες για μία ακόμη
φορά, με αισθήματα αγάπης, νοσταλγίας και
υπερηφάνειας για τη Θεσσαλία και την πατρίδα
ευρύτερα.

Το πρόγραμμα
Από την οργανωτική επιτροπή, ορίστηκε η δομή του
συνεδρίου, η οποία είναι:
Σάββατο 7 Αυγούστου 2021
l

10:00 π.μ. – 13:00 μ.μ. Συνέδριο στο
πολιτιστικό κέντρο Ελασσόνας – Aίθουσα
Θεάτρου “Δημάρχου Βασιλείου Φαρμάκη”

l

19:00 μ.μ. – 20:30 μ.μ. Γενική συνέλευση
για
τα
μέλη
της
Παγκόσμιας
Συνομοσπονδίας στην αίθουσα του
δημαρχείου

l

21:00 μ.μ. Πολιτιστική βραδιά στην κεντρική
πλατεία Ελασσόνας

Κυριακή 8 Αυγούστου 2021
Για τη σωστή και άρτια διοργάνωση, τακτικές ήταν οι
διαδικτυακές συνεδριάσεις της οργανωτικής επιτροπής
l 10:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. Ψυχαγωγική
για το «12ο Παγκόσμιο Συνέδριο και αντάμωμα
εκδρομή στο Λιβάδι Ολύμπου.
Θεσσαλών» που φέτος θα έχει ως θεματολογία: «Την
ανάδειξη και προώθηση της ελληνικής φέτας και των Καλή αντάμωση Θεσσαλοί του κόσμου!
άλλων προϊόντων της περιοχής ανά τον κόσμο, καθώς
Ηλίας Κουτσερής
και του ορεινού πλούτου του Ολύμπου».
Δημοσιογράφος και μέλος της οργανωτικής
ου Παγκοσμίου Συνεδρίου
Η οργανωτική επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο επιτροπής του 12
της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών
κ. Θεσσαλών
Διαμαντή Γκίκα, τον
κ. Κώστα Φουρκιώτη
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Δίκτυο «Περραιβία»
Ένα μεγάλος αναπτυξιακός
θεσμός της Ελασσόνας
με πανευρωπαϊκή αναγνώριση
Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», είναι ένας πολυβραβευμένος
Δευτεροβάθμιος Φορέας Πολιτισμού και Επιστημών,
μια Ομοσπονδία Συλλόγων (ιδρύθηκε το 2007 με νομική
μορφή Σωματείου), που διοικείται από 9μελές ΔΣ, έχει
έδρα την πανέμορφη πόλη της Ελασσόνας, στους
πρόποδες του μυθικού Ολύμπου, με σημεία
διασύνδεσης σε πολλές πόλεις της Ελλάδος και
εκπροσωπεί δεκάδες Συλλόγους Ελασσονιτών από την
πρ. επαρχία Ελασσόνας, από όλη την Ελλάδα και απ’
όλο τον κόσμο.

πολιτιστικής κληρονομιάς των επόμενων δεκαετιών,
ανήκει στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου
Πολιτισμού, είναι ιδρυτής και μέλος σε πολλά δίκτυα
φορέων πανελλαδικής και ευρωπαϊκής εμβέλειας.
Σχεδιάζει και υλοποιεί: εθνικά και ευρωπαϊκά
προγράμματα, συνέδρια, επιστημονικές ημερίδες,
σεμινάρια, εργαστήρια κοινωνικής οικονομίας,
περιβαλλοντικές δράσεις (σεμινάρια, βιωματικά
εργαστήρια, συμβουλευτική κ.ά.), πολυήμερες
εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, μεγάλες συναυλίες με
τη Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και μεγάλες
Βασικοί πυλώνες δράσης του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» είναι ορχήστρες και χορωδίες από την Ελλάδα και το
ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η κοινωνική αλληλεγγύη, εξωτερικό, προετοιμάζει και παρουσιάζει τηλεοπτικές
η κοινωνική οικονομία, η βιώσιμη ανάπτυξη, η εκπομπές, ντοκιμαντέρ, συμμετέχει ενεργά στην
τουριστική προβολή και η δημιουργία Branding, οι Κοινωνική Διαβούλευση σε επίπεδο Δήμων και
επιστήμες, οι τέχνες και τα γράμματα, τα ανθρώπινα Περιφέρειας, συνεργάζεται με άλλα δίκτυα,
δικαιώματα, η ισότητα, η διαπολιτισμική συνεργασία πανεπιστήμια, φορείς και ανθρώπους των γραμμάτων
και η συνεργασία με αντίστοιχα δίκτυα των ευρωπαϊκών και των τεχνών σε όλο τον κόσμο.
λαών, αλλά και όλου του κόσμου, ενώ προωθεί τους 17
παγκόσμιους στόχους για το μέλλον του πλανήτη.
Μεγάλες διοργανώσεις για την ανάδειξη της περιοχής
Ελασσόνας
Είναι γνωστό σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο, είναι
επίσημο Μέλος από πλευράς Ελλάδας στο περίφημο Οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις του Δικτύου
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Europa Nostra, που συνεργάζεται με «Περραιβία», έχουν ξεπεράσει προ πολλού τα όρια της
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διαμόρφωση της Θεσσαλίας και της Ελλάδας και εξαπλώνονται σε όλο
Ευρωπαϊκής πολιτικής σε θέματα περιβάλλοντος και τον κόσμο. Έχει διοργανώσει, μεγάλες δράσεις
πανελλήνιας εμβέλειας, για την ανάδειξη του Ολύμπου
και της περιοχής Ελασσόνας στη Θεσσαλονίκη (Λιμάνι
2009, Βελλίδειο 2011, Πολεμικό Μουσείο Αθηνών
2012, Λάρισα, Βόλο κ.ά.), έχει διεκδικήσει από το
Υπουργείο Παιδείας το έτος 2011 τις κατασκηνώσεις
Κοκκινοπηλού για την τοπική κοινωνία, με αποτέλεσμα
αυτές να παραχωρηθούν στον Δήμο Ελασσόνας το
2014, ενώ κάνει παρεμβάσεις στην Περιφέρεια και
στην κεντρική Κυβέρνηση για μεγάλα θέματα που
απασχολούν την περιοχή και την Ελλάδα. Στηρίζει τους
Συλλόγους-Μέλη του σε θέματα οργάνωσης, υποβολής
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών-Δεκέμβριος 2019 - Από τη
προτάσεων, οργάνωσης και δικτύωσης, ενώ μεταφέρει
Βράβευση του Δικτύου "Περραιβία" με το Βραβείο BRAVO
2019 για την προσφορά του στη δημιουργία της Ελλάδας πληροφορίες και γνώσεις που αφορούν την καλύτερη
λειτουργία και αποτελεσματικότητά τους.
του Αύριο
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Προωθεί την επιχειρηματικότητα, τα τοπικά προϊόντα,
τον εναλλακτικό τουρισμό στον Ν.Δ. Όλυμπο και τη
βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής Ελασσόνας, μέσα από
ημερίδες, σεμινάρια, τηλεοπτικές εκπομπές κ.ά., ενώ
σχεδιάζει παρεμβάσεις που βοηθούν στη βιώσιμη
ανάπτυξη της περιοχής.
Μέχρι σήμερα έχει δώσει ευκαιρίες απασχόλησης και
ενδυνάμωσης ικανοτήτων σε περισσότερους από
διακόσιους (200) νέους επιστήμονες, μέσα από τις
εκατοντάδες δράσεις του, που κινούνται σε πολύ υψηλό
επίπεδο, αλλά και μέσα από την αξιοποίηση εθνικών και
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, έχει δημιουργήσει ένα
ευρύτατο δίκτυο συνεργασιών, με φορείς της Ελλάδας
και της Ευρώπης, αλλά και ένα ευρύτατο δίκτυο
επιστημονικών συνεργατών από πολλά πανεπιστήμια,
ενώ αναλαμβάνει την διοργάνωση μεγάλων
εκδηλώσεων (συνεδρίων, ημερίδων, εργαστηρίων, Forums, εξειδικευμένων σεμιναρίων, πολυήμερων
εκδηλώσεων πολιτισμού και περιβάλλοντος κλπ) που
του αναθέτουν υπουργεία, περιφέρειες, πανεπιστήμια,
ερευνητικά κέντρα, παγκόσμιοι επιστημονικοί
οργανισμοί, αλλά και ανεξάρτητοι φορείς.

Καταστροφικών Τεχνικών στη διάσωση και
ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του
Ανθρώπου.
Επιτελεί εθνικό έργο, μέσω του θεσμού “7 Most Endangered” της Europa Nostra και αναζητά μνημεία
πολιτιστικής κληρονομιάς, σε όλη την Ελλάδα, που
κινδυνεύουν και πρέπει να διασωθούν.

Παγκόσμιες διοργανώσεις
Το Δίκτυο "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" συμβάλλει τα μέγιστα στην
πολιτιστική πρόοδο και στην ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς του ανθρώπου, θέματα τα οποία το Δ.Σ.
προσεγγίζει με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, με
αποκορύφωμα τη διοργάνωση, κάθε δύο χρόνια και τη
θεσμοθέτηση για την Ελλάδα, σε συνεργασία με το
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, των
Πανελλήνιων Συνεδρίων Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής
Κληρονομιάς, που τελούν υπό της Αιγίδα της ΑΕ της
Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Α.Θ.
Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου
Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίου.
Επίσης, συνδιοργανώνει, σε συνεργασία με το
Τεχνολογικό Παν/μιο Κύπρου, τα παγκόσμια συνέδρια
Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη Λευκωσία
της Κύπρου κάθε δύο χρόνια (2016, 2018, 2020,…),
ενώ σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Κύπρου στην
Αθήνα προωθεί τη Διακρατική συνεργασία Ελλάδας και
Κύπρου για την ψηφιοποίηση του Ελληνικού Πολιτισμού
και τη δημιουργία ενός Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου
για την Ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής μας
Κληρονομιάς, ενώ προωθεί τη διακρατική συνεργασία
των χωρών της ανατ. Μεσογείου μέσω του πολιτισμού.

Προσφορά στην ανάπτυξη
Σημειώνουμε ότι το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» διαθέτει
Διαχειριστική Επάρκεια για την υλοποίηση εθνικών και
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, πιστοποίηση, που, πολύ
λίγες οργανώσεις, σε όλη την Ελλάδα είναι σε θέση να
κατέχουν, ενώ είναι ενταγμένο στην Πύλη των
Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού.
Επίσης, όλοι αναγνωρίζουν τη φιλοσοφία, τις
δυνατότητες, τη μεθοδικότητα, την υψηλή
τεχνογνωσία, αλλά και τη σοβαρότητα του έργου του
Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», που έχει ως στόχο την ανάδειξη
της περιοχής και τη δημιουργία αναπτυξιακής
δυναμικής, έτσι ώστε οι κάτοικοι να παραμείνουν στις
εστίες τους και να αναστραφεί η ερημοποίηση των
τελευταίων ετών.

Ήδη, έχει μετεξελιχθεί σε ένα «εργαστήριο» γνώσης,
μελέτης, επιστημονικής προσέγγισης και γόνιμου
προβληματισμού, όπου συναντώνται όλοι οι άνθρωποι
Επίσης, σε συνεργασία με το Παν/μιο Δυτ. Αττικής, του πνεύματος, των τεχνών, του πολιτισμού, της
εκπαιδεύει επιστήμονες σε όλη την Ελλάδα, έρευνας, της διανόησης και των επιστημών, του
δημιουργώντας μια νέα γενιά επιστημόνων, πολύ παραγωγικού δυναμικού και της επιχειρηματικότητας,
υψηλής εξειδίκευσης, στον τομέα των Μη προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις, να
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οραματιστούν, αλλά κυρίως να καθορίσουν δράσεις και
πρωτοβουλίες, τις οποίες, μάλιστα, υλοποιούν με τον
καλύτερο τρόπο.

Συμμετέχει:
l

στην

Επιτροπή

Έξυπνης

Εξειδίκευσης

της

Περιφέρειας Θεσσαλίας –RIS-3
l

Συνεργάζεται με διακεκριμένους επιστήμονες, οι οποίοι
ασχολούνται με τον άνθρωπο, το περιβάλλον, τον
πολιτισμό, την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς, την αναπτυξιακή εκπαίδευση των
αγροτικών περιοχών της Ευρώπης, την αντιμετώπιση
της οικονομικής κρίσης, την μελέτη του
μεταναστευτικού φαινομένου, την εξάλειψη των
ανισοτήτων, την παγκόσμια ιθαγένεια, την κλιματική
αλλαγή, την αντιμετώπιση της φτώχειας, τις επιστήμες
και τα γράμματα, την τουριστική προβολή, την
ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, την κοινωνική
οικονομία κλπ.

στην Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας
Θεσσαλίας

l

στην

Επιτροπή

Παρακολούθησης

του

ΠΕΠ

Θεσσαλίας 2014-2020
l

στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου
και έχει τη θέση του Γενικού Γραμματέα (έχει, ήδη,
προτείνει τη δημιουργία Παραρτήματος του Φορέα
στην πόλη της Ελασσόνας)

l

Είναι

ο

ιδρυτής

του

Δικτύου

Εθελοντικών

Οργανώσεων Θεσσαλίας (Έδρα Λάρισα), του οποίου

έχει και την Προεδρία
Οι σχέσεις του με τον Απόδημο Ελληνισμό είναι άριστες,
έχει στο δυναμικό του φορείς απ' όλο τον κόσμο, έχει l Είναι ιδρυτής της Πανελλήνιας Ένωσης Συμπράξεων
υπογράψει Σύμφωνα Συνεργασίας με παγκόσμιες
Κοινωνικής Οικονομίας (Έδρα Αθήνα)
οργανώσεις και σχεδιάζει δράσεις που βοηθούν την
Ελλάδα στη διασύνδεσή της με την Ομογένεια.
Το Δίκτυο "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" θεωρείται ως Πρότυπο Καλής
Πρακτικής και κοινωνικής προσφοράς, στο χώρο των
Μια σημαντικότατη διάκριση και πανελλήνια Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών σε Ευρωπαϊκό
αναγνώριση κατέκτησε το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» στις 18 επίπεδο, είναι αξιόπιστος εταίρος σε πολλά Εθνικά και
Δεκεμβρίου 2019, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Ευρωπαϊκά Προγράμματα και χαίρει της εκτίμησης και
μέσα από τον θεσμό BRAVO του Quality Net Founda- του σεβασμού σε όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο,
tion.
όπου και καλείται να παρουσιάσει τις δράσεις και
πρωτοβουλίες του.
Αποτελεί έναν ισχυρό αναπτυξιακό μοχλό, υψηλής
αναγνωρισιμότητας, για την ανάπτυξη της παρολύμπιας περιοχής , που αξίζει και δικαιούται ένα
καλύτερο μέλλον.
Πληροφορίες στο Link: www.perrevia.net.gr
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ"

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σκριάπας Κων/νος
Λευκωσία - Συνεδριακό Κέντρο - Από το 8ο Παγκόσμιο
Συνέδριο - EuroMED 2018 για την Ψηφιοποίηση της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Συνδιοργάνωση: ΤΕΠΑΚ και
Δίκτυο «Περραιβία» )

Οικονομολόγος -ΝΟΕ-ΑΠΘ-Σύμβουλος Ανάπτυξης και
Επιχειρηματικότητας

Η σπουδαία αυτή διάκριση προέκυψε μέσα από μια Μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας
πρωτοποριακή διαδικασία κοινωνικού διαλόγου, σε Θεσσαλίας -RIS3 Έξυπνη Εξειδίκευση
πανελλήνιο επίπεδο και αξιολόγηση, από πολυμελή
επιτροπή αξιολόγησης, αλλά και δεκάδες χιλιάδες
ενεργούς πολίτες, οι οποίοι έκριναν με την ψήφο τους,
τις πρωτοβουλίες και δράσεις του Δικτύου «Περραιβία»,
ως πρωτοποριακές και οι οποίες συμβάλλουν στη
Δημιουργία της Ελλάδας του Μέλλοντος, αλλά και
Έξυπνων και Βιώσιμων Πόλεων .
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Ο Όλυμπος αποτελεί παγκόσμιο μνημείο της φύσης και
έχει ανακηρυχθεί ως εθνικός δρυμός από το 1938, με
ψηλότερη κορυφή τον Μύτικα ή Πάνθεον (2918 μ.).
Είναι το βουνό μας, το σπίτι μας, το βουνό στο οποίο
κατά τη μυθολογία κατοικούσαν οι δώδεκα θεοί. Αλλά
δεν είναι μόνο δικό μας, είναι το βουνό όλων μας,
Ελλήνων και ξένων. Ειδικά κάποιοι από αυτούς το
αγάπησαν περισσότερο.
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στους πρόποδες του
Νοτιοδυτικού Ολύμπου (περιοχή Ελασσόνας) από
γονείς και παππούδες γεωκτηνοτρόφους, οι οποίοι
συχνά αναφέρονταν σε ιστορίες από την
καθημερινότητά τους κι άλλες πιο συναρπαστικές από
τα παλιά χρόνια με κλέφτες, ληστές, σπηλιές,
αρκουδότρυπες, φαράγγια, λύκους, πολέμους,
καταστροφές χωριών στα χρόνια της Τουρκοκρατίας.
Είχαν δει πολλά τα μάτια τους. Τα ξέφωτα, τα αλώνια,
οι κορφές και τα λαγκάδια του φιλοξένησαν ξακουστά
ονόματα όπως ο Νικοτσάρας και ο Γεωργάκης
Ολύμπιος. Αργότερα ληστές έδρασαν και κρύβονταν
στις σπηλιές του όπως ο διαβόητος και πασίγνωστος
Φώτης Γιαγκούλας.

Ο Όλυμπος είναι συμπαγής, σχεδόν, βραχώδης με
βαθιές χαράδρες, μεγάλα ρέματα και κόψεις μαχαίρι,
μικρός σε έκταση 600 τ.χλμ. με πάμπολες κορφές
τουλάχιστον δέκα πάνω από τα 2000 μ. Πάντα λέμε ότι
στον Όλυμπο ο καιρός είναι απρόβλεπτος και μπορεί να
αλλάξει μέσα σε πέντε λεπτά και τις τέσσερις εποχές.
Γι’ αυτό όσοι τον επισκέπτονται θα πρέπει να είναι
κατάλληλα προετοιμασμένοι και προσεκτικοί, είτε
πρόκειται για έμπειρους ορειβάτες είτε για πεζοπόρους.
Τεράστιο ενδιαφέρον προκαλεί η χλωρίδα καθώς είναι
η πιο πλούσια σε όλη την Ελλάδα με 1600 και πλέον
είδη, αρκετά από τ’ οποία βρίσκονται μόνο στον
Όλυμπο. Σημαντική και η πανίδα του καθώς έχει
αρκετά είδη του ζωικού βασιλείου, όπως αγριοκάτσικα
(rupicapra), ζαρκάδια, λύκους, άλογα Ολύμπου,
αγριόγατες, λύγκες, τεράστιους αετούς, λίγοι βέβαια
πλέον στον αριθμό. Κάποτε όρνια πετούσαν στα
φαράγγια του Μαυραντζά αλλά εξαφανίστηκαν με την
(κατά)χρήση των φυτοφαρμάκων των γεωργών.
Φανταστικές είναι και οι πεταλούδες που κατακλύζουν
τα λιβάδια το καλοκαίρι.
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Η οικονομία της παρά-Ολύμπιας περιοχής που
αναφερόμαστε στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην
κτηνοτροφία και τη γεωργία. Όσον αφορά την
ανάπτυξη της περιοχής, τα τελευταία χρόνια δόθηκε
μεγάλη
σημασία
στον
εκσυγχρονισμό
της
κτηνοτροφίας, της γεωργίας, του τουρισμού, που
περισσότερο περιλαμβάνει τον θρησκευτικό αλλά και
τον αθλητικό τουρισμό.
Τα ντόπια αρνάκια, κατσικάκια που εκτρέφονται στους
ορεινούς φυσικούς βοσκοτόπους μας από το 2011

πλεονέκτημα. Αυτές οι ενέργειες είναι σποραδικές και
δεν έχουν έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, με
αποτέλεσμα να αφήνουν εκτός ανάπτυξης ένα τόσο
περίφημο βουνό. Δεν μηδενίζουμε καμία προσπάθεια,
αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν επαρκούν.

Σχετικά με τον ορειβατικό χιονοδρομικό τουρισμό, ο
Όλυμπος διαθέτει ένα μικρό χιονοδρομικό κέντρο
συνολικού μήκους 2 χιλιομέτρων με τρεις συρόμενους
αναβατήρες, ένας εκ των οποίων είναι 40 ετών, αυτός
του ΚΕΟΑΧ, που καλύπτει τις ανάγκες εκπαίδευσης του
στρατού αλλά και των πολιτών τα Σαββατοκύριακα. Θα
μπορούσε να γίνει στοχευμένη επέκταση όπως είχε
σχεδιαστεί με την περιβαλλοντική οικονομική μελέτη
στήριξης του δρόμου, καλύπτοντας φυσικές πίστες
χιονοδρομίας και ορειβατικού σκι. Στο παρελθόν έχουν
διοργανωθεί πολλοί αγώνες ορειβατικού και
χιονοδρομικού σκι ξεκινώντας απ’ αυτούς του στρατού
προς τιμή του Ιωάννη Παπαρρόδου, τα λεγόμενα
Παπαρρόδεια. Στη συνέχεια τη σκυτάλη πήραν οι
αγώνες ορειβατικού σκι με τη συνδρομή ανθρώπων και
συλλόγων απ’ όλη την Ελλάδα που αγαπούν τον Όλυμπο
και το αγώνισμα. Με πολύ καλές προοπτικές είχε
ξεκινήσει πριν είκοσι χρόνια να λειτουργεί κέντρο
αεροπτερισμού στη θέση Τουρτοφωλιά στα 1200μ.
αλλά η προσπάθεια εγκαταλείφθηκε. Μία καλή ιδέα θα
είναι ΠΟΠ, μαζί με την αναγνωρισμένη από χρόνια ήταν η επαναδημιουργία του. Επίσης δεν πρέπει να
φέτα Ελασσόνας, τα έχουν καταστήσει περιζήτητα ξεχνάμε μια παλιά πρόταση για τη δημιουργία τριών
στην παγκόσμια αγορά. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις σύγχρονων καταφυγίων.
συνέβαλαν στην αύξηση της παραγωγής και στην
ποιοτική αναβάθμιση, καθώς και στην αύξηση Σήμερα κάποια βήματα γίνονται από νέους ανθρώπους
εκτροφής αγελάδων παραγωγής κρέατος που βόσκουν οι οποίοι ξεκινούν τις δικές τους επιχειρήσεις στους
στις καταπράσινες εκτάσεις του Ολύμπου. Όμως ο πρόποδες και γύρω από το βουνό. Άλλοι ως οδηγοί
αριθμός αυτών των μεγάλων ζώων δεν πρέπει να είναι βουνού προσφέρουν οργανωμένες υπηρεσίες σε
ανεξέλεγκτος προς διατήρηση της ισορροπίας της ορειβάτες και χιονοδρόμους και σε αυτούς που βάζουν
φύσης.
σκοπό ζωής να φτάσουν στην κορυφή του μυθικού
βουνού, καθώς αποτελεί την ευκολότερη και πιο
Ο επόμενος πυλώνας ανάπτυξης είναι αυτός της
γεωργίας καθώς περάσαμε από τα «καπνά Ελασσόνας»
στην καλλιέργεια οπωροφόρων δέντρων (μηλιές,
αμυγδαλιές,
καρυδιές,
ροδιές)
καθώς
και
φαρμακευτικών και αρωματικών βοτάνων (τσάι
Ολύμπου, μέντα, ρίγανη) σε περιοχές όπως το Πύθιο,
Καλύβια, Καλλιθέα, Ολυμπιάδα και Καρυά.
Ένας άλλος άξονας στην οικονομία της παρά-Ολύμπιας
και όχι μόνο περιοχής θα έπρεπε να είναι αυτός της
αειφόρου τουριστικής αναβάθμισης και προβολής. Η
ασφαλτόστρωση και διάνοιξη του υπάρχοντος δρόμου
13 χιλιομέτρων από την τότε Νομαρχία, που φτάνει
μέχρι τις εγκαταστάσεις του ΚΕΟΑΧ (Κέντρο
Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα Χιονοδρομιών) ήταν ένα
θετικό στοιχείο που σε συνδυασμό με κάποιες άλλες
συντονισμένες κινήσεις θα έβαζε στον τουριστικό χάρτη
και τον «Θεσσαλικό» Όλυμπο. Όμως δεν συνεχίστηκαν
περαιτέρω, έτσι ώστε να δώσει το συγκριτικό
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γρήγορη πρόσβαση προς αυτή. Απαιτείται εγρήγορση μεγέθους και του κύρους του - από το αρμόδιο
και κανένας εφησυχασμός εάν θέλουμε να αφήσουμε υπουργείο σε απόλυτη συνεννόηση και συνεργασία με
θετικό πρόσημο στις επόμενες γενιές.
τις περιφέρειες, τις τοπικές αυτοδιοικήσεις/φορείς και
τοπικές κοινωνίες . Αυτά θα έθεταν τις σωστές βάσεις
Μεγάλη προβολή για την ανάπτυξη του Ολύμπου είναι για να πληρούνται οι προϋποθέσεις αειφόρου
αυτή που προσφέρουν οι ορειβατικοί αγώνες που ανάπτυξης με κανόνες, βάζοντας συγχρόνως αυστηρά
υλοποιούνται στην περιοχή, με εξέχων αγώνα αυτόν του πλαίσια για την προστασία του.
Faethon Olympus Marathon (FOM) Απόστολος
Τσουρέκας, ο οποίος εδώ και μια δεκαετία είναι η όαση Ο Όλυμπος αποτελεί ένα θησαυρό και κρύβει μέσα του
μέσα στην ξέρα. Επίσης τα ντοκιμαντέρ της έναν πλούτο, αλλά και μια κληρονομιά που μας άφησαν
σκηνοθέτριας Αθηνάς Κρικέλη με κεντρικό θέμα τον οι μυθικοί δώδεκα Θεοί του.
Όλυμπο, την ιστορία, τον μύθο. Δεν πρέπει να
παραλείψω την προσπάθεια που έχει καταβληθεί και Κωνσταντίνος Φουρκιώτης
από το Δίκτυο Περραιβία για να επιστρέψουν οι Αντιπρόεδρος Β’ του Δικτύου ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ
κατασκηνώσεις Κοκκινοπηλού από το Υπουργείο
Παιδείας στον Δήμο Ελασσόνας για αξιοποίηση και
δημιουργία Πρότυπου Κέντρου Ορειβασίας σύμφωνα
με πρότασή του. Μια άλλη πρόταση προς το Δήμο θα
ήταν η δημιουργία ενισχυμένου γραφείου ή
Αντιδημαρχία Τουρισμού για τον καλύτερο συντονισμό
όλων των επιχειρήσεων του κλάδου. Δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας για την τοπική κοινότητα
αξιοποιώντας το μεγάλο όνομα (brand name) του
βουνού
χωρίς
φυσικά
να
παρεμβαίνουμε
καταστρεπτικά πάνω του.
Ο Όλυμπος είναι τα πάντα, έχουν γραφεί άπειρα
τραγούδια και ποιήματα, η μεγαλοπρέπειά του έχει
χιλιοτραγουδιστεί. Αλλά πολύ περισσότερο για τον
υπόλοιπο κόσμο εκπέμπει μια γοητεία ακαταμάχητη
που μαγνητίζει. Γι’ αυτό απαιτείται ένα πολύπλευρο
στρατηγικό αναπτυξιακό αειφόρο σχέδιο που θα
συμπεριλαμβάνει ολόκληρο τον Όλυμπο - αντάξιο του
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Ο Φιλανθρωπικός
Σύλλογος Ελασσόνος
ΣΥΔΝΕΥ Αυστραλίας
και περιχώρων
Ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος Ελασσόνος ΣΥΔΝΕΥ Αυ- τρωνόταν πάνω από 400 άτομα. Όταν αποταμίευσε
στραλίας και περιχώρων ιδρύθηκε το 1984 από τους ένα αξιόλογο οικονομικό ποσό μπόρεσε να βοηθήσει
Ηλία Κατσίδη, Σωτήριο Κατσιάνα, Κυριάκο Δημη- συμπατριώτες μας που είχαν ανάγκη. Κύριος σκοπός
τριάδη, Νικόλαο Μι- Η πρώτη εκδήλωση μετά την έξαρση του κορονοιού πραγμα- του Συλλόγου ήταν η
γδάνη, Θωμά Φωτίου, τοποιήθηκε στις 30.05.2021 με στόχο να μαζευτούν χρήματα συμπαράσταση σε
Μιχάλη Κατσίδη, Βα- για τους σεισμόπληκτους των χωριών της Ελασσόνας που τόσο άτομα και σε οικογέσίλειο Ντάπο, Ελευθέ- ταλαιπωρήθηκαν από τους πρόσφατους δυνατούς σεισμούς. νειες που είχαν
ριο Σαββίδη και Το καθαρό κέρδος από την εκδήλωση το οποίο έφτασε στις ανάγκη και δεν μποΑθανάσιο Τσίκα. Τα 10.000 δολάρια προσαυξήθηκε με 20.000 δολάρια από το ρούσαν να ανταποάτομα αυτά αποτέλε- ταμείο του Συλλόγου. Τα χρήματα θα διατεθούν αποκλειστικά κριθούν στις βασικές
σαν και τα μέλη του για αυτό το σκοπό.
ανάγκες επιβίωσης.
πρώτου Δ.Σ. και έτσι
Επίσης βοήθησε τοξεκίνησε η Ιστορία του Συλλόγου πριν 37 χρόνια. Στο πικά νοσοκομεία και άλλα ιδρύματα της Αυστραλίας με
Σύδνεϋ ζουν σήμερα περίπου 700 άτομα από την πε- διάφορες δωρεές. Ο Σύλλογος πραγματοποιεί τακτικά
ριοχή της Ελασσόνας.
ημερήσιες αλλά και πολλές τριήμερες εκδρομές σε διάφορες πόλεις της Αυστραλίας για τη σύσφιξη και γνωΗ μεγάλη αγάπη για την πατρίδα Ελλάδα και για την ριμία των Ελλήνων μεταξύ τους, αλλά και για να
Ελασσόνα ειδικότερα καθώς επίσης η ανάγκη συσπεί- γνωρίσουν την ήπειρο που έγινε η δεύτερη πατρίδα
ρωσης, στήριξης, αλληλοβοήθειας και ενότητας των τους. Ο Σύλλογος στήριξε πολλές φορές την Ελλάδα σε
Ελασσονιτών του Σύδνεϋ είναι οι λόγοι που οδήγησαν κρίσιμες καταστάσεις, όπως στις μεγάλες φωτιές στην
στην ίδρυση του Συλλόγου. Οι Έλληνες συμπατριώτες οι Ηλεία με το ποσό των 10.000 δολαρίων.
οποίοι μετανάστευσαν τη δεκαετία του 1950 στην μακρινή Αυστραλία είχαν ανάγκη από συμπαράσταση, Ο Σύλλογος διατηρεί στενές σχέσεις με την πατρίδα
χρειαζόταν καθοδήγηση στην εύρεση εργασίας, στην Ελασσόνα και γενικότερα με την Θεσσαλία. Οι συμπαεκμάθηση της γλώσσας και γενικά στην προσαρμογή τριώτες μας ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ για την πατρίδα τους και διατης τοπικής κουλτούρας των Αυστραλών. Η ίδρυση του τηρούν όλα τα ήθη και έθιμα της Ελλάδος ζωντανά. Οι
Συλλόγου ήταν μια όαση ανακούφισης για τους ξενιτε- σχέσεις του με τους δημόσιους φορείς της Αυστραλίας
μένους Ελασσονίτες και τους Έλληνες γενικότερα που είναι πολύ καλές και έχουν συνεργασία και βοήθεια σε
φτάνοντας στην μακρινή ήπειρο έβρισκαν μια αγκαλιά πολλά επίπεδα.
γνώριμη να τους προσανατολίσει και να τους στηρίξει
στα πρώτα τους βήματα.
Ο Σύλλογος Ελασσονιτών Σύδνεϋ αδελφοποιήθηκε το
2015 με τον Σύλλογο Ελασσονιτών Μελβούρνης «Ο ΝΙΟ φιλανθρωπικός Σύλλογος έχει να επιδείξει ένα αξιό- ΚΟΤΣΑΡΑΣ» και είχαν αλληλοεπισκέψεις με εκδρομές σε
λογο έργο στη μακρόχρονη πορεία του. Διοργάνωσε αρ- Σύδνεϋ και Μελβούρνη. Ο Σύλλογος είναι επίσης μέλος
κετούς χορούς και διάφορες πολιτιστικές και στην Ομοσπονδία Θεσσαλών Αυστραλίας μαζί με τους
φιλανθρωπικές εκδηλώσεις κάθε χρόνο όπου συγκεν- Συλλόγους Μετεώρων και Χασίων Σύδνεϋ και μέλη στη
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μεγάλη οικογένεια της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας
Θεσσαλών.
Το έτος 2000 όταν πραγματοποιήθηκαν οι Ολυμπιακοί
αγώνες στο Σύδνεϋ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία
Θεσσαλών Αυστραλίας Σύδνεϋ διοργάνωσαν μια κοινή
εκδήλωση για να τιμήσουν και να καμαρώσουν τους Έλληνες αθλητές που ήρθαν στο Σύδνεϋ να αντιπροσωπεύσουν την περήφανη Ελλάδα μας!
Ο Σύλλογος τίμησε τον κ. Γιάννη Αδάμου από την Ελασσόνα ο οποίος είναι πεζογράφος και δημοσιογράφος
και ο οποίος έγραψε πολλά βιβλία και συγγράμματα για
τον πόλεμο του Σαραντάπορου.

Από την αδελφοποίηση με τον σύλλογο Ελασσονιτών
Μελβούρνης «Ο ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ»

Ο τότε Νομάρχης κ. Ηλίας Βλαχογιάννης επισκέφτηκε
το Σύδνεϋ σε μια ετήσια εκδήλωση της Ομοσπονδίας
Θεσσαλών Αυστραλίας Σύδνεϋ, όπου ήταν επίσημος καλεσμένος.
Ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών κ. Διαμαντής Γκίκας, επίσης επισκέφτηκε το Σύδνεϋ
το 2012 στα πλαίσια του εορτασμού των πενήντα χρόνων του συλλόγου «Μετέωρα Θεσσαλίας» και είχε επαφές με τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. του συλλόγου
Ελασσονιτών.
Το σημερινό Δ.Σ. του συλλόγου αποτελείται από τους:
κ. Ηλία Κατσίδη (Πρόεδρο), κ. Νικόλαο Μιγδάνη (Αντιπρόεδρο), κ. Σωτήριο Κατσιάνα (Γραμματέα), κ. Νικόλαο Τσακιρίδη (Ταμία), κ. Κυριάκο Δημητριάδη (Βοηθό
Γραμματέα), κ. Δημήτριο Μαγκαϊτη (μέλος), κ. Χριστόφορο Καζάκη (μέλος), κ. Θωμά Φωτίου (Εφορευτική
Επιτροπή) και κ. Βασίλειο Ντάπο (Εφορευτική Επιτροπή).

Δείπνο προς τιμή του πεζογράφου Γιάννη Αδάμου

Ηλίας Κατσίδης Πρόεδρος
Φιλανθρωπικός Σύλλογος Ελασσόνος
ΣΥΔΝΕΥ Αυστραλίας και περιχώρων
Από την εκδήλωση το 2000 προς τιμή των Ελλήνων
αθλητών των Ολυμπιακών αγώνων

Ηλίας Κατσίδης

Ετήσια εκδήλωση Ελασσονιτών
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Σύλλογος Ελασσονιτών
Μονάχου «Ο ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ»
Ο σύλλογος έχει ως στόχους τη διατήρηση των ηθών και
εθίμων της επαρχίας Ελασσόνας της Θεσσαλίας, την
καλλιέργεια του πνευματικού, πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου των μελών του, τη συνεργασία με άλλους συλλόγους που έχουν κοινούς στόχους, την
ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων και δεσμών φιλίας
με το γερμανικό λαό στα πλαίσια του ευρωπαϊκού πνεύματος, τη διατήρηση των πολιτιστικών και πνευματικών
δεσμών με την Ελλάδα και ιδιαίτερα με την επαρχία
Ελασσόνας. Ο σύλλογος έχει πραγματοποιήσει στα
τριανταεπτά χρόνια δράσης ένα αξιόλογο φιλανθρωπικό έργο.
Στη σφραγίδα του Συλλόγου εμφανίζεται το έμβλημα
του ήρωα της περιοχής Ελασσόνας Νικοτσάρα. Ο Σύλλογος στεγάζεται στο κτήριο «Kulturkeller», όπου πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή οι πρόβες του μικρού και
μεγάλου χορευτικού καθώς και οι συναντήσεις των
μελών.
Ο Σύλλογος έχει διοργανώσει πολλές και αξιόλογες εκδηλώσεις, όπως το 1996 και το 2004 στα πλαίσια του
εορτασμού των 20 ετών από την ίδρυση του Συλλόγου,
όπου παρευρέθηκε και τίμησε το Σύλλογο με την παρουσία του και ο Μητροπολίτης Ελασσόνας. Το 2012
πραγματοποιήθηκε δοξολογία στον Ιερό Ναό των Αγίων
Πάντων για τα 100 χρόνια της απελευθέρωσης της
Ελασσόνας, στην οποία παρευρέθηκε η τότε πρόξενος
του Μονάχου κ. Γραμματά.
Το 2019 εορτάστηκαν τα 35 χρόνια του συλλόγου και
μεταξύ άλλων έγινε μια υπέροχη αναπαράσταση ενός
παραδοσιακού Ελασσονίτικου γάμου με δάσκαλο και
σκηνοθέτη ένα δεκαεπτάχρονο τότε παιδί με καταγωγή
Ο Σύλλογος Ελασσονιτών Μονάχου «Ο ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ» από την Νίκαια Λάρισας, τον Ιωάννη Τέλιο. Στην εκδήιδρύθηκε στις 27 Μαρτίου 1984 και είναι ένας εκ των λωση παραβρέθηκαν η τότε πρόξενος κα. Κωνσταντιπρώτων μεγάλων και δραστήριων ελληνικών συλλόγων νοπούλου, ο
Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Σιώμος, ο
της Γερμανίας. Η αγάπη των αποδήμων Ελασσονιτών πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων Ευγια την ιδιαίτερη πατρίδα τους και η επιθυμία για δια- ρώπης κ. Διαμαντής Γκίκας και πολλοί εκπρόσωποι
τήρηση στενών δεσμών μαζί της, ήταν τα κίνητρα των Συλλόγων του Μονάχου.
Ελασσονιτών του Μονάχου για την ίδρυση ενός συλλόγου με το όνομα του θρυλικού ήρωα της περιοχής τους,
τον Νικοτσάρα.
Τα ιδρυτικά μέλη αποτελούσαν οι: κ. Θεόδωρος Λέτσιος, κ. Λάζαρος Καραμήτσιος, κ. Θεόδωρος Χατζής,
κ. Δημήτριος Παλάσκας, κ. Φώτιος Μακρής, κ. Δημήτριος Παλιαρούτας, κ. Γεώργιος Μακρής, κ. Δημήτριος
Λαβαντσιώτης, κ. Γιώργος Γεροφάκας, κ. Κωνσταντίνος
Δημάκης, κ. Αντώνιος Γκουτζουρέλας, κ. Ιωάννης Τζίμας, κ. Θεοδώρος Λαγοθανάσης, κ. Ιωάννης ΠαπαγεΑπό την επίσκεψη του Μητροπολίτη Ελασσόνας Κύριου Κύριου
ωργίου, κ. Ιωάννης Βαρσάμης και κ. Ιωάννης Βασιλείου με τον πρώην πρόεδρο και ιδρυτικό μέλος κ. Ιωάννη
Παπαργύρης.
Παπαργύρη (2004)
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Κάθε χρόνο πραγματοποιείται μια εκδρομή για τα μέλη
και για φίλους του Συλλόγου σε διάφορους προορισμούς της Βαυαρίας και όχι μόνο, με σκοπό να ανακαλύψουν και να ενημερωθούν για τις όμορφες πτυχές
και την ιστορία της πόλης που επισκέπτονται.

n

Μακεδονικός Σύλλογος Μονάχου

n

Eλληνική κοινότητα Μονάχου

n

Ελληνική κοινότητα Χαάρ

n

Sport Verein Polonia

Ο σύλλογος διατηρεί στενές σχέσεις με το Δήμο Ελασσόνας και με άλλους φορείς της περιοχής. Το Δ.Σ. του
Συλλόγου «Ο Νικοτσάρας» είχε την τιμή να συναντηθεί
το Νοέμβριο του 2019 με τον Δήμαρχο Ελασσόνας κ.
Νίκο Γάτσα στο Έρντινκ στα πλαίσια της γερμανοελληνικής συνέλευσης και τον Δεκέμβριο του 2019 με τον
πρόεδρο της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων κ.
Διαμαντή Γκίκα, στο Μόναχο.

n

4° Φεστιβάλ στην Ιρλανδία

Ο Σύλλογος έχει λάβει μέρος και έχει συνεργαστεί με
άλλους συλλόγους στα πλαίσια σπουδαίων εκδηλώσεων όπως:
n

Ελληνο-Βαυαρική ημέρα Μονάχου

n

Ελληνο-Βαυαρική ημέρα Γκάρμις-Παρτενκίρχεν

Ετήσια φιλανθρωπική εκδήλωση που διοργανώνει
ο Δορυφόρος

n

n

Κάθε 25η Μαρτίου στο Προξενείο του Μονάχου

n

Ποντιακός Σύλλογος Μονάχου

n

Πανθεσσαλικός Σύλλογος Μονάχου

Τα τελευταία χρόνια ο Σύλλογος έχει παραδώσει τη σκυτάλη στη νέα γενιά, προκειμένου να συνεχίσουν και να
αναδείξουν το έργο του συλλόγου. Επίσης ο σύλλογος
είναι μέλος της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης.
Το Δ.Σ. του συλλόγου σήμερα απαρτίζουν οι: Πρόεδρος
κ. Ψύρρας Στέφανος, Αντιπρόεδρος κ. Τζώτζη Σταυρούλα, Ταμίας: κ. Νίκος Χαρίσης, Γραμματέας: κ. Ψύρρας Σταύρος, Υπεύθυνοι Καλλιτεχνικού: κ. Μανωλίτσα
Ελένη & κ. Γεωργίου Χριστίνα, Μέλη: κ. Θεόδωρος
Ψύρρας
κ. Ψύρρας Στέφανος
Πρόεδρος Σύλλογου Ελασσονιτών Μονάχου
«Ο ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ»

Χορευτική ομάδα του Συλλόγου Ελασσονιτών Μονάχου «Ο ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ»
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Το Ελληνικό παραδοσιακό

τυρί ΦΕΤΑ
Το Ελληνικό τυρί ΦΕΤΑ αναδείχτηκε ως ένα από τα καλύτερα τυριά παγκοσμίως. Η ιστορία της φέτας είναι
μεγάλη και περιπετειώδης και ξεκίνησε το 1992 μέχρι
την τελική κατοχύρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση το
2002 ως ένα από τα τυριά που παράγονται αποκλειστικά στην Ελλάδα. Η σημασία μίας τέτοιας αναγνώρισης είναι μεγάλη και ελάχιστοι μέχρι τώρα
συνειδητοποίησαν το βάρος μίας τέτοιας απόφασης,
τα οφέλη αλλά και το συγκριτικό πλεονέκτημα που δόθηκε στην Ελλάδα.

προσωπευτικά αγροτικά προϊόντα μαζί με το ελαιόλαδο. Οποιαδήποτε άλλη κίνηση πριν της αύξηση της
παραγωγής είναι ανώφελη και άσκοπη αφού δεν κατακτάς μία αγορά χωρίς να έχεις την ποσότητα του προϊόντος να παραδώσεις στα καταστήματα.

Φυσικά η αυξημένη παραγωγή φέτας δεν λύνει το πρόβλημα αφού το τυρί φέτα πρέπει να πουληθεί στις διεθνείς αγορές. Μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει σημαντικές
πρωτοβουλίες για την προώθηση της φέτας και μόνο
απομονωμένες προσπάθειες γίνονται περιστασιακά γι’
αυτό το λόγο. Το κυριότερο θέμα
Για την Ελλάδα η αναγνώριση της
Το
Ελληνικό
παραδοσιακό
είναι ότι δεν υπάρχει εθνική στρατηφέτας ως ένα από τα Ελληνικά πατυρί
ΦΕΤΑ
ή
FETA
αναδείγική που να ξεπερνάει την αλλαγή
ραδοσιακά τυριά ήταν και συνεχίζει
χτηκε
ως
ένα
από
τα
καλύτων κυβερνήσεων αφού αποτελεί
να είναι ένα θέμα υπερηφάνειας και
ένα εθνικό θέμα που θα μπορούσε
εθνικής ταυτότητας. Υπήρξαν ση- τερα τυριά παγκοσμίως.
να δώσει μία ανάσα στον αγροτικό
μαντικές αντιδράσεις στην αναγνώριση αυτή αφού η εμπορική αξία ενός τέτοιου τυριού τομέα και να δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας.
εμπεριέχει ένα τεράστιο οικονομικό όφελος για την
χώρα μας και τους παραγωγούς της. Είναι γεγονός ότι Η αντιμετώπιση του θέματος είναι πολύπλοκη και θα
η ιδιοτυπία της παραγωγής του συγκεκριμένου τυριού πρέπει οι εκάστοτε κυβερνήσεις να συμβουλευτούν ειδίνει σημαντικά γευστικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά δικούς που γνωρίζουν το θέμα αλλά και τις αγορές παράλληλα ώστε τελικά η βασίλισσα να πάρει την θέση
που μόνο η χώρα διαθέτει.
που της αξίζει στις διεθνείς αγορές. Δυστυχώς οι ΕλληΟι Έλληνες παραμένουν οι σημαντικότεροι καταναλω- νικές κυβερνήσεις διαμαρτύρονται δικαίως για την πώτές του συγκεκριμένου τυριού. Οι παραγόμενες ποσό- ληση άλλων τυριών παρεμφερούς μορφής ως φέτα σε
τητες είναι πολύ μικρές για την ικανοποίηση της αγοράς διάφορες αγορές ανά τον κόσμο παρανόμως σε πολλές
και η χώρα μέχρι τώρα αδυνατεί να καλύψει την παγ- περιπτώσεις. Θα πρέπει να δούμε την αλήθεια και να
κόσμια αγορά δίνοντας χώρο σε άλλα προϊόντα κατώ- καταλάβουμε ότι αυτό δεν είναι μία έξυπνη συμπεριτερης γεύσης που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν φορά για τις διεθνείς αγορές και όποιος δεν συμμορφώνεται με τις ανάγκες της αγοράς τιμωρείται
μονομερώς και ελλιπώς το προϊόν τυρί φέτα.
βάναυσα από αυτές. Οι κινήσεις αυτές φέρνουν αντίΚανείς μέχρι τώρα δεν συνειδητοποίησε την αγορα- δραση και οι αγορές είτε απορρίπτουν την φέτα ως
στική και εμπορική αξία του προϊόντος ώστε να εκμε- προϊόν είτε προωθούν τα άλλα παρόμοια τυριά αφού
ταλλευτεί η Ελλάδα αυτό το σημαντικό πλεονέκτημα δεν μπορούν να προμηθευτούν το τυρί φέτα διότι δεν
που της προσφέρθηκε. Η χώρα δεν έλαβε τα κατάλ- υπάρχουν οι παραγόμενες ποσότητες.
ληλα μέτρα να αυξήσει την παραγωγή γάλακτος για να
μπορέσουν οι παραγωγοί φέτας να παράξουν περισσό- Η παγκόσμια αγορά μπορεί να απορροφήσει τεράστιες
τερο τυρί φέτα για την παγκόσμια αγορά. Αυτή είναι η ποσότητες που ισοδυναμούν με εισόδημα τουλάχιστον
αρχή της επίλυσης και αξιοποίησης της φέτας ως βασί- πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων πράγμα που θα
λισσα των Ελληνικών τυριών και ένα από τα κύρια αντι- δημιουργούσε μία αύξηση του Ελληνικού Ακαθάριστου
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Εγχώριου Προϊόντος GDP περίπου κατά μισή μονάδα.
Για να καταλάβει κανείς τη σημασία θα πρέπει να σημειώσω ότι οι Ελληνικές κυβερνήσεις δίνουν μεγάλες
μάχες για να αυξήσουν το GDP κατά μισή μονάδα και
οι εφημερίδες γράφουν για μέρες τις συνέπειες μίας τέτοιας εξέλιξης. Την εποχή των μνημονίων στην χώρα οι
κυβερνήσεις κρίνονταν στην επίτευξη οικονομικών στόχων αύξησης του εθνικού εισοδήματος κατά μερικές
δεκαδικές μονάδες. Είναι λυπηρό σε δύσκολους καιρούς οικονομικά να χάνεται μία τόση σημαντική ευκαιρία. Η παραγωγή της φέτας ανήκει στην πρωτογενή
παραγωγή και οι συνέπειες της αξιοποίησης της είναι
ακόμα βαθύτερες από την απλή αύξηση του εισοδήματος πράγμα που γνωρίζουν περισσότερο οι οικονομικοί
παράγοντες της χώρας.
Τέλος οι παραγωγοί διαμαρτύρονται για την χαμηλή
τιμή της φέτας. Θα πρέπει να οργανωθεί η παραγωγή
καλύτερα με οικονομία κλίμακας και την αξιοποίηση
όλων των παράπλευρων δυνατοτήτων της παραγωγής
ώστε η παραγωγή της φέτας να γίνει πιο ανταγωνιστική
και η αύξηση της τιμής θα ακολουθήσει ως αποτέλεσμα
της ζήτησης.
Για να κερδίσει η φέτα τον θρόνο που της αξίζει θα πρέπει η χώρα και όλοι οι εμπλεκόμενοι είτε παραγωγοί ή
άλλοι να δώσουν την μάχη που απαιτείται γιατί οι αγορές δεν κερδίζονται με την κατοχύρωση του ονόματος
αλλά ανοίγει η ευκαιρία της κατάκτησης των. Με λίγα

λόγια υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα αλλά είναι κάτι εφικτό αρκεί να υπάρξει η πολιτική βούληση και η ανταπόκριση των εμπλεκομένων φορέων.
Γιώργος Μάλλιαρης
Food and Gastronomy Expert

Γιώργος Μάλλιαρης
Ο Γεώργιος Μαλλιάρης είναι ειδικός σε θέματα τροφίμων και γαστρονομίας και εργάζεται για την Ευρωπαϊκή
Ένωση στον τομέα της Γεωργίας και των Τροφίμων.
Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων σχετικά με τα τρόφιμα, την γαστρονομία και την οικονομία.
**Το περιεχόμενο του άρθρου αναφέρει την προσωπική γνώμη
του συγγραφέα και δεν δίνει σε καμία περίπτωση την θέση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

Τεύχος 1ο – Ιούλιος 2021

Κεφτέδες με κουρκούτι

Τηγανιά με τυρί φέτα
Υλικά
500 γρ. κρέας χοιρινό επιλογής σας για τηγανιά
Μπαχαρικά της αρεσκείας σας
2 κουταλιές της σούπας κρασί άσπρο ξηρό, κατά
προτίμηση
1 κύβο της αρεσκείας σας
1 δόντι σκόρδο ψιλοκομμένο
Προαιρετικά πιπεριά κόκκινη ή κίτρινη κομμάτια
1 κουταλάκι μουστάρδα
250-300 γρ. φέτα τριμμένη
Εκτέλεση
Τσιγαρίζουμε σε δυνατή φωτιά το κρέας με τα
μπαχαρικά, το τηγανίζουμε σε μέτρια φωτιά και
το σβήνουμε με το κρασί. Όταν εξατμιστεί το κρασί
προσθέτουμε τη μουστάρδα, τον κύβο, το σκόρδο
και την πιπεριά και ανακατεύουμε μέχρι να ενωθούν
περίπου 5 λεπτά.
Στη συνέχεια προσθέτουμε τη φέτα, ανακατεύουμε
απαλά και το κατεβάζουμε από τη φωτιά. Τέλος
σερβίρετε ζεστό.

Κεφτέδες με κουρκούτι

Υλικά για το κουρκούτι για ½ κιλό κεφτέδες
500 με 600 γρ. κιμάς της αρεσκείας σας
1 φλυτζανάκι λάδι
½ πιπεριά κόκκινη ή κίτρινη κομμένη σε κομμάτια
2 δόντια σκόρδο ψιλοκομμένο
1 κύβο λαχανικών ή ζωμού κρέατος
3 κουταλιές της σούπας αλεύρι
ΚΑΛΗ ΟΡΕΞΗ!
1 φύλλο δάφνης
1 κουτάλι της σούπας ξύδι
½ λίτρο νερό
Εκτέλεση
Πλάθουμε τα κεφτεδάκια, τα τηγανίζουμε και τα
αφήνουμε στην άκρη. Παίρνουμε λίγο από το λάδι τους,
το στραγγίζουμε σε μια βαθιά κατσαρόλα και ρίχνουμε
μέσα την πιπεριά, το σκόρδο, τον κύβο και τη δάφνη
να τσιγαριστούν και να αρωματίσουν το λάδι σε μέτρια
φωτιά. Προσθέτουμε 3 κουταλιές αλεύρι και
τσιγαρίζουμε, όπως στη μπεσαμέλ. Τέλος προσθέτουμε
λίγο λίγο το νερό μέχρι να γίνει αραιός ο χυλός και να
μη σβολιάσει. Το αφήνουμε για 20 λεπτά σε χαμηλή
φωτιά να σιγοβράσει και συγχρόνως προσθέτουμε το
ξύδι. Σερβίρουμε τους κεφτέδες και περιχύνουμε με το
ζεστό κουρκούτι.
Βάνα Τσιώρα
Θεσσαλικός Σύλλογος Μπήλεφελντ & περιχώρων

Τηγανιά με φέτα

Βάνα Τσιώρα
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Παραδοσιακές φορεσιές της
περιοχής Ελασσόνας (Κρανιά)
εις μνήμην Ευάγγελου Λάλου
Οι παραδοσιακές στολές της περιοχής της Κρανιάς
ήταν όπως όλες της ορεινής ηπειρωτικής Θεσσαλίας.Θα
γίνει αναφορά στην κατασκευή της ανδρικής και της
γυναικείας με τα εσώρουχα, τα υποδήματα και την ονοματολογία τους. Οι φορεσιές των νέων
ήταν πλουμιστές, ενώ των γεροντότερων
ήταν χωρίς κεντίδια σε σκούρο χρώμα
και των ακόμη γηραιότερων κάτασπρες.
Οι ενδυμασίες που περιγράφονται παρακάτω φοριούνταν στις γιορτές. Οι κάτοικοι μπορεί να ήταν φτωχοί, με σκληρές
συνθήκες ζωής και δουλειάς, να ζούσαν
με στερήσεις, ήταν όμως πολλοί περήφανοι και επιδεικτικοί στις γιορτές, στα πανηγύρια, ακόμη κι όταν επισκέπτονταν
την αγορά της Ελασσόνας. Μέχρι και τα
ζώα που καβαλίκευαν στόλιζαν! Τα ύφαιναν, τα έραβαν και τα κεντούσαν όλα
μόνες τους οι γυναίκες της οικογένειας
στους αργαλειούς των σπιτιών τους.

φαρδιά μανίκια τα χρησιμοποιούσαν σαν πετσέτες, ιδιαίτερα οι γεωργοί και οι τσοπάνηδες όταν δούλευαν. Ο
γιακάς ήταν απλός και κουμπώνονταν με μια σειρά
άσπρα κουμπιά.
Το σιγκούνι φοριόταν πάνω από το πουκάμισο και ήταν μαύρο για τους νέους,
λουλακί σκούρο ή άσπρο. Ήταν επενδυμένα με βελούδο, κεντημένο με χρωματιστές κλωστές και κωνοειδή μαύρα
γυάλινα κουμπιά. Απ΄ τη μέση και κάτω
είχε πιέτες (λαγκιόλια) από πίσω, ενώ
μπροστά σταύρωνε κι έφτανε μέχρι τα
γόνατα. Τα πιο επίσημα είχαν γύρω
γύρω πιέτες, σαν φουστανέλες. Πίσω
από τους ώμους κρεμόταν μανίκια διακοσμητικά, όπως των τσολιάδων, στα
γαμπριάτικα σιγκούνια. Τα σιγκούνια
φοριούνταν πάντα ανοιχτά στο στήθος.
Το ζουνάρι, (ζ΄νάρι) ήταν πέτσινο στενό
ή φαρδύ και από πάνω ένα δεύτερο
υφασμάτινο και κεντητό. Πιο παλιά φορούσαν σιαλάκι (σελάχι) όχι για να βάζουν τα κουμπούρια τους όπως οι
Κλέφτες κι Αρματολοί, αλλά τα σύνεργα
για το κάπνισμα.

Η ανδρική φορεσιά
Αποτελούνταν από το κατασάρι, που το
φορούσαν κατάσαρκα και ήταν μια μάλλινη φανέλα υφαντή με μανίκια ως τους
αγκώνες. Για τους νέους πρόσθεταν πλεχτά μανίκια με ωραία χρωματιστά σχέδια, από τον αγκώνα μέχρι τον καρπό.
Υφαντό ήταν ακόμη και το συντρόφι, το
σώβρακο, ή από δίμιτο χοντρό άσπρο
πανί, μακρύ μέχρι κάτω από το γόνατο
για τους νέους και μακρύ μέχρι τους
αστραγάλους για τους μεγαλύτερους.
Δεν είχε κουμπιά και το έδεναν με τη
βρακοζούνα, ένα μακρύ άσπρο μάλλινο
ζωνάρι. Από πάνω φορούσαν το πουκάμισο που ήταν από λευκασμένο κάμποτ ή
δίμιτο πανί με μακριά στενά μανίκια και
έφτανε μέχρι τους μηρούς για τα παιδιά.
Για τους νέους φτιάχνονταν από χασέ με
πιέτες, κεντήματα και 3 σειρές μαύρα
κουμπιά στο στήθος. Τα μανίκια ράβονταν φαρδιά με σούρα στους ώμους και
μήκος μέχρι τον αγκώνα, κι άφηναν να Παραδοσιακή φορεσιά γυναικεία
φαίνονται τα κεντίδια της φανέλας. Τα Κρανέας Ελασσόνας
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Τα χολέβια τα φορούσαν για να προστατεύουν τα πόδια και ήταν πλεχτά ή
υφαντά, από το μέσον των μηρών μέχρι
τους αστραγάλους. Για να στηρίζονται
δένονταν με τα βρακολούλια.
Οι κάλτσες ή τσιουράπια ή σκφούνια
ήταν πλεγμένες από μαύρο μάλλινο
νήμα με αρκετά κεντήματα πάνω από
την πατούνα και στο καλάμι. Οι νέοι
όταν αρραβωνιάζονταν και μετά το
γάμο φορούσαν καπέλο (καλπάκι) από
δέρμα αρνιού ή μαύρο ύφασμα.
Φουστανέλα φορούσαν στις γιορτές και
στα καρναβάλια.
Πανωφόρια φορούσαν ανάλογα με το
επάγγελμα και την εποχή πέντε διαφορετικά. Το παλτό, που ήταν μαύρο μάλλινο μεσάτο και με αραιές πτυχές και
κούμπωνε στην μέση με ένα ή δύο
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κουμπιά. Το ταλαγάνι, που ήταν ανοιχτό μπροστά με
κεντημένες τραχηλιές μέχρι τον ποδόγυρο με κοκοτσέλια (κεντίδια) και μανίκια ανοιχτά κάτω από τις μασχάλες. Το μαλλιοτό που ήταν όπως το ταλαγάνι αλλά με
κατσιούλα (κουκούλα) για το κεφάλι. Το ράσο που έμοιαζε με μπέρτα με μανίκια ανοιχτά από κάτω. Τέλος η
κάπα, που λεγόταν φλώρα φοριόταν από τους τσελιγκάδες γιατί ήταν από γιδόμαλλο. Τα υποδήματα ήταν
γουρουνοτσάρουχα ή γελαδοτσάρουχα ανάλογα την οικονομική ευμάρεια του ιδιοκτήτη.

κρού μπερέ που σκεπαζόταν ολόκληρος φολιδωτά με
μικρούς άσπρους τούρκικους παράδες. Οι παντρεμένες
φορούσαν μεσάλα, άσπρο τετράγωνο τσιμπέρι διπλωμένο με τρόπο να πέφτει πίσω το μισό σαν πέπλο. Πάνω
στο κεφάλι τοποθετούσαν ένα μικρό σκούφο και στην
κορυφή έραβαν το γκαργκούλι, ένα μικρό τόπι από
ύφασμα, που στερεωνόταν με μια ασημένια αλυσίδα
κάτω από το σαγόνι. Μπροστά και πάνω από το μέτωπο
τοποθετούνταν το κουσκούνι, μια λωρίδα ύφασμα σκεπασμένο φολιδωτά με παράδες στις πλούσιες, με κεντίδια στις φτωχές. Η μεσάλα, το γκαργκούλι και το
Η γυναικεία φορεσιά
κουσκούνι με τους ασημένιους παράδες φαινόταν στο
Οι γυναίκες φορούσαν κι αυτές το κατασάρι, αλλά τα κεφάλι σα μια μικρή απαστράπτουσα περικεφαλαία.
μανίκια τα έδεναν
Αναπόσπαστο εξάκάτω από τους αγρτημα της φορεκώνες για να έχουν
σιάς ήταν η ποδιά,
την ευχέρεια να τα
σύμβολο σεμνότηβγάζουν όταν έπλετας και νοικοκυροναν ή ζύμωναν. Η
σύνης.
Ήταν
πουκαμίσα τους
μάλλινη, υφαντή,
ήταν βαμβακερή,
σε χρώμα ριζάρι
λευκασμένη
ως
(κοκκινωπό) και τη
κάτω από τα γόστόλιζαν μεγάλα
νατα με μανίκια
και ωραία κεντήφαρδιά. Είχε στο
ματα, την επίσημη,
άνοιγμα του στήενώ η καθημερινή
θους, στα μανίκια
ήταν απλή.
και στον ποδόγυρο
Η φούστα - φουπλατύ ωραίο κένστάνι γινόταν από
τημα με πολύχρωμάλλινο ύφασμα
μες
ανεξίτηλες
και ήταν μακριά
κλωστές.
ως τη μέση της
Ο σαγιάς ήταν φόκνήμης με πολλά
ρεμα ελαφρό, από
λαγκιόλια. Οι φούχοντρό
λευκα- Παραδοσιακή φορεσιά γάμου Κρανιάς
Παραδοσιακή φορεσιά ανδρική Αντιχα- στες αντικαθιστούσμένο πανί χωρίς Ελασσόνας
σαν το σαγιά τους
σίων Ελασσόνας
μανίκια, κούμπωνε
ψυχρούς μήνες και
στο γιακά και στη μέση με ασημένιες πόρπες και από φοριόταν στις καθημερινές δουλειές.
πάνω περνούσε ωραία πλατιά ολοκέντητη ζώνη από
ύφασμα ή ασήμι ή και από χάντρες. Είχε επίσης ωραία Πρέπει να κάνουμε και μια διευκρίνηση. Αυτές οι στολές
πλατιά πολύχρωμα κεντήματα σε όλα τα άκρα του.
έπαψαν να φοριούνται περίπου μετά το 1925.
Ο λιμπαντές (γιλέκο) ήταν κοντός ως τη μέση με μανίκια
λίγο πλατιά ή χωρίς μανίκια. Είχε ωραία κεντήματα στα κ. Παύλος Μπλιώνας
άκρα με γαϊτάνια ασημένια. Μαζί με τον σαγιά φοριόταν στις γιορτές.
Το σιγκούνι ήταν από σκουτί μαύρο ή λουλακί, αντίστοιχο με της αντρικής φορεσιάς αλλά χωρίς πιέτες,
ανοιχτό μπροστά ως κάτω, πιανόταν στη μέση με αση- Οι πληροφορίες είναι από το βιβλίο «ΙΣΤΟΡΙΑ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ» 1985 του Ευάγγελου Λάλου - Κρανιά-Ελασσόνας
μένια θυλίκια και αντικατέστησε το σαγιά.
Τα σκφούνια (κάλτσες), γράμματα τα έλεγαν, ή μωραϊ- (διασκευή Παύλος Μπλιώνας)
τικα, γιατί είχαν πολλά ωραία κεντήματα, με υλικά και
Οι φωτογραφίες είναι από το εργαστήρι παραδοσιακατασκευή αντίστοιχη των αντρικών.
Τα μικρά κορίτσια φορούσαν στο κεφάλι άσπρο ή κών φορεσιών Παύλου Μπλιώνα
μαύρο μαντήλι, τα ανύπαντρα κορίτσια κόκκινα μαντήλια με κλάρες, φορούσαν επίσης φόλα, ένα είδος μι- 37 -

Οι περήφανες
Θεσσαλικές
στολές μας

Διαμαντής Γκίκας
Πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας
Θεσσαλών «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ»

Μπουραζάνα

Τον Ιούνιο 2021 η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών
απέκτησε τις πρώτες παραδοσιακές φορεσιές. Πρόκειται για μια
επένδυση για τη νεοσύστατη Παγκόσμια Νεολαία Θεσσαλών.
Προμηθευτήκαμε 5 γυναικείες και 4 αντρικές παραδοσιακές
στολές από διάφορες περιοχές της Θεσσαλίας που
κατασκευάστηκαν από το εργαστήρι του κ. Παύλου Μπλιώνα. Οι
φορεσιές προσπαθήσαμε να αντιπροσωπεύουν όσο το δυνατόν
περισσότερες περιοχές της Θεσσαλίας και να είναι πιο κοντά
στις αυθεντικές. Είναι μια καραγκούνα, μια ορεινή Θεσσαλίας,
μια βελούδινη βλάχικη, μια πηλιορείτικη Μαγνησίας, μια
ευρύτερης περιοχής Θεσσαλίας, δύο αντρικές, μπουραζάνες
και δύο αντρικές, τσολιάδες.
Η πρώτη δημόσια εμφάνιση προγραμματίζεται να γίνει από
τα μέλη της Παγκόσμιας Νεολαίας Θεσσαλών στο 12ο
Παγκόσμιο συνέδριο και Αντάμωμα που θα
πραγματοποιηθεί στην Ελασσόνα στις 7 και 8 Αυγούστου
2021. Παιδιά της Θεσσαλίας που θα έρθουν από όλα τα
σημεία του κόσμου θα φορέσουν με περηφάνια τις
παραδοσιακές στολές και όλοι θα τους καμαρώσουμε.
Η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών ευχαριστεί τη
Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας
Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών για τη στήριξη
στην προσπάθεια αυτή κι έτσι αποκτήσαμε αυτές τις
πολύτιμες φορεσιές.

Τσολιάς

Καραγκούνα

Ευρύτερη περιοχή
Θεσσαλίας

Ορεινή Θεσσαλίας

Πηλιορείτικη

Βλάχικη Βελούδινη
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Θεσσαλική Νεολαία Ευρώπης
μωμα στον Αλμυρό (27 - 28 Ιουλίου 2019)
Για πρώτη φορά διάφορα παιδιά από την Θεσσαλία συναντήθηκαν και γνωρίστηκαν στο 1ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης που διοργανώθηκε στο Μόναχο τον
Μάρτιο του 2005. Είχαν εκφράσει τότε την επιθυμία
τους να οργανωθούν υπό την αιγίδα της νεοσύστατης
Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης. Μια επιθυμία που έγινε πραγματικότητα ένα χρόνο μετά. H
Θεσσαλική Νεολαία Ευρώπης ιδρύθηκε στις
12.03.2006 στα πλαίσια του 2ου Φεστιβάλ Θεσσαλών
Ευρώπης που διοργανώθηκε στη Νυρεμβέργη. Από τότε
και στο εξής προοδεύει, εξελίσσεται και κρατά δυνατή
τη φλόγα της παράδοσης και της ελληνικότητας.

Το Δ.Σ. της Θεσσαλικής Νεολαίας Ευρώπης εκπροσωπήθηκε από την κ. Μαριάνθη Κοντέλλη, η οποία αναφέρθηκε στην κατάσταση των Ελλήνων φοιτητών της
Γερμανίας, καθώς και στις δυνατότητες κινητοποίησής
τους στον τομέα του Ελληνισμού. Η εκπρόσωπος του
Δ.Σ. της Νεολαίας άκουσε με προσοχή τις εισηγήσεις
των συμμετεχόντων με θέμα “Η σημασία του αεροδρομίου της Θεσσαλίας στην ανάπτυξη της περιοχής”. Επίσης το πρόγραμμα περιλάμβανε στη συνέχεια εκδρομή
με προορισμό το νησί της Σκιάθου.
2. Συνάντηση του Δ.Σ. Θεσσαλικής Νεολαίας Ευρώπης
στο Ντίσελντορφ και στην Κολωνία

Εκλογές στην Φρανκφούρτη

Ως νέοι Έλληνες Θεσσαλοί της Διασποράς εκπροσωπούμε τη Θεσσαλική Νεολαία Ευρώπης με στόχο τη διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητας και ταυτόχρονα τη
συσπείρωση και δικτύωση της Θεσσαλικής Νεολαίας.
Αισθανόμαστε, λοιπόν, την ανάγκη να αναδείξουμε την
ελληνική παράδοση, ιστορία και γλώσσα, καθώς και να
μεταδώσουμε τα θεσσαλικά ήθη και έθιμα στις νέες γενιές.

Το Σαββατοκύριακο στις 19 και 20 Οκτωβρίου, στο
πλαίσιο της γιορτής κρασιού που διοργανώθηκε από το
Θεσσαλικό Σύλλογο Ντίσελντορφ, πραγματοποιήθηκε η
πρώτη συνάντηση του Δ.Σ. της Θεσσαλικής Νεολαίας
Ευρώπης. Οι συμμετέχοντες χόρεψαν μαζί με το χορευτικό της θεσσαλικής Νεολαίας του Ντίσελντορφ παραδοσιακούς χορούς. Την επόμενη μέρα έλαβε χώρα η
Γενική Συνέλευση της Θεσσαλικής Νεολαίας Ευρώπης
στο Ενοριακό Κέντρο Αγίου Ανδρέα Ντίσελντορφ. Στο
Συμβούλιο αυτό τέθηκαν και προτάσεις για μελλοντικές
δραστηριότητες.
Στις 9 Νοεμβρίου 2019 το Δ.Σ. της Θεσσαλικής Νεολαίας Ευρώπης παρευρέθηκε στη χειμερινή χοροεσπερίδα του Θεσσαλικού Συλλόγου της Κολωνίας. Εκεί είχε
την ευκαιρία το Δ.Σ. της Θεσσαλικής Νεολαίας να γνωριστεί με τη Νεολαία του Θεσσαλικού Συλλόγου Κολωνίας.

Αυτοί οι στόχοι σε συνδυασμό με την πηγαία αγάπη μας
για τη Θεσσαλία μας ενέπνευσαν να συμμετάσχουμε
στο Δ.Σ. της Θεσσαλικής Νεολαίας. Το Δ.Σ. σήμερα
απαρτίζεται από τα εξής μέλη:
· Αναστασία Κερασοβίτη (Πρόεδρος, Νυρεμβέργη)
· Αθανασία Ρουσιαμάνη (Αντιπρόεδρος, Ντύσσελντορφ)
· Αποστόλης Δήμος (Α’ Γραμματέας, Σβάινφουρτ)
· Μαριάνθη Κοντέλλη (Μέλος, Μπήλεφελντ)
· Στέφανος Ψύρρας (Μέλος, Μόναχο)
Δ.Σ. στο Ντίσελντορφ

Ακολουθήστε μας σε ένα ταξίδι στο χρόνο που ξεκίνησε
με τις εκλογές μας τον Απρίλιο του 2019 στη Φρανκφούρτη.
3. Εκδρομή και συμμετοχή της Θεσσαλικής Νεολαίας
Ανάμεσα σε πολλές δραστηριότητες που έχουμε διορ- Ευρώπης στο Φεστιβάλ Ιρλανδίας (Δουβλίνο, 23 Φεγανώσει τα τελευταία δύο χρόνια ξεχωρίζουν οι εξής:
βρουαρίου 2020)
1. Συμμετοχή στο 11ο Παγκόσμιο Συνέδριο και Αντά-

Με πρωτοβουλία του Δ.Σ. της Θεσσαλικής Νεολαίας Ευ-
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ρώπης, η Θεσσαλική Νεολαία έκανε την πρώτη μεγάλη
συνάντηση στο Ελληνικό Φεστιβάλ της Ιρλανδίας. Εκεί
η Θεσσαλική Νεολαία έδωσε το παρόν χορεύοντας γνωστούς ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Οι Έλληνες
και οι ξένοι που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση έδειξαν
την αγάπη και το θαυμασμό τους, αλλά και την υπερηφάνεια που ένιωσαν για τη Νεολαία που ταξίδεψε από
τη Γερμανία για να βρίσκεται κοντά τους σε μια τόσο
σημαντική μέρα για αυτούς. Στο Δουβλίνο είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν όλοι μαζί, ώστε παλιά και νέα
μέλη να γνωριστούν μεταξύ τους. Τα μέλη της νεολαίας
ξεναγήθηκαν στο όμορφο Δουβλίνο προκειμένου να
γνωρίσουν τον πολιτισμό, την πόλη, την κουλτούρα και
την Ελληνική Κοινότητα. Για την Νεολαία ήταν μια καινούρια, όμορφη εμπειρία και πρώτη συνάντηση εκτός
Γερμανίας και εκτός Ελλάδος.

πήσει τη Νεολαία Θεσσαλών και να παρουσιάσει τις εκδηλώσεις του Θεσσαλικού Συλλόγου Ντίσελντορφ. Στη
συνέντευξή της αναφέρθηκε επίσης στα μέτρα που επικρατούσαν στο Ντίσελντορφ λόγω της πανδημίας,
καθώς και στην ζωή της στη Γερμανία ως εγγονή μεταναστών. Η κ. Ρουσιαμάνη έδωσε το στίγμα των Θεσσαλών, αλλά και όλων των Ελλήνων ομογενών που ζουν
μακριά από την πατρίδα και δραστηριοποιούνται στην
ξενιτιά σεβόμενοι την τοπική κουλτούρα, αλλά κρατώντας πάντα στην καρδιά τους τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
6. Συμμετοχή της Προέδρου μας κ. Αναστασίας Κερασοβίτη στη Βουλή των Ελλήνων: 9 Φεβρουαρίου 2021
Η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών προσκλήθηκε
από τον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς κ. Σάββα Αναστασιάδη στην
πρώτη συνεδρίαση του έτους 2021. Στη συνεδρίαση
έδωσε το παρών και η Πρόεδρος της Θεσσαλικής Νεολαίας Ευρώπης κ. Αναστασία Κερασοβίτη, η οποία
αναφέρθηκε στους προβληματισμούς, τις δράσεις και
τα όνειρα της Θεσσαλικής Νεολαίας. Η ομιλία της κ. Κερασοβίτη συγκίνησε το ελληνικό κοινοβούλιο και τα λεγόμενά της προβλημάτισαν και αποτέλεσαν τη βάση
μιας συνεργασίας και στήριξης των προσπαθειών και
των ονείρων της νεολαίας.

Η πανδημία μας έδωσε ακόμα περισσότερη ώθηση να
εργαστούμε με όρεξη στη διατήρηση της Θεσσαλικής
Νεολαίας Ευρώπης και όχι μόνο δεν παραμένουμε στάΑπό τη συμμετοχή της Θεσσαλικής Νεολαίας στο Φεστιβάλ του σιμοι, αλλά και συμβάλλουμε ενεργά στην ίδρυση της
Δουβλίνου
Παγκόσμιας Νεολαίας που θα εκπροσωπεί τους νέους
4. Zoom Meetings
Θεσσαλούς ανεξάρτητα από την ήπειρο στην οποία
ζουν. Παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν αυτή την
Η νεολαία συναντιέται συχνά μέσω των εφαρμογών της εποχή προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανό αυτό που
νέας τεχνολογίας και συζητεί τα θέματα που τους απα- ξεκινήσαμε με τόσο μεράκι και ευχαριστούμε όλα τα
σχολούν,
οργανώπαιδιά, τους Συλλόνουν τις δράσεις
γους και ιδιαίτερα
τους, πραγματοποιτον Πρόεδρο της
ούν
διαδικτυακές
Παγκόσμιας Συνομοεπαφές με άλλες νεοσπονδίας Θεσσαλών
λαίες, όπως των Πονκ. Διαμαντή Γκίκα
τίων, ψυχαγωγούνται
και την Γενική Γραμμέσω παιχνιδιών και
ματέα της Παγκόδημιουργούν προϋποσμιας Συνομοσπονδίθέσεις
καλύτερης
ας Θεσσαλών και
γνωριμίας και σύσφιΥπεύθυνη της Θεσξης των σχέσεων των
σαλικής Νεολαίας κ.
μελών της.
Φωτεινή Μίχου που
μας υποστηρίζουν με κάθε πιθανό τρόπο στο όνειρό
5. Συνέντευξη της Αντιπροέδρου μας κ. Αθανασίας μας. Το πάθος και η αγάπη για την πατρίδα και τον ποΡουσιαμάνη στο OPEN TV: 10 Ιανουαρίου 2021
λιτισμό μας, μας ενώνει και μας κάνει πιο δυνατούς για
να συνεχίσουμε το έργο μας.
Η κ. Αθανασία Ρουσιαμάνη προσκλήθηκε από την τηλεοπτική εκπομπή «Τώρα ό,τι Συμβαίνει» να εκπροσω- Το Δ.Σ. της Θεσσαλικής Νεολαίας Ευρώπης
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Με πάθος και αγάπη για την Θεσσαλία ιδρύθηκε η

Παγκόσμια Νεολαία Θεσσαλών
Πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης το Σάββατο Στην ιδρυτική συνέλευση συμμετείχε επίσης και χαιρέ15 Μαΐου 2021 η ιδρυτική Γενική Συνέλευση της Παγ- τησε η Β’ Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονκόσμιας Νεολαίας Θεσσαλών. Στη Γενική Συνέλευση δίας Θεσσαλών κ. Πολυάνθη Γιάνναρου. Η κ. Γιάνναρου
έλαβαν μέρος: κ. Γκίκας Διαμαντής (Πρόεδρος), κ. τόνισε τη σημασία του εγχειρήματος, καθώς και τον
Μίχου Φωτεινή (Γενική Γραμματέας και Υπεύθυνη Νε- ρόλο των απανταχού θεσσαλικών συλλόγων στην προολαίας), κ. Γιάνναρου
σπάθεια μεταλαμΠολυάνθη (Β΄ Αντιπρό- Το πρώτο Δ.Σ. της Παγκόσμιας Νεολαίας Θεσσαλών πάδευσης
των
εδρος) καθώς και τα όπως σχηματίστηκε στις 12 Ιουνίου 2021 είναι ως εξής: εθίμων και παραιδρυτικά μέλη της Παγ- Πρόεδρος: Αναστασία Κερασοβίτη, Αντιπρόεδρος: Αθανασία δόσεων στη νέα
κόσμιας Νεολαίας Θεσ- Ρουσιαμάνη, Α΄ Γραμματέας: Γεώργιος Μαχαιράς, Β΄ Γραμμα- γενιά. Η ίδια ως
σαλών: κ. Γεωργίου τέας: Μαριάνθη Κοντέλλη, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Θεο- πρόεδρος
του
Χριστίνα (Γερμανία, Μό- χάρης Γιαννακόπουλος, Υπεύθυνος Παράδοσης: Κωνσταντίνα θεσσαλικού Συλλόναχο), κ. Γιαννακόπου- Σκρέκα και Μέλος: Αποστόλης Δήμου
γου Μπήλεφελντ
λος Θεοχάρης (Ελλάδα,
και περιχώρων,
Καλαμπάκα), κ. Δήμου Απόστολος (Γερμανία, Σβάιν- πάντα ενθαρρύνει τα νέα παιδιά να γνωρίσουν την ιδιφουρτ), κ. Ιωάννου Γεώργιος (Γερμανία, Μπήλεφελντ), αίτερη πατρίδα μας, την ιστορία της, τις ομορφιές της,
κ. Κερασοβίτη Αναστασία (Γερμανία, Νυρεμβέργη), κ. τα ήθη και έθιμά της και να δημιουργήσουν τη συνέχεια
Κοντέλλη Μαριάνθη (Γερμανία, Μπήλεφελντ), κ. Κορ- της πολιτιστικής παράδοσης της Θεσσαλίας και του ελδέλα Άννα (Ελλάδα, Αθήνα), κ. Μαχαιράς Γιώργος (Γερ- ληνικού πολιτισμού γενικότερα. Τόνισε ότι είναι σημανμανία, Νυρεμβέργη), κ. Παπαθανασίου Φίλιππος (Ν. τικό να ανακαλυφθούν και να συσπειρωθούν οι νεαροί
Αφρική, Γιοχάνεσμπουργκ), κ. Παπαθανασίου Ευγενία θεσσαλοί ανά τον κόσμο σε μια δυναμική και πρωτοΑριάδνη (Ν. Αφρική, Γιοχάνεσμπουργκ), κ. Παπαϊωάν- πόρα Θεσσαλική Νεολαία.
νου Δέσποινα (Αυστραλία, Σύδνεϋ), κ. Πεχλιβανίδης Βασίλειος (Γερμανία, Ντύσσελντορφ), κ. Ρουσιαμάνης Η Γενική Γραμματέας της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας
Δημήτριος (Γερμανία, Ντύσσελντορφ), κ. Ρουσιαμάνη Θεσσαλών και Υπεύθυνη για την Παγκόσμια Νεολαία
Αθανασία (Γερμανία, Ντύσσελντορφ), κ. Σκρέκα Κων- Θεσσαλών κ. Φωτεινή Μίχου, ευχαρίστησε θερμά όλους
σταντίνα (Γερμανία, Νυρεμβέργη) και κ. Ψύρρας Στέ- τους συμμετέχοντες νέους και δήλωσε πολύ χαρούμενη
φανος (Γερμανία, Μόναχο). Επίσης πολλοί νέοι που και ικανοποιημένη που ένα όνειρο όλων των μελών και
δήλωσαν ενδιαφέρουν να συμμετέχουν στην ιδρυτική στελεχών της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών
συνέλευση της Παγκόσμιας Νεολαίας Θεσσαλών δεν αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει σάρκα και οστά. Αναφέρμπόρεσαν λόγω άλλων υποχρεώσεων να παρευρεθούν θηκε στο μεγάλο αυτό εγχείρημα ένωσης των νέων Θεστη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και οι οποίοι θα συμ- σαλών του κόσμου καθώς και τη δυσκολία
μετέχουν ως μέλη στη συνέχεια των τηλεδιασκέψεων πραγματοποίησης του, όμως είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη
της Παγκόσμιας Νεολαίας Θεσσαλών.
για την επιτυχία μιας και οι Θεσσαλοί έχουν αποδείξει
ότι είναι μαχητικοί και γενναίοι. Επίσης τόνισε ότι η νέα
Ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσα- γενιά είναι η συνέχιση και το μέλλον της ανθρωπότητας.
λών κ. Διαμαντής Γκίκας καλωσόρισε τα ιδρυτικά μέλη Οι νέοι Θεσσαλοί είναι οι συνεχιστές της θεσσαλικής πατης Παγκόσμιας Νεολαίας Θεσσαλών τονίζοντας ότι η ράδοσης, του ελληνικού στοιχείου και της εθνικής μας
σημερινή ημερομηνία είναι ιστορική για την πορεία και ταυτότητας.
την εξέλιξη της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσα- Τα μέλη της ιδρυτικής Συνέλευσης παρουσιάστηκαν και
λών. Επίσης τόνισε ότι είναι πολύ σημαντική η ενασχό- αναφέρθηκαν στην καταγωγή τους, στις σπουδές τους,
ληση της νέας γενιάς με την παράδοση, τον πολιτισμό στην χώρα που διαμένουν και στην χαρά τους που συμκαι την Ιστορία της Πατρίδας μας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Η Νεο- μετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή. Έκαναν λόγο για τη
λαία αποτελεί το μελλοντικό δυναμικό για τη συνέχιση, μεγάλη αγάπη που τρέφουν για την πατρίδα Ελλάδα και
αναβάθμιση και εξέλιξη της μεγάλης οικογένειας των τη Θεσσαλία ειδικότερα, καθώς και για τη δυσκολία διαΘεσσαλών. Παρουσίασε την Παγκόσμια Συνομοσπονδία τήρησης των παραδόσεων και της γλώσσας στις νέες
Θεσσαλών από την ίδρυση της το 2007 μέχρι σήμερα, γενιές στο εξωτερικό. Δήλωσαν δυναμικοί και έτοιμοι
όλα τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και τους σκοπούς της Παγ- να συμβάλλουν με όλες τους τις δυνάμεις στην επιτυχία
κόσμιας Συνομοσπονδίας θεσσαλών. Τέλος προσκάλεσε του εγχειρήματος αυτού, έτσι ώστε να καταστούν άξιοι
τη Νεολαία να γίνουν μέλη στην αντίστοιχη ομάδα στο συνεχιστές των προγόνων τους.
facebook.
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Ο πρόεδρος κ. Διαμαντής Γκίκας παρουσίασε μια πρόταση του Δ.Σ της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας η οποία
έχει τον τίτλο «Γνωρίστε τις ρίζες μας / Γνωρίστε τους
ήρωές μας». Συγκεκριμένα η δράση περιλαμβάνει μια
ομάδα της Παγκόσμιας Νεολαίας Θεσσαλών να συμμετέχει σε μια πολιτιστική και εκπαιδευτική περιπέτεια
γνωρίζοντας τις ρίζες τους και τους Θεσσαλούς ήρωες
της επανάστασης του 1821. Βασικοί σταθμοί της περιπέτειας είναι το Μαυρομάτι Καρδίτσας, γενέτειρα του
Γεωργίου Καραϊσκάκη, το Βελεστίνο Μαγνησίας, γενέτειρα του Ρήγα Φεραίου και άλλοι δήμοι της Θεσσαλίας
που είναι γενέτειρες Θεσσαλών ηρώων της επανάστασης. Τέτοιες δράσεις φέρνουν κοντά στην ιδιαίτερη πατρίδα τους τα νέα παιδιά ώστε να γνωρίσουν και να
νιώσουν από κοντά τα ήθη, έθιμα, τις παραδόσεις και
τη νοοτροπία του ελληνικού γένους και να τονώσουν
την εθνική τους ταυτότητα.

Προώθηση της πολιτιστικής, πνευματικής και καλλιτεχνικής δραστηριότητας της Παγκόσμιας Νεολαίας
Θεσσαλών ανά τον κόσμο.

n

Διατήρηση και καλλιέργεια της ιστορίας, λαογραφίας, των ηθών και εθίμων των Ελλήνων της Θεσσαλίας
και παγκόσμια προβολή σε όλους τους Έλληνες και τους
άλλους λαούς.
n

n Προώθηση σύσφιξης σχέσεων και καλλιέργειας δεσμών φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στους Θεσσαλούς νέους όλου του κόσμου.

Σύσφιξη και ενδυνάμωση των σχέσεων επικοινωνίας
με τη μητέρα πατρίδα και την Θεσσαλία ειδικότερα.

n

Ενημέρωση και ανταλλαγή εμπειριών γύρω από τα
θέματα που αφορούν τους Θεσσαλούς Νέους (επαγγελματικά, εκπαιδευτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, καλλιτεΤα μέλη της Νεολαίας ανταποκρίθηκαν θετικά στην χνικά, αθλητικά).
πρόταση και υπάρχει ενδιαφέρον για συμμετοχή. Προβληματισμός είναι η εύρεση μια κοινής ημερομηνίας n Η Παγκόσμια Νεολαία Θεσσαλών είναι αφιλοκερδής
που θα μπορούν όλα τα παιδιά, αλλά και οι περιορισμοί και δεν επιδιώκει οικονομικούς σκοπούς.
της Πανδημίας, οι οποίοι είναι μεταβαλλόμενοι αναλόn Η Παγκόσμια Νεολαία Θεσσαλών είναι ανεξάρτητη
γως της πορείας της.
από κομματικές οργανώσεις.
Συμφωνήθηκε η δράση να μεταφερθεί το έτος 2022
Βάσει αυτών στο μέλλον θα σχεδιαστούν και θα ανακαι να διατυπωθεί ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο θα
πτυχθούν οι εκάστοτε δράσεις.Καλή αρχή και καλή δύείναι η βάση για μια επόμενη συνεδρίαση προκειμένου
ναμη στην Παγκόσμια Νεολαία Θεσσαλών!
να προετοιμαστεί κατά τον καλύτερο και ασφαλέστερο
Φωτεινή Μίχου
τρόπο η δράση αυτή.
Υπεύθυνη για την Παγκόσμια Νεολαία Θεσσαλών
Η συζήτηση στράφηκε στη συνέχεια γύρω από τους Διαμαντής Γκίκας
στόχους της Παγκόσμιας Νεολαίας Θεσσαλών:
Πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας
Θεσσαλών
n
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Βασιλική Λασπά
Μια «γνήσια» Θεσσαλή
30 χρόνια Θεσσαλικός Σύλλογος Σβάινφουρτ
Η κ. Βασιλική Λασπά γεννήθηκε στη Μάλθη Μεσσηνίας.
Εκεί έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής της και αργότερα
σπούδασε στην Καλαμάτα σε σχολή γαστρονομίας και
ατελιέ μοδιστρικής και διοργάνωσης επίσημων
εκδηλώσεων. Μετά το πέρας των σπουδών της
μετανάστευσε το 1970 στη Γερμανία, όπου διέμενε ο
αδερφός της, αρχικά στο Bad Kissingen και μετέπειτα
στο Schweinfurt της Βαυαρίας. Στην αρχή εργάστηκε
σε ιταλική εταιρεία γαστρονομίας και στη συνέχεια στα
εργοστάσια της περιοχής, όπως πολλοί μετανάστες την
εποχή εκείνη.
Το 1972 γνώρισε το Θεσσαλό, από Αγναντερό (Μισδάνι)
Καρδίτσας, σύζυγό της, Γεώργιο Λασπά και απέκτησαν
δύο παιδιά, τον Χρυσοβαλάντη και την Σπυριδούλα.
Αξιοποιώντας τις σπουδές της στη γαστρονομία
αποφάσισαν να ανοίξουν ελληνικό εστιατόριο στο
Schweinfurt. Τα βράδια συγκεντρώνονταν όλοι οι
Θεσσαλοί, αναπολούσαν και συζητούσαν για την
πατρίδα και για την ομογένεια. Είχαν όνειρα και
οράματα. Εκεί σε αυτές τις συζητήσεις γεννιέται η ιδέα
ίδρυσης ενός Θεσσαλικού συλλόγου που θα αναβιώνει
και θα μεταλαμπαδεύει τα ήθη και έθιμα στις νεότερες
γενιές, αλλά ταυτόχρονα θα κάνει γνωστή την ελληνική
κουλτούρα στους Γερμανούς. Επίσης θα είναι ένας
σύλλογος αρωγός και συμπαραστάτης στα προβλήματα

κ. Βασιλική Λασπά – Πρόεδρος του «Πανθεσσαλικού Συλλόγου
Σβάινφουρτ και Περιχώρων»

όχι μόνο των ομογενών Θεσσαλών αλλά και των
υπόλοιπων Ελλήνων της περιοχής.
Ήταν μια χιονισμένη νύχτα του Δεκέμβρη του 1991,
όταν μια ομάδα Θεσσαλών στο εστιατόριο του κ.

Χριστουγεννιάτικη χοροεσπερίδα του συλλόγου
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Τα κορίτσια του χορευτικού του Συλλόγου σε γερμανική εκδήλωση

Ευάγγελου Ντιντή ιδρύουν τον «Πανθεσσαλικό Σύλλογο
Σβάινφουρτ και Περιχώρων». Οι ιδρυτές ήταν: κ.
Βασιλική Λασπά, κ. Γεώργιος Λασπάς, κ. Ευάγγελος
Ντιντής, κ. Βασιλική Ντιντή, κ. Ζήσης Γκουγκουλιάς, κ.
Αγάπη Γκουγκουλιά, κ. Βασίλειος Μητσιάνης, κ.
Αγγελική Μητσιάνη, κ. Αθανάσιος Καρασίμος, κ.
Δήμητρα Καρασίμου, κ. Χρήστος Καρασίμος, κ.
Κατερίνα Καρασίμου, κ. Λάμπρος Ντιντής, κ.
Μελπομένη Ντιντή, κ. Γεώργιος Κουκόλης και κ. Κική
Κουκόλη. Ο σύλλογος αρχίζει το τριαντάχρονο ταξίδι
του με Πρόεδρο από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα
την κ. Βασιλική Λασπά.
Έτσι ξεκίνησε ο σύλλογος με αυτά τα μέλη και με την
μεγάλη αγάπη στην καρδιά τους για τη Θεσσαλία και
για την πατρίδα Ελλάδα. Ένα κύριο μέλημα του
συλλόγου ήταν να μεταφέρουν στα παιδιά τους που
μεγάλωναν μακριά από την πατρίδα τα ήθη, έθιμα και
την παράδοση. Η πρώτη επένδυση ήταν ο εξοπλισμός
του συλλόγου με παραδοσιακές στολές. Οργάνωσαν
χορευτικές ομάδες στις οποίες συμμετείχαν πάνω από
100 παιδιά από τη Θεσσαλία και όλη την Ελλάδα. Οι
δάσκαλοι χορού, κ. Ελένη Γκούμπλια, κ. Σοφία Νάκου,
κ. Γρηγόριος Νικηφορίδης, κ. Γεώργιος Μαλούτας και
κ. Χρυσούλα Μαδωνή, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό
τους για την κατάρτιση των παιδιών. Ακόμα και η
Πρόεδρος κ. Βασιλική Λασπά δίδασκε στα παιδιά χορό
για δέκα και πλέον χρόνια. Επίσης στήριξαν την τοπική
ελληνική ποδοσφαιρική ομάδα αγοράζοντας τον
αναγκαίο εξοπλισμό.
Ο σύλλογος ήταν πάντα παρών σε όλες τις εκδηλώσεις
άλλων συλλόγων της ομογένειας, αλλά και σε
εκδηλώσεις που διοργάνωναν οι τοπικοί γερμανικοί

φορείς.
Διοργάνωναν
Φεστιβάλ,
μεγάλες
χοροεσπερίδες και έφερναν από την Ελλάδα πολλούς
καλλιτέχνες παραδοσιακής μουσικής. Έστηναν γλέντια
για τα γενέθλια και τις ονομαστικές εορτές των παιδιών,
διοργάνωναν εκδρομές σε άλλες πόλεις για συμμετοχή
του συλλόγου σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μαζί με

Ο κ. Ευάγγελος Ντιντής στο εστιατόριο του, όπου έγινε και η
ίδρυση του συλλόγου

άλλους ελληνικούς συλλόγους και προσφορές ιδιωτών
στήριξαν οικονομικά και συνετέλεσαν στη δημιουργία
της ελληνορθόδοξης εκκλησίας του Αγίου Αντωνίου.
Επισκέπτονταν στο μαιευτήριο τις μητέρες και τα
νεογέννητά τους με δώρα για τα καλορίζικα, στήριζαν
τα ελληνικά σχολεία, τις οικογένειες των Θεσσαλών και
όλων των Ελλήνων σε όποιο πρόβλημα αντιμετώπιζαν
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και βοηθούσαν σημαντικά σε θέματα υγείας και όπου
αλλού μπορούσαν με οικονομική και κάθε είδους
υποστήριξη. Επίσης στήριξαν την πατρίδα σε δύσκολες
στιγμές όπως στις πρόσφατες πλημμύρες στην
Καρδίτσα.
Το 2004 η κ. Βασιλική Λασπά ήταν ιδρυτικό μέλος της
Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης και σε
κάθε Δ.Σ. είχε ενεργό ρόλο. Η συμβολή της στην πορεία
και στην εξέλιξη της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών
Συλλόγων Ευρώπης ήταν καθοριστική και ουσιώδες. Με
τη γνώση της και την εμπειρία της σε θέματα
πολιτισμού και παράδοσης καθώς και με το πάθος και
την αγάπη της για τη Θεσσαλία κατάφερε να μεταφέρει
και να συνδράμει στο όραμα της ένωσης των
Θεσσαλών. Το 2009 διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία,
ως οικοδεσπότης το 5ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης
που
ήταν
αφιερωμένο
στους
Θεσσαλούς
επιχειρηματίες.
Η κ. Βασιλική Λασπά εκτός από την τριακονταετή
προσφορά της στον Πανθεσσαλικό Σύλλογο Σβάινφουρτ
διετέλεσε και ως πρόεδρος του συλλόγου γονέων και
κηδεμόνων των ελληνικών σχολείων της περιοχής και
σήμερα διατελεί και ως αντιπρόεδρος στην ελληνική
κοινότητα Σβάινφουρτ.
Η προσφορά του συλλόγου ήταν πάντα αφιλοκερδής
και εστίαζε στο γενικό καλό όλων των ομογενών της
παροικίας. Η κ. Βασιλική Λασπά μετά από τριάντα
χρόνια στο τιμόνι του συλλόγου δηλώνει ιδιαίτερα
ικανοποιημένη και ευτυχισμένη για την αγάπη και την
εμπιστοσύνη που δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια στο
πρόσωπό της οι συμπατριώτες της. Τα πρώτα παιδιά
του χορευτικού μεγάλωσαν, παντρεύτηκαν και έκαναν
δικά τους παιδιά και τα φέρνουν και αυτά στο

χορευτικό και στις εκδηλώσεις. Η αγάπη τους αυτή
είναι για το σύλλογο η μεγαλύτερη ανταμοιβή και η
περηφάνια του, για αυτά τα παιδιά που συνεχίζουν το
έργο και διατηρούν ζωντανή την εθνική μας ταυτότητα.
Αυτό και μόνο αξίζει όλες τις θυσίες και τις
προσπάθειες, γιατί η νεολαία είναι η συνέχεια και η
επένδυση για το μέλλον, τονίζει η ίδια και αισθάνεται
ως μητέρα όλων αυτών των παιδιών.
Το Δ.Σ. του «Πανθεσσαλικού Συλλόγου Σβάινφουρτ και
Περιχώρων» σήμερα απαρτίζεται από τους: Πρόεδρος
κ. Βασιλική Λασπά, Αντιπρόεδρος κ. Ευάγγελος Ντιντής,
Γραμματέας κ. Ελένη Κατή, Ταμίας κ. Ιωάννης Ντιντής,
Μέλοι κ. Κέρτα Αθάνατου, κ. Δημήτριος Μπακάλης, κ.
Αποστόλης Δήμου. Σε παλαιότερα Δ.Σ διετέλεσαν
μεταξύ άλλων οι: κ. Μητσιάνης Σωτήριος, κ. Θάνος
Στέλιος, κ. Σπυρίδης Νικόλαος, κ. Νταιάκας Απόστολος
και κ. Βλάχος Δημήτριος. Επίσης σημαντική ήταν και η
προσφορά στη θέση του γραμματέα στα πρώτα δέκα
χρόνια του συλλόγου, του κ. Βασιλείου Μητσιάνη.
Βασιλική Λασπά, μια γνήσια Θεσσαλή, μια γνήσια
Ελληνίδα αγωνίστρια της ξενιτιάς με απίστευτη αγάπη
για την πατρίδα μας και τον πολιτισμό μας, που
αφιέρωσε τη ζωή της στην προσπάθεια διατήρησης της
ελληνικής παράδοσης και στήριξης του ελληνισμού.
Βασιλική Λασπά, μια γυναίκα με ένα βλέμμα γεμάτο
πάθος και ανεξάντλητη αγάπη για τη Θεσσαλία.
Δηλώνω θαυμάστρια της και την συγχαίρω θερμά για
τη δύναμη ψυχής!
Φωτεινή Μίχου
Γενική Γραμματέας της Παγκόσμιας
Συνομοσπονδίας Θεσσαλών

Η περιφορά του επιταφίου στο Σβάινφουρτ
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Θεσσαλικά πρόσωπα
Ένας Θεσσαλός ποιμένας στη Γαλλία
π. Θεόδωρος Παπανικολάου
Δρ. Πανεπιστημίου και Πρωτοπρεσβύτερος Ι.Μ. Γαλλίας
O πάτερ Θεόδωρος Παπανικολάου κατάγεται από τη
Σαρακίνα Τρικάλων και λειτουργεί για πολλά έτη ως Ιερέας στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Μπορντώ της
Γαλλίας. Έχει αδελφοποιήσει 17 γαλλικά σχολεία με ελληνικά και έχει εισαγάγει τα Νέα Ελληνικά, ως μάθημα
πρωτοποριακό. Η προσφορά του, όμως, στον ελληνισμό
δεν περιορίζεται μόνο στα παραπάνω. Δημιούργησε
ακόμη συλλόγους αδελφοποίησης και πολιτισμού, οργάνωσε γιορτές και ελληνικές βραδιές με χορευτικά χορωδιακά συγκροτήματα από την Ελλάδα και πρόβαλλε τα «ελληνικά νάματα της πίστης και της φυλής
μας», όπως χαρακτηριστικά ο ίδιος τονίζει.

δείας της Ελλάδας, σε τάξεις όλων των ηλικιών. Δημιούργησε αίθουσα συνεδριάσεων, γραφείο, Πρεσβυτέριο, «το καλύτερο της Ι. Μ. Γαλλίας», όπως τονίζει με
ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση. Πλήρως εξοπλισμένα
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με τη χρήση των
νέων τεχνολογιών και του ίντερνετ, έχει καταφέρει να
«συνδέσει» όχι μόνο την ελληνική κοινότητα αλλά και
πολλές προσωπικότητες.
Όλα ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 1972, όταν ο τότε
Μητροπολίτης Γαλλίας Μελέτιος ενημέρωσε τον π. Θεόδωρο ότι έχει μια χηρεύουσα θέση στο Μπορντώ της
Γαλλίας. Εκείνος βοηθούμενος από την πρεσβυτέρα
του, η οποία ήταν πολύ ενθουσιασμένη από τη γαλλική
κουλτούρα, αποδέχτηκε τη θέση. Μάλιστα η πρεσβυτέρα σπούδασε στο πανεπιστήμιο του Μπορντώ φιλολογία και διορίσθηκε από το γαλλικό δημόσιο σε
καθολικά δημόσια ιδρύματα, ως καθηγήτρια γαλλικής
φιλολογίας. Διδάσκει εδώ και 35 συναπτά έτη, δηλαδή
μια Ελληνίδα διδάσκει γαλλική φιλολογία στους Γάλλους. Είναι η πρώτη Ελληνίδα πρεσβυτέρα που έκανε
τόσες σπουδές και μπήκε στη γαλλική εκπαίδευση με
πολλαπλές επιτυχίες.
Ξεκίνησε το ταξίδι του, πρώτα στο Παρίσι και την πρώτη
Κυριακή χειροτονήθηκε διάκονος, την άλλη Ιερέας και
την επόμενη λειτούργησε στην παροικία του Μπορντώ.
Αγάπησε τον κόσμο και την παροικία, αν και η φτώχεια
από κάθε άποψη ήταν πασιφανής. Με πολύ κουράγιο
και υπομονή ξεκίνησε την εργασία. Κατάφερε να μάθει
τη γλώσσα, να δημιουργήσει σχολεία για μικρούς και μεγάλους, για Έλληνες και φιλέλληνες γαλλικής υπόστασης. Πρωτοστάτησε σε αδελφοποιήσεις πρώτα με το
Ναύπλιο, μετά με την Καλαμπάκα, με την Κρήτη, με τα
Τρίκαλα, με το Πανεπιστήμιο του Μπορντώ, ακόμη και
με τις φυλακές Κορυδαλλού.

Εισήλθε στο Πανεπιστήμιο του Μπορντώ όπου δίδασκε
τα Νεοελληνικά και την Ελληνική Λογοτεχνία. Έκανε
δύο χρόνια Καθολική Θεολογία, το πρώτο διδακτορικό
Πανεπιστημίου στα Παιδαγωγικά και στη συνέχεια διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων πάνω στην
ο π. Θεόδωρος στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Μπορντώ
Εκκλησιαστική Λογοτεχνία και λίγο έλειψε να πάρει και
της Γαλλίας
τρίτο διδακτορικό στη Γλωσσολογία. Επίσης έχει δημοσιεύσει ένα βιβλίο με τίτλο «Ο θάνατος κατά τη σκέψη
Ενίσχυσε και ανέπτυξε ελληνικά σχολεία, στα οποία δί- των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας», στα γαλλικά
δασκε ως διορισμένος δάσκαλος από το Υπουργείο Παι- και μεταφράστηκε και στα ρουμανικά.
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Το βιβλίο είχε μεγάλη απήχηση και ίσως μεταφραστεί
και στα ρωσικά.

παρασημοφόρησης έγινε στο Δημαρχείο με 380 προσωπικότητες. Ήταν μια όμορφη εορτή και για πρώτη
Κατάφερε να εισάγει τα Νεοελληνικά στα πνευματικά φορά με ελληνικό άρωμα.
κέντρα του Μπορντώ καθώς και στα σχολεία που αδελφοποίησε με τα ελληνικά. Έγιναν πολλές ανταλλαγές μα- Στη Γαλλία υπάρχει αύξηση της ορθοδοξίας, όπου μέσα
θητών στα πλαίσια αδελφοποιήσεων. Οι ελληνικοί στα τελευταία 30 χρόνια ιδρύθηκαν 24 ορθόδοξα μοσύλλογοι συμμετείχαν σε κάθε πολιτιστική εκδήλωση, ναστήρια. Υπάρχει διάσπαρτος ελληνισμός στη Γαλλία
φέρνοντας τμήματα χορευτικά από παντού και ο τοπι- με τον περισσότερο να βρίσκεται πρώτα στο Παρίσι,
μετά στη Μασσαλία και στη Λυών. Ο π. Θεόδωρος
κός τύπος μιλούσε τακτικά για τα επιτεύγματα τους.
πάντα μνημονεύει τον τόπο που γεννήθηκε, την αγαπηΣτο πλαίσιο των οικουμενικών εκδηλώσεων η ελληνική μένη του Θεσσαλία καθώς και τις δράσεις της Παγκόκοινότητα ήταν πολλές φορές στις τοπικές τηλεοπτικές σμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών. Ο ίδιος δηλώνει ότι
και ραδιοφωνικές εκπομπές. Είναι αμέτρητες οι ομιλίες θα παίξει συνδετικό κρίκο για μια εκπροσώπηση της
του και οι συνεντεύξεις του για πολλά θέματα όπως π.χ. Γαλλίας στην Παγκόσμια Νεολαία Θεσσαλών.
τα εθνικά.
Το όνομα του πέρασε παντού, τόσο που έγινε πολύ
καλός φίλος με τον παραλίγο πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας και Δήμαρχο Μπορντώ κ. Ζιοπέ Αλαίν.

Πενήντα χρόνια υπηρεσίας στο δίπτυχο της ελληνορθοδοξίας, στην Ξενιτιά, στη φιλόξενη Γαλλία που σφύζει
από φιλελληνισμό, ιδιαίτερα στο Μπορντώ, πόλη που
γλείφεται από τον άγριο Ωκεανό και διχάζεται από τον
πλωτό Γαρούνα, δύο ώρες από τα σύνορα της Ισπανίας.
Σήμερα ο π. Θεόδωρος έχει μια σχετική ηλικία με μερικά σοβαρά προβλήματα υγείας και αποσύρθηκε σταδιακά να συμμετέχει στα ελληνικά κοινά. Παραμένει
όμως πάντα ο ποιμένας στην Ξενιτιά. Αποτελεί αξιόλογη επιτυχία ένας Έλληνας ορθόδοξος ιερέας να έχει
μια τέτοια εμβέλεια στα τόσα εκατομμύρια γαλλόφωνων, δίνοντας μια σπουδαία εικόνα στη χώρα μας,
υπενθυμίζοντας την θαυμάσια ελληνική ιστορία, μοναδική στον κόσμο.

Όλοι οι πρόεδροι της Γαλλίας ήταν φιλέλληνες. Ο σημερινός πρόεδρος κ. Μακρόν τάσσεται ευθέστατα για το
δίκαιο της πατρίδας μας και η Ελλάδα έχει ένα στρατηγικό σύμμαχο πρώτης τάξης. Εφαρμόζει το στυλ του
Ντεγκόλ, να δίνει μερικές απαντήσεις στη γλώσσα του
τόπου, κάτι που συναρπάζει δυνατά τον ελληνισμό και
φιλελληνισμό, αναφέρει ο πάτερ Θεόδωρος.
Κάθε χρόνο, ο κάθε Γάλλος πρόεδρος παρασημοφορεί
πέντε προσωπικότητες για όλη τη Γαλλία. Από την περιοχή του Μπορντώ υπήρχαν 85 υποψήφιοι και επέλεξαν τρεις. Ένας εκ των οποίων ήταν και ο π. Θεόδωρος. Διαμαντής Γκίκας
Ήτανε η πρώτη φορά που ένας ορθόδοξος ιερέας, Πρόεδρος της Παγκόσμιας
ξένος, να παίρνει μια τέτοια βράβευση, Η τελετή της Συνομοσπονδίας Θεσσαλών

ο π. Θεόδωρος στην παρασημοφόρηση από τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας
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«Παγκόσμιο Συμβούλιο
Ελληνικών Εθνικοτοπικών
Οργανώσεων (ΠΣΕΕΟ)»
«World Council of Hellenic Regional Confederations»
Έλληνες όλου του κόσμου, από όλες τις ηπείρους, Ευ- ατόμων θα επιτρέπονται τη συγκεκριμένη χρονική περώπη, Αυστραλία, Αμερική, Ασία, Αφρική, από όλες τις ρίοδο και τα υπόλοιπα θα συμμετέχουν διαδικτυακά.
περιοχές της Ελλάδας και αντιπρόσωποι των Εθνικοτοπικών Οργανώσεων θα ανταμώσουν στην Αθήνα για να Η ημερομηνία 1.8.21 που καθορίστηκε για την διεξαγιορτάσουν τα 200 χρόνια από την ελληνική επανά- γωγή του 1ου Παγκοσμίου Συνεδρίου του ΠΣΕΕΟ δεν
σταση του 1821. Ένα όνειρο που ξεκίνησε το 2019, δο- είναι τυχαία και συμβολίζει την επέτειο των 200 χρόνων
κιμάστηκε
σε
μια
από την επανάσταση του
Σε μια συμβολική ημερομηνία
επιτυχημένη ημερίδα ερ1821. Αξίζει να σημειωθεί
ο Συνέ- ότι την ώρα 18:21 της
γασίας στις 8.8.2020
«1.8.21»
θα
διεξαχθεί
το
1
μέσω τηλεδιάσκεψης, θα
ίδιας ημέρας (Κυριακή
γίνει επιτέλους πραγματι- δριο του Παγκοσμίου Συμβουλίου 1/8/21) θα πραγματοποικότητα. Το Παγκόσμιο
το αποκορύφωμα του
Ελληνικών Εθνικοτοπικών Οργα- ηθεί
Συμβούλιο Ελληνικών Εθνιεορτασμού, όπου όλοι οι
νώσεων στην Αθήνα
κοτοπικών Οργανώσεων
Έλληνες, όπου και αν βρί(ΠΣΕΕΟ),
διοργανώνει,
σκονται θα τραγουδήσουν,
όπως είχε ανακοινώσει, το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο τον Εθνικό μας Ύμνο.
στην Αθήνα, την Κυριακή 1.8.21 και ώρα 10:00 π.μ.
μέχρι 19:00 μ.μ.
Το πρόγραμμα του συνεδρίου εκτός από τους χαιρετισμούς των επισήμων, καθώς και των Προέδρων των
Η μεγάλη αυτή προσπάθεια ένωσης, συνεργασίας και Παγκοσμίων Ελληνικών Εθνικοτοπικών Οργανώσεων,
κοινής πορείας των Παγκοσμίων Εθνικοτοπικών Οργα- θα περιέχει βασικά θέματα που ενδιαφέρουν τους απόνώσεων παίρνει σάρκα και οστά και αναμένεται να δημους Έλληνες, όπως η ψήφος των αποδήμων και η
αποτελέσει έναν πυλώνα εξέλιξης και συσπείρωσης της αναγκαιότητα από οικονομική χροιά, ο ρόλος του εθεπαγκόσμιας ομογένειας. Αλλά και μια δυνατή γέφυρα λοντισμού στην διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοεπικοινωνίας και αλληλεγγύης με την πατρίδα, που μιάς, ο ρόλος του απόδημου ελληνισμού στον 21ο
πάντα έχουν στο μυαλό τους και στην καρδιά τους οι αιώνα και η συνεργασία των ομογενειακών οργανώαπόδημοι.
σεων.
Το ιδρυτικό συνέδριο τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της
Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου
Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας και σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) και
την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).

Τα κεντρικά θέματα του συνεδρίου είναι: «Εκπαιδευτικά
Συστήματα του 21oυ αιώνα: Προκλήσεις και προοπτικές στην εκπαίδευση των ελληνοπαίδων» (κ. Βασίλειος
Φθενάκης – Μόναχο Γερμανίας), «Η Επανάσταση του
1821 και η Εθνεγερσία Ελευθερίας», (κ. Θεοφάνης
Μαλκίδης – Αλεξανδρούπολη Ελλάδα, Διδάκτορας του
Παντείου Πανεπιστημίου) και «Οι στρατηγικές προκλήΤο συνέδριο θα είναι ανοιχτό για το κοινό και προϋπο- σεις της Ελλάδας στον 21ο αιώνα», (κ. Νίκος Λυγερός
θέτει γραπτή αίτηση εγγραφής μέχρι 07 Ιουλίου 2021. – Λυών Γαλλίας - Στρατηγικός Σύμβουλος).
Εφόσον τα μέτρα προστασίας λόγω της πανδημίας και
οι τότε ισχύοντες περιορισμοί του ελληνικού κράτους το Την παρουσίαση και το συντονισμό του συνεδρίου έχει
επιτρέψουν, το Παγκόσμιο Συνέδριο θα λάβει χώρα με αναλάβει η κ. Νατάσα Βησσαρίωνος, Δημοσιογράφος
υβριδική μορφή, δηλαδή με φυσική παρουσία όσων της ΕΡΤ.
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Τη διοργάνωση του συνεδρίου έχει αναλάβει μία πενταμελής επιτροπή που αποτελείται από τον κ. Διαμαντή
Γκίκα (πρόεδρο), τον κ. Μιχάλη Μαγειρία, την κ. Φωτεινή Μίχου, την κ. Λίτσα Πισκερά και τον κ. Χρήστο Λαζαρίδη.

Μανώλης Κουγιουμουτζής
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΗΤΩΝ

Στόχοι του Παγκοσμίου Συμβουλίου είναι η συσπείρωση
και ο συντονισμός των ανά τον κόσμο τριτοβάθμιων
παγκοσμίων και δευτεροβάθμιων οργανώσεων των
πέντε ηπείρων σε ένα συμβούλιο που θα δραστηριοποιείται παγκόσμια, η αλληλοενημέρωση και ο συντονισμός
των δραστηριοτήτων των μελών του που αποβλέπουν
στη διάδοση και συνέχιση της παράδοσης, του πολιτισμού, της λαογραφίας και της ελληνικής ιστορίας,
καθώς και στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας.
Πρόκειται για μια ισχυρή συνεργασία των αποδήμων σε
επίπεδο παγκοσμίων οργανώσεων, προκειμένου ο Απόδημος Ελληνισμός να αποκτήσει ισχυρή φωνή.

Διαμαντής Γκίκας
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΣΣΑΛΩΝ

Χρυσόστομος Δήμου
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Νίνα Γκατζούλη
ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΦΗΛΙΟΥ
Γιώργος Αμαραντίδης
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Μιχάλης Μαγειρίας
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΒΛΑΧΙΚΗ ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ

Σημειώνεται ότι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ελληνικών
Εθνικοτοπικών Οργανώσεων (ΠΣΕΕΟ) αποτελείται από
το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού, την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών, τις Παμμακεδονικές Ενώσεις
Υφηλίου, τη Διεθνή Συνομοσπονδία Ποντίων Ελλήνων
και την Παγκόσμια Βλαχική Αμφικτιονία.
Ελάτε στη μεγάλη γιορτή του Απόδημου Ελληνισμού
στην Αθήνα, την Κυριακή 1.8.21!
Με εξαιρετική τιμή
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Ο Ασκληπιός
και η συμβολή της σύγχρονης ιατρικής στην
αντιμετώπιση μιας πανδημίας
Στις μέρες μας όλοι γνωρίζουμε λίγο ή πολύ την πρόοδο
που έχει σημειώσει η επιστήμη της Ιατρικής στο βάθος
των αιώνων, καθώς και την ιδιαίτερη συμβολή της στην
αντιμετώπιση διαφόρων ασθενειών που κατά καιρούς
μαστίζουν την ανθρωπότητα. Ωστόσο ας κάνουμε μία
σύντομη ιστορική αναδρομή για να γνωρίσουμε
καλύτερα τις ρίζες της.
Οι ρίζες της ιατρικής αρχικά
ανάγονται στη μυθολογία. Ο
Ασκληπιός ήταν ένας από τους
μεγαλύτερους θεραπευτές της
αρχαίας Ελλάδας και ο οποίος
θεωρείτο από τους αρχαίους
Έλληνες ο θεός της ιατρικής και της
υγείας, χάρη στις πρωτόγνωρες για
την εποχή εκείνη, ικανότητες του να
θεραπεύει την πλειονότητα των
ασθενειών και να ανακουφίζει τους
ανθρώπους
από
τον
πόνο,
καθιστώντας τον έναν από τους πιο
αγαπητούς θεούς των αρχαίων
Ελλήνων, καθώς και μυθικό
πρόσωπο. Η καταγωγή του Ασκληπιού ανάγεται στην
Τρίκκη, τα σημερινά Τρίκαλα. Ένας Θεσσαλός λοιπόν
ιατρός θα δώσει το στίγμα του στην πορεία της ιστορίας
και θα αποτελέσει έμπνευση και θεμέλιο λίθο στην
εξέλιξη της ιατρικής στην αρχαία Ελλάδα.
Σε όλη την πορεία της ανθρωπότητας, οι άνθρωποι
είχαν την ανάγκη των ιατρών. Ήταν σαν θεοί που
ερχόταν μ’ ένα θαύμα να γιατρέψουν τον πόνο του
ασθενούς. Πολλές επιδημίες και πανδημίες ανά τα
χρόνια έχουν πλήξει τη γη και έχουν σκορπίσει θάνατο
και πανικό στην οικουμένη. Σε κάθε τέτοια χρονική
περίοδο οι άνθρωποι όντας ανίσχυροι και φοβισμένοι
απέναντι στην επέλαση της νόσου, εναποθέτουν τις
ελπίδες της σωτηρίας τους στο Θεό και στην Ιατρική
επιστήμη, ώστε να ξεπεραστεί ο εκάστοτε σκόπελος.

ease ή αλλιώς Covid-19). Μέχρι σήμερα τα κρούσματα
που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως (χάρη στα PCR και
Rapid antigen tests) ξεπερνούν τα 160 εκατομμύρια,
ενώ τα περισσότερα από αυτά καταγράφονται στις
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Ινδία και τη
Βραζιλία ενώ οι θάνατοι αντιστοίχως είναι περίπου 3,5
εκατομμύρια. Όσον αφορά τη χώρα μας μέχρι σήμερα
έχουν καταγραφεί περίπου 400.000 κρούσματα ενώ
περισσότεροι
από
12.000
συμπολίτες μας έχουν χάσει τη ζωή
τους εξαιτίας του ιού.
Πώς φτάσαμε ωστόσο έως εδώ;

Εξαιτίας της έλλειψης διαθεσίμων
θεραπειών για τη νέα αυτή ασθένεια
που βρήκε την ανθρωπότητα
απροετοίμαστη, αλλά και λόγω της
ταχείας διασποράς του ιού σε πολλές
χώρες ανά την υφήλιο, τον Μάρτιο
του 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας κήρυξε τη νέα αυτή νόσο ως
πανδημία και οι περισσότερες χώρες
του κόσμου μεταξύ αυτών και η
χώρα μας προχώρησαν σε λήψη μέτρων μορφής
εγκλεισμού και κοινωνικής απόστασης (social distance)
ή αλλιώς lockdown, με σκοπό τον περιορισμό της
μετάδοσης του νέου κορωνοιού. Στην λήψη τέτοιων
αποφάσεων οδήγησε και το γεγονός πως ο ιός
μεταδίδεται πολύ εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο
και συγκεκριμένα με τα σταγονίδια ενός μολυσμένου
ατόμου (βήχας, φτέρνισμα) ή επαφή με μολυσμένα
αντικείμενα. Άλλα μέτρα που χρησιμοποιούνται για την
αποφυγή μετάδοσης του ιού είναι η χρήση της μάσκας
τόσο από τους υγιείς όσο και από τους ασθενείς. Επίσης
συστήνεται η τακτική απολύμανση ιδιαίτερα των
δημοσίων εσωτερικών χώρων καθώς επίσης και η
τακτική απολύμανση των χεριών μέσω πλυσίματος με
νερό και σαπούνι (πχ Dettol), ή χρήσης ειδικών
αντισηπτικών
υγρών
με
τουλάχιστον
70%
Ας έρθουμε ωστόσο στο τι συμβαίνει στις μέρες μας. περιεκτικότητα σε αλκοόλη.
Πριν αρκετούς μήνες τον Δεκέμβριο του 2019 στην
πόλη Wuhan της επαρχίας Hubei αναφέρθηκαν για 1η Κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης περιόδου της
φορά κρούσματα μιας νόσου του αναπνευστικού πανδημίας δοκιμάστηκαν πολλά φάρμακα για την
συστήματος, για την οποία ο υπεύθυνος ιός που αντιμετώπιση της νόσου με φτωχά δυστυχώς
ταυτοποιήθηκε ήταν ο SARS-COV2 όπως ονομάστηκε αποτελέσματα. Έτσι δημιουργήθηκε σύντομα η ανάγκη
(Severe Acute Respiratory Syndrome, Coronavirus Dis- για την δημιουργία ενός εμβολίου για την αντιμετώπιση
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αυτής της υγειονομικής κρίσης. Υπό αυτό το πρίσμα
αρκετά σύντομα, ήδη από τον Δεκέμβριο του 2020
ρίχτηκαν στη μάχη και τα πρώτα εμβόλια που πήραν
έγκριση κυκλοφορίας, με σκοπό την αντιμετώπιση της
πανδημίας. Πιο συγκεκριμένα ήδη από το καλοκαίρι του

2020 οι εταιρείες Pfizer/Biontech και Moderna
ξεκίνησαν στις Η.Π.Α τις κλινικές μελέτες των νέων
εμβολίων ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν κι άλλες όπως
της Astra Zeneca, Johnson and Johnson, Sputnik κλπ,
ενώ παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκονται και οι κλινικές
μελέτες για την εύρεση αντι-ιικών φαρμάκων τα οποία
θα συμβάλλουν σημαντικά στην καταπολέμηση του ιού
και την επακόλουθη μείωση των θανάτων και των
διασωληνωμένων στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Ο
συνδυασμός της ανοσίας που θα επιτευχθεί στον
πληθυσμό (εφόσον το ποσοστό των εμβολιασμένων
πολιτών ξεπεράσει το 70%) αλλά και με την εφαρμογή
συστηματικής και στοχευμένης θεραπείας στους
νοσούντες από Covid-19, οι οποίοι νοσηλεύονται στα
νοσοκομειακά ιδρύματα θα συμβάλλουν καθοριστικά
στην σταδιακή ύφεση της πανδημίας και την επιστροφή
στην κανονικότητα.
Πέρα από την υγειονομική κρίση που προκάλεσε η
πανδημία ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει και στην
οικονομική ύφεση που προκάλεσαν τα μέτρα που
πάρθηκαν με σκοπό τον περιορισμό της διασποράς του
ιού, καθώς η χώρα μας βρισκόταν ήδη σε οικονομική
κάμψη εδώ και μια δεκαετία και ως εκ τούτου τόσο ο
κρατικός προϋπολογισμός όσο και ο οικιακός
υπέστησαν σοβαρό πλήγμα από αυτή την πανδημία.
Επιπρόσθετα, οφείλουν να αναφερθούν και οι
συνέπειες των μέτρων εγκλεισμού όσον αφορά το ίδιο
το άτομο. Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι κοινωνικό
ον και ως εκ τούτου είναι προφανές πως η κοινωνική
απομόνωση θα έχει αρνητικές συνέπειες στη ζωή του
ατόμου και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων και των
παιδιών τα οποία έπρεπε να μείνουν μακριά από τους
φίλους τους, δεδομένου πως τα σχολεία καθώς και όλες
οι εξωσχολικές δραστηριότητες ανεστάλησαν. Ωστόσο
χάρη στην πρόοδο της τεχνολογίας κατέστη δυνατή σε
μεγάλο ποσοστό τόσο η διατήρηση επικοινωνίας μεταξύ
των ανθρώπων, όσο και η συνέχιση των εκπαιδευτικών
διαδικασιών σε κάποιο επίπεδο, τέτοιο ώστε να μην
παραγκωνίζεται εντελώς το εκπαιδευτικό έργο τόσο σε
σχολικό όσο και σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Φυσικά τα
μέτρα που πάρθηκαν σε ένα βαθμό συνέβαλαν
καθοριστικά στον περιορισμό της διασποράς του ιού

καθώς και στην αποσυμφόρηση του συστήματος
υγείας, αλλά το πιο σημαντικό είναι πως σώθηκαν
ανθρώπινες ζωές δεδομένου πως αν η διασπορά του
ιού ξέφευγε εκτός ελέγχου οι συνέπειες θα ήταν
ιδιαίτερα δυσάρεστες για όλους μας.
Παρόλες τις δυσκολίες που προκάλεσε αυτή η πανδημία
υπάρχουν και μερικές μικρές μεν αλλά θετικές πτυχές
σε όλη την ιστορία, όπως το γεγονός πως υπήρξε
εξοικείωση με τα μέτρα ατομικής υγιεινής τα οποία
γενικότερα πολλοί άνθρωποι αγνοούσαν στην
καθημερινή τους ζωή πριν την πανδημία και αυτό είχε
ως αποτέλεσμα να μειωθούν τα κρούσματα γρίπης
αλλά και άλλων ασθενειών που υπήρχαν σε μεγάλο
ποσοστό τα προηγούμενα χρόνια. Άλλα παραδείγματα
είναι οι ψηφιακές καινοτομίες που προέκυψαν
ταχύτατα υπό την πίεση της πανδημίας και σε κάποιο
βαθμό έχουν διευκολύνει τις ζωές μας καθώς επίσης
και η πτώση για ένα διάστημα του ποσοστού μόλυνσης
της ατμόσφαιρας εξαιτίας του περιορισμού των
βιομηχανικών δραστηριοτήτων αλλά και της
απαγόρευσης κυκλοφορίας που οδήγησε σε μειωμένες
εκπομπές CO2 και άλλων βλαβερών σωματιδίων.
Εν κατακλείδι καθίσταται σαφές πως μια πανδημία
αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα το οποίο
χρήζει πολλαπλές μορφές μέτρων αντιμετώπισης σε
πολλά επίπεδα τόσο σε κοινωνικό όσο και σε ατομικό
επίπεδο. Δεν θα πρέπει ωστόσο να χάνουμε την
αισιοδοξία μας καθώς παρόμοιες πανδημίες έχει
αντιμετωπίσει στο παρελθόν η ανθρωπότητα και με
πολύ λιγότερα τεχνολογικά και ιατρικά μέσα απ’ ότι στις
μέρες μας τα οποία ήδη συμβάλλουν και θα
συμβάλλουν στο να βρεθεί λύση στην πανδημία και να
επιστρέψουμε όλοι κάποια στιγμή στις κανονικές μας
ζωές έχοντας αποκομίσει ωστόσο κάποια θετικά
μαθήματα από αυτή την περιπέτεια τα οποία θα μας
συνοδεύουν για το υπόλοιπο της ζωής μας.
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