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ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΑΝΤΑΜΩΣΑΝ ΟΙ ΑΠΟΔΗΜΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΙ
Στήριξη στη Λάρισα και στην υποψηφιότητά της για Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης 2021 εξέφρασαν δεκάδες απόδημοι Λαρισαίοι κατά το 7ο Παγκόσμιο
Συνέδριο – Αντάμωμα που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα το σαββατοκύριακο 11 &
12 Ιουλίου.
Με κεντρικό θέμα το Θεσσαλικό πολιτισμό και τις αναπτυξιακές ευκαιρίες που
παρουσιάζει, στο συνέδριο συναντήθηκαν επιφανείς Θεσσαλοί από όλο τον κόσμο,
και επικεφαλής δημοτικών και περιφερειακών άρχων της Θεσσαλίας. Παρών ήταν και
ο νέος εκτελεστικός διευθυντής του Γραφείου Υποψηφιότητας κ. Γιώργος Σάρλης.
Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας κ. Γιώργος Βόμπρας και ο πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Θεσσαλών Ευρώπης κ. Δημήτρης Γκίκας ευχήθηκαν στη Λάρισα
να επιτύχει το στόχο της και να φιλοξενήσει το Αντάμωμα των Θεσσαλών το 2021 ως
Πολιτιστική Πρωτεύουσα.
Ο δήμαρχος Λαρισαίων κ. Απόστολος Καλογιάννης εξέφρασε την αισιοδοξία του για
την υποψηφιότητα και ευχαρίστησε την Παγκόσμια Συνομοσπονδία των Θεσσαλών
που αφιέρωσε το συνέδριό της στην προσπάθεια που καταβάλλεται στην πόλη για τη
διεκδίκηση του Τίτλου.
Ως «συνειδητή στρατηγική επιλογή εξωστρέφειας» χαρακτήρισε τον στόχο ο
εκτελεστικός διευθυντής κ. Γιώργος Σάρλης και πρόσθεσε: «Μόνο να κερδίσει έχει η
Λάρισα από την όλη προσπάθεια ανεξαρτήτως αν τελικώς κερδίσει τον τίτλο».
Μήνυμα ενότητας και αισιοδοξίας πως η χώρα - και η Θεσσαλία - θα καταφέρει να
ξεπεράσει την κρίση και ενωμένη να προχωρήσει με το βλέμμα στις νέες γενιές, έστειλε
ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός εξαίροντας την
προσπάθεια των απόδημων Θεσσαλών να μεταφέρουν τα θετικά της πατρίδας μας
σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Χαιρετισμό απηύθυνε και ο δήμαρχος Τρικκαίων
κ. Δημήτρης Παπαστεργίου.
To βράδυ του Σάββατου 11 Ιουλίου το Αντάμωμα μεταφέρθηκε στο Κηποθέατρο για
μία εντυπωσιακή παράσταση του Λυκείου Ελληνίδων Λάρισας, αφιερωμένη στους
απόδημους Θεσσαλούς, με παραδοσιακούς χορούς από διάφορες περιοχές της
Θεσσαλίας, την Μ. Ασία και την Κύθνο. Με «άρωμα» υποψηφιότητας, η παράσταση

συγκέντρωσε πλήθος Λαρισαίων και αποδήμων που δήλωναν ενθουσιασμένοι από
την εμφάνιση, τις παραδοσιακές φορεσιές και τα κοσμήματα των χορευτών.
Σε χαιρετισμό που απεύθυνε ο δήμαρχος Απόστολος Καλογιάννης χαρακτήρισε ιερές
τις στιγμές επικοινωνίας των αποδήμων με την γενέθλια γη. Επιπλέον μιλώντας για τη
διεκδίκηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 υπογράμμισε ότι
πρόκειται για μακροπρόθεσμο στόχο, απόρροια στρατηγικού πολιτιστικού
σχεδιασμού σημειώνοντας «Αν δεν θέσουμε μεγάλους στόχους δεν πρόκειται να
κάνουμε μεγάλα άλματα».
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας
Θεσσαλών Γιώργος Βόμπρας παρέλαβε αναμνηστικό δώρο από την Πρόεδρο του
Λυκείου Ελληνίδων Λάρισας κυρία Θέλμα Ζητωνούλη.
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Με την παράκληση για δημοσίευση ή μετάδοση
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