
Στην Τσαγκαράδα Πηλίου και στο ξενοδοχείο “Aglaida Hotel & Apartments”, 
θα πραγµατοποιηθεί, στις 15, 16 και 17 Ιουλίου 2016,   
το 8ο Παγκόσµιο Αντάµωµα Θεσσαλών,  
που διοργανώνει η Παγκόσµια Συνοµοσπονδία Θεσσαλών «Ασκληπιός». 
Το πρόγραµµα του συνεδρίου ως επιτοµή:  

Πρόγραµµα  
15.06.2016 
 Την πρώτη ηµέρα, άφιξη και κατάλυση στο ξενοδοχείο.  
18:00 της ιδίας µέρας θα πραγµατοποιηθεί η Γενική µας Συνέλευση, 
και θα συζητηθεί η πρόταση ``τα Καραϊσκάκεια`` εορτή προς τιµή του Αρχιστράτηγου 
της Ελληνικής Επανάστασης καθώς και άλλων Θεσσαλών Ηρώων  να εορτάζονται 
παγκόσµια και λαµπρά την ίδια ηµέρα, από όλους τους ανά τον κόσµο Θεσσαλικούς  
Συλλόγους και Οµοσπονδίες. 
Στη Γενική Συνέλευση θα παραβρεθούν ο πρόεδρος των θεσσαλικών δήµων κ. Γεώργιος 
Κωτσός και ο πρόεδρος του συλλόγου Μαυροµάτιου ``Καραϊσκάκης``  κ. Δηµήτριος Γιώτης. 

Στη συνέχεια θα γίνει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για το:  πως µπορεί να γίνει 
καλύτερη προσέγγιση των Νέων σήµερα, και ποιά είναι η άποψη  των  Οµοσπονδιών  και των  
Συλλόγων; 

Μετά το πέρας της Γενικής  Συνέλευσης θα ακολουθήσει εισήγηση µε κεντρικό οµιλητή τον 
κ. Ιωάννη Δήµα πανεπιστηµιακό Διδάσκων στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων του πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας µε θέµα: ``Χορολογία Παραδοσιακών Χορών`` 
"Ο παραδοσιακός χορός και οι χορευτικές µας οµάδες σήµερα,  
ως σηµείο αναφοράς και ταυτότητας, πέρα από σύνορα." 
Διάφορα: 

16.06.2016 
 Τη δεύτερη ηµέρα, το πρόγραµµα θα περιλαµβάνει ξενάγηση στο Πήλιο έως και το 
απόγευµα από την ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας  και το τοπικό Επιµελητήριο. Στις 18:00 θα 
ξεκινήσει το αντάµωµα -σύναξη. 
18:00 Έναρξη, αναφορά προσκεκληµένων 
Αγιασµός  
Χαιρετισµός του  Δηµάρχου Ζαγοράς- Μουρεσίου κ.Παναγιώτης Κουτσάφτης  
Χαιρετισµός του Προέδρου της Παγκόσµιας Συνοµοσπονδίας κ. Γεώργιος Βόµπρας 
18:15 Χαιρετισµός του Προέδρου της Οµοσπονδίας Καναδά κ. Νικηφόρος Λαµπίρης 
18:25 Χαιρετισµός του Προέδρου της Οµοσπονδίας Ευρώπης κ. Διαµαντής Γκίκας 
18:35 Χαιρετισµός του Προέδρου της Οµοσπονδίας Αυστραλίας κ. Ηλίας Κατσίδης 
18:45 Χαιρετισµός του Προέδρου Οµοσπονδίας θεσσαλικών Σωµατείων Αττικής " Η 
πανθεσσαλική Στέγη  κ. Στέφανος Κούτρας  
18:55 Χαιρετισµός του εκπροσώπου  Θεσσαλικών Συλλόγων Αµερικής κ. Θεόδωρος  
 Διαµαντόπουλος 
Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός   



Θα ακολουθήσουν σύντοµοι χαιρετισµοί των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, χαιρετισµοί 
επίσηµων καλεσµένων. Στην εκδήλωση θα παραστεί και ο  Πρόεδρος της 
Ελληνοαµερικανικής Ένωσης Αθήνας κ. Κρις Σπύρου µε θητεία και εµπειρία σε υψηλά 
πολιτικά αξιώµατα στην αµερικανική πολιτική και  θεσσαλός στην καταγωγή. 

19:30 Κεντρικό θέµα της βραδιάς η παρουσίαση: 
``παράδοση και πολιτιστική κληρονοµιά στα χρόνια της παγκοσµιοποίησης`` 
από την καθηγήτρια κυρία Αικατερίνη Πολυµέρου - Καµηλάκη µε εµπειρία 40 
χρόνων στο Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδηµίας Αθηνών, τα µισά από αυτά ως 
διευθύντρια..: 

19:50 Ως συµβολή στην ανάπτυξη και την εξωστρέφεια θα παρουσιάσει εισήγηση στο θέµα 
του θρησκευτικού τουρισµού ο κ. Βασίλης Πανάγος εκπαιδευτικός 
µε θέµα: Ο δρόµος των Αγγέλων: Πύλη-Άρτα - Λορέτο της Ιταλίας. Σύµφωνα µε 
την παράδοση οι πέτρες πάνω στις οποίες οικοδοµήθηκε ο Ναός του Λορέτο, 
προέρχονται από την οικία της Παναγίας. 

20:05  Πέρας των εισηγήσεων. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει πολιτιστική βραδιά µε 
πηλιορείτικη παράδοση και χορό. 

17.06.2016  
10:00 Εκκλησιασµός 
11:00 θα πραγµατοποιηθεί η εκδήλωση: Γευσιγνωσίες και Παράδοση από 
την Ελένη Ψυχούλη δηµοσιογράφο γαστρονοµίας εδώ και 15 χρόνια, και 
παρουσιάστρια της εκποµπής «Chef στον Aέρα» σε συνεργασία 
µε το δήµο Ζαγοράς - Μουρεσίου και την ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας. 

Η οργανωτική επιτροπή 

Τζωρτζίνα Χριστοδούλου Ηλίας Κουτσερής Γεώργιος Βόµπρας Στέφανος Κούτρας


