Εταιρία Μελέτης και Καταγραφής Απόδημου Ελληνισμού

Χαιρετισμός στο 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο – Αντάμωμα των απανταχού Θεσσαλών

Χαιρετισμό στο 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο - Αντάμωμα των απαντανχού Θεσσαλών, που πραγματοποιήθηκε
στην πόλη του Βόλου στις 16 Ιουλίου 2012, απέστειλε μέσω τηλεδιάσκεψης ο Πρόεδρος της Εταιρίας Μελέτης
και Καταγραφής Απόδημου Ελληνισμού και εκδότης του βραβευμεύνου από τον Πρόεδρο της Ελληνικής
Δημοκρατίας Ομογενειακού ΜΜΕ "Sofia Times Magazine" Δρ Κώστας Σ. Πασχαλίδης.
Ο Δρ Κώστας Σ. Πασχαλίδης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι "Σήμερα, σε δύσκολους καιρούς, ο Ελληνισμός του
Εξωτερικού καλείται να δώσει ελπίδα και όραμα. Οι Έλληνες του εξωτερικού, είναι ιδιαίτερα υπερήφανοι να
μετρούνε τις δυνάμεις τους, τόσο στον επιχειρηματικό, όσο και στον κοινωνικό, πολιτισμικό, επιστημονικό
τομέα. Πληθώρα ανθρώπων ελληνικής καταγωγής συνοδεύει μεγάλα επιτεύγματα του 21ου αιώνα. Ένα
πολύτιμο κεφάλαιο της Ελλάδας σημαδεύει την πορεία των κοινωνιών σε όλες σχεδόν τις χώρες του πλανήτη,
που φιλοξενούν σήμερα πολίτες ελληνικής καταγωγής."

Ο Δρ Πασχαλίδης υπογράμμισε ότι "χρειάζεται μια συγκεκριμένη μακρόπνοη στρατηγική που θα αξιοποιήσει
τις υπάρχουσες υποδομές στον Ελληνισμό της Διασποράς, θα ενώσει και θα δώσει κατευθύνσεις. Θα
αγκαλιάσει τις διαφορετικές ανάγκες της νέας γενιάς. Και όλα αυτά με γνώμονα το συμφέρον της πατρίδας. Σε
ότι αφορά τα μεγάλα ζητήματα τα οποία αγγίζουν την καθημερινότητα και την διασύνδεση των αποδήμων με
την Ελλάδα απαραίτητη είναι η πολιτική βούληση της εκάστοτε κυβέρνησης και πέραν τούτου η πολιτική
συνοχή, η στήριξη μίας μακροπρόθεσμης στρατηγικής με συγκεκριμένους στόχους και διαδικασίες υλοποίησης
από όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου."
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του χαιρετισμού του Δρ Κώστα Σ. Πασχαλίδη:"Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί
Θεσσαλοί,
Με ιδιαίτερη συγκίνηση και σεβασμό χαιρετίζω τις εργασίες του 4ου Παγκόσμιου Συνεδρίου – Ανταμώματος
των απανταχού Θεσσαλών, μέσα από το οποίο θα αναπτυχθούν γέφυρες για τη συστράτευση όλων μας κατά
της κρίσης στην Ελλάδα.
Πριν από μερικά χρόνια στην Καλαμπάκα ένα όραμα γεννήθηκε και έγινε πραγματικότητα και η
πραγματικότητα μετουσιώθηκε σε θεσμό. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος που συμμετείχα και εγώ με την ιδιότητα
του ιδιοκτήτη των Ομογενειακών Μέσων Ενημέρωσης Sofia Times Magazine και Greek Web Radio, μ’ έδρα τη
Σόφια της Βουλγαρίας, αλλά και ως Πρόεδρου της Εταιρίας Μελέτης και Καταγραφής Απόδημου Ελληνισμού
αρωγός, στην εδραίωση του Διεθνούς αυτού οργάνου των Θεσσαλών της Διασποράς. Δυστυχώς σήμερα λόγω
επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπορώ να βρεθώ ανάμεσά σας και με τη βοήθεια της τεχνολογίας σας
στέλνω αυτό το σύντομο χαιρετισμό.
Αγαπητοί φίλοι,
Οι Θεσσαλοί ανά τον κόσμο, έχουν κατορθώσει να δημιουργήσουν εστίες Ελληνισμού, εστίες πολιτισμού όπου
γης, αναδεικνύοντας την παράδοση και την ιστορία της Θεσσαλικής γης.
Η μέχρι σήμερα πορεία των Θεσσαλικών οργανώσεων προσμετρά ιδιαίτερα αξιόλογες δράσεις, οι οποίες
έθεσαν τις βάσεις για την σύνδεση της νεότερης γενιάς με την ιδιαίτερη πατρίδα τους.
Η ενότητας και η συνεργασία, αξίες που αναδεικνύουν οι Θεσσαλοί, αποτελούν τον μοναδικό τρόπο ώστε ο
Απανταχού Ελληνισμός να κερδίσει το στοίχημα των προκλήσεων της εποχής μας και να διατηρήσει την εθνική
μας συνείδηση, την ξεχωριστή πολιτισμική μας κληρονομιά, την ελληνική γλώσσα και τη θρησκεία μας.
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Σήμερα, σε δύσκολους καιρούς, ο Ελληνισμός του Εξωτερικού καλείται να δώσει ελπίδα και όραμα. Οι
Έλληνες του εξωτερικού, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι να μετρούμε τις δυνάμεις μας τόσο στον
επιχειρηματικό, όσο και στον κοινωνικό, πολιτισμικό, επιστημονικό τομέα. Πληθώρα ανθρώπων ελληνικής
καταγωγής συνοδεύει μεγάλα επιτεύγματα του 21ου αιώνα. Ένα πολύτιμο κεφάλαιο της Ελλάδας σημαδεύει την
πορεία των κοινωνιών σε όλες σχεδόν τις χώρες του πλανήτη, που φιλοξενούν σήμερα πολίτες ελληνικής
καταγωγής.
Για να αντιμετωπίσει ο Ελληνισμός τις προκλήσεις τα επόμενα χρόνια, χρειάζεται να επαναπροσδιορίσει τους
στόχους του, έτσι ώστε να έχει ενεργό ρόλο στην διαμόρφωση των κοινωνικών, πολιτισμικών και οικονομικών
εξελίξεων στις κοινωνίες όπου ζει.
Οι Ομογενείς μπορούν να προκαλέσουν ευκαιρίες ανάπτυξης για τις ιδιαίτερες πατρίδες τους, να
καλλιεργήσουν την συνεργασία μέσα από πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και επιχειρηματικές δράσεις, μεταξύ των
φορέων του απόδημου Ελληνισμού με την Ελληνική Περιφέρεια, κάτι που θα προσφέρει, στην τόνωση των
τοπικών κοινωνιών, στην αναβίωση της Περιφέρειας, ενώ παράλληλα θα υποστηρίζει την ανάπτυξη των
ιδιαίτερων δεσμών της νέας γενιάς με την Ελλάδα.
Η σχέση των Ελλήνων εντός Ελλάδος και του Ελληνισμού της Διασποράς θα καταστεί εποικοδομητική με την
ενίσχυση της αμφίδρομης επικοινωνίας και ενημέρωσης του Μητροπολιτικού Κέντρου για θέματα που αφορούν
και στον Απόδημο Ελληνισμό. Ως Ομογενειακό ΜΜΕ έχουμε ως σκοπό την σφυρηλάτηση συνεργασιών στον
πολιτιστικό και εκπαιδευτικό τομέα, την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών για την τουριστική προβολή και την
επιχειρηματική δράση της περιφέρειας προς το παγκόσμιο χωριό που έχει την Ελλάδα σημείο αναφοράς του
Παγκόσμιου Πολιτισμού.
Χρειάζεται μια συγκεκριμένη μακρόπνοη στρατηγική που θα αξιοποιήσει τις υπάρχουσες υποδομές στον
Ελληνισμό της Διασποράς, θα ενώσει και θα δώσει κατευθύνσεις. Θα αγκαλιάσει τις διαφορετικές ανάγκες της
νέας γενιάς. Και όλα αυτά με γνώμονα το συμφέρον της πατρίδας. Σε ότι αφορά τα μεγάλα ζητήματα τα οποία
αγγίζουν την καθημερινότητα και την διασύνδεση των αποδήμων με την Ελλάδα απαραίτητη είναι η πολιτική
βούληση της εκάστοτε κυβέρνησης και πέραν τούτου η πολιτική συνοχή, η στήριξη μίας μακροπρόθεσμης
στρατηγικής με συγκεκριμένους στόχους και διαδικασίες υλοποίησης από όλες τις πολιτικές δυνάμεις του
τόπου.
Η δική μας προσπάθεια είναι μέσα από την ενότητα και με ομοψυχία, να συνεχίσουμε τον αγώνα για την
διαφύλαξη της δικής μας ιστορίας και της εθνικής μας ταυτότητας, προωθώντας τον Οικουμενικό Ελληνισμό,
αγκαλιάζοντας όμως όλους τους λαούς, σε μια παγκόσμια κοινωνία ειρήνης, προόδου και ευημερίας.
Σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας."
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