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1 ο Πανελλήνιο Πολιτιστικό Αντάμωμα Θράκης:
Ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που υπηρετούν εκατοντάδες εθελοντές από ολόκληρο
τον κόσμο!

Το 1 ο Πανελλήνιο Πολιτιστικό Αντάμωμα στην Θράκη αποτελείται από ένα πλούσιο
πολιτιστικό τριήμερο (5, 6 και 7 Ιουλίου 2013) που θα πραγματοποιηθεί στην Ξάνθη
φιλοδοξώντας να καταστεί
θεσμός που θα προσελκύει χιλιάδες επισκεπτών κάθε
χρόνο στην ακριτική μας Θράκη.

Ο ενθουσιασμός που επικρατεί στις τάξεις των εκατοντάδων εθελοντών που εργάζονται
πυρετωδώς για την επιτυχία των τριήμερων πολιτιστικών εκδηλώσεων απλώνεται τόσο
μέσα στην Ελλάδα όσο και στον απόδημο Ελληνισμό σε κάθε γωνιά της γης. Αυτό είναι
φυσικό, αφού τον συντονισμό των εκδηλώσεων ανέλαβε ο μη κερδοσκοπικός, μη πολιτικός
και πολύ γνωστός στον απόδημο Ελληνισμό οργανισμός «Ελληνικό Ηλεκτρονικό Κέντρο»
με 140.000 μέλη και φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο! Το δύσκολο έργο της οργάνωσης των
τριήμερων πολιτιστικών εκδηλώσεων ανέλαβαν το
Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης
και η
Φιλοπρόοδος Ένωση Ξάνθης
επιστρατεύοντας την πολύτιμη εμπειρία τους από τις συνεχείς πολιτιστικές δράσεις που
πραγματοποιούν για ολόκληρες δεκαετίες.

Το πλούσιο πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει παραστάσεις δεκάδων
χορευτικών συγκροτημάτων από ολόκληρη την Ελλάδα και την ομογένεια, πληθωρικό
πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που εμπλουτίζεται συνεχώς, δυνατότητα γνωριμίας με
τον πολύτιμο φυσικό και πολιτιστικό θησαυρό που κρύβει η Θράκη όπως τα δεκάδες
Μουσεία με το ανεκτίμητο περιεχόμενο, οι εξαιρετικές εκθέσεις φωτογραφίας («
Σεργιάνι στις Μνήμες της Ξάνθης
», «
Σπίτι Πολιτισμού
», «
Μνήμες Αβδηριτών
», «
Τα Άβδηρα και οι γύρω οικισμοί
», «
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Between the line
», «
Ο Καραγκιόζης της Σκιάς και του περιθωρίου
»), τα προγράμματα επισκέψεων στις μαγευτικές οροσειρές της Ροδόπης, στα Θρακικά
Τέμπη που αποτελούν τόπο ονειρεμένο, στους γραφικούς οικισμούς δίπλα στον ποταμό
Νέστο κ.π.α. – όλα αυτά και πολλά άλλα, αποτελούν ακαταμάχητο «μαγνήτη» για μια
επίσκεψη στην Θράκη κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων.

Οι εκατοντάδες εθελοντές που εργάζονται πυρετωδώς φροντίζουν ώστε όλοι οι
επισκέπτες που θα βρεθούν στις τριήμερες εκδηλώσεις να εξασφαλίσουν την διαμονή τους
στην Θράκη παρέχοντας πληροφορίες και καθοδήγηση στους επισκέπτες.

Μπορείτε και εσείς, όπου και αν βρίσκεστε, να γνωρίσετε από κοντά τους μοναδικούς
θησαυρούς που μας χαρίζει απλόχερα το διαχρονικό σταυροδρόμι πολιτισμών της
ακριτικής μας Θράκης, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην επιτυχία και των τριήμερων
εκδηλώσεων. Αν έχετε ήδη επισκεφτεί την Θράκη, είναι βέβαιο πως γνωρίσατε ελάχιστους
μόνο από τους αμύθητους θησαυρούς που κρύβει. Αν όμως δεν έτυχε να την επισκεφτείτε
καθόλου, έχετε μια μοναδική ευκαιρία να το προγραμματίσετε στις αρχές Ιουλίου του
φετινού χρόνου!

Σε κάθε όμως περίπτωση, μπορείτε να συμβάλλετε στην επιτυχία των εκδηλώσεων που
περιλαμβάνει το 1 ο Πανελλήνιο Πολιτιστικό Αντάμωμα στην Θράκη προσφέροντας μία
συμβολική έστω δωρεά (
Κάθε δωρεά είναι πολύτιμη, όσο μικρή και αν είναι!
) μέσα από την ιστοσελίδα του Ελληνικού Ηλεκτρονικού Κέντρου (
www.greece.org
).

Είναι γνωστό σε όλους πως όταν ο Ελληνισμός εργάζεται μεθοδικά, οργανωμένα και
ενωμένος, μεγαλουργεί. Και αυτό, καλούμαστε να το αποδείξουμε για μια ακόμα φορά με
το
1 ο Πανελλήνιο Πολιτιστικό Αντάμωμα στην Θράκη!
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Λεωνίδας Κουμάκης, lk @ kba nalysis.com

The First Panhellenic Cultural Meeting in Thrace

The First Panhellenic Cultural Meeting in Thrace consists of a 3day rich cultural festival which
will be held in Xanthi from 5-7 July 2013. We hope to establish this event as an institution which
will attract thousands of visitors every year in Thrace.

Hundreds of volunteers are working hard and enthusiastically to bring this event to a successful
conclusion both within and without Greece, where Hellenism is found. The coordination of this
event was taken over by the non governmental organization known as Greek Electronic Center
with 140.000 members and friends all over the world. The Lyceum of Greek Women of Xanthi
and the Progressive Union of Xanthi were assigned the responsibility for this huge task of the
organization of the 3day activities of the aforementioned festival, which, we are sure, will meet
with success due to the invaluable experiences of the above organizing groups on cultural
activities that they have been involved into for decades.

The rich program of the 3day event includes performances of dancing groups and other
activities which will enable the participants to get acquainted with the natural and cultural
treasures of Thrace, such as museums, excellent exhibitions of photos (“Seryiani stis mnimes
tis Xanthis”, “Spiti Politismou”, “Mnimes Avthiriton”, “Ta Avthira kai oi yiro oikismoi”, “Between
the line”, “O Karagiozis tis skias kai tou perithoriou”) as well as programmes of visits to the
beautiful ranges of Rodoppi, the Thracian Tempi, which is an idyllic landscape, to the
picturesque villages next the Nesto River and others which undoubtedly will lure the paricipants
of Thrace during the 3day festival.

Hundreds of volunteers are working hard to make sure that the participants of this 3day event
will secure accommodation in Thrace and will be provided with all the relevant information and
guidance.
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It is, indeed, a golden opportunity for you, where ever you are, to familiarize yourself with the
above Thrace’s cultural treasures and contribute to the success of the 3day event. You can also
contribute to the First Panhellenic Cultural Meeting in Thrace through a symbolic donation to the
Greek Electronic Center ( www.greece.org ).

It is well known that when Greeks join forces and work in an organized fashion they always
achieve their goals. There is no doubt that we will triumphantly prove this once more during the
First Panhellenic Cultural Meeting in Thrace.

Leonidas Koumakis

LK@kbanalysis.com
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