Χάνθη, 05 Μαρτίου, 2016
English follows
ΠΡΟΣ: Γενική Ανακοίνωση
ΑΠΟ: Πανελλήνιο Πολιτιστικό Αντάμωμα Θράκης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Γίνεται γνωστό ότι το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης και η Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης σε
συνεργασία και με το Ελληνικό Ηλεκτρονικό Κέντρο (HEC) αποφάσισαν την 3τη διοργάνωση του
Πανελλήνιου Πολιτιστικού Ανταμώματος στην Θράκη από 1 έως και 3 Ιουλίου 2016.
Η επιτυχία των προηγούμενων εκδηλώσεων του Ιουλίου του 2013 και του αντίστοιχου μήνα του
2014, η συμμετοχή εβδομήντα και πλέον συγκροτημάτων από διάφορα διαμερίσματα της πατρίδας
μας και η συμμετοχή χιλίων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε (1875) χορευτών και λοιπών εθελοντών,
όπως και το ενδιαφέρον τους για την φετινή διοργάνωση, μας ενθαρρύνουν να προχωρήσουμε σε
αυτή.
Η εκδήλωση που προγραμματίσθηκε και οργανώθηκε για το 2015 (3 έως και 5 Ιουλίου 2015), δεν
πραγματοποιήθηκε, λόγω της αιφνίδιας προκήρυξης του δημοψηφίσματος της 5 Ιουλίου 2015.
Στόχος των φετινών εκδηλώσεων είναι η διεύρυνση της συμμετοχής εκπροσώπων και χορευτικών
συγκροτημάτων από την Αμερική, Αυστραλία και Ευρωπαϊκές χώρες, όπου υπάρχει απόδημος
ελληνισμός, η προβολή της Θράκης και ειδικότερα του Νομού Ξάνθης και η ενίσχυση της
τουριστικής κίνησης στην περιφέρεια αυτή της Ευρώπης.
Αιτήματα υποστήριξης των εκδηλώσεων έχουν υποβληθεί προς τον Δήμο Ξάνθης, τη Νομαρχία και
την Ελληνική Επιτροπή για την UNESCO.
Εκ μέρους του HEC
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Xanthi, Greece, 05 March, 2016

From: Pan-Hellenic Cultural Gathering

PRESS RELEASE
It is well known by now that the Lyceum Hellenidon of Xanthi and Filoproodi Enosi of Xanthi, in
cooperation with the Hellenic Electronic Center, have decided that the 3rd Pan-Hellenic Cultural
Gathering (PPA3) will take place in Thrace, Greece, from July 1st to July 3rd, 2016.
The success of the previous PPA events of July, 2013 and 2014, the participation of seventy or more
groups with one thousand eight hundred and seventy five (1875) dancers and other volunteers from
different districts of Greece and abroad, and their strong interest in this year's event, encouraged us to
continue this tradition with the PPA3.
The PPA3 which was originally planned for July 3-5, 2015, was postponed due to the sudden
referendum notice of July 5, 2015.
This year, we are aiming to broaden the participation of expatriates of Hellenism, delegates and dance
groups from America, Australia and European countries. We intend to promote the region of Thrace
and the prefecture of Xanthi, by strengthening the tourism in this region of Europe.
We requested support for the event from the Municipality of Xanthi, the Prefecture and the Greek
Commission for UNESCO.
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