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«Στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες για το 9ο
Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης»
Οι Θεσσαλοί της Ευρώπης είναι έτοιμοι για να δώσουν ένα νέο δυναμικό παρών και στο 9ο Φεστιβάλ
Θεσσαλών Ευρώπης που θα γίνει το Σάββατο 30 Μαρτίου 2013 στη Νυρεμβέργη. Όλα δείχνουν ότι οι
Θεσσαλοί, είναι έτοιμοι περισσότερο από ποτέ, να κινητοποιηθούν και να δουλέψουν για μια δυναμική
πορεία της Θεσσαλίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχοντας διευρύνει τα τελευταία χρόνια το πεδίο δράσης στην
Ουγγαρία, στην Ιρλανδία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Αναμένεται αθρόα συμμετοχή του κόσμου αλλά και εκπροσώπων συλλογικοτήτων από Γερμανία, Ελλάδα
και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που θα δώσουν το παρών ως ένδειξη καλής διάθεσης και επιθυμίας για
συνένωση των δυνάμεών τους. Η αγάπη, η ευθυμία και οι παντός είδους εκδηλώσεις των Θεσσαλών της
Διασποράς κανέναν δεν αφήνει ασυγκίνητο και σίγουρα είναι κάτι που θα μείνει ανεξίτηλο στις μνήμες όλων.
Σπουδαίο γεγονός επίσης είναι ότι θα τιμηθούν σημαντικές προσωπικότητες, που η οργανωτική επιτροπή
κρατά ως επτασφράγιστο μυστικό, ως την ημέρα του Φεστιβάλ.

Οι Θεσσαλοί της Ευρώπης στην εκπομπή «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» της ΕΡΤ World
Χορηγός επικοινωνίας της πολιτιστικής εκδήλωσης είναι η ΕΡΤ World. H «Οδύσσεια», η εκπομπή της ERT
world που αγαπήθηκε από τον Απόδημο Ελληνισμό, φιλοξενεί την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013 στις 22.05 το
βράδυ (ώρα Ελλάδας) τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης κ. Διαμαντή Γκίκα
αφιερώνοντας την εκπομπή και στο 9ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης.

Ο Αγάθων Ιακωβίδης ταξιδεύει με το «Alcohol is Free» στη Νυρεμβέργη
Ο Αγάθωνας Ιακωβίδης που θα εκπροσωπήσει μαζί με τους KOZA MOSTRA την Ελλάδα με το τραγούδι
«Alcohol is Free» στον τελικό της Eurovision 2013 στην Σουηδία θα παρευρεθεί στη Νυρεμβέργη στο 9ο
Φεστιβάλ και θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει το ελληνικό τραγούδι στους Έλληνες ομογενείς της
Γερμανάς!

Από το γραφείο τύπου της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης
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