
Η «ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΤΟΥ» εύναι μια Κοινωνικό 
Συνεταιριςτικό Επιχεύρηςη (Ν.4019/2011). 

 

  Το όραμα μασ εύναι « Η ομογενοποίηςη τησ 
Ελληνικήσ διαςποράσ και των φιλελλήνων,  

μέςω ομώνυμων φεςτιβάλ «Ελλάδα Παντού». 
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ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΤΟΥ» 
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Σασ παρουςιϊζουμε το 2ο φεςτιβϊλ «Ελλϊδα Παντού» 

Για πληροφορύεσ, φωτογραφύεσ και βύντεο για το 1ο φεςτιβϊλ κϊντε κλικ εδώ 

http://tinyurl.com/elladapantou


         

          Υπό την αιγύδα του Υπουργείου Πολιτιςμού και Αθλητιςμού, και την Αιγίδα τησ Ελληνικήσ 

Πρεςβείασ του Βερολίνου ςτη Γερμανία, και τησ Γενικήσ Γραμματείασ Απόδημου 

Ελληνιςμού, το 2ο φεςτιβϊλ «Ελλϊδα Παντού» θα περιοδεύςει ςτην Γερμανία με οδηγό τον 

Δημοςιογρϊφο Γρηγόρη Βερροιώτη , γνωςτό ωσ «Ποδηλάτη του Κόςμου», από 25 

Σεπτεμβρίου μέχρι 5 Νοεμβρίου 2014 κάνοντασ ραδιοφωνικούσ μαραθώνιουσ ςε 

τουλάχιςτον 6 μεγάλεσ πόλεισ, για να καταγρϊψει τα νϋα δεδομϋνα του Ελληνιςμού,να 

ςυνομιλόςει με Ελληνικϋσ και φιλελληνικϋσ κοινότητεσ, ςε μια εκςτρατεύα 

ευαιςθητοπούηςησ για τη φιλύα και την αλληλεγγύη μεταξύ των δύο λαών.  

        Παρϊλληλα, θα διερευνόςει τισ δυνατότητεσ για ςχϋςεισ ςυνεργαςύασ ςε δρϊςεισ 

πολιτιςμού, και κοινωνικήσ επιχειρηματικότητασ.  
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Φεςτιβϊλ «ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΤΟΥ» 



 Αμβούργο 

 Ντύςςελντορφ 

 Φρανκφούρτη 

 Στουτγάρδη 

 Μόναχο 

 Βερολίνο   

 

 Καθημερινϊ εκδηλώνουν ενδιαφϋρον ςυμμετοχόσ, φορεύσ 
από διϊφορεσ πόλεισ. Στόχοσ εύναι να επιςκεφτεύ ο 

«Ποδηλϊτησ του Κόςμου» τουλϊχιςτον 12 πόλεισ, και να 
κϊνει εκπομπϋσ από εκεύ. 
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Πόλεισ διεξαγωγόσ ραδιομαραθωνύου 
(μϋςω διαδικτύου)  



 Ανϊπτυξη και εδραύωςη τησ κοινωνικόσ 
επιχειρηματικότητασ εντόσ και εκτόσ Ελλϊδασ 

 Ανϊδειξη και προώθηςη επιλεγμϋνων ελληνικών 
προώόντων, υπηρεςιών και αγαθών 

 Ανϊδειξη και προώθηςη του ςύγχρονου, παραδοςιακού 
και αρχαύου πολιτιςμού τησ Ελλϊδασ. 

 Μακροπρόθεςμη ανϊπτυξη του ανεκμετϊλλευτου 
κοινωνικού και οικονομικού κεφαλαύου του Ελληνιςμού 
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Οι Στόχοι 



 Να δημιουργόςουμε δύκτυο Ελλόνων Κοινωνικών Επιχειρηματιών ςε όλη 
την Ευρώπη  που να επιχειρούν με θεςμικό όχημα την «Ελλϊδα Παντού» 

 Να αναπτύξουμε δεξιότητεσ ωσ κοινωνικού επιχειρηματύεσ μϋςα από τισ 
δρϊςεισ «Ελλϊδα Παντού» 

 Να αναδεύξουμε την ςπουδαιότητα τησ Κοινωνικόσ επιχειρηματικότητασ 
και οικονομύασ, και την καταλυτικό τησ θϋςη ςτο ςύγχρονο οικονομικό 
γύγνεςθαι. 

 Η ςυςχϋτιςη και ςύνδεςη ελληνικών προώόντων, αγαθών και υπηρεςιών 
με την λαογραφύα  και την ιςτορύα του τόπου μασ, ώςτε να 
αναδεικνύονται και ωσ προώόντα πολιτιςμού. 

 Να κϊνουμε εξαγωγό προώόντων πολιτιςμού (Μουςικό, χορόσ, 
εικαςτικϊ, κ.ο.κ) 

 Να καταδεύξουμε την ανϊγκη τησ ςυνεργατικότητασ και του 
ςυνεταιριςμού μεταξύ των απανταχού Ελληνύδων και Ελλόνων. 
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Οι ςκοπού 



     Για την επιτυχό διοργϊνωςη του Φεςτιβϊλ χρειϊζεται η 

υποςτόριξη από οργανιςμούσ, όπωσ ο δικόσ ςασ, που πιςτεύουν 

ςτο όραμα και ςτουσ ςτόχουσ  του Φεςτιβϊλ «Ελλϊδα Παντού», 

ςτην ανϊδειξη του ελληνικού πολιτιςμού, τησ κοινωνικόσ 

επιχειρηματικότητασ, ςτην δύναμη τησ ελληνικόσ ομογϋνειασ και 

ςτην ενύςχυςη τησ ςημαςύασ τησ κοινωνικόσ προςφορϊσ.  
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Δυνατότητεσ ςυνεργαςύασ / 

Αντιςταθμιςτικϊ οφϋλη 
 



  Λεπτομϋρειεσ για το φεςτιβϊλ «Ελλϊδα Παντού» και για τα οφϋλη που 
προκύπτουν για τουσ ςυνεργϊτεσ μασ μπορεύτε να βρεύτε ςτην αναλυτικό 
μασ παρουςύαςη. 
 
  Καθότι ο οργανιςμόσ ςασ, αποτελεύ δυναμικό υποςτηρικτό τησ 
πολιτιςτικόσ και πολιτιςμικόσ ανϊπτυξησ τησ χώρασ μασ, θεωρούμε ότι 
θα όταν ευκαιρύα να ςυμμετϊςχετε ενεργϊ ςτη δρϊςη του φεςτιβϊλ 
«Ελλϊδα Παντού» καθότι αφόνει πολύπλευρο και ιςχυρό κοινωνικό, 
πολιτικό, οικονομικό, περιβαλλοντολογικό και πολιτιςτικό αποτύπωμα 
ςτουσ πολύτεσ και των δύο χωρών, πιςτεύουμε ακρϊδαντα πωσ η 
ςυνεργαςύα ςασ εύναι απαραύτητη.  
 
Με εκτύμηςη 
Θωμάσ Σοπιλίδησ 
 
Πρόεδροσ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Ελλάδα Παντού» 
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