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ΦΕΣΙΒΑΛ «ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΣΟΤ» ΣΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

   Το θεζηιβάλ «Δλλάδα Πανηού» ηαξιδεύει ζε όλη ηην Γεπμανία με οδηγό ηον «Ποδηλάηη ηος Κόζμος», καηά 

κόζμον Γημοζιογπάθο Γπηγόπη Βεπποιώηη, από 25 Σεπηεμβπίος μέσπι 5 Νοεμβπίος 2014.  Ο «Ποδηλάηηρ ηος 

Κόζμος» θα πεπάζει από Αμβούπγο, Νηύζζελνηοπθ, Φπανκθούπηη, Σηοςνηγκάπδη, Μόνασο και Βεπολίνο. 

  Δκεί, θα ζηήζει ηο ποδήλαηο ηος, δηλαδή ηο θοπηηό ηος παδιοθυνικό/ηηλεοπηικό ζηούνηιο, κάνονηαρ ηπιήμεπο 

παδιοηηλεοπηικό μαπαθώνιο ζε κάθε πόλη, για να καηαγπάτει ηα νέα δεδομένα ηηρ ομογένειαρ  να ζςνομιλήζει με 

ηιρ Δλληνικέρ και θιλελληνικέρ κοινόηηηερ, ζε μια εκζηπαηεία εςαιζθηηοποίηζηρ για ηη θιλία και ηην αλληλεγγύη 

μεηαξύ ηυν δύο λαών, αλλά και να διεπεςνήζει ηιρ δςναηόηηηερ για ζσέζειρ ζςνεπγαζίαρ ζε δπάζειρ πολιηιζμού, 

ζςνεπγαηικόηηηαρ, και κοινυνικήρ επισειπημαηικόηηηαρ. 

 Κάθε πόλη, κάθε παδιομαπαθώνιορ,  θα είναι ένα θεζηιβάλ «Δλλάδα Πανηού». Καλούμε όλη ηην ομογένεια και 

ηοςρ θιλέλληνερ ζηην Γεπμανία, να ζςμμεηάζσοςν ζε κάθε πόλη, πποηείνονηαρ ηον σώπο πος θα γίνει ηο θεζηιβάλ, 

ππόζθεηερ εκδηλώζειρ, δπάζειρ, και όηι άλλο δημιοςπγικό μποπεί να ζςμπεπιληθθεί και να ππαγμαηοποιηθεί καηά 

ηην διάπκεια ηος θεζηιβάλ. 

  Με ηην ςποζηήπιξη ηος ζςλλόγος  "Κύκλορ Φιλίαρ και πποώθηζη για ηο Δλληνικό" (Förder-und Freundeskreis 

Elliniko), η ποπεία ηος "Ποδηλάηη ηος Κόζμος", θα ξεκινήζει από ηο Αμβούπγο όπος θα γίνει ηο ππώηο θεζηιβάλ 

"Δλλάδα Πανηού" ηαςηόσπονα με ηον ηπιήμεπο παδιοθυνικό Μαπαθώνιο, και θα ακολοςθήζοςν οι επόμενερ πόλειρ.  

 Το αναλςηικό ππόγπαμμα για ηιρ πόλειρ πος θα επιζκεθηεί ο "Ποδηλάηηρ ηος Κόζμος" είναι: 

 Αμβούργο 25-26-27-28 Σεπηεμβπίος 

 Νηύζζελνηορθ 2-3-4-5  Οκηυβπίος 

 Φρανκθούρηη   9-10-11-12  Οκηυβπίος  

 Σηουνηγκάρδη   16-17-18-19 Οκηυβπίος 

 Μόναχο  23-24-25-26 Οκηυβπίος 

 Βερολίνο 30-31 Οκηυβπίος και 1-2  Νοεμβπίος  

 Αμβούργο  3 Νοεμβπίος - απολογιζμόρ δπάζηρ 

 

  Σηιρ πόλειρ πος βπίζκονηαι ενδιάμεζα π.σ  Κολυνία, Νηόπημοςνη, Μανσάιμ, Καπλζπούη, Νςπεμβέπγη, Γπέζδη 

κ.ο.κ. , ο "Ποδηλάηηρ ηος Κόζμος" θα πεπάζει εθόζον ςπάπξει εκδήλυζη ενδιαθέπονηορ από ηοπικούρ θοπείρ, π.σ. 

ζύλλογο, κοινόηηηα, ή άλλο ζςλλογικό, θεζμικό. δημόζιο ή ιδιυηικό θοπέα.  

  Το παδιοθωνικό - ηηλεοπηικό ππόγπαμμα και ηο Φεζηιβάλ "Ελλάδα Πανηού" θα ξεκινάει ζηιρ 12:00 ηο μεζημέπι και 

θα κλείνει ζηιρ 20:00 ηο βπάδς ώπα Κενηπικήρ Εςπώπηρ (GMT+1) με ενδιάμεζα διαλλείμαηα ανάλογα με ηιρ 

ζςνθήκερ. 

Οργάνωςη παραγωγήσ  

 Κοινωνική υνεταιριςτική Επιχείρηςη "Ελλάδα Παντοφ"  info@elladapantou.info  
o email: info@elladapantou.info Σηλζφωνο 0030 211 8003248 Φαξ +30 211 8007028 
o Skype  elladapantou 

 
Με την ςυνεργαςία των:  

 "Ποδηλάτη του Κόςμου" (Δημοςιογράφοσ Γρηγόρησ Βερροιώτησ)  
o email podilatistoukosmou@gmail.com 

 φλλογοσ "Κφκλοσ φιλίασ και προώθηςη για το Ελληνικό"  με ζδρα το Αμβοφργο / Γερμανία   
o Kalliopi Brandstäter 0049 157 34332921 email: kalli1959g@gmail.com  

http://www.engagement-ohne-grenzen.de/
http://www.engagement-ohne-grenzen.de/
http://www.action2life.gr/
http://www.engagement-ohne-grenzen.de/

