1 1ο Φεστιβάλ "Ελλάδα Παντοφ" στο Ελσίνκι/ Φινλανδία 23-24 Οκτωβρίου 2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
1ν Φεζηηβάι "Ειιάδα Παληνύ" ζην Ειζίλθη/ Φηλιαλδία 23-24 Οθησβξίνπ 2015
Τπό ηελ Αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηεο Πξεζβείαο ηεο Ειιάδαο
ζηε Φηλιαλδία, θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Απόδεκνπ Ειιεληζκνύ.

Η Κοινωνική Σςνεηαιπιζηική Επισείπηζη (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) «Ειιάδα Παληνύ» ζε ζςνεπγαζία με ηην
Ομοζπονδία Φινλανδο-Ελληνικών Σωμαηείων με έδπα ηην Φινλανδία (18 Φινλανδο-ελληνικά
ζωμαηεία με 1850 μέλη), ηον Σύνδεζμο Ελλήνων Φινλανδίαρ, και ηον Φινλανδο-Ελληνικό ζύνδεζμο
ηος Ελζίνκι, διοπγανώνει ηο 1ο Φεζηιβάλ «Ελλάδα Πανηού» ζηο Ελζίνκι ηηρ Φινλανδίαρ, ζηιρ 23 και
24 Οκηωβπίος 2015.
Κύπιορ ζκοπόρ ηος θεζηιβάλ είναι να αναδείξει ηιρ ζσέζειρ ηων δύο σωπών, να πποωθήζει πποϊόνηα,
ςπηπεζίερ και πολιηιζμό από ηην Ελλάδα, και θςζικά να αναδείξει ηην κοινωνική επισειπημαηικόηηηα,
ηην ζςνεπγαηικόηηηα και ηην κοινωνική οικονομία.
Για ηην ανάδειξη ηηρ ελληνικήρ επισειπημαηικόηηηαρ , και ηην πποώθηζη ηος διαπολιηιζηικού
διαλόγος, θα ππαγμαηοποιηθεί ημεπίδα με ηέζζεπιρ (4) θεμαηικέρ ενόηηηερ ηην Παξαζθεπή 23
Οθησβξίνπ ζηην αίζνπζα ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο ζην Ειζίλθη (Eurooppasali):
1. Έθζεζε Ειιεληθώλ εηθαζηηθώλ έξγσλ
2. Δξάζε δηθηύσζεο ησλ επαγγεικαηηώλ ηεο Ειιεληθήο θνπδίλαο θαη εκπνξίνπ, θαη
δεηγκαηηζκόο-πξνώζεζε Ειιεληθώλ πξντόλησλ.
3. Δξάζε αλάδεημεο δηαπνιηηηζηηθώλ ζρέζεσλ
4. Δξάζε πξνώζεζεο θαη δηαθήκηζεο ηνπ ειιεληθνύ ηνπξηζκνύ θαη ηνπξηζηηθώλ ππεξεζηώλ.
Το άββαην 24 Οθησβξίνπ, ζηο ιζηοπικό Restaurant «Kaisaniemi» ζηο Ελζίνκι ζηο πλαίζιο ηος
εοπηαζμού για ηα 35 σπόνια ηηρ Ομοζπονδίαρ Φινλανδο-Ελληνικών ζωμαηείων, θα ππαγμαηοποιηθούν
μοςζικο-σοπεςηικέρ εκδηλώζειρ με καλεζμένο ηον ηπαγοςδοποιό Θωμά Σοπιλίδη από ηην Ελλάδα πος
θα παποςζιάζει ηην μοςζική παπάζηαζη «Mama Ellas», και ηο Ελληνο-Φινλανδικό μοςζικό
ζςγκπόηημα “Antama”. Παπάλληλα, θα διεξασθεί και η έκθεζη εικαζηικών έπγων από ηην Ελλάδα με
ςπεύθςνο έκθεζηρ ηον κ Γιώπγο Γοςπλά.
Σν θεζηηβάι ζα θαιύςεη ηειενπηηθά ε ΕΡΣ3 κε ηελ εθπνκπή «Δηαζπνξά»
Για πεπαιηέπω πληποθοπίερ, ηο αναλςηικό ππόγπαμμα, καθώρ και δςναηόηηηερ ζςμμεηοσήρ μποπείηε να
επικοινωνήζεηε με ηην ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Ελλάδα Πανηού».
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