
 

Για τους συμμετέχοντες από το εξωτερικό και εκτός Αθηνών 
 

Γραμματεία του Φόρουμ: +302103639203, pasepon@pasepon.org 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΤΟΥ  ΦΟΡΟΥΜ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ” 
31.03 - 1.04.2018, ΑΘΗΝΑ 

 
Παρασκευή 30/03/2018 

 
Check-in στο Amarilia Hotel http://www.amarilia.gr/  
(13 Agiou Nikolaou st.16671 Vouliagmeni, Athens, Greece, T. +30 210 8990391) 
! Από το αεροδρόμιο μέχρι το ξενοδοχείο μπορείτε να φτάσετε με τη γραμμή  X96 του λεωφορείου (τιμή 

εισιτηρίου 6 ευρώ, διάρκεια διαδρομής 50 λεπτά). To λεωφορείο σταματάει στη στάση «ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ». Από 
τη στάση μέχρι το ξενοδοχείο είναι περίπου 5-7 λεπτά με τα πόδια. Από το αεροδρόμιο μέχρι το ξενοδοχείο 
με ταξί είναι περίπου 25 με 30 ευρώ.  

 
 
Εγγραφή συμμετεχόντων στο Φόρουμ 
! Στο λόμπι του ξενοδοχείου θα υπάρχει Γραμματεία για εγγραφή και υποστήριξη  
 

 
Σάββατο 31/03/2018  
 
09.00 – Αναχώρηση από το ξενοδοχείο στο Ζάππειο (θα υπάρχουν λεωφορεία του Φόρουμ) 
 
11.00 – 12.00 – Έναρξη του Φόρουμ στο Ζάππειο της Αθήνας. Χαιρετισμοί επισήμων. 
 
12.00 – 14.00 -  Συνέδριο απανταχού νέων Ελλήνων με θέμα: «Ελλάδα-Διασπορά» στο 
Ζάππειο της Αθήνας. Ομιλίες 9 εκπροσώπων νεολαίας των παγκόσμιων οργανώσεων 
ελληνισμού. 
Ομιλητές: 
1. Άλκης Αναστασιάδης, εκπρόσωπος Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Ποντιακής Νεολαίας 
2. Μάιρη Σαββίδης, εκπρόσωπος Νεολαίας Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων 
3. Σοφία Κουκουράβα, εκπρόσωπος Νεολαίας Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών 
4. Αποστόλης Τσιρογιάννης, εκπρόσωπος Νεολαίας Παγκόσμιου Συμβουλίου Ηπειρωτών 
5. Ιωάννης Καστελιανός, εκπρόσωπος Νεολαίας Παγκόσμιου Συμβουλίου Κρητών 
6. Χρήστος Χρυσοχόου, εκπρόσωπος Νεολαίας Παγκόσμιας Αμφικτυονίας Βλάχων 
7. Χαράλαμπος Καρπόυζος, εκπρόσωπος Νεολαίας  Παναρκαδικού Παγκόσμιου Συμβουλίου 
8. Χρήστος Κόμσιος, εκπρόσωπος Νεολαίας Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας ΗΠΑ 
9. Δημήτριος Τριανταφύλλου, εκπρόσωπος Νεολαίας Ομοσπονδίας Θρακικών Συλλόγων Ευρώπης 

 
14.00 – 16.00 – Γεύμα στο Ζάππειο 
 

http://www.amarilia.gr/


 

16.00 – Αναχώρηση για το Σύνταγμα (με τα πόδια) 
 
17.00 –19.00 -  Χορός φιλίας στο Σύνταγμα  
! Κάθε οργάνωση θα παρουσιάσει ένα χορευτικό πρόγραμμα, το οποίο θα ολοκληρωθεί με τη 
δημιουργία μιας μεγάλης σπείρας, συμβολίζοντας την ενότητα και τη δύναμη του ελληνικού έθνους. Η 
οργάνωση του χορευτικού προγράμματος γίνεται υπό την σκηνοθετική επιμέλεια του Φωκά 
Ευαγγελινού. Οι συμμετέχοντες στο Φόρουμ θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα και στο 
τέλος θα συμμετέχουν στη δημιουργία σπείρας, χορεύοντας Καλαματιανό.  

 
20.00 – Αναχώρηση από το parking του Ζαππείου στο CINE KERAMEIKOS (θα υπάρχουν 
λεωφορεία του Φόρουμ) 

 
20.30 –00.00 -  Ελληνική βραδιά στο CINE KERAMEIKOS (γλέντι) 

 
 
Kυριακή 01/04/2018 
 
08.00 –  Αναχώρηση από το ξενοδοχείο (θα υπάρχουν λεωφορεία του Φόρουμ) 
 
09.00 – 10.00 – Λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών 
 
10.00 – αναχώρηση από το Μητροπολιτικό Ναό στο Ζάππειο (με τα πόδια) 
 
11.00 -14.00 – work-shops στο Ζάππειο 

 
Τα θέματα των work-shops: 
- Σχέσεις Ελλάδας - Διασποράς 
- Ελληνική γλώσσα και πολιτισμός 
- Eλληνική οικονομία και ανάπτυξη της χώρας 
- Ορθoδοξία και ιστορική δικαιοσύνη 
 
! Κατά τη διάρκεια των work-shops κάθε συμμετέχων θα έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει τις ιδέες 
και το όραμά του για τη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και της διασποράς, καθώς και μεταξύ των 
οργανώσεων που συμμετέχουν στο Φόρουμ. Οι ιδέες αυτές θα αποτελέσουν τη βάση του Ψηφίσματος 
του Φόρουμ. 

 
 14.00 – 16.00 -  Γεύμα στο Ζάππειο 
 
 16.00 – 17.00 – εκστρατεία “BRING THE MARBLES HOME”  για την επιστροφή των 
Γλυπτών του Παρθενώνα.  
! Θα αναχωρήσουμε οργανωμένα απο το Ζάππειο με πλακάτ και μπάνερς “BRING THE MARBLES 
HOME”  και θα περπατήσουμε μέχρι την Πνύκα με μια μικρή στάση στο Μουσείο της Ακρόπολης.  

 



 

17.00 – 17.30 – Tελετή Λήξης του Φόρουμ στην Πνύκα. Ανάγνωση του Ψηφίσματος του 
Φόρουμ. Παράδοση διπλωμάτων συμμετοχής. 
! Θα διαβαστεί το Ψήφισμα του Φόρουμ και έπειτα θα καλούνται μια μια οι αποστολές για να 
παραλάβουν διπλώματα συμμετοχής.  

 
18.30 – 19.30 - Διάλεξη του διευθυντή του Μουσείου της Ακρόπολης, καθηγητή κ. Δ. 
Παντερμαλή, στο αμφιθέατρο του Μουσείου.  
 
 
20.00 – αναχώρηση από το parking της Ακρόπολης για το ξενοδοχείο 
 
 
21.00 – 23.00 – Δείπνο στο ξενοδοχείο Amarilia  
 
 
 
Δευτέρα 02/04/2018 

     Check-out από το ξενοδοχείο 

 

 

ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


