
 

 

 

          

        ΣΑΒΒΑΤΟ  12 , ΜΑΙΟΥ 2018 , ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ  



ΘΕΜΑ: PAK HELLENIC INTERNATIONAL AWARD 2018, ATHENS 

Με σκοπό τον επαναπροσδιορισμό των εποικοδομητικών πολυπολιτισμικών 

σχέσεων μεταξύ όλων των εθνοτικών κοινοτήτων με μέλη της ευρύτερης 

ελληνικής κοινωνίας και παρά τις κοινωνικές και τις  οικονομικές προκλήσεις, ο 

σύλλογός μας για πρώτη φορά αποφάσισε να οργανώσει μια κοινή εκδήλωση 

χορού και τραγουδιού από ομογενείς της Νότιας Ασίας μαζί με Έλληνες 

καλλιτέχνες και τραγουδιστές. Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί ως κοινή 

δράση των ασιατικών κοινοτήτων στην Ελλάδα με διακεκριμένα μέλη της 

ελληνικής κοινωνίας με στόχο τόσο την αποκατάσταση όσο και την ενίσχυση 

των κοινωνικών δεσμών μεταξύ όλων των κοινοτήτων. 

Η εκδήλωση αυτή θα διεξαχθεί ως τελετή απονομής βραβείων για να τιμήσει, 

να αναγνωρίσει και να ενθαρρύνει 10 διακεκριμένα άτομα από τις κοινότητες 

της Νότιας Ασίας που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα και έχουν διακριθεί και 

σε κάποιον άλλο τομέα. Ομοίως, 10 διακεκριμένα μέλη της ελληνικής κοινωνίας 

θα βραβευθούν για τις σημαντικές και αξιόλογες συνεισφορές τους στο ευρύ 

κοινό. Στο πλαίσιο αυτό, δύο ξεχωριστές επιτροπές θα ορίσουν και θα ψηφίσουν 

τους υποψηφίους που θεωρούν άξιους των βραβείων.  

Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι στην εκδήλωση θα παραστούν 

Πρέσβεις και Αρχηγοί Αποστολών από το Πακιστάν, την Ινδία, το 

Μπαγκλαντές και το Αφγανιστάν και θα έχουν την ευκαιρία να την 

απολαύσουν ζωντανά χιλιάδες άτομα σε τοπικό επίπεδο στην Αθήνα , Ελλάδα, 

αλλά και  παγκοσμίως μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης . Επίσης θα 

παραστούν διπλωμάτες και αντιπροσωπίες από τα επιμελητήρια. 

Είναι γνωστό ότι η τέχνη και ο πολιτισμός διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο σε κάθε 

κοινωνία για να προωθήσει την αρμονία και να σφυρηλατήσει την ενότητα. 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι πολιτιστικές μας δραστηριότητες έχουν υποστεί 

κάμψη λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα που έχει πλήξει τόσο τους 

ομογενείς όσο και τους Έλληνες υπηκόους. 



Επίσης τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα με τις αυξανόμενες 

διακρίσεις και την ξενοφοβία που έχουν καλλιεργηθεί κατά ορισμένων 

εδραιωμένων εθνικών κοινοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δυστυχώς, αυτός ο 

ρατσισμός είναι τις περισσότερες φορές , εξορθολογισμένος με τα τραγικά 

γεγονότα που συνέβησαν παγκοσμίως και τα οποία συχνά συνδέονται με 

πράξεις βίας και τρομοκρατίας. 

Την διοργάνωση της εκδήλωσης έχει αναλάβει η Pac-Hellenic Cultural & Welfare 

Society μαζί  με την ECONOMIST HELLAS AE και θα διεξαχθεί με τη 

συνεργασία και την πλήρη υποστήριξη: 

• Του Υπουργείου Πολιτισμού, 

• Του Διοικητικού  Συμβούλιου  της Περιφέρειας Αττικής (Τομέας 

Πολιτισμού), 

• Του σωματείου Πειραιά και νησιών της UNESCO, 

• Του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Ελληνική 

Αστυνομία - ΕΛ.ΑΣ), 

• Της  Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν, 

• Της  Πρεσβείας της Δημοκρατίας της Ινδίας, 

• Της  Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπαγκλαντές, 

• Της  Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν 

 

Η  ημερομηνία  της εκδήλωσης έχει οριστικοποιηθεί για το Σάββατο 12 Μαΐου 

2018. 

Όσον αφορά στους καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στην τελετή, θα είναι: 

1. Διάφοροι διάσημοι  Έλληνες καλλιτέχνες 

2. Διάφοροι καλλιτέχνες από το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, το Αφγανιστάν, 

την Ινδία 

3. Ομάδα χορού Bollywood (τοπικοί ερμηνευτές) 



Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθούν στους Βασιλικούς 

Κήπους του Ζαππείου Μεγάρου (υπαίθριο) που βρίσκεται στην καρδιά της 

Αθήνας. 

Η έναρξη θα γίνει στις 20.00 και η λήξη στις 23.30. 

Αριθμός θεατών: 15.000 

 

Πως μπορείτε να βοηθήσετε 

Η είσοδος για το κοινό θα είναι δωρεάν, αυτό το γεγονός δεν θα αποφέρει έσοδα 

στους διοργανωτές. Για αυτόν τον λόγο, στηριζόμαστε στην ενίσχυσή σας και 

στην υποστήριξη την οποία θα μας προσφέρετε ως επίσημοι χορηγοί της 

εκδήλωσης. 

Υπάρχουν βαθμίδες στους Χορηγούς με βάση την υποστήριξή που θα παρέχουν. 

Χρυσός Χορηγός 

• Λογότυπο σε όλο το έντυπο υλικό της εκδήλωσης 

• Λογότυπο στις LED οθόνες της σκηνής 

• Λογότυπο στα banner των Χορηγών 

• Δυνατότητα εντυποδιανομής 

• Βράβευση στην εκδήλωση 

• Παράδοση βραβείου στην εκδήλωση 

• Προσωπική πρόσκληση  

• Ονομαστικές θέσεις  

                                   Αξία Χρυσού Χορηγού: 5.000€ 

 

Αργυρός Χορηγός 

• Λογότυπο σε όλο το έντυπο υλικό της εκδήλωσης 

• Λογότυπο στα banner των Χορηγών 

• Δυνατότητα εντυποδιανομής 



• Προσωπική πρόσκληση  

• Ονομαστικές θέσεις  

                                   Αξία Αργυρού Χορηγού: 2.500€ 

 

                                                                 Χορηγός 

• Λογότυπο σε όλο το έντυπο υλικό της εκδήλωσης 

• Λογότυπο στα banner των Χορηγών 

• Δυνατότητα εντυποδιανομής 

• Προσωπική πρόσκληση  

                                   Αξία  Χορηγού: Minimum 1.000€  

 

 

Σε αυτό το σημείο, θεωρούμε αναγκαίο να μας δώσετε μια απάντηση το 

συντομότερο δυνατό και χωρίς καθυστέρηση, προκειμένου να συζητήσουμε 

αναλυτικά τις λεπτομέρειες που αφορούν την εκδήλωση. Παράλληλα, 

αναμένουμε με ανυπομονησία για τη θετική σας απάντηση και υποστήριξη το 

συντομότερο δυνατόν. 

Τέλος, θέλουμε να εκφράσουμε ανοιχτά ότι η αποστολή μας είναι να 

παρέχουμε έμπνευση σε όλα τα μέλη ανεξάρτητα από τη φυλή, την εθνικότητα 

και τη θρησκεία και να συμβάλλουμε στην εδραίωση της ειρήνης και της 

ενότητας παγκοσμίως. 

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

ECONOMIST HELLAS A.E 

Τ: 210 3222000 

E-MAIL: info@economist-sa.gr 


