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«Αυτή τη στεριά αγαπήσαµε κι εµείς. 
Εκεί µεγαλώσαµε, εκεί γνωριστήκαµε κι αυτή η 
αγάπη µας συνδέει.»

• Ο Σύλλογος Απόδηµων Ληµνιών και Φίλων της Λήµνου «Ληµνιοί εν ∆ράσει» είναι ένα 

νεοσύστατο σωµατείο (2013) που δηµιουργήθηκε από νέους ανθρώπους κι όπως 

µαρτυρά το όνοµά του έχει στόχο τη δράση και τη διάδραση.

• Ο Σύλλογος «Ληµνιοί εν ∆ράσει» αποτελείται από µέλη που έλκουν την καταγωγή τους 

ή που είναι φίλοι της Λήµνου και ζουν ή δραστηριοποιούνται µακριά από το νησί. 





ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ

Ο σύλλογος µας έχει σκοπό την ενηµέρωση, τη διαδραστική επαφή και επικοινωνία, 

την ανάληψη πρωτοβουλιών, τη διατύπωση απόψεων, την άσκηση 

παρεµβάσεων, τη δηµιουργία εκδηλώσεων σε οποιοδήποτε ζήτηµα αφορά στη 

Λήµνο και στους Ληµνιούς και όλα αυτά µακριά από πολιτικές και άλλες αγκυλώσεις . Λήµνο και στους Ληµνιούς και όλα αυτά µακριά από πολιτικές και άλλες αγκυλώσεις . 





ΟΙ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣΟΙ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ



2013

• Υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας – Προορισµός LXS στην 

Πλατεία Αγ. Ειρήνης

• Φεστιβάλ 2013 – 3 ∆ράσεις σε 2 ηµέρες σε 1 πολυχώρο

• Ηµερίδα Συγκοινωνιών στην Αθήνα µε τη συµµετοχή 

σηµαντικών οµιλητών

• Συµµετοχή στην Παγκόσµια έκθεση κρουαζιέρας – Miami 

2013









2014

• ∆ράση Προβολής µε Θέµα «Μία πρώτη βουτιά στις παραλίες και 

γεύσεις της Λήµνου», Μαρίνα Φλοίσβου, Μάιος 2014

• Lemnos Festival 2014

• Ανασχεδιασµός Ιστοσελίδας συλλόγου και προσπάθεια δηµιουργίας • Ανασχεδιασµός Ιστοσελίδας συλλόγου και προσπάθεια δηµιουργίας 

δύο νέων ιστοτόπων συνάντησης

• ∆ηµιουργία FREE LIBRARY στη Λήµνο

• Ηµέρα Σταδιοδροµίας «Πάµε Πανεπιστήµιο»







Το Lemnos Festival «µεγαλώνει» φέτος. 

Πραγµατοποιείται υπό τη σκέπη της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και του 

∆ήµου Λήµνου και κερδίζει τη στήριξη όλο και περισσότερων φορέων…

LEMNOS FESTIVAL 2015 

… «η διαχρονική επιτυχία απαιτεί τη συµµετοχή όλων και µετατρέπεται 

σταδιακά στην προσέλκυση όλο και περισσότερων επισκεπτών εντός 

και εκτός Λήµνου, κάτω πάντα από την οµπρέλα της τοπικής 

αυτοδιοίκησης»





LEMNOS FESTIVAL 
•Το Lemnos Festival αποτελεί µια κοινή προσπάθεια ανθρώπων που µοιράζονται ένα κοινό όραµα 

πολιτισµού.

•To Lemnos Festival 2015, πέραν της προβολής του νησιού της Λήµνου, στοχεύει την επιχειρηµατικότητα 

των νέων και έχει ιδιαίτερη θεµατική: «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ»

•Οι συντονισµένες δράσεις του ∆ήµου Λήµνου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ΟΕΠΑ  και των «Ληµνίων

εν δράσει» δηµιουργούν σηµείο αναφοράς και έκφρασης για πολλές συλλογικές προσπάθειες  των:

• ΣΕΓΑΣ Lemnos Roadrace• ΣΕΓΑΣ Lemnos Roadrace

• Αθλητική Ένωση Λήµνου 

• Ναυτικός Όµιλος Λήµνου 

• Θεατρική Οµάδα Λήµνου

• Συµµετοχή Ολυµπιονικών  (Φ.Χαλκιά, Μ.Τζελίλλη, Π. Μαγδανής)

• Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού

• Αθλητικό Όµιλο Ηφαιστεία Κοντοπουλίου

• ΙΕΚ  Μαγειρικής και Τουριστικών Επαγγελµάτων Λήµνου

• Φωτογραφική  Οµάδα Λήµνου







ΣΤΟΧΟΙ  ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

• Το «ραντεβού» της χρονιάς: Καθιέρωση ενός ετήσιου Φεστιβάλ νέων για την τόνωση του δεσµού των 

νέων µε τον τόπο καταγωγής τους

• Συντονισµένη δράση των Απόδηµων Νέων υπέρ του τόπου καταγωγής τους

• Σύσφιγξη των σχέσεων των Νέων του νησιού και των Απόδηµων Νέων 

• Νέες ευκαιρίες επιχειρηµατικότητας• Νέες ευκαιρίες επιχειρηµατικότητας

• Προτάσεις για συνέργιες µόνιµων και απόδηµων Ληµνιών σε επιχειρηµατικό και κοινωνικό επίπεδο 

• Ευκαιρία για εθελοντική δράση των δηµοτών

• ∆ηµιουργία διεξόδου-κινήτρου των Νέων της Λήµνου 

• Αύξηση του τουρισµού και της οικονοµικής δραστηριότητας του νησιού

• Προβολή του νησιού και των δράσεων της τοπικής κοινωνίας





LEMNOS FESTIVAL 2015
(9-10 Αυγούστου) 

Επιχειρηματι-
κότητα

ΛΗΜΝΟΣ
Μουσική

Χορός

Θέατρο

Παράλληλες 
δράσεις 

Junior festival



ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ημέρα 1: Κυριακή 9 Αυγούστου Ημέρα 2: Δευτέρα 10 Αυγούστου

�2o Junior Festival (Προαύλιος χώρος Γυμνασίου 

Μύρινας με συμμετοχή ΣΕΟ και εθελοντών)

�Θεατρική παιδική παράσταση(Θεσσαλονίκη)

�Μαγειρική με Λημνιακά προϊόντα από ΙΕΚ ή 

Σεφ, με συμμετοχή επισκεπτών

�Δράσεις με θέμα Εθελοντισμός και Αθλητισμός 

με συμμετοχή Ολυμπιονικών και αθλητών από 

τα αναπτυσσόμενα αθλήματα στη Λήμνο. 

�Πρωταθλήματα/αγώνες κωπηλασία, επίδειξη

αθλημάτων (Ν.Ο.Λ.)

�Συζήτηση επιχειρηματικότητας και δημιουργία 

πολυμετοχικής εταιρείας Λήμνου μετά από 

ψήφιση προτάσεων συμβούλων. Διάθεση DVD 

από ημερίδα ΣΕΠ και παρουσίαση νικητριών 2ου 

Διαγωνισμού επιχειρηματικότητας.

�Έκθεση φωτογραφίας σε συνεργασία με 

τοπικούς φωτογραφικούς συλλόγους / λέσχες

�Συνεργασία με Α.Ε.Λ. και άλλα σωματεία με 

διοργάνωση μικρού γύρου Μύρινας

�Έκθεση φωτογραφίας σε συνεργασία με 

τοπικούς φωτογραφικούς συλλόγους / λέσχες

�Μουσική βραδιά με τοπικό συγκρότημα και 

Νατάσσα Μποφίλιου





ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 2015

Αντιπαροχές Μέγας Χορηγός Χορηγός

Προβολή στις 100 Αφίσες Φεστιβάλ και 

όλα τα διαφημιστικά έντυπα, εισιτήρια, 

ηλεκτρονικά μέσα και εκδηλώσεις 

προβολής

�

Προβολή λογοτύπου στα εισιτήρια του 

φεστιβάλ και στο banner των χορηγών � �φεστιβάλ και στο banner των χορηγών 

διαστάσεων 150cm x 300cm

� �

Δυνατότητα προβολής χορηγών μέσω του 

site του συλλόγου 
�

Προβολή στο site του συλλόγου στην 

ενότητα των συνεργασιών 
�



Η’ ΣΤΗΡΙΞΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ…

Μουσική

Πολιτιστική 
• Έκθεση φωτογραφίας
• ART expression

Αθλητισµός - ΕθελοντισµόςΑθλητισµός - Εθελοντισµός

Junior Festival

Γαστρονοµία

Συνάντηση νέων - επιχειρηµατικότητα



1. Tο ειδικό σχολείο Καλλιθέας Λήµνου

2. Τη Φιλοζωική Λήµνου

ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ  
ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 2015 ΒΟΗΘΑΣ ΕΠΙΣΗΣ:

3. Την συνέχιση των προσπαθειών µας για Προβολή και Ανάπτυξη του νησιού µας αλλά 
και εξεύρεσης λύσης στο χρονίζον πρόβληµα των συγκοινωνιών …. µέσα πάντα από τη 
διάδραση νέων και δραστήριων Ληµνιών



ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ



@:lemnosinaction.com

Mail:

info@lemnosinaction.com

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

info@lemnosinaction.com

Facebook: 
https://www.facebook.com/Lemnioiendrasei

Ληµνιοί της Αθήνας εν ∆ράσει


