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Ο επίσημος μη-κερδοσκοπικός οργανισμός HEC υπό την εμπνευσμένη ηγεσία των
Διευθυντών του έχει ολοκληρώσει πολλά Πρότζεκτ και Επιτεύγματα που έχουν ανταποκριθεί
με παγκόσμια αναγνώριση, καθώς το HEC αποκτά ευρύτερο κοινό και συμμετοχή εθελοντών
με το κάθε επιπρόσθετο Πρότζεκτ. Η πρόσφατη αίτηση ανταποκρίθηκε με πάνω από
200,000 υπογραφές παγκοσμίως. Ως εκ τούτω, δύναται να διαπιστωθεί ότι το
σπουδαιότερο επίτευγμα του HEC είναι η διαδικτυακή ομαδική εργασία εθελοντών.
Το HEC απ΄την έναρξή του λειτουργεί 100% με μη πληρωθέντες εθελοντές και με
ετήσιες εκστρατείες εράνων, που απευθύνονται στο ευρύτερο κατάλογο μελών, εκπληρώνει
τους στόχους ώστε να καλυφθούν οι βασικές δαπάνες για τα έξοδα λειτουργίας που
σχετίζονται με τη χρήση του διαδικτύου και την χορήγηση Δωρεών για σκοπός όπου υπάρχει
ανάγκη Ελλήνων. Με την οικονομική κρίση της Ελλάδας και τους κεφαλαιακούς ελέγχους το
HEC έχει σχεδόν χάσει όλη την χρηματική συνεισφορά από τα μέλη στην Ελλάδα.
Απευθυνόμαστε θερμά στον οργανισμό σας, να μελετήσετε την συμμέτοχή του HEC
προς τον Ελληνισμό και να απαντήσετε με την ακλόνητη χρηματική υποστήριξή σας.
Με εκτίμηση,
- Το Διοικητικό Συμβούλιο του HEC – hec@greece.org – https://www.greece.org
Το Όραμά μας
Το όραμά μας είναι να προωθήσουμε τον Ελληνικό πολιτισμό και να καθιερώσουμε ένα
διαδίκτυο μεταξύ Ελλήνων, Φιλελλήνων και Ελληνικών οργανώσεων ανά τον κόσμο.
Η Αποστολή μας
Η αποστολή μας αποβλέπει στη καθιέρωση μίας υγιής, καλά οργανωμένης, και χρήσιμης
παρουσίας του Ελληνισμού στο διαδίκτυο χορηγώντας τα μέσα διάδοσης πληροφοριών περί
Ελληνισμού. Διευκολύνουμε την προσέγγιση έχοντας δωρεάν διαθέσιμες ηλεκτρονικές
υπηρεσίες προς άλλους Ελληνικούς μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς και πρόγεκτ που
έχουν πολιτισμικά και εκπαιδευτικά θέματα.
Η Έμπνευσή μας
HELLAS ήταν η 1 ιστοσελίδα ξεκινώντας το 1994 από μια ομάδα αφοσιωμένων εθελοντών
Ελληνικής καταγωγής που επιθυμούσαν να συνδεθούν με ομοιόφρονες Έλληνες και
Φιλέλληνες παγκοσμίως. Το HEC (www.greece.org) προέκυψε από τα οστά της ιστοσελίδας
HELLAS και το 1ο πρόγεκτ, Poseidon and the Sea, έτσι ενσωματώνοντας ως μη-κερδοσκοπικός
πολιτισμικός οργανισμός το 1997. Συνεχίζοντας τους πολλούς σκοπούς και υπευθυνότητες
στην διατήρηση και βελτίωση υπηρεσιών και Πρότζεκτ, το HEC φιλοδοξεί να επεκτείνει την
παρουσία του και να γνωρίσει τα υπάρχοντα και προτεινόμενα πρότζεκτ της Ελληνικής
Γραμματείας Έρευνας & Καινοτομίας, ενώ θα συνεχίζουμε τον πολιτισμικό ρόλο μας.
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Αγαπητοί υποστηρικτές,

