Πέμπτη, 29η Οκτωβρίου 2020

Θέμα: Συμμετοχή 200 Νέων στη δράση
της Επιτροπής «Ελλάδα 2021»
«Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821»

Αξιότιμε Δήμαρχε, κύριε Παναγιώτη Λυράκη,

Σας ευχαριστούμε θερμά που βρίσκεστε δίπλα μας τη σημαντική αυτή περίοδο του συντονισμού
της προετοιμασίας των εκδηλώσεων του 2021 για τα 200 χρόνια σύγχρονου ελληνικού κράτους.
Το 2021, όλοι μαζί, «Γιορτάζουμε, Συμμετέχουμε, Οραματιζόμαστε».
Και με τη δική σας συμβολή, η οποία εμπράκτως αποτυπώθηκε στις προτάσεις σας που
υποβάλατε στην Επιτροπή «ΕΛΛΑΔΑ 2021», θα τιμήσουμε τη 200η επέτειο από την
Επανάσταση του 1821, την ιστορία της χώρας μας, τους ανθρώπους της, τις νίκες και τις ήττες

της, και όλες εκείνες τις στιγμές και τα γεγονότα που μας επιτρέπουν να είμαστε εδώ, παρόντες,
αναστοχαζόμενοι το παρελθόν και συγχρόνως στρέφοντας σταθερά το βλέμμα στο μέλλον.
Σε συνέχεια, λοιπόν, της εξαιρετικής επαφής και συνεργασίας που έχουμε μέχρι τώρα,
επικοινωνούμε σήμερα μαζί σας για να σας ζητήσουμε να προτείνετε 1 νέο άνθρωπο από την
περιοχή σας (ένα αγόρι ή ένα κορίτσι) ηλικίας 18 – 21 ετών που θα τον/την ενδιέφερε να
συμμετάσχει στη δράση «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821», την οποία προετοιμάζει η
Επιτροπή. Ο αριθμός των νέων που ζητάμε να προτείνει κάθε Δήμος που υπέβαλε πρόταση
καθορίζεται από τον πληθυσμό του. Στη συνέχεια, η Επιτροπή κατόπιν αξιολόγησης θα επιλέξει
μεταξύ όλων των προτεινόμενων από τους Δήμους, τους 200 νέους και νέες που θα
συμμετάσχουν τελικά στη δράση υπογράφοντας σχετικό συμφωνητικό με την Επιτροπή.
Διακόσιοι νέες και νέοι, χωρισμένοι σε 5 ομάδες, θα περιηγηθούν κατά τη διάρκεια του 2021
σε πέντε διαφορετικές διαδρομές στην Ευρώπη, που είναι ταυτισμένες με την Επανάσταση.
Κάθε μία από τις 5 ομάδες, ακολουθεί, επί 15 ημέρες, μια διαδρομή και επισκέπτεται πόλεις με
μεγάλη σημασία για την Επανάσταση του 1821 και τις μετέπειτα εξελίξεις με βάση ένα
πρόγραμμα επισκέψεων που έχει διαμορφωθεί από την Επιτροπή και με την υποστήριξη των
κατά τόπους Ελληνικών Διπλωματικών Αρχών.
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, οι νέοι και νέες που τελικά θα επιλεγούν από την Επιτροπή,
λειτουργώντας ως «πρεσβευτές» της σημερινής Ελλάδας, θα επισκεφθούν ιστορικής σημασίας

τόπους (όπου έζησαν κι έδρασαν σπουδαίες προσωπικότητες, όπως οι Ι. Καποδίστριας, Α.
Κοραής, Ρ. Φεραίος, Α. και Δ. Υψηλάντης, Λόρδος Βύρωνας, Μ. Κάλλας, Ν. Καζαντζάκης, Δ.
Μητρόπουλος κλπ.) και τοπόσημα, σύγχρονα μνημεία, πανεπιστήμια, σχολεία, μουσεία,
πινακοθήκες. Θα γίνουν δεκτοί από τις κατά τόπους επίσημες Ελληνικές Αρχές, θα συναντήσουν
τοπικούς φορείς, θα πάρουν μέρος σε τοπικές εκδηλώσεις, θα γνωρίσουν καλές πρακτικές
οικολογίας, διαχείρισης νέων μορφών ενέργειας, διαχείρισης απορριμμάτων κλπ.
Μετά την ολοκλήρωση των ταξιδιών θα παραχθεί ένα ντοκιμαντέρ-οδοιπορικό, στο οποίο θα
αποτυπώνονται οι εμπειρίες και οι εντυπώσεις των 200 νέων.
Επιδίωξη της Επιτροπής είναι όλοι οι Δήμοι που υπέβαλαν πρόταση, να έχουν τη δυνατότητα
να εκπροσωπηθούν στη δράση «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821». Και καθώς εσείς γνωρίζετε
καλά την τοπική σας κοινωνία, είμαστε σίγουροι ότι θα προτείνετε ικανούς νέους και νέες,
κατάλληλους να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας σ΄ αυτές τις διαδρομές. Οι νέοι θα έχουν την
ευκαιρία να προβάλουν τον τόπο σας προς τις κοινωνίες με τις οποίες μας συνδέουν ιστορικοί
δεσμοί και να επιστρέψουν πλουσιότεροι σε εμπειρίες. Έτσι, στο νήμα της συνεννόησης και
επικοινωνίας μαζί σας που ξεκίνησε εδώ και λίγους μήνες, προστίθεται ένα ακόμη κρίκος που
ασφαλώς δεν θα είναι ο μόνος στην ενωτική πορεία μας προς το 2021.
Η Επιτροπή με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον νέο ή την νέα που θα προτείνετε, λαμβάνει όλα
τα αναγκαία μέτρα προστασίας και ασφαλούς μεταφοράς τους στις διαδρομές, με την
κατάλληλη συνοδεία στελεχών της Επιτροπής. Η συμμετοχή των συγκεκριμένων νέων είναι

τιμητική για την Επιτροπή αλλά και για τον Δήμο που θα τους προτείνει. Η Επιτροπή στηρίζεται
στους νέους και στο έργο που με ευθύνη θα επιτελέσουν, μεταλαμπαδεύοντας πρακτικές,
γνώσεις και εμπειρίες.
Περιμένοντας την πρότασή σας μέχρι την 1 Δεκεμβρίου 2020, η οποία θα υποβληθεί μέσω
επιστολής προς την Επιτροπή, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις Οδηγίες,
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Με εκτίμηση
Θανάσης Κανταρτζής
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