
                                         
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Πρόσκληση για συμμετοχή νέων από τον Δήμο Κισσάμου  στη δράση της Επιτροπής ”Ελλάδα 

2021″, «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821» 

 

Ο Δήμος Κισσάμου καλείται να προτείνει έναν νέο ή μια νέα, ως υποψήφιο/α για 

να συμμετάσχει στη δράση «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821», σε συνέχεια της σχετικής 

πρόσκλησης από την Επιτροπή ”Ελλάδα 2021″. 

Η Επιτροπή «ΕΛΛΑΔΑ 2021», επιδιώκει να τιμήσει με τη συμβολή όλων μας, τη 

200η επέτειο από την Επανάσταση του 1821, φέρνοντας στο προσκήνιο γεγονότα που 

επηρέασαν την ιστορική μας διαδρομή και που αποτελούν σημείο αναφοράς για το 

παρελθόν το παρόν και το μέλλον μας. 

Στο πλαίσια αυτά η Επιτροπή «ΕΛΛΑΔΑ 2021», σχεδιάζει για το έτος 2021 τη δράση 

«Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821».  

Μέσω της δράσης, θα δοθεί η δυνατότητα σε πέντε ομάδες νέων (αποτελούμενες η 

κάθε μια από 40 νέους 18-21 ετών), να περιηγηθούν στην Ευρωπαϊκή ήπειρο, σε 5 

ξεχωριστές διαδρομές, διάρκειας 15 ημερών η κάθε μία: Οι 5 Διαδρομές: 

1η Διαδρομή «Στα Βήματα Πρωτεργατών του Νεοελληνικού Κράτους» (Απρίλιος 2021) 

2η Διαδρομή «Ο Χάρτης του Φιλελληνισμού» (Μάιος 2021) 

3η Διαδρομή «Η Ελληνική Διασπορά στην Ευρώπη (πριν και μετά το 1821)» (Ιούλιος 2021) 

4η Διαδρομή «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και Ελληνική Επανάσταση» (Σεπτέμβριος 2021) 

5η Διαδρομή «Η Ελληνική Επανάσταση και οι Επαναστάσεις των Αρχών του 19ου αιώνα» 

(Οκτώβριος 2021). 

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, οι νέοι και νέες που θα επιλεγούν, 

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. Παράλληλα θα γίνουν δεκτοί από τις κατά τόπους 

επίσημες Ελληνικές Αρχές, θα πάρουν μέρος σε τοπικές εκδηλώσεις, θα συναντήσουν 

τοπικούς φορείς, θα γνωρίσουν καλές πρακτικές οικολογίας, διαχείρισης νέων μορφών 

ενέργειας, διαχείρισης απορριμμάτων κλπ. 

Με την ολοκλήρωση των ταξιδιών, θα παραχθεί ένα ντοκιμαντέρ οδοιπορικό, στο 

οποίο θα αποτυπώνονται οι εμπειρίες και οι εντυπώσεις που αποκόμισαν οι 

συμμετέχοντες, από τη συμμετοχή τους, στις 5 διαδρομές. 

 

Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω τρεις προϋποθέσεις:  

 



1. Να είναι 18-21 ετών: την 1/1/2021 να έχει κλείσει τα 18 (γεννημένος/η πριν τις 

31/12/2002) και στις 31/12/2021 να μην έχει κλείσει τα 21 (γεννημένος/η μετά την 

31/12/2000) 

2. Να έχει απολυτήριο λυκείου  

3. Να διαθέτει πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο 

Γ1/C1. Πιστοποιημένη γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας εκτιμάται ως προσόν. 

 

Όσοι νέοι και νέες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ’ αυτή την πρωτόγνωρη εμπειρία 

μπορούν να αναζητήσουν την αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα του Δήμου 

https://www.kissamos.gr , στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  και την αποστέλλουν στα email 

του Δήμου dkisamou@gmail.com  μέχρι και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου! 

Επισήμανση: 

Ο/ η υποψήφιος/α που θα προταθεί από το Δήμο Κισσάμου, θα ενταχθεί στον κατάλογο 

προταθέντων, από τον οποίο η Επιτροπή «Ελλάδα 2021», θα κληθεί να επιλέξει τους 200 

νέους, που θα λάβουν μέρος στη Δράση (κατόπιν συνέντευξης που θα πραγματοποιηθεί 

από ομάδα στελεχών της Επιτροπής). 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον 

αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Παιδείας κ. Χαχλάκη Γεώργιο κιν. 6982799636 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Εκ του Δήμου  


