
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  

Της 28ης – 11 – 2020 

Ώρα: 17.00 

Ημέρα: Σάββατο 

 

Περιγραφή εισήγησης: Εισηγητής: 

1. Ενημέρωση σχετικά με την δράση της επιτροπής 

<<Ελλάδα 2021>>, <<Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 

1821>> και επιλογή των συμμετεχόντων σε αυτή. 

 

Ενημέρωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας για 

τη δράση της <<Επιτροπής Ελλάδα 2021>>, <<Βαδίζοντας στα  

Αχνάρια του 1821>> καθώς και διαδικασία επιλογής των 

συμμετεχόντων στη δράση. 

Κατρανάς Γεώργιος – 

Πρόεδρος Δημοτικού 

Συμβουλίου Νεολαίας 

2. Έγκριση δράσης: Συγκέντρωση αγαθών για τη 

στήριξη συμπολιτών μας που βρίσκονται σε ανάγκη 

Καράμπελα Μαρκέλλα 

– Συντονίστρια 

Επιτροπής Υγείας, 

Πρόνοιας & Κοινωνικών 

Δράσεων 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 



 
 Η Επιτροπή «ΕΛΛΑΔΑ 2021» σχεδιάζει για το έτος 2021 τη δράση «Βαδίζοντας 
στα Αχνάρια του 1821».  
Πέντε ομάδες, αποτελούμενες η κάθε μια από 40 νέους 18-21 ετών, προτεινόμενοι 
από τους Δήμους που υπέβαλλαν πρόταση στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021», 
περιηγούνται στην ευρωπαϊκή ήπειρο σε 5 ξεχωριστές διαδρομές, διάρκειας 15 
ημερών η κάθε μία. Οι διαδρομές ακολουθούν θεματικές ενότητες που συνθέτουν 
την πορεία πριν και μετά την Επανάσταση του 1821.  
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. 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.  
Μετά την ολοκλήρωση των ταξιδιών θα παραχθεί ένα ντοκιμαντέρ-οδοιπορικό, στο 
οποίο θα αποτυπώνονται οι εμπειρίες και οι εντυπώσεις των 200 νέων. 



Στα πλαίσια της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων η Επιτροπή Υγείας προτείνει τη 

συγκέντρωση τροφίμων και αγαθών για άτομα και οικογένειες που το έχουν ανάγκη. Τα 

τρόφιμα και τα αγαθά θα συγκεντρωθούν σε συνεννόηση με το Κοινωνικό Παντοπωλείο 

του Δήμου Λαρισαίων. Η δράση θα πρέπει να πρέπει να ξεκινήσει να υλοποιείται άμεσα 

προκειμένου τα ενδιαφερόμενα σούπερ μάρκετ να το εντάξουν στον προγραμματισμό τους 

καθώς υπάρχει προθεσμία μέχρι τέλος Νοεμβρίου.  


