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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΩΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2021» 

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Β. Κορκίδης, απέστειλε 
συγχαρητήρια επιστολή στο Δήμαρχο Ελευσίνας, κ. Γ. Τσουκαλά και στην Ομάδα "Eleusis 2021" για την 
τιμητική διάκριση της επιλογής της Ελευσίνας, ως «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021».  

Σύμφωνα με τον τελικό φάκελο υποψηφιότητας, που κατατέθηκε τον περασμένο Οκτώβριο στην 
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, ο τίτλος της Π.Π.Ε. θα λειτουργήσει καταλυτικά για μία σειρά εξελίξεων σε 
εθνικό, τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που είναι κρίσιμες για το μέλλον της πόλης. Σε εθνικό επίπεδο, 
στην αλλαγή της στερεοτυπικής εικόνας της Ελευσίνας, ως βιομηχανικής πόλης, στην ανάδειξη της 
Ελευσίνας σε δυναμικό πολιτιστικό κέντρο στην περιφέρεια και στη βιώσιμη ανάπτυξη της Ελλάδας 
γενικότερα. Σε ευρωπαϊκό, θα συμβάλει  στην καλύτερη κατανόηση της «ελληνικής περίπτωσης» και, 
άρα στην ενίσχυσή της, μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών, καθώς επίσης στην επιδίωξη της Ελευσίνας να 
γίνει ουσιαστικός συνομιλητής στον ευρωπαϊκό διάλογο, ενώ σε τοπικό επίπεδο θα ενισχύσει την 
επιδίωξή της να κρατήσει στην πόλη τους νέους, αναπτύσσοντας το δυναμισμό, τη δημιουργικότητα και 
την κοινωνική συνοχή της πόλης. 

Η ιδέα του προγράμματος της Ομάδας "Eleusis 2021" συνοψίζεται στη φράση «Μετάβαση στην 
Euphoria». H «Μετάβαση» αναφέρεται στην παρούσα συγκυρία της Ευρώπης, πτυχή της οποίας είναι 
και η κρίση, που βιώνει έντονα η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Κατ΄ επέκταση, στην ανάγκη 
επαναπροσδιορισμού του περιεχομένου της βιωσιμότητας, τόσο σε κοινωνικό, όσο και σε οικονομικό 
επίπεδο. Στη σημαντικότερη κοινή πρόκληση, που αντιμετωπίζουν σήμερα η Ελευσίνα, η Ελλάδα και η 
Ευρώπη. Η EUphoria είναι η λέξη που επινοήθηκε για να περιγράψει τη δυναμική της τέχνης και του 
πολιτισμού, ώστε να λειτουργήσουν ως καταλύτες της μετάβασης σε ένα βιώσιμο αύριο, τόσο σε τοπικό, 
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Β. Κορκίδης, ανέφερε: «η εν λόγω διάκριση είναι αποτέλεσμα σκληρής και 
συλλογικής δουλειάς και αποδεικνύει πως, παρά τα συνεχή εμπόδια και προβλήματα, λόγω της  
παρατεταμένης ύφεσης που πλήττει τον τόπο μας, εάν προσπαθούμε από κοινού, μπορούμε να 
καταφέρουμε πολλά. Το Ε.Β.Ε.Π. είχε εκφράσει με σχετική επιστολή, την απόλυτη στήριξή του στην 
υποψηφιότητα της Ελευσίνας, με γνώμονα τον τεράστιο πολιτιστικό πλούτο της πόλης, που αποτελεί 
επίσης κέντρο του μεγαλύτερου μέρους της βιομηχανικής/ διαμετακομιστικής δραστηριότητας της Χώρας 
μας. Πιστεύω, ότι αυτή η επιλογή αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να προβληθεί η Ελευσίνα στο 
εξωτερικό, ενισχύοντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Ο επιχειρηματικός κόσμος της ευρύτερης 
περιοχής του Πειραιά εκφράζει τη διαβεβαίωση ότι, θα είναι δίπλα στον Δήμο για κάθε περαιτέρω κοινή 
ενέργεια». 

 


