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#GROWOURHUMANITY  
 

        Το 2020 δεν ήταν εύκολη χρονιά για κανέναν. Όλος ο κόσμος αντιμετώπισε και 

εξακολουθεί να αντιμετωπίζει παγκόσμιες προκλήσεις. Καθώς προσπαθούμε να τις 

ξεπεράσουμε με όλους τους τρόπους και όλα τα μέσα - επιστημονικά, κοινωνικά και 

οικονομικά - σκεφτόμαστε επίσης πώς θα μοιάζει ο κόσμος και το μέλλον μας όταν 

τελειώσει η τρέχουσα κρίση.  

 

       Η βαθύτερη κατανόηση της κατάστασης, όχι μόνο σε αριθμούς, στατιστικά στοιχεία 

και γραφήματα, αλλά ειδικά σε ό,τι αφορά τη δική μας προσέγγιση σε κοινωνικά 

ζητήματα, τα δημοκρατικά και ανθρωπιστικά μας συναισθήματα, θα διαδραματίσουν 

σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία μεταξύ μας και ίσως να απαιτείται αλλαγή του ίδιου μας 

του εαυτού. 

 

        Το Τσεχικό Κέντρο Αθήνας συμμετέχει στο  διεθνές πρότζεκτ #GrowOurHumanity, 

το οποίο ξεκίνησε από τη Στοκχόλμη και συνεχίστηκε σε άλλες πόλεις - Βρυξέλλες, 

Σόφια, Μιλάνο, Ρότερνταμ και σε άλλα Τσεχικά Κέντρα και τσεχικές πρεσβείες. 

 

 Humanity (από τα λατινικά humanitas), ανθρωπότητα, ανθρωπισμός, ανθρωπιά,  

ανθρώπινη συμπεριφορά, αυτό, που μας κάνει ανθρώπους, βοήθεια στους 

ανθρώπους οπουδήποτε, ανεξάρτητα από τις εθνικές ή πολιτικές συνθήκες  

 

        Η ανθρωπιά είναι απαραίτητη για να ξεπεράσουμε τις δύσκολες στιγμές και γι 'αυτό 

επιλέξαμε μια σειρά από εμπνευσμένα ρητά και σοφά λόγια Τσέχων ανθρωπιστών 

παγκοσμίου φήμης όπως:  Václav Havel, T. G. Masaryk, Karel Čapek, J. A. Komenský, 

Jan Patočka και άλλοι. Όλοι αυτοί ανέπτυξαν την έννοια της ανθρωπιάς, της ανθρώπινης 

προσπάθειας, του δημόσιου αγαθού, τόνισαν την αγάπη τους για την αλήθεια, την ηθική 

ακεραιότητα, την πίστη στη δύναμη του ανθρωπίνου πνεύματος και χρησιμοποίησαν τα 

ιδανικά τους ως ακτιβιστές, πολιτικοί, καθηγητές, συγγραφείς, αθλητές και καλλιτέχνες.  

 

         Θέλουμε να συνεισφέρουμε στο όραμα του μέλλοντος που βασίζεται στις παραπάνω 

αξίες και να τονίσουμε τη διαχρονική σημασία τους. Να εμπνεύσουμε τους ανθρώπους να 

σκεφτούν θετικά, να συνεισφέρουν με τις σκέψεις και τις πράξεις τους στην ανάπτυξη της 

ανθρώπινης κοινωνίας. Η σκέψη είναι ο σπόρος από τον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί 

ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας. 
 

        Oι γνωστές προσωπικότητες της ελληνικής δημόσιας ζωής θα μας βοηθήσουν να 

κάνουμε την ιδέα της ανθρωπιάς πιο ορατή, ώστε να φτάσουν οι αξίες πάνω στις οποίες 

θέλουμε να οικοδομήσουμε το μέλλον μας μέσω των κοινωνικών δικτύων σε όλους.    

 

        Συμμετέχετε στο πρότζεκτ και γίνετε έμπνευση για άλλους. Επιλέξτε ένα από τα 

αποσταλμένα ρητά, εκτυπώστε το και στείλτε μας τη φωτογραφία σας ενώ το κρατάτε στα 

χέρια σας, ώστε το κείμενο να είναι ευανάγνωστο. Οι φωτογραφίες θα δημοσιευτούν στα 

κοινωνικά μας δίκτυα μαζί με πληροφορίες για τον οργανισμό που εκπροσωπείτε ή για τις 

προσωπικές σας επιτυχίες, για τη συνεργασία σας με το Τσεχικό Κέντρο κ.ά.                                                                                                             

       Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.                                               Lucie Kuligová 
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