Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΕΛΛΑΔΑ 2021» ΚΑΙ Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΩΝ 2ΟΟ ΧΡΟΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ.
https://www.greece2021.gr/
Το 2021 συμπληρώνονται 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, η οποία
αποτέλεσε την ιδρυτική πράξη του ελληνικού κράτους και μείζον γεγονός της
νεότερης ελληνικής ιστορίας. Παράλληλα, υπήρξε κρίσιμο ευρωπαϊκό και διεθνές
γεγονός, αφού οδήγησε, για πρώτη φορά, στην ίδρυση ενός εθνικού κράτους στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη, και μάλιστα με απόσχιση από την Οθωμανική
Αυτοκρατορία.
Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε στην Ελλάδα η Επιτροπή «Ελλάδα 2021», η οποία
πέρα από τον σχεδιασμό του εορτασμού της συμβολικής επετείου των 200 χρόνων
από την Επανάσταση, έχει σκοπό να οργανώσει ένα συνολικό πρόγραμμα δράσεων
και εκδηλώσεων με στόχο «να επανασυστήσουμε την Ελλάδα, από την αρχή της
σύγχρονης ιστορίας της μέχρι και σήμερα, στην πορεία αυτών των 200 χρόνων. Να
προβάλουμε τα επιτεύγματά μας, που δεν είναι λίγα, να αναδείξουμε τις δυνατότητές
μας, να θυμίσουμε και να θυμηθούμε τη στενή μας σχέση με τους αγώνες και τις
αγωνίες που καθόρισαν τη σύγχρονη εποχή, αλλά και να σταθούμε σε αδυναμίες και
λάθη μας». Σε ανακοίνωσή της η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Γιάννα
Αγγελοπούλου, μεταξύ άλλων αναφέρει: «οι δράσεις και οι εκδηλώσεις, που θα
γίνουν με την ευκαιρία της διακοσιοστής επετείου της Επανάστασης του 1821, να
μην είναι μόνο αφορμή για λαμπρούς εορτασμούς, αλλά και ευκαιρία, προκειμένου
να αναδείξουμε την Ελλάδα ως ένα σύγχρονο και δημοκρατικό Ευρωπαϊκό κράτος
και να καταθέσουμε το όραμά μας για την Ελλάδα του αύριο».
Την επέτειό μας αυτή, σύμφωνα με την Επιτροπή, θα πρέπει να την τιμήσουμε
με ιδιαίτερο τρόπο. Καλούμαστε, λοιπόν, όλοι μαζί να σχεδιάσουμε, να
οργανώσουμε και να υλοποιήσουμε δράσεις για το σημαντικό αυτό γεγονός, για τα
200 χρόνια που πέρασαν από τότε, αλλά και για το μέλλον της πατρίδας μας.
Οι δράσεις αυτές, σύμφωνα με την Επιτροπή «Ελλάδα 2021», θα πρέπει να
κινούνται στο τετράπτυχο:

1. «Η Επανάσταση του 1821 ως καταστατικό στοιχείο της ελληνικής
Ιστορίας, αλλά και ως ψηφίδα της παγκόσμιας Ιστορίας», με στόχο την
κατανόηση της Επανάστασης του 1821, η ανάδειξη της παγκόσμιας σημασίας
της, η σχέση της με τις άλλες επαναστάσεις που εκδηλώθηκαν την ίδια
περίοδο, το πώς επηρέασε τον υπόλοιπο κόσμο αλλά και το πώς επηρεάστηκε
από αυτόν.
2. «Η Ελλάδα σήμερα, μετά από μια πορεία 200 χρόνων», με στόχο την
ανάδειξη των δυναμικών στοιχείων της σημερινής ελληνικής κοινωνίας μέσα
από τη δημιουργικότητα και τις δράσεις ομάδων, ατόμων, φορέων,
οργανισμών

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης,

πανεπιστημιακών

ιδρυμάτων,

ερευνητικών κέντρων, πολιτιστικών οργανισμών κλπ. Παράλληλα θα
επιδιωχθεί η μέγιστη προβολή της σύγχρονης Ελλάδας στο εξωτερικό, με
παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις και διεθνείς οργανισμούς, υπό τη γενική
ομπρέλα: «1821-2021: This is modern Greece.
3. «Έλληνες που άφησαν το αποτύπωμά τους στον κόσμο τα τελευταία 200
χρόνια», με στόχο την προβολή της ζωής και του έργου Ελλήνων οι οποίοι
άφησαν το αποτύπωμά τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
4. «Το 2021 ως παράθυρο για την Ελλάδα του μέλλοντος», με στο να
παρουσιαστούν και να αναδυθούν οι προοπτικές της Ελλάδας για το μέλλον,
το πώς φανταζόμαστε και θέλουμε τη χώρα μας τα επόμενα χρόνια.

