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Φτάνοντας στο τέλος του Επετειακού Έτους για τα 200 χρόνια 

μετά την Επανάσταση του 1821, η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» 

δημιούργησε το ντοκιμαντέρ «Βλέμμα Μπροστά», το οποίο 

παρουσιάζει το συνοπτικό απολογισμό του έργου της Επιτροπής 

και ταυτόχρονα σκιαγραφεί το εύρος και το αποτύπωμα του 

εορτασμού της σημαντικής αυτής Επετείου στην Ελλάδα αλλά 

και σε όλο τον κόσμο. 

Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή ιδρύθηκε με απόφαση του 

Πρωθυπουργού, προκειμένου να συντονίσει ένα πλαίσιο 

δράσεων και εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με 

την αφορμή της σημαντικής Επετείου. Από την πρώτη στιγμή 

λειτουργίας της, η Επιτροπή επιδίωξε τη μέγιστη συμμετοχή της 

κοινωνίας στο πρόγραμμα που συντόνισε. Σκοπός ήταν να 

υλοποιηθούν δράσεις και εκδηλώσεις παντού στην Ελλάδα και 

σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες, όπου υπάρχουν 

Ελληνίδες και Έλληνες, να απλωθούν οι εκδηλώσεις σε όλη την 

επετειακή χρονιά και, κυρίως, να μην περιοριστούν σε 

εκδηλώσεις γιορτής ή μνήμης, αλλά να είναι δράσεις που 

αφήνουν μια παρακαταθήκη για το μέλλον.   

Ως αποτέλεσμα, πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 400 δράσεις και 

εκδηλώσεις υπό την αιγίδα ή και την υποστήριξη της Επιτροπής, 

οι οποίες περιλαμβάνουν επιστημονικά συνέδρια, θεατρικές 

παραστάσεις, συναυλίες, εικαστικές εκθέσεις, εκδόσεις, 

εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης, αθλητικούς αγώνες και πολλά άλλα. Σε αυτές 

συμπεριλαμβάνονται και δράσεις που έγιναν με πρωτοβουλία 

της Αρχής σας ή σε συνεργασία σας με τοπικούς φορείς.  

Η ίδια η Επιτροπή σχεδίασε και υλοποίησε σημαντικές δράσεις, 

όπως η παραγωγή του ντοκιμαντέρ «Σε γνωρίζω από την όψη: 

200 χρόνια Ελλάδα», το Forum «Η Ελλάδα το 2040», το 



 

 

μεγαλύτερο εγχείρημα ταυτόχρονου projection mapping σε 18 

πόλεις με το ντοκιμαντέρ «Επιθυμία Ελευθερίας» και άλλες. 

Παράλληλα, η Επιτροπή, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των 

καιρών, δώρισε 18 φορητές κλίνες ΜΕΘ στο νοσοκομείο 

Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη, χρηματοδότησε την έρευνα 

ομάδας γιατρών στο ίδιο Νοσοκομείο για την ανάπτυξη ενός 

πρωτοποριακού φαρμάκου κατά του κορονοϊού, και θα 

διαθέσει ένα σημαντικό κονδύλι από το Νομισματικό της 

Πρόγραμμα για συγκεκριμένες δράσεις αποκατάστασης των 

συνεπειών από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου. 

Με την παρούσα επιστολή σας κοινοποιώ το σύνδεσμο όπου 

μπορείτε να βρείτε το ντοκιμαντέρ 

(https://www.greece2021.gr/apologismos-ergou), 

προκειμένου να το αναρτήσετε στους ιστοτόπους σας και στους 

λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης που διατηρείτε, να το 

προβάλετε στα newsletter και στις εκδηλώσεις σας, και να το 

μοιραστείτε με τοπικούς ομογενειακούς ή όποιους άλλους 

φορείς κρίνετε, ώστε να διαδοθεί όσο το δυνατόν περισσότερο. 

Με την ενεργή συμμετοχή όλων μας, το 2021 αποτέλεσε ένα 

ορόσημο για τον απανταχού Ελληνισμό. Με τη συνδρομή σας, 

οι δράσεις τιμής και εορτασμού αυτής της Επετείου θα μείνουν 

ζωντανές στις μνήμες μας, κάνοντάς μας όλους υπερήφανους.  

Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία και σας εύχομαι κάθε 

επιτυχία στο έργο σας. 

  

Με εκτίμηση & φιλία, 
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