Αθήνα, 12 Απριλίου 2021

Αγαπητές συμπατριώτισσες, Αγαπητοί συμπατριώτες,

Επικοινωνώ και πάλι μαζί σας, λίγες μέρες μετά την διακοσιοστή επέτειο της κήρυξης
της Επανάστασης του 1821, προκειμένου να σας ενημερώσω για τη συνέχεια του
έργου της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», της οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω.
Όπως γνωρίζετε από την προηγούμενη επιστολή μου, το πρόγραμμα που συντονίζει η
Επιτροπή προς τιμή της Ελληνικής δισεκατονταετηρίδας, απλώνεται σε κάθε σημείο
της Ελλάδας, αλλά και σε 46 χώρες σε όλες τις ηπείρους, όπου κοινότητες απόδημων
Ελλήνων, καθώς και οι επίσημες Ελληνικές αρχές, οργανώνουν δράσεις και
εκδηλώσεις.
Οι εκδηλώσεις δεν αφορούν μόνο στην ιστορική μνήμη, αλλά περιλαμβάνουν και
εκδόσεις βιβλίων, επιστημονικά συνέδρια, καλλιτεχνικές εκθέσεις, δράσεις προβολής
της χώρας στο εξωτερικό, όπως και πολλές δράσεις με σημαντικό αναπτυξιακό
πρόσημο για τις τοπικές κοινωνίες. Από τις 1827 προτάσεις που υποβλήθηκαν προς
την Επιτροπή, πολλές ήδη υλοποιούνται υπό την αιγίδα μας και αυτό θα συνεχιστεί
μέχρι τον Δεκέμβριο, ώστε το 2021 να γίνει η χρονιά των Ελλήνων.
Πρωταρχικής σημασίας δράση της Επιτροπής είναι το Νομισματικό της Πρόγραμμα.
Πρόκειται για την πρωτοβουλία που πήραμε

να παραχθούν από το Εθνικό

Νομισματοκοπείο και με τη χορηγία της Τράπεζας της Ελλάδος, 14 συλλεκτικά
νομίσματα εξαιρετικής ποιότητας, ώστε να μπορέσουμε όλοι μας να κρατήσουμε μία
χειροπιαστή ανάμνηση της συμβολικής επετείου. Ταυτόχρονα, η όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη επιτυχία του Νομισματικού Προγράμματος αποτελεί τη μοναδική εγγύηση
ότι θα μπορέσουμε να τιμήσουμε τη συμβολική επέτειο όπως της αρμόζει. Καθώς η
Επιτροπή δεν χρηματοδοτείται από την Πολιτεία, τα έσοδα από τη διάθεση των
νομισμάτων διασφαλίζουν τους πόρους για να γίνουν όσο το δυνατόν περισσότερες
δράσεις και εκδηλώσεις, εμπλουτίζοντας το πρόγραμμα του εορτασμού και αφήνοντας
τη μέγιστη δυνατή παρακαταθήκη για την επόμενη μέρα, όπως ήταν εξ αρχής ο στόχος
μας.

Σας στέλνω λοιπόν το video προώθησης του Νομισματικού Προγράμματος
https://www.youtube.com/watch?v=kNiIccTY2AA καθώς και το ενημερωτικό υλικό
που έχουμε δημιουργήσει, με την παράκληση να τα διαδώσετε με όποιον τρόπο
κρίνετε πρόσφορο ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους Έλληνες να
συμμετάσχουν ενεργά στο πρόγραμμα.
Επίσης θα ήθελα να σας ενημερώσω για το φιλμ « ”σε γνωρίζω από την όψη” 200
ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ! » το οποίο παράχθηκε από την Επιτροπή. Πρόκειται για ένα
καλλιτεχνικό ντοκιμαντέρ διάρκειας 47 λεπτών, το οποίο αφηγείται με ευφάνταστο
τρόπο τη διαδρομή της Ελλάδας τους τελευταίους δύο αιώνες. Είναι βασισμένο σε
αρχειακό υλικό, σε έργα τέχνης και σε αποσπάσματα κινηματογραφικών ταινιών. Σας
στέλνω το σύνδεσμο από τον οποίο μπορείτε να «κατεβάσετε» την Ελληνική, την
Αγγλική και την Γαλλική εκδοχή του φιλμ, προκειμένου να το προβάλλετε στις
εκδηλώσεις σας, να το αναρτήσετε στους ιστότοπούς σας, να το προβάλλετε στα
ομογενειακά σχολεία και να το μοιραστείτε με όποιους φορείς κρίνετε, ώστε να φτάσει
σε όσο το δυνατόν περισσότερα μάτια σε όλον τον κόσμο.
«σε γνωρίζω από την όψη» 200 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ! (για την ελληνική εκδοχή)
"by the light of thine eyes" 200 YEARS OF GREECE! (για την αγγλική εκδοχή)
«je te reconnais à ce regard» 200 ANS DE GRЀCE! (για τη γαλλική εκδοχή)
Τέλος θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και μία ακόμα δράση της Επιτροπής. Είναι η
ψηφιακή συλλογή για προβολή με τον τίτλο «Μικροί Μεγάλοι Ήρωες», η οποία
αποτελείται από εκατοντάδες εικόνες Ελλήνων και Ελληνίδων που άφησαν το
αποτύπωμά τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τα τελευταία διακόσια χρόνια. Είναι
άνθρωποι από το χώρο της επιστήμης, της τέχνης, της πολιτικής, άνθρωποι που
διακρίθηκαν στο πεδίο της μάχης, αλλά και καθημερινοί άνθρωποι που αξίζει να τους
μνημονεύουμε για κάτι αξιοζήλευτο που έκαναν στη ζωή τους.
Κάθε εικόνα, εκτός από την απεικόνιση της προσωπικότητας, έχει τα στοιχεία
ταυτότητας και 20 λέξεις με βιογραφικά στοιχεία. Ήδη οι πρώτες εικόνες της
συλλογής προβάλλονται σε πολλούς χώρους όπου υπάρχουν εγκατεστημένες οθόνες
(όπως είναι τα αεροδρόμια, οι σταθμοί των τρένων κλπ) καθώς και στον ιστότοπο
της Επιτροπής (https://www.greece2021.gr/heroes/).
Όλο το υλικό είναι στη διάθεσή σας προκειμένου να προβληθεί όπου κρίνετε, ενώ
υπάρχει η δυνατότητα να ενσωματωθεί μαζί με την ψηφιακή εφαρμογή που επιτρέπει

την προβολή του, σε κάποιον ιστότοπο. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε
μπορείτε να απευθυνθείτε στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021» μέσω της ηλεκτρονικής
διεύθυνσης secretariat@greece2021.gr όπου θα σας δοθεί και η αναγκαία βοήθεια.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
Είναι αλήθεια ότι οι συνθήκες έως τώρα δεν μας έχουν βοηθήσει να χαρούμε τη
φετινή χρονιά όπως θα θέλαμε. Παρά τις δυσκολίες όμως η Επιτροπή συνεχίζει να
εργάζεται αφήνοντας θετικό αποτύπωμα με το έργο της. Με την ενεργή συμμετοχή
όλων μας είναι βέβαιο ότι ολόκληρο το 2021 θα αποτελέσει μια χρονιά ορόσημο,
αντίστοιχο της σημαντικής επετείου που καλούμαστε να τιμήσουμε, και για την οποία
θα μπορούμε να είμαστε όλοι υπερήφανοι.
Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και καλή δύναμη για τη συνέχιση του έργου σας.

Με εκτίμηση,

Γιάννα Αγγελοπούλου – Δασκαλάκη
Πρόεδρος Επιτροπής «Ελλάδα 2021»
Συνημμένο Αρχείο:
- Επιστολή και ενημερωτικό σημείωμα για το Νομισματικό Πρόγραμμα της
Επιτροπής «Ελλάδα 2021» με τη θερμή παράκληση να προωθηθεί στα μέλη σας

