ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ «ΕΛΛΑ∆Α2021»

Εισαγωγή
Σκοπός της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», πέρα από τον σχεδιασµό του εορτασµού της συµβολικής επετείου
των 200 χρόνων από την Επανάσταση είναι να οργανώσει ένα συνολικό πρόγραµµα δράσεων και
εκδηλώσεων, µε στόχο να επανασυστήσουµε την Ελλάδα . Από την αρχή της σύγχρονης ιστορίας µας µέχρι
και σήµερα , δηλαδή στην πορεία αυτών των 200 χρόνων. Θα προβάλλουµε τα επιτεύγµατά µας που δεν
είναι λίγα, θα αναδείξουµε τις δυνατότητές µας , θα θυµίσουµε και θα θυµηθούµε τη στενή µας σχέση µε
τους αγώνες και τις αγωνίες που καθόρισαν τη σύγχρονη εποχή αλλά και θα σταθούµε σε αδυναµίες µας
και σε λάθη µας .
Σε επίπεδο περιεχοµένου, οι δράσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα της Επιτροπής, θα κινηθούν σε
τέσσερις άξονες.

1. «Η Επανάσταση του 1821 ως καταστατικό στοιχείο της Ελληνικής Ιστορίας, αλλά και ως ψηφίδα της
παγκόσµιας Ιστορίας. Αντικείµενο του άξονα είναι ηκαλύτερη κατανόηση της Επανάστασης του 1821, η
ανάδειξη της παγκόσµιας σηµασίας της, η σχέση της µε τις άλλες επαναστάσεις που συνέβησαν την ίδια
περίοδο, το πώς επηρέασε τον υπόλοιπο κόσµο αλλά και το πώς επηρεάστηκε από αυτόν.

2. «Η Ελλάδα σήµερα µετά από µία πορεία 200 χρόνων». Αντικείµενο του άξονα είναι η ανάδειξη των
δυναµικών στοιχείων της σηµερινής ελληνικής κοινωνίας µέσα από τη δηµιουργικότητα και τις δράσεις
οµάδων ατόµων, φορέων, οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης , ΑΕΙ, ερευνητικών κέντρων, πολιτιστικών
κέντρων 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 αφήνουν το αποτύπωµά τους στον κόσµο τα τελευταία 200 χρόνια»Αντικείµενο του άξονα
είναι να προβληθεί η ζωή και το έργοΕλλήνων, οι οποίοι άφησαν το αποτύπωµά τους τόσο στην Ελλάδα,
όσο και στο εξωτερικό.

4. «Το 2021 ως παράθυρο για την Ελλάδα του µέλλοντος». Εδώ θα ενταχθούν δράσεις που θα
επικεντρωθούν στις προοπτικές της χώρας για το µέλλον και θα αναδείξουν το πώς φανταζόµαστε και
θέλουµε την Ελλάδα των επόµενων χρόνων.
Οι διάφορες δράσεις, θα έχουν ως αναφορά είτε το εσωτερικό της χώρας, είτε το εξωτερικό, η δε µορφή
τους θα ποικίλει: σε αυτές θα περιλαµβάνονται επιστηµονικά συνέδρια πολιτιστικές εκδηλώσεις
επαγγελµατικές και εµπορικές εκθέσεις αλλά και δράσεις που θα αφήσουν παρακαταθήκη για το µέλλον ,
όπως περιβαλλοντικές παρεµβάσεις, ανάπτυξη υποδοµών κ.α

Το έργο της Επιτροπής και της Ολοµέλειας
Το πρώτο έργο της Επιτροπής, θα είναι να δηµιουργηθεί ένα ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ στο οποίο θα αποτυπωθούν
όλες οι δράσεις, που έχουν σχεδιαστεί και πρόκειται να υλοποιηθούν από Ιδρύµατα, Πανεπιστήµια, ΟΤΑ
και άλλους φορείς, µε στόχο την καταγραφή τους. Ακόµα και αν η Επιτροπή δεν έχει συµµετοχή στον
σχεδιασµό τους, (αφού οι φορείς που τις υλοποιούν έχουν ενεργήσει µόνοι τους, έχουν βρει τους πόρους και
έχουν διαµορφώσει το περιεχόµενό τους), εκ των πραγµάτων, αποτελούν µέρος του όλου προγράµµατος που
θα υλοποιηθεί επί τη ευκαιρία της Εθνικής επετείου των 200 ετών και ως εκ τούτου, πιστεύουµε ότι πρέπει
να ενταχθούν στο συνολικό Ηµερολόγιο.
Το δεύτερο έργοαφορά τηνΟλοµέλεια και είναι ηδιαχείρισητων προτάσεων που θα καταθέσουν προς αυτήν
διάφοροι φορείς και ιδιώτες. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται µέσω της ψηφιακής πλατφόρµας που έχει
αναπτυχθεί, όπου θα γίνεται και η αξιολόγησή τους από τα µέλη της Ολοµέλειας. Για τη διαµόρφωση του
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συνολικού προγράµµατος, µεταξύ άλλων, θα συνεκτιµώνται στοιχεία, όπως η συµβατότητα των προτάσεων
µε τους άξονες του προγράµµατος, η δυνατότητα συνδυασµού των προτάσεων µεταξύ τους ώστε να
αυξάνεται η εµβέλεια τους.
Το τρίτο και ιδιαίτερα σηµαντικό έργο της Ολοµέλειας, θα είναι η σχεδίαση δράσεωνοι οποίες θα
προταθούν προς τους κατάλληλους φορείς, προκειµένου να τις υλοποιήσουν.
Ο στόχος είναι να παρακινηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι, προκειµένου να συµµετάσχουν στο
Πρόγραµµα ΕΛΛΑ∆Α 2021 για να «δείξουµε τον σεβασµό µας στην Ιστορία µας , να τιµήσουµε τους
ανθρώπους µας, να γνωρίσουµε και να αναδείξουµε την χώρα µας και να σχεδιάσουµε το µέλλον µας»
Για την υλοποίηση αυτού του έργου, η Επιτροπή έχει σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Πρώτα από
όλα, η στελέχωση της Ολοµέλειας εγγυάται την ποιότητα των προτάσεων που θα διαµορφωθούν. Επίσης,
µόνο η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα δράσεων πανελλαδικής εµβέλειας, αφού εκ του ρόλου της καλείται να
εµπλέξει και το τελευταίο χωριό της χώρας, χωρίς εξαιρέσεις αλλά µε επιµονή στο πλαίσιο που οριοθετούν
οι τέσσερις άξονες. Τέλος, η Επιτροπή έχει τη νοµιµοποίηση να δρα εκ µέρους της Πολιτείας, µε στόχο όχι
την προβολή κάποιου ή την ιδιοκτησία των δράσεων που θα γίνουν, αλλά τη δηµιουργία µιας θετικής
δυναµικής µέσα στην κοινωνία για την επέτειο των 200 χρόνων.
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