
 

Επιτροπή «Ελλάδα 2021» 

Δελτίο Τύπου 
 
Σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στη συνέντευξη Τύπου, που έγινε στο Μουσείο Μπενάκη την            
Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020, η Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» Γιάννα           
Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη απάντησε ως εξής:  
 
Για τη ελληνική σημαία και το σήμα της Επιτροπής: «Κατ’ αρχάς έχουμε σημαία. Μας συγκινεί η                
σημαία μας. Η σημαία μας έχει σταυρό. Ριγούμε όταν τη βλέπουμε. Όταν ανέβαινε η σημαία μας,                
όταν κέρδιζε ένας αθλητής μας, κλαίγαμε όλοι από συγκίνηση. Όταν ακούμε τον εθνικό ύμνο και               
βλέπουμε τη σημαία μας ριγούμε. Άλλο αυτό και άλλο το λογότυπο της Επιτροπής 2021 η οποία                
έχει αρχή και τέλος. Το λογότυπο είναι ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα το οποίο δείχνει τα κύματα,               
τα ανεβοκατεβάσματα, το τι πέρασε η χώρα μας. Τελειώνει ανοδικά… Θέλει να σημάνει ότι              
περάσαμε όλα αυτά τα κύματα και εδώ είμαστε για να προχωρήσουμε. Μη συγχέετε το ένα με το                 
άλλο».  
 
Για το ζήτημα με την ανάρτηση για τον Καποδίστρια: «Πρέπει να σταματήσουμε να             
συνεργαζόμαστε με ανθρώπους που έχουν μια διαφορετική άποψη από εμάς; Όχι βέβαια. Μέσα             
στην Επιτροπή υπάρχουν τα μέλη της Ολομέλειας τα οποία είναι άνθρωποι με πραγματικά             
εντυπωσιακά βιογραφικά. Επειδή αναφερθήκατε στον συγκεκριμένο, τον κ. Χατζή, έχει γράψει σε            
ξένο λεξικό πραγματεία για τον Καποδίστρια. Έχει γράψει διάφορα άρθρα εκθειάζοντας τον. Ποιο             
ήταν το λάθος; Ότι απομονώθηκε ένα μικρό κομμάτι από ένα παλαιότερο άρθρο του και αυτό               
ανέβηκε. Σκοπός δεν ήταν ούτε να υποτιμήσουμε τον Καποδίστρια, ούτε να χαρακτηρίσουμε τον             
Καποδίστρια. Γιατί σας επαναλαμβάνω, ο ρόλος μας δεν είναι ούτε να γράψουμε ιστορία, ούτε να               
ξαναγράψουμε ιστορία, ούτε να πάρουμε τη μία και την άλλη πλευρά της ιστορίας. Ρόλος μας είναι                
να προβάλουμε την ιστορία. Και από όλα αυτά που έχουν γίνει στην Ελλάδα μας, υπάρχουν               
λαμπρές στιγμές, υπάρχουν και σκοτεινές στιγμές, που ακόμα και η αναφορά τους είναι ένα              
μάθημα. Μιλάτε για τον Καποδίστρια. Είμαι σίγουρη ότι θα μιλήσετε και για τον Καραϊσκάκη. Για               
τον Καραϊσκάκη που ήταν ένας αθυρόστομος άνδρας, που είπε πολλά και γράφτηκαν πολλά, αλλά              
έδωσε το αίμα του για την Ελλάδα. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Ζητώ συγνώμη εάν προσβάλαμε.               
Να σας πω όμως και κάτι; Ο εορτασμός των 200 χρόνων είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Αν με                  
ρωτήσετε “Εσύ Γιάννα που έκανες Ολυμπιακούς τι σχέση έχουν με τον τωρινό εορτασμό;” θα σας               
πω ότι η δουλειά της Επιτροπής είναι πολύ πιο δύσκολη. Και ξέρετε γιατί είναι πιο δύσκολη; Γιατί                 
δεν έχει μεν προδιαγραφές, δεν έχει κατασκευές, δεν έχει κτίρια, δεν έχει στάδια, απευθύνεται όμως               
σε έναν κόσμο που έχει μια ευαισθησία για τη θρησκευτική παράδοση, για την πολιτιστική μας               
κληρονομιά, για την ιστορία μας, για αυτά που μάθαμε στο σχολείο μας. Οι ιστορικοί και οι ειδικοί                 
έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση, αν θέλουν, να διοργανώσουν στρογγυλά τραπέζια, να             
διοργανώσουν συνέδρια και θα διοργανώσουν, για να συζητήσουν για διάφορες πλευρές της            
ιστορίας. Δεν είναι δική μας δουλειά να προβάλουμε τη μία ή την άλλη άποψη σε αυτό».  
 
Για τις κατηγορίες περί ουδετεροπατρίας: «Το άκουσα και αυτό. Δουλεύουμε ασταμάτητα για να             
φέρουμε σε πέρας όλα αυτά που μας ανατέθηκαν. Γιορτάζουμε την επανάσταση. Φωτίζουμε την             
ιστορία των Ελλήνων, προβάλλουμε την Ελλάδα. Όλα αυτά λέω ότι θα γίνονται στο διηνεκές. Την               
προβάλουμε με μεγάλη περηφάνια. Προβάλουμε όλα τα θετικά που έγιναν. Και εάν εμφανίζονται             
ακόμα και σκοτεινές στιγμές, είναι και αυτά ένας τρόπος για να διδαχτούμε εμείς οι Έλληνες και να                 
πάμε με αυτοπεποίθηση στο 2021, να κοιτάξουμε μπροστά. Είμαστε προσηλωμένοι. Γιατί           
σεβόμαστε την ιστορία μας, τιμάμε τους ανθρώπους μας, αναδεικνύουμε τη χώρα μας και             
περιγράφουμε το μέλλον μας. Και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας κατηγορήσει,             
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παριστάνοντας ότι το να είσαι φιλόπατρης είναι αποκλειστικότητα κάποιων. Όλοι αγαπάμε την            
πατρίδα μας». 
 
 
Για την παραίτηση της Μαρίας Ευθυμίου: «Κατ' αρχάς εκτιμώ πάρα πολύ τη Μαρία Ευθυμίου και               
έχουμε συνεργαστεί. Έχω πει και δημόσια ότι διηγείται την Ιστορία με έναν όμορφο τρόπο. Και               
αυτό ελπίζω ότι θα κάνει τώρα. Στεναχωρήθηκα που παραιτήθηκε. Όμως, έχει κάνει και η Μαρία               
Ευθυμίου, μεταξύ όλων των άλλων μελών της Ολομέλειας, πολλές προτάσεις και μάλιστα, εφ' όσον              
αυτές οι προτάσεις προκριθούν, πιστεύουμε ότι θα έρθει να μας βοηθήσει». 
 
Για το διεθνές ενδιαφέρον για τον εορτασμό των 200 χρόνων: «Διάβασα σήμερα μια έρευνα στην               
οποία οι Έλληνες ερωτώνται τι περιμένουν από το μέλλον. Και μεταξύ όλων των άλλων μιλάει για                
τις σχέσεις με τη γείτονα χώρα την Τουρκία. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων - και δεν το                  
λέω εγώ - θα ήθελαν να υπάρχουν φιλικές σχέσεις με τους γειτονές μας. Θα ήθελαν. Φυσικό είναι.                 
Κάθε λαός θα ήθελε να μην έχει προβλήματα. Δεν κάνω πολιτική. Δεν είμαι Υπουργός              
Εξωτερικών, αυτά είναι θέματα του Πρωθυπουργού της Ελλάδας και είναι θέματα του Υπουργείου             
Εξωτερικών. Όμως θυμάμαι την Άνγκελα Μέρκελ, πριν χρόνια, που εμφανίστηκε στην 50η επέτειο             
από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και ζήτησε συγνώμη από τις άλλες χώρες για τα δεινά                 
που τους προκάλεσε ο πόλεμος. Υποθέτω ότι οι Έλληνες σε αυτό το πνεύμα απαντούν όταν λένε                
ότι θέλουν να έχουμε φιλικές σχέσεις με τους γείτονες. Είδα τον Πρέσβη της Ρωσίας. Είδα τον                
Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Είδα τον Πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα. Είδα              
την Πρέσβειρα του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα. Είδα τον Πρέσβη της Γερμανίας στην             
Ελλάδα. Είδα τον Πρέσβη της Αιγύπτου στην Ελλάδα. Και υπάρχει και μια σειρά αιτημάτων να               
συναντήσω άλλους 14 Πρέσβεις. Γιατί; Γιατί θέλουν να μάθουν πως θα γιορτάσουμε αυτήν την              
επέτειο. Το ότι η Ελλάδα είναι όρθια, άντεξε και γιορτάζει 200 χρόνια και το ότι θέλουμε να                 
δείξουμε ότι κρατάει τις αξίες της ζωντανές, αυτές που ξεκίνησαν από τότε».  
 
Για τη σχέση της Επιτροπής με τη χρηματοδότηση των δράσεων: «Θα γίνω σαφέστερη, αν και               
νομίζω ότι είμαστε αρκετά σαφής. Υπάρχουν δράσεις αυτοχρηματοδοτούμενες, που έχει χρήματα ο            
φορέας για να τις οργανώσει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, υπάρχουν δράσεις           
ημι-χρηματοδοτούμενες. Και εκεί μας ζητούν τη συμπαράστασή μας, που έχει σχέση με το τι έσοδα               
θα έχουμε. Τρίτον, υπάρχουν δράσεις που δεν έχουν καθόλου χρηματοδότηση. Και εκεί θα             
εξαρτηθεί από το τι έσοδα θα έχουμε εμείς, από το Νομισματικό μας Πρόγραμμα ή πώς θα βρούμε                 
χορηγούς ιδιώτες ή εταιρείες τοπικά, που να θέλουν να υιοθετήσουν και να οργανώσουν αυτές τις               
δράσεις. Υπάρχουν και δράσεις, όμως, οι οποίες δεν θέλουν τίποτα. Θέλουν να μπουν υπό την               
αιγίδα της Επιτροπής, με το σύμβολο της Επιτροπής 2021, που αυτό είναι σημαντικό για εκείνους». 
 
Για το αν ανησυχούν την Επιτροπή, αναφορικά με τον σχεδιασμό των δράσεων της, οι περιορισμοί               
λόγω των υγειονομικών συνθηκών: «Ακούστε, όπως έκανα πάντα, και το έχω κάνει στη ζωή μου,               
και το έμαθα με το σκληρό τρόπο, έχουμε αυτό που λέμε Plan A και Plan B. Κατ' αρχάς, υπάρχουν                   
δράσεις που δεν έχουν συναθροίσεις ατόμων, δεν έχουν σχέση με τους περιορισμούς. Όμως εμείς              
είμαστε υποχρεωμένοι τις καλές προτάσεις να προσπαθήσουμε να τις ετοιμάσουμε. Θα έχουμε και             
Plan B, αν δε μπορεί η ίδια πρόταση να αλλάξει κατεύθυνση και περιεχόμενο. Σας δίνω ένα                
παράδειγμα: Αν ένα συνέδριο δεν μπορεί να γίνει με φυσική παρουσία, θα γίνει με τηλεδιασκέψεις.               
Και είναι και άλλες προτάσεις οι οποίες, εάν δεν το επιτρέψουν οι συνθήκες, δεν θα γίνουν.                
Πάντως, οικονομικό βάρος δεν θα έχουν αυτές που ενδεχομένως θα ακυρωθούν λόγω συνθηκών.             
Και θέλουμε να ελπίζουμε ότι με τα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν θα έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις.                
Ιδιαίτερα εμείς στην Ελλάδα πρέπει να είμαστε περήφανοι γιατί, για άλλη μια φορά, δείξαμε              
αντοχές και δείξαμε πειθαρχία. Σας το λέω αυτό ως προσωπική μου εκτίμηση, το κράτος βρέθηκε               
αυτή τη στιγμή να είναι ο φίλος του πολίτη, να είναι αυτός που τον προστάτευσε». 
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Για το αν η ατζέντα της Επιτροπής θα γίνει ευρύτερη και θα αφορά την Ελλάδα και μετά τον                  
κορωνοϊό αλλά και για το αν θα υπάρξουν πυρήνες προβολής των 200 χρόνων στο εξωτερικό:               
«Έχουμε την τύχη μέλη της Ολομέλειας που είναι στις ΗΠΑ, όπως είναι ο Κωνσταντίνος              
Δασκαλάκης, ο Δημήτρης Γόντικας, ο Γκρεγκ Παπαδόπουλος και ο κύριος Παπαδημητρίου να            
δουλεύουν ακριβώς για αυτά τα θέματα. Δουλεύουν, δηλαδή, για δράσεις που θα γίνουν εκεί.              
Υπάρχουν δράσεις που δεν τις ανακοινώνουμε, γιατί ακριβώς δεν μπορούμε να επεκταθούμε            
ακόμη. Ας πούμε, δυο Πανεπιστήμια, το Princeton και το Columbia, χωρίς να μας ζητούν χρήματα,               
θα κάνουν κάτι στην Ελλάδα για την Ελλάδα. Αυτό θα το ανακοινώσουμε σε ερχόμενη συνάντηση.               
Βεβαίως υπάρχουν πυρήνες προβολής. Παρακολουθήστε μας, στην ιστοσελίδα, στο Ημερολόγιο          
και θα δείτε αυτό που λέμε, να ανάβουν “φωτάκια” σε διάφορες πόλεις». 
 
Για το πότε θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα δράσεων: «Σίγουρα το πρόγραμμα των δράσεων θα έχει               
ανακοινωθεί πολύ πριν μπει το 2021. Είναι καταστατική μας υποχρέωση. Και σίγουρα θα έχετε              
ενημέρωση σε τακτά χρονικά διαστήματα ή έκτακτα, αν χρειαστεί, για δράσεις που είναι σημαντικό              
να γνωρίζετε». 
 
 
Οι απαντήσεις του Εκτελεστικού Γενικού Συντονιστή της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» Μάρτων           
Σίμιτσεκ και του Μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Επιτροπής «Ελλάδα 2021»           
Κωστή Κοντογιάννη 
 
Ερωτηθείς για την πορεία του χορηγικού προγράμματος και το αν υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας             
στην Επιτροπή, ο Μάρτων Σίμιτσεκ ανέφερε: «Το χορηγικό πρόγραμμα έχει ατονήσει υπό την             
έννοια ότι δεν έχουν βρεθεί καινούργιοι χορηγοί, δηλαδή δεν έχει ολοκληρωθεί η αρχική μας              
έρευνα. Είχα συζητήσεις με πολύ περισσότερες εταιρείες, οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν λόγω της             
πανδημίας. Η πανδημία σταμάτησε αυτή τη ροή νέων χορηγών. Αυτό δε σημαίνει ότι οι παλαιοί               
χορηγοί έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους. Έχουμε την απαιτούμενη ρευστότητα και για αυτό             
συνεχίζει και λειτουργεί η Επιτροπή. Όσον αφορά στον προϋπολογισμό, όταν ολοκληρωθεί το            
πλέγμα των δράσεων, εξαιρετικά πολύπλοκο γιατί είναι ένα γεγονός που για πρώτη φορά γίνεται              
και δεν έχουμε χαραγμένη πορεία, τότε θα ανακοινωθεί και ο προϋπολογισμός. Και αυτό θα γίνει               
βέβαια με την έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής». 
 
Απαντώντας σε ερωτήσεις για τις δράσεις και την προβολή στο Εξωτερικό ο Κωστής Κοντογιάννης              
ανέφερε: «Έχουμε προτάσεις από Βοστώνη, πολύ συγκεκριμένη πρόταση, να γίνει cluster           
επιχειρηματικότητας, με τη συνεισφορά ξένων funds, στην Ελλάδα. Έχουμε προτάσεις στο           
Μόναχο, να γίνει φεστιβάλ. Ακόμη στα Τίρανα, από την Πρεσβεία των Τιράνων, πάρα πολύ              
ενδιαφέρουσες δράσεις σχεδιασμένες. Έχουμε προτάσεις για το Λονδίνο για συγκεκριμένες          
πολιτιστικές εκδηλώσεις. Απλώς, δεν μπορούμε ακόμη να δεσμευτούμε καθώς δεν έχουν λυθεί            
όλες οι εκκρεμότητες. Αλλά η προσπάθεια είναι σαφέστατα να γίνει αισθητή η παρουσία αυτής της               
επετείου σε όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία του πλανήτη και με τρόπο συντεταγμένο και              
οργανωμένο».  
 
Για το ίδιο θέμα ο Μάρτων Σίμιτσεκ τόνισε: «Να ξέρετε ότι υπάρχει ένας γενικός σχεδιασμός και                
για αυτό, όπως σας αναφέραμε, υπάρχουν τρεις εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών που            
δουλεύουν στα γραφεία μας. Αυτό γίνεται για να συμβάλουν στις δράσεις που θα γίνουν στην               
ομογένεια, σε μερικές σημαντικές πρωτεύουσες του εξωτερικού, οι οποίες θα αφορούν και το             
ευρύτερο κοινό της χώρας».  
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