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Γενική Γραμματεία 
Δημόσιας Διπλωματίας
και Απόδημου Ελληνισμού

Μνημόνιο συνεργασίας για την προώθηση 
του Προγράμματος Επετειακών Δράσεων 
της Τράπεζας Πειραιώς στις εστίες 
του ομογενειακού Ελληνισμού

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (ΕΙΜ)

•Αναμνηστικό μετάλλιο 
για τα 200 χρόνια της 
Ελληνικής Επανάστασης

•Έκθεση «Εν Πλω» 
με ιστορικά κειμήλια 
και αρχειακό υλικό 
από τις συλλογές 
του ΕΙΜ, σε τόπους του 
νησιωτικού μας χώρου 
που πρωτοστάτησαν 
το 1821

Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

•Διεθνές Συνέδριο 
«Η Ελληνική Επανάσταση στην εποχή 
των Επαναστάσεων (1776-1848). 
Επαναξιολογήσεις και συγκρίσεις»

•Εκπόνηση επιστημονικού προγράμματος 
και έκδοση «Όψεις της καθημερινότητας 
στην Επαναστατημένη Ελλάδα»

•Έντεκα Ημερίδες «200 χρόνια ελληνικού 
κράτους. Απολογισμοί και προοπτικές»

•Κύκλος διαλέξεων «21 ομιλίες για το '21»

Εθνική
Λυρική Σκηνή

Συνδυαστική παράσταση 
της όπερας «Δέσπω» του 
Παύλου Καρρέρ και της 
χορογραφίας μπαλέτου 
«Ελληνικοί Χοροί» του 
Νίκου Σκαλκώτα

Γενικά Αρχεία
του Κράτους

Έκδοση
«Το 1821 και οι 
πρωταγωνιστές του» 
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Έκδοση 
«Γαλλικά Δελτία 
Ειδήσεων για την 
Ελληνική Επανάσταση. 
Έτη 1821-1822» 

Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Ομίλου Πειραιώς  (ΠΙΟΠ) 

Τράπεζα Πειραιώς 

Έκδοση του ποιήματος 
«Ύμνος εις την Ελευθερίαν»  
του Διονυσίου Σολωμού 
με ξυλογραφίες 
των αγωνιστών του 1821
του Γιάννη Ψυχοπαίδη

Ίδρυμα «Τάκης Σινόπουλος
Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Ποίησης»

Έκδοση Ανθολογικού 
τόμου «Χαίρε, ω χαίρε, 
Ελευθεριά! Ο Αγώνας του 
Εικοσιένα στην Ελληνική 
και Ξένη ποίηση»

Εκπόνηση επιστημονικής μελέτης και 
έκδοση «Αγροτικός τομέας στην Ελλάδα: 
200 Χρόνια Ιστορίας. Μελλοντικές 
προκλήσεις και προοπτικές»

Έκθεση σε συνεργασία με το ΕIM 
«Το ’21 αλλιώς: Η Ελληνική Επανάσταση με 
φιγούρες και διοράματα PLAYMOBIL» στο Μουσείο 
Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού στη Σπάρτη, στο 
Μουσείο Πλινθοκεραμοποιΐας στον Βόλο και στο 
Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου
Εκθέσεις ιστορικών κειμηλίων και αρχειακού 
υλικού από τις συλλογές του ΕΙΜ, στο Μουσείο 
Αργυροτεχνίας στα Γιάννενα, στο Υπαίθριο 
Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα και στο 
Μουσείο Μαστίχας Χίου
Θεατρική παράσταση «Φιλική Εταιρεία: 
Η αδελφότητα πίσω από την Επανάσταση» 
σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη
Έκδοση του παραμυθιού της Σοφίας Καλαντζάκου 
για τη Δημητσάνα και τους μπαρουτόμυλους
Εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και 
εργαστήρια σε σημεία παρουσίας του ΠΙΟΠ

Επιστημονική ομάδα του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών
Σ. Χαρουτουνιάν, Κ. Τσιμπούκας, 
Δ. Παναγιωτόπουλος, Ε. Νέλλας & 
Ε. Ευεργέτης

Νικόλαος Καραπιδάκης
Καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου 
και Πρόεδρος της Εφορείας των Γενικών 
Αρχείων του Κράτους 
Άννα Pouradier Duteil - Λοϊζίδου
τ. Διευθύντρια του Κέντρου Επιστημονικών 
Ερευνών της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού
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Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στον εορτασμό της επετείου των 200 χρόνων 
από την Επανάσταση του 1821, με δράσεις που τονίζουν το οικουμενικό της 
Μήνυμα και αναδεικνύουν το ιστορικό της πλαίσιο: τους αγώνες των Ελλήνων 
για την κατάκτηση της ελευθερίας τους, οι οποίοι φωτίζουν την πορεία μας στη 
διαδρομή αυτών των δύο αιώνων. 
Η πορεία αυτή ξεκίνησε το 1821, στη συγκυρία της συνάντησης του πόθου του 
λαού για ελευθερία, της επίδρασης του ευρωπαϊκού διαφωτισμού και της δράσης 
της Φιλικής Εταιρείας. Όλα αυτά συνέβαλαν στην αποκρυστάλλωση της εθνικής 
ταυτότητας και του οράματος για ανεξαρτησία, που πυροδότησαν το ξέσπασμα της 
Επανάστασης και βοήθησαν τους αγωνιστές να αντέξουν τις θυσίες ενός άνισου 
αγώνα. Μιας Επανάστασης που οδήγησε στην ίδρυση του ελληνικού εθνικού κράτους.
Ο εορτασμός της επετείου των 200 χρόνων είναι μια ευκαιρία κατανόησης της 
ιστορίας μας, αναστοχασμού και αποτίμησης της πορείας μας. Είναι επίσης η 
στιγμή να αναλογιστούμε πώς θα συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός καλύτερου 
μέλλοντος του Ελληνισμού. 
Οι δράσεις της Τράπεζας Πειραιώς, ερευνητικές, εκπαιδευτικές, εκδοτικές, καλλιτεχνικές, 
συνέδρια, ημερίδες και εκθέσεις, σχεδιάστηκαν και οργανώθηκαν σε συνεργασία 
με εκπαιδευτικά και επιστημονικά ιδρύματα, μουσεία, πολιτιστικούς φορείς και 
κορυφαίες στον τομέα τους προσωπικότητες και στοχεύουν να λειτουργήσουν με 
δύναμη αναγεννητική για τη χώρα.
Ευελπιστούμε η επέτειος των 200 χρόνων να αποδειχθεί για όλους μας μια 
ιστορική ευκαιρία να ανανεώσουμε την εθνική μας αυτοπεποίθηση και το 2021 να 
αποτελέσει έτος - αφετηρία για ανασυγκρότηση, ώστε η Ελλάδα να αντιμετωπίσει 
με επιτυχία τις προκλήσεις του μέλλοντος. 

info@eleftheroi.gr  |  www.eleftheroi.gr
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