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Το πρόγραμμα των επετειακών δράσεων και εκδηλώσεων της «Πρωτοβουλίας 1821-2021» για 
τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης παρουσιάστηκε την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου, στο 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.  
 

 
 
Δεκατέσσερα συνεργαζόμενα κοινωφελή, πολιτιστικά και επιστημονικά Ιδρύματα και περισσό-
τεροι από 75 φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό συνεργάστηκαν επί δυόμισι και πλέον χρόνια 
για την οργάνωση και προετοιμασία περίπου 130 δράσεων, οι οποίες παρουσιάστηκαν αναλυ-
τικά από τον συντονιστή της Πρωτοβουλίας, σύμβουλο στην Εθνική Τράπεζα, κ. Ιωάννη 
Μάνο και θα πραγματοποιηθούν στην διάρκεια της τριετίας 2020-2022.  
 
Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών έχο-
ντας θέσει στις ερευνητικές προτεραιότητές του τη μελέτη της Ελληνικής Επανάστασης του 
1821 από την εποχή της ίδρυσής του, συμμετέχει ενεργά στις δράσεις της Πρωτοβουλίας. Τα 
τελευταία χρόνια, το Ινστιτούτο έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει νέα ερευνητικά προγράμματα με 
αφορμή τον επετειακό εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση. 
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Ο Διευθυντής και Πρόεδρος Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Ερευ-

νών, Δρ. Βασίλειος Γρηγορίου, κατά τον σύντομο χαιρετισμό 

του, καλωσόρισε την Πρωτοβουλία 1821-2021, επισημαίνοντας 

τη σπουδαιότητα και τον θετικό αντίκτυπο που επιφέρουν συ-

νέργειες σαν αυτήν, ανάμεσα σε φορείς του ιδιωτικού τομέα. 

Ειδικότερα, σημείωσε: «Με αφορμή τη συστηματική αυτή συ-

νεργασία που αναπτύσσεται ανάμεσα σε τόσους ιδιωτικούς φο-

ρείς εγνωσμένου κύρους για την Πρωτοβουλία 1821-2021, θα 

ήθελα να εκφράσω την πίστη μου σε τέτοιου είδους συνέργειες 

και να ευχηθώ να ακολουθήσουν και άλλες που θα μιμούνται το 

παράδειγμα αυτής της ενότητας & της σύμπνοιας που επιδει-

κνύει ο ιδιωτικός τομέας στην παρούσα συγκυρία. Οποιαδήποτε 

στήριξη σε πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκο-

πούς θα πρέπει να αντιμετωπίζεται όχι ως δαπάνη αλλά ως ε-

πένδυση στο μέλλον και στη νέα γενιά.» 

 

 

Η Διευθύντρια του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ), κα 

Μαρία – Χριστίνα Χατζηιωάννου, κατά την ομιλία της, αναφέρ-

θηκε στη διαχρονική ενασχόληση του Τομέα Νεοελληνικών Ερευνών 

του Ινστιτούτου με την Ελληνική Επανάσταση, ενώ ανέφερε τις ση-

μαντικότερες δραστηριότητες που βρίσκονται σε εξέλιξη, στο πλαί-

σιο της «Πρωτοβουλίας 1821-2021»:«Το Ινστιτούτο, με την ευγε-

νική υποστήριξη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, μέσω της 

«Πρωτοβουλίας», δημιούργησε μια νέα εκδοτική σειρά από ευσύνο-

πτες μονογραφίες η οποία φέρει τον τίτλο «Ιστορική Βιβλιοθήκη 

1821». Στόχος της σειράς είναι να εξεταστούν αγνοημένες έως 

τώρα προϋποθέσεις που συνετέλεσαν στη γένεση, στην προετοιμα-

σία και στην πραγμάτωση της Ελληνικής Επανάστασης, καθώς και 

να αναδειχθεί ο ρόλος που διαδραμάτισαν γνωστά και άγνωστα πρό-

σωπα στη διαμόρφωση αλλά και στην αναπαράστασή της Eπανάστασης. Τα πρώτα τρία έργα 

της σειράς έχουν ήδη δημοσιευτεί και θα παρουσιαστούν στις 17 Φεβρουαρίου. Επιπλέον μαζί 

με άλλα σχετικά έργα, υλοποιείται στο ΙΙΕ το ερευνητικό έργο «Τα οικονομικά του Αγώνα 

– Φορολογία και Κράτος», με την υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας και με αντικείμενο την 

πρωτότυπη ψηφιακή επεξεργασία φορολογικών καταστίχων της περιόδου της Ελληνικής Επα-

νάστασης, με στόχο τη διερεύνηση των μηχανισμών λειτουργίας της οικονομίας, αλλά και των 

πρωταγωνιστών στο υπό συγκρότηση νέο δημοσιονομικό σύστημα.» 
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Οι συντελεστές και οι δράσεις της «Πρωτοβουλίας 1821-2021» 
 
Ως προς το πρόγραμμα εκδηλώσεων και τους συντελεστές της Πρωτοβουλίας, στην παρουσί-
αση υπογραμμίστηκε ότι:  
 
Ενενήντα πανεπιστημιακοί και ερευνητές απαρτίζουν τις επιστημονικές επιτροπές της, ενώ 
περισσότεροι από 450 επιστήμονες από όλο τον κόσμο θα συμμετέχουν ως ομιλητές στα 
διεθνή συνέδρια. 
 
Επιπλέον, 16 πολιτιστικοί οργανισμοί συνεργάζονται για την υλοποίηση 10 εκθέσεων και 12 
μεγάλων μουσικών εκδηλώσεων, με θέματα εμπνευσμένα από την Επανάσταση του 1821.  
 
Παράλληλα, περισσότερες από οκτώ δράσεις αφορούν το μέλλον της χώρας, ενώ τουλάχιστον 
43 επιστημονικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε έξι χώρες του εξωτε-
ρικού. 
 
Όλες οι δράσεις διαπνέονται από την ιδέα ότι η επέτειος θα πρέπει να επιδράσει ως αφορμή 
εθνικού αναστοχασμού, με βάση το αξίωμα ότι η Ιστορία αποτελεί πηγή έμπνευσης για το 
μέλλον. 
 
Κάθε Ίδρυμα και η Τράπεζα διατηρούν τη φυσιογνωμία, την αυτονομία και τους στόχους τους 
και στηρίζουν δράσεις στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας», οι οποίες συνδέονται με αυτούς. 
Όμως, όλοι θεωρούν ότι είναι αναγκαίο να αναδειχθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ένα 
παράδειγμα συνεργασίας, διαλόγου και ενότητας.  
 
 
Από το βράδυ της Παρασκευής 31 Ιανουαρίου 2020 θα λειτουργεί και θα εμπλουτίζεται η 
ιστοσελίδα www.protovoulia21.gr, με το πληροφοριακό υλικό για τις προγραμματισμένες δρά-
σεις. 
 
Η «Πρωτοβουλία 1821-2021» είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των εξής φορέων και Ιδρυμά-
των: Εθνική Τράπεζα, Ίδρυμα Ευγενίδου, Ιδρυμα Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β. & Μ. 
Θεοχαράκη, Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, Κοινωφελές Ίδρυμα 
Κοινωνικού & Πολιτιστικού Εργου (ΚΙΚΠΕ), Ίδρυμα Λαμπράκη, Κοινωφελές Ίδρυμα Α. Κ. Λα-
σκαρίδη, Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη,  Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, Ίδρυμα Α. 
Γ. Λεβέντη, Ίδρυμα Μποδοσάκη, Ίδρυμα Παιδείας & Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Κοινωφελές 
Ίδρυμα Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ, Ίδρυμα Ωνάση.  
 
 
 

http://www.protovoulia21.gr/

