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ΕΠΕΣΕΘΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΘΡΑΘΩ ΓΘΑ 

ΣΟΝ ΕΟΡΣΑΜΟ ΣΩΝ 200 ΕΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΠΑΝΑΣΑΗ 

ΣΟΤ 1821 

 

σνεργαζία με ηο Εθνικό και Καποδιζηριακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών 

(ΕΚΠΑ) 

 Γηνξγάλσζε ζηελ Αζήλα, ην Μάξηην 2020, κε πξσηνβνπιία ηνπ 

ΔΚΠΑ θαη ππνζηήξημε ηνπ Οκίινπ ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο, ηνπ 

πξώηνπ Γηεζλνύο Σπλεδξίνπ κε ηίηιν: «Η Ελληνική Επανάζηαζη 

ζηην εποσή ηυν Επαναζηάζευν: Ιδεολογία, ππάξη, κληπονομιέρ». 

Δπηζηεκνληθνί ππεύζπλνη είλαη νη νκόηηκνη θαζεγεηέο Όιγα 

Καηζηαξδή Φέξηλγθ θαη Παζράιεο Κηηξνκειίδεο. Πεξηζζόηεξνη 

από 25 δηαθεθξηκέλνη μέλνη θαη Έιιελεο νκηιεηέο ζα αλαδείμνπλ 

ηε δηεζλή ζεκαζία ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο θαη ζα ηελ 

εληάμνπλ ζην ράξηε ησλ παγθόζκησλ επαλαζηάζεσλ. Τα 

πξαθηηθά ζα εθδνζνύλ ζηελ αγγιηθή γιώζζα από δηεζλή 

εθδνηηθό νίθν. 
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 Υινπνίεζε επηζηεκνληθνύ πξνγξάκκαηνο κε θεληξηθό ζέκα ηηο 

«Ότειρ ηηρ καθημεπινόηηηαρ ζηην επαναζηαηημένη Ελλάδα». 

Σηόρνο είλαη λα πξνθύςεη λέν επηζηεκνληθό έξγν από λένπο 

θπξίσο επηζηήκνλεο, ππό ηε δηεύζπλζε ηεο Δπ. Καζεγήηξηαο 

Βαζηιηθήο Σεηξελίδνπ θαη ηεο Οκ. Καζεγήηξηαο Όιγαο 

Καηζηαξδή Φέξηλγθ.  Τν πξόγξακκα ζα εζηηάδεη ζε δπν 

ζεκαηηθέο:   

- Αθελόο, ζα επηρεηξήζεη λα πξνζεγγίζεη  ηελ Δπαλάζηαζε 

«από ηα θάησ», κέζα από ζπιινγηθέο δηακαξηπξίεο θαη 

αηηήκαηα απιώλ αλζξώπσλ πξνο ηηο Αξρέο θαηά ηε δηάξθεηά 

ηεο. 

- Αθεηέξνπ, ζα αλαδείμεη κηα ακηγώο νηθνλνκηθή παξάκεηξν, 

ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, δειαδή ηε δηαθίλεζε πξντόλησλ, 

ηηο ηηκέο θαη ηελ θαζεκεξηλόηεηα ηεο αγνξάο ζηηο πόιεηο ηνπ 

επαλαζηαηεκέλεο Διιάδαο. Τα απνηειέζκαηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζα αλαθνηλσζνύλ ζην επξύ θνηλό. 

 Γηνξγάλσζε έληεθα Ηκεξίδσλ κε θνηλή ζεκαηηθή «200 σπόνια 

ελληνικού κπάηοςρ. Απολογιζμοί και πποοπηικέρ» Πξόεδξνο ηεο 

νξγαλσηηθήο επηηξνπήο είλαη ν θαζεγεηήο Νίθνο Αιηβηδάηνο. Σην 

πιαίζην ησλ Ηκεξίδσλ ζα εμεηδηθεπηνύλ ζεκαληηθέο πηπρέο ηνπ 

εζληθνύ βίνπ όζνλ αθνξά ηνλ θνηλνβνπιεπηηζκό, ηε δηπισκαηία 

θαη ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, ηελ νηθνλνκία, ηε δεκόζηα δηνίθεζε 

θαη ηε δηθαηνζύλε, ηελ εθπαίδεπζε, ηνλ πνιηηηζκό, ηελ 

αξραηνινγία, ην γισζζηθό δήηεκα, ηελ ηζηνξία ησλ ελόπισλ 

δπλάκεσλ, ηε δεκόζηα πγεία θαη ηελ θνηλσληθή αζθάιεηα. Τν 

απνηέιεζκα απηώλ ησλ παξεκβάζεσλ ζα απνηειέζεη ην 

πεξηερόκελν έληππσλ  εγρεηξηδίσλ, πνπ ζα απεπζύλεηαη ζε έλα 

αλαγλσζηηθό θνηλό πέξαλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο.  
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 Κύθινο δηαιέμεσλ από εηδηθνύο επηζηήκνλεο ηνπ ΔΚΠΑ θαη 

ππεύζπλε ηελ θαζεγήηξηα Μαξία Δπζπκίνπ, κε ζέκα: «21 ομιλίερ 

για ηο '21». Οη δηαιέμεηο ζα απεπζύλνληαη ζην επξύ θνηλό, όρη 

κόλνλ ηεο Αζήλαο, θαη ζα αθνξνύλ ηηο επξσπατθέο δπλάκεηο θαη 

ηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία ζην α΄ κηζό ηνπ 19νπ αηώλα, 

θαζώο θαη ηελ πξνεπαλαζηαηηθή ειιεληθή θνηλσλία θαη ηελ 

ηδενινγηθή πξνεηνηκαζία ηνπ Αγώλα. 

 

σνεργαζία με ηο Εθνικό Θζηορικό Μοσζείο 

 Γηνξγάλσζε πισηήο πεξηνδεύνπζαο έθζεζεο κε πνιπηηκόηαηεο 

ζπιινγέο αξρεηαθνύ θα εζλνινγηθνύ ραξαθηήξα γηα ηελ 

Δπαλάζηαζε θαη ηνλ πξώηκν εζληθό καο βίν, ε νπνία ζα 

αλαδεηθλύεη ηε ζεκαζία ησλ λαπηηθώλ δπλάκεσλ ζηνλ Αγώλα 

ηεο Αλεμαξηεζίαο. Ιζηηνθόξν ζα δηαπιεύζεη ην Αηγαίν 

πεξλώληαο από 19 ηζηνξηθά λεζηά (Ύδξα, Σπέηζεο, Αίγηλα, Φίν, 

Χαξά, θ.ά.). Όηαλ ζηα ηέιε Ινπλίνπ 2021 ε «ελ πισ» απηή 

έθζεζε ζα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη κέξνο ηνπ δηάπινπ ηνπ Αηγαίνπ 

θαηαιήγνληαο ζηε Φίν, ηα εθζέκαηά ηεο ζα παξνπζηαζζνύλ ζην 

Μνπζείν Μαζηίραο Φίνπ ηνπ ΠΙΟΠ γηα δύν κήλεο, πξηλ 

μεθηλήζεη γηα ην ππόινηπν ηνπ ηαμηδηνύ ηεο, κε ηειηθό πξννξηζκό 

ην Καζηειόξηδν. 

Πολιηιζηικό Ίδρσμα Ομίλοσ Πειραιώς 

Η ζπλεξγαζία ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο κε ην Δζληθό Ιζηνξηθό 

Μνπζείν ζα απνδώζεη πεξηνδηθέο εθζέζεηο ζε άιια δύν 

επηιεγκέλα Μνπζεία ηνπ ΠΙΟΠ: ην Μνπζείν Αξγπξνηερλίαο ζηα 

Γηάλλελα θαη ην Υπαίζξην Μνπζείν Υδξνθίλεζεο ζηε 

Γεκεηζάλα. Σε απηέο ηηο εθζέζεηο ζα ηζηνξνύληαη ε 

πξνεηνηκαζία ηνπ Αγώλα, ηα γεγνλόηα, ηα πξόζσπα θη νη ηξόπνη 

ηνπ πνιέκνπ, πηπρέο ηεο δσήο ησλ αγσληζηώλ θαη ηνπ άκαρνπ 
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πιεζπζκνύ θαη όςεηο ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο δσήο ηεο 

πεξηόδνπ, ε ζπγθξόηεζε ηνπ θξάηνπο θαη ε αλαγλώξηζε ησλ 

Αγσληζηώλ. Δπίζεο, ζα παξνπζηάδεηαη «Χπονολόγιο ηος Αγώνα 

ηος 21» κε ηε ξνή ησλ πνιεκηθώλ θαη πνιηηηθώλ γεγνλόησλ, ελώ 

ζηελ πξώηε πεξίπησζε έκθαζε ζα δίδεηαη ζηε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή ηεο Ηπείξνπ θαη ζηε δεύηεξε ζηελ παξαγσγή ηεο 

κπαξνύηεο, ε νπνία αλαπαξίζηαηαη ζην Μνπζείν Γεκεηζάλαο.  

 Γεκηνπξγία αλακλεζηηθνύ κεηαιιίνπ από ηε δηεζλνύο θύξνπο 

Υδξαία ζρεδηάζηξηα Έιελα Βόηζε, κε παξάιιειε αμηνπνίεζε 

ησλ πινύζησλ ζπλαθώλ ζπιινγώλ ηνπ Μνπζείνπ. Τν κεηάιιην 

ζα απνλέκεηαη ηηκεηηθά ζε επηθαλή πξόζσπα, ηδξύκαηα, 

πνιηηεηαθνύο ζεζκνύο θαη αθαδεκατθνύο θνξείο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ενξηαζκό.  

 

σνεργαζία με ηην Εθνική Λσρική κηνή 

 

Με ρνξεγία ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο ζα ηππσζνύλ ηα 

θαιιηηερληθά πξνγξάκκαηα γηα ηηο εηδηθά δηακνξθσκέλεο γηα ηελ 

Τξάπεδα παξαζηάζεηο ηεο Δζληθήο Λπξηθήο Σθελήο κε ζέκα ηελ 

Δζληθή Μνπζηθή Σρνιή: πξόθεηηαη γηα ηα έξγα «Δέζπυ», όπεξα 

ηνπ Παύινπ Καξξέξ θαη «Χοπογπαθία μπαλέηος» ηνπ Νίθνπ 

Σθαιθώηα-Διιεληθνί ρνξνί. 

 

σνεργαζία με ηα Γενικά Αρτεία ηοσ Κράηοσς 

Ο Όκηινο ζα ππνζηεξίμεη επίζεο κηα ζεηξά από εθδόζεηο κε 

πξσηόηππν εξεπλεηηθό πεξηερόκελν πνπ θηινδνμνύλ λα 

πξνζειθύζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ γεληθνύ θνηλνύ. «Το 1821 και 

οι ππυηαγυνιζηέρ ηος», ζα είλαη κηα έθδνζε ηεθκεξίσλ από ηηο 

πινύζηεο ζπιινγέο ηνπ εζληθνύ αξρεηαθνύ καο θνξέα, ησλ 
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Γεληθώλ Αξρείσλ ηνπ Κξάηνπο, θαη ζα απνηειέζεη αθηέξσκα ζε 

πξόζσπα πνπ έδξαζαλ από ηελ πξνεπαλαζηαηηθή πεξίνδν κέρξη 

θαη ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ Ισάλλε Καπνδίζηξηα. Δπηζηνιέο θαη 

ηδηόρεηξα ζεκεηώκαηά ηνπο ζα απνηππσζνύλ ζε κηα πξσηόηππε 

νκνηνγξαθηθή ή ηξηζδηάζηαηε αλαπαξαγσγή πξνζσπνγξαθηθώλ 

ηεθκεξίσλ. Η έθδνζε ζα αμηνπνηεζεί εθζεζηαθά θαζώο θαη ζε 

εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο πνπ ζα εμνηθεηώλνπλ ηα παηδηά κε ηα 

πξόζσπα πίζσ από ηα γεγνλόηα θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Αγώλα.  

 

Έκδοζη ποσ θα περιλαμβάνει ηα «Δεληία Ειδήζεων» ηης 

περιόδοσ 1821-1822 

Τα «Δεληία Ειδήζευν» ηεο πεξηόδνπ 1821-1822 ηα νπνία νη 

γαιιηθέο πξνμεληθέο θαη δηπισκαηηθέο αξρέο απέζηειιαλ ζην 

Υπνπξγείν Δμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ ηεο ρώξαο ηνπο κε ζθνπό λα 

ελεκεξώζνπλ γηα ό,ηη ζπλέβαηλε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη ηηο 

επαξρίεο ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο ζα κεηαγξαθνύλ θαη ζα 

κεηαθξαζηνύλ γηα ηηο αλάγθεο κηαο κεγάιεο έθδνζεο πνπ ζα 

βνεζά ηόζν λα παξαθνινπζήζνπκε ηα γεγνλόηα αιιά θπξίσο λα 

αθνινπζήζνπκε ηε καηηά ησλ μέλσλ πάλσ ζ’ απηά. Τν 

πεξηερόκελν ηεο έθδνζεο ζα ππνδεηρζεί θαη ζα ζρνιηαζζεί από 

ηνπο Άλλα Πνπξαληηέ-Νηπηέηι–Λντδίδνπ, η. δηεπζύληξηα ηνπ 

Κέληξνπ Δπηζηεκνληθώλ Δξεπλώλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

θαη Νηθόιαν Καξαπηδάθε, θαζεγεηή ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ 

θαη Πξόεδξν ηεο Δθνξείαο ησλ Γεληθώλ Αξρείσλ ηνπ Κξάηνπο. 

Από ην έξγν ζα πξνθύςεη έθζεζε βαζηζκέλε ζην πιηθό θαη ηα 

ηζηνξηθά ηνπ ζπκπεξάζκαηα ζε ζπλδηνξγάλσζε ησλ δύν θνξέσλ. 

 

σνεργαζία με ηο Ίδρσμα Σάκης ινόποσλος - ποσδαζηήριο 

Νεοελληνικής Ποίηζης 
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Έθδνζε κε πνηεηηθά έξγα ηεο πεξηόδνπ ηεο Δπαλάζηαζεο θαη 

έξγα ηεο δηεζλνύο πνηεηηθήο θηιειιεληθήο παξαγσγήο, κε ζηόρν 

λα αλαδεηρζεί ν θηιειιεληζκόο, κηα βαζηθή παξάκεηξνο γηα ηελ 

επηηπρή έθβαζε ηεο Δζλεγεξζίαο.  

 

Δπίζεο ην ΠΙΟΠ ζα δηνξγαλώζεη: 

  εξγαζηήξηα γηα λένπο 18 έσο 21 εηώλ ζηνπο ηόπνπο δξάζεο ηνπ 

Ιδξύκαηνο (9+2 ζεκεία). Οη ζπκκεηέρνληεο ζα θιεζνύλ λα 

πξνβιεκαηηζηνύλ γύξσ από ηε «δηθή» ηνπο επαλάζηαζε κε 

άμνλεο ηελ πξόνδν, ην δπλακηζκό θαη ηελ θαηλνηόκν δηάζεζε, 

 ζεαηξηθή παξάζηαζε κε αληηθείκελν ηε δξάζε ηεο Φηιηθήο 

Δηαηξείαο βαζηζκέλν ζε έλα παξακύζη ηεο Σνθίαο Καιαληδάθνπ 

ζρεηηθά κε ηνπο ζξπιηθνύο κπαξνπηόκπινπο ηεο Γεκεηζάλαο. 

 Γηνξγάλσζε θηλεκαηνγξαθηθώλ αθηεξσκάησλ πιαηζησκέλσλ 

από νκηιίεο θαζώο θαη ζεηξά εκεξίδσλ πνπ ζπλδένληαη κε 

εθδόζεηο ηνπ ΠΙΟΠ, εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο θαη εξγαζηήξηα γηα 

ελήιηθεο. 

 


