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Ξεκίνησε η διάθεση του Νομισματικού Προγράμματος της Επιτροπής «Ελλάδα
2021».

Μέσα από το Νομισματικό Πρόγραμμα της Επιτροπής, επανακυκλοφορούν ως συλλεκτικά

ενθύμια της επετείου των 200 χρόνων μετά την Επανάσταση ο Φοίνικας του 1828 και η

Δραχμή του 1832, τα δύο πρώτα νομίσματα του Ελληνικού Κράτους. Σημειώνεται ότι τα

έσοδα από το Νομισματικό Πρόγραμμα θα διατεθούν αποκλειστικά για επετειακές δράσεις

και εκδηλώσεις, καθώς η Επιτροπή δεν λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση. Προμηθευτείτε

το δικό σας συλλεκτικό νόμισμα από το e-shop της Επιτροπής εδώ 
 

https://shop.greece2021.gr/


Ο Φοίνικας του 1828 και η Δραχμή του 1832. Τα δύο διμεταλλικά νομίσματα του
Νομισματικού Προγράμματος

Παρουσίαση των 14 θεσμικών φορέων που συμμετέχουν στο Forum «Η
Ελλάδα το 2040»

Τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, της Προέδρου

της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», Γιάννας Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη, και των εκπροσώπων

των 14 θεσμικών φορέων που συμμετέχουν σε μια από τις εμβληματικές δράσεις της

Επιτροπής, το διεθνές Forum «Η Ελλάδα το 2040», πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27

Ιανουαρίου. Στο πλαίσιο των εργασιών του Forum, οι 14 θεσμικοί φορείς καταγράφουν τα

μεγάλα ζητήματα που θα αντιμετωπίσει ο κλάδος τους τα επόμενα 20 χρόνια αλλά και το

όραμά τους για αυτόν. Διαβάστε περισσότερα εδώ

https://www.greece2021.gr/epikairotita/4967-2021-14-forum-2040


Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα
2021» και οι εκπρόσωποι των 14 θεσμικών φορέων που συμμετέχουν στο

Forum «Ελλάδα 2021»

Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδας με την Πρόεδρο
της Επιτροπής 

Η ένταξη του προγράμματος που έχει ετοιμάσει η Εκκλησία για την επέτειο των 200

χρόνων μετά την Επανάσταση στο Εθνικό Ημερολόγιο Δράσεων και Εκδηλώσεων και η

στενή συνεργασία  με στόχο την οργάνωση και την υλοποίηση κοινών δράσεων

αποφασίστηκαν στη συνάντηση που είχε η Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» με

τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Κυκλοφορία επετειακών προϊόντων με το σήμα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021»

Κυκλοφόρησαν τα επίσημα, αναμνηστικά, επετειακά προϊόντα με το σήμα της Επιτροπής

«Ελλάδα 2021».  Αποκλειστικός αδειούχος της κατηγορίας των χαρτοσχολικών

αναδείχθηκε, μετά από δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό που διενήργησε η Επιτροπή, η

εταιρεία «Διακάκης Εισαγωγική ΑΕ». Στα αυθεντικά αναμνηστικά περιλαμβάνονται

τετράδια, μολύβια, τσάντες, παγούρια, κούπες, ημερολόγια και πολλά άλλα. Δείτε τα εδώ 

https://www.greece2021.gr/epikairotita/4811-synantisi-tou-arxiepiskopou-athinon-kai-pasis-elladas-me-tin-proedro-tis-epitropis-ellada-2021
https://www.greece2021.gr/diafaneia-logodosia/anamnistika-proionta


Τα αυθεντικά αναμνηστικά της επετείου διαθέτουν διακριτικό και μοντέρνο
σχεδιασμό, είναι διακοσμημένα με τα σχέδια και το σήμα της Επιτροπής,

καθώς και με σύμβολα και πρόσωπα της Επανάστασης

Πρόγραμμα επετειακών δράσεων και εκδηλώσεων (1-15 Φεβρουαρίου)

Σειρά επετειακών εκδηλώσεων και δράσεων που γίνονται υπό την αιγίδα της

Επιτροπής «Ελλάδα 2021» βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ή αρχίζουν να υλοποιούνται το

δεκαπενθήμερο 1-15 Φεβρουαρίου 2021.  

Ειδικότερα: 

Η Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα θα πραγματοποιήσει διαδικτυακή συναυλία

στην οποία θα παρουσιαστούν τραγούδια για το 1821.

Η Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης διοργανώνει διαδικτυακή έκθεση στο Λαογραφικό και

Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης αλλά και εκπαιδευτικές δράσεις με θέμα την Ελληνική

Επανάσταση στη Θράκη, οι οποίες θα διαρκέσουν όλη την επετειακή χρονιά.

Σειρά από webinars με τη συμμετοχή διακεκριμένων Ελλήνων επιστημόνων και

πανεπιστημιακών που θα μιλήσουν για την καινοτομία, τη γενετική και την τεχνητή

νοημοσύνη έχει ξεκινήσει το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη σε

συνεργασία με το Hellenic Innovation Network. Τα σεμινάρια θα διαρκέσουν μέχρι τις

10 Ιουνίου και εντάσσονται στον τέταρτο άξονα δράσεων που αφορά το 2021 ως

παράθυρο για την Ελλάδα του μέλλοντος. 

Στην παραγωγή podcast και στη διοργάνωση διαδικτυακών ομιλίων για την

Επανάσταση και τους πρωταγωνιστές της, με στόχο να εμπλουτίσει τις γνώσεις της



Ομογένειας για το 1821, προχωρά το Hellenic Heritage Foundation στο Τορόντο. Η

δράση θα διαρκέσει μέχρι τον Μάρτιο. 

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής προτάσεων για τον 6ο μαθητικό

διαγωνισμό για μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που διοργανώνει το

Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Ιστορικό Αρχείο

του ΕΚΠΑ, με θέμα: «1821-2021: Από τον Αγώνα για Ανεξαρτησία στην καλλιέργεια

της γνώσης. Το Πανεπιστήμιο της Αθήνας στο νεοσύστατο Κράτος». 

Τέλος, στο πλαίσιο της ανάδειξης του 2021 ως παραθύρου στην Ελλάδα του

μέλλοντος, μέσα από το The Gianna Angelopoulos Programme for Science,

Technology and Innovation στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, θα αναπτυχθούν,

καθ'όλη τη διάρκεια του έτους, εκπαιδευτικές δράσεις που θα ενισχύσουν τους

ακαδημαϊκούς δεσμούς ανάμεσα στο φημισμένο Πανεπιστήμιο και

ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Περισσότερες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις που γίνονται από την Επιτροπή ή υπό την

αιγίδα της, αλλά και για όλες τις δράσεις που πραγματοποιούνται για την επέτειο

ανεξάρτητα από τον φορέα υλοποίησής τους, μπορείτε να επισκεφθείτε το Εθνικό
Ημερολόγιο Δράσεων και Εκδηλώσεων της Επιτροπής εδώ
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