
200 
Χρόνια 
από την 
Ελληνική 
Επανάσταση
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

• Ιδρύθηκε το 2016 με σκοπό την προαγωγή της 
έρευνας και της καινοτομίας στο πλαίσιο της εθνικής 
στρατηγικής για την Έρευνα και την Καινοτομία. 
• Αποτελεί έναν νέο θεσμό μέσω του οποίου 
επιχειρείται μια βαθιά μεταρρυθμιστική τομή: Για 
πρώτη φορά η ίδια η επιστημονική και ακαδημαϊκή 
κοινότητα της χώρας συμμετέχει ενεργά στη χάραξη 
της ερευνητικής πολιτικής της Ελλάδας, αξιολογεί 
και αξιολογείται και θέτει τα θεμέλια για τη 
διασύνδεση της έρευνας με την καινοτομία. 
• Εποπτεύεται από τον Αρμόδιο για θέματα 
Έρευνας και Καινοτομίας Υφυπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων διά της Γενικής Γραμματείας Έρευνας 
και Καινοτομίας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.:

• Η αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού καθώς 
και η ενίσχυση και αναβάθμιση των ερευνητικών 
υποδομών της χώρας. 
• Η υποστήριξη των επιστημόνων και η ανάσχεση 
του φαινομένου εκροής Ελλήνων/Ελληνίδων 
επιστημόνων στο εξωτερικό. 
• Η διάδοση των επιστημονικών γνώσεων στην 
ευρύτερη κοινωνία καθώς και η καλλιέργεια μιας 
ευρύτερης ερευνητικής κουλτούρας. 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.:

• Ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών
• Προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας
• Χρηματοδότηση ερευνητικών έργων 
Μεταδιδακτόρων
• Χορήγηση υποτροφιών σε Υποψήφιους/ες 
Διδάκτορες
• Επιστήμη και Κοινωνία
• Εμβληματικές Δράσεις

Όραμα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι να αποτελέσει 
έναν μόνιμο και ανεξάρτητο πυλώνα 

σταθερής στήριξης της ελεύθερης έρευνας 
στη χώρα χωρίς γεωγραφικούς και 

θεματικούς περιορισμούς.

22 ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

276.585.000€

15 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

195.695.000€

938 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

632 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ, το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. προβάλλει 
τα 10 χρηματοδοτούμενα έργα 

της 1ης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – 
«200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση», 
η οποία είχε ως στόχο τη χρηματοδότηση της 

δημόσιας προβολής ερευνητικών έργων ή δράσεων 
υψηλής επιστημονικής ή/και καλλιτεχνικής 
ποιότητας, που με καινοτόμες προσεγγίσεις 

αναδεικνύουν διάφορες πτυχές της Ελληνικής 
Επανάστασης του 1821, 

όπως την επίδραση που είχε αυτή στη διάπλαση και 
εξέλιξη της οικονομίας, της κοινωνίας, 

του πολιτισμού και της πολιτικής 
στο ελληνικό κράτος ή/και την ευρωπαϊκή διάσταση 

του γεγονότος. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Λεωφόρος Συγγρού 185 & Σάρδεων 2, 17121 Νέα Σμύρνη

210 64 12 410, 420
info@elidek.gr

 Οι πόροι του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
βάσει της από 15.07.2016 Δανειακής Σύμβασης (180.000.000€) 

καθώς και από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (120.000.000€). Επιπλέον, έχει λάβει δωρεά ύψους 5.000.000€ 

από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.



Επαναστατικά Παλίμψηστα. Η εικαστική αναπαράσταση του δικτύου των ιδιαίτερων αστικών τόπων στο χωροχρονικό φάσμα της Ελληνικής Επανάστασης
Ευφροσύνη Τσακίρη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εικονογραφήγημα 1821
Αντώνης Νικολόπουλος (Soloup), Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Ιστορικό Τοπίο της Ελληνικής Επανάστασης (1821-1832). 
Διαδραστικός Άτλας – Γεωγραφικό Αφήγημα
Γιώργος Τόλιας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Απομνημονεύματα 
Κολοκοτρώνη: 

ένα διαδραστικό 
θεατρικό ντοκιμαντέρ

Μαριάννα Κολοβού,
Εθνικό & 

Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ζωντανεύοντας την Αθήνα της Επανάστασης
Ανδρομάχη Γκαζή,

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών

Βοηθώντας την Επανάσταση, στηρίζοντας τη δημιουργία Ελληνικού κράτους. 
Από τις άγνωστες ιστορίες του 1821. Σύνθετη δημιουργία: θεατρική παράσταση - 
εικονική πραγματικότητα.
Ματθαίος Σαντοριναίος, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821
Ιωάννης Κομπατσιάρης, Εθνικό Κέντρο 
Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

Θεσμοί και κοινωνία στην 
επαναστατημένη Ελλάδα: 

οι μαρτυρίες των δικαστικών 
και αστυνομικών αρχείων

Βασιλική Σειρηνίδου,
Εθνικό & Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η διαπάλη παράδοσης 
και νεωτερικότητας 
και το Σύνταγμα 
υπό το «κράτος» της 
Επανάστασης του 1821
Τριανταφυλλιά 
Παπαδοπούλου,
Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης  

Βιωματικό εκπαιδευτικό παιχνίδι για τη διερεύνηση
της κοινωνικής ταυτότητας της Επανάστασης
Φοίβος Μυλωνάς, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
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