
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 3ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016  
 

10:30 Εορτασμός Επετείου Εθνικού Αγώνος Κύπρου Ε.Ο.Κ.Α. και 
προσκλητήριο πεσόντων  

 

11:00 Επετειακή Θεατρική παράσταση από τα εκπαιδευτήρια 
ΓΕΙΤΟΝΑ στον προαύλιο χώρο του Μητροπολιτικού Ιερού  
Ναού  Αγίου Νικολάου  Σπετσών. 

 

12:00   

 ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ  
Επίσημη Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου 
Νικολάου, παρουσία του Ιερού κλήρου, των Αρχών και του λαού 
της πόλης μας. 

 

 ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΩΝ 
Επιμνημόσυνη  Δέηση  στο  μνημείο  των  πεσόντων  στον   
Μητροπολιτικό Ιερό  Ναό  Αγίου  Νικολάου  και   κατάθεση 
στεφάνων.  

 

 ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ της ημέρας από το φιλόλογο κ. Παύλο 
Παρασκευαΐδη.  

 

 Απαγγελία του ποιήματος, του Σπετσιώτη ποιητή Γ. Στρατήγη, 
«Ο Ματρόζος» από τον Νικόλαο Τσαπάρα. 

 

 Έπαρση της σημαίας της Επανάστασης στο Ιστορικό 
καμπαναριό του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου. 

 

 ΚΩΔΩΝΟΚΡΟΥΣΙΕΣ  
 

Τήρηση ενός λεπτού  σιγής στη μνήμη των ενδόξων νεκρών μας. 
 

 ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ από το Μουσικό Σύλλογο Σπετσών 
 

 Αναπαράσταση της αναχώρησης του Σπετσιώτικου Στόλου για 
την πολιορκία των κάστρων της Πελοποννήσου.  

 

 

Ο Δήμαρχος Σπετσών 
 

 
Παναγιώτης Κ. Λυράκης 

 
 
 

 
 
 
 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 3ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1821 
 

Το βράδυ, Σάββατο του Λαζάρου 2 Απριλίου 1821, στο σπίτι του φιλικού 

Γεωργίου Πάνου, οι πρόκριτοι των Σπετσών έκαναν σύσκεψη, 

συζητώντας, αν θα έπρεπε να περιμένουν τους Υδραίους για να βγουν 

από κοινού στον Αγώνα. Η σύσκεψη έληξε χωρίς  να ληφθεί καμία 

απόφαση. Αυτή τη φορά όμως οι νεότεροι δεν περίμεναν άλλο και 

πήραν την κατάσταση στα χέρια τους. Αφού διαμαρτυρήθηκαν με 

φωνές έξω από το σπίτι του Γ. Πάνου, αποδοκιμάζοντας τη κωλυσιεργία 

των γερόντων, κατέβηκαν ξημερώματα της Κυριακής των Βαΐων στο 

κτήριο της καγκελαρίας, που ήταν στο λιμάνι, κατέβασαν από τους 

εξώστες τα τουρκικά εμβλήματα και στη θέση τους ύψωσαν την 

επαναστατική σημαία. Το συγκεντρωμένο πλήθος με ενθουσιώδεις 

ζητωκραυγές επιδοκίμασε τα γεγονότα. Ακολούθησε δοξολογία στο 

Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, προστάτη του νησιού. Αποφασίστηκε 

να εκπλεύσει ο σπετσιώτικος στόλος για πολιορκία των ισχυρών 

φρουρίων της Πελοποννήσου, αλλά και για να κάνει γνωστά τα 

γεγονότα και να ξεσηκώσει και άλλους Έλληνες.  

 

 

 

 

 

Τελετάρχης: Σπύρος Φαρδέλλος, Πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπετσών. 

 

 

 
 


