ΣΠΕΤΣΕΣ 1821 - 2021

200
"ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ"

Ο Δήμος Σπετσών διοργανώνει μια σειρά από δράσεις με αφορμή τον εορτασμό των
200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, που οδήγησε στην ίδρυση του
Ελληνικού Κράτους και στην παρουσία της Ελλάδας στον πολιτικό χάρτη του κόσμου.
Υπάρχουν, ακόμη περισσότερα έργα, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και για τα οποία
θα ενημερωθείτε, εφόσον είμαστε έτοιμοι για την υλοποίησή τους.
Το πρόγραμμα με τις εκδηλώσεις και τα έργα μας, συνεχώς θα εμπλουτίζεται με νεότερα
στοιχεία.
Επίσης και για τις δράσεις που έχουμε ανακοινώσει, θα ενημερώνουμε ανελλιπώς, με
περισσότερες λεπτομέρειες για τον χώρο, τον χρόνο που θα πραγματοποιηθούν ή και
τυχόν αλλαγές που μπορεί να προκύψουν, λόγω των υγειονομικών συνθηκών.
Το νησί μας, που μπήκε πρώτο στον αγώνα για την ελευθερία της πατρίδας, οφείλει
να τιμήσει τους ήρωές του, αλλά και να διατηρήσει στη συλλογική μνήμη των μεταγενέστερων τις αξίες και τα ιδανικά για τα οποία θυσίασαν τη ζωή τους.
Το πρόγραμμα του Δήμου μας «Σπέτσες 2021 στο Σταυροδρόμι της Ιστορίας»,
περιλαμβάνει δράσεις που ανταποκρίνονται στην ιστορία του και στην εποχή μας.
Περιέχει πολιτιστικές εκδηλώσεις με συμβολικό αλλά και εορταστικό χαρακτήρα,
παραδοσιακές αλλά και σύγχρονες, με μουσικά, χορευτικά, θεατρικά και εικαστικά
δρώμενα που απευθύνονται σε ενήλικες και παιδιά.
Περιλαμβάνει ακόμη έργα υποδομής αλλά και μνημεία, τα οποία με τον έντονο
συμβολισμό τους θα μείνουν ως παρακαταθήκη, ως κληρονομιά, αλλά και ως ευθύνη
για τις γενιές του μέλλοντος.

ΙΟΥΝΙΟΣ
4 - 5 ΙΟΥΝΙΟΥ
Λαμπαδηδρομία 200 χιλιομέτρων Αθήνα – Σπέτσες: Μαρίνα - Λύδα Κουταρέλλη
10 Χρόνια Spetses mini Marathon και 200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Εκκίνηση από Αθήνα και τερματισμός στις Σπέτσες. Οι λαμπαδηδρόμοι κρατώντας κλαδί ελιάς και τη
Σπετσιώτικη σημαία, φθάνουν Κόστα και κολυμπώντας στις Σπέτσες.
Γύρος του νησιού με εθελοντές λαμπαδηδρόμους. Απονομή επάθλων στην Πλατεία Ποσειδωνίου.

20 ΙΟΥΝΙΟΥ - 20:30
"Ύμνος εις την Ελευθερία" – Ανθή Γουρουντή

To φωνητικό σύνολο Libro Coro παρουσιάζει την Α’ μελοποίηση (1873) του “Υμνου εις την Ελευθερίαν”
για τετράφωνη ανδρική χορωδία και πιάνο σε διεύθυνση Ανθής Γουρουντή.
Χώρος: Μουσείο Χατζηγιάννη Μέξη.

ΙΟΥΛΙΟΣ
3 ΙΟΥΛΙΟΥ- Ώρα 20:30
Παρουσίαση του βιβλίου «η Φιλική Εταιρεία Ξαναγεννιέται» του Αριστείδη Δάγλα
(Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ)
Επετειακή έκδοση για τα παιδιά αλλά και τους μεγάλους. Η σπουδαιότητα της Φιλικής Εταιρείας
γίνεται κτήµα των παιδιών µέσα από µια διασκεδαστική, γοητευτική και ελκυστική διαδικασία.
Χώρος: Μουσείο Μπουμπουλίνας

10 ΙΟΥΛΙΟΥ - Ώρα 21:30
«Lemon…» - Μια παράσταση ανάμεσα στη στεριά και τη θάλασσα
Μελαχρινός Βελέντζας

Η απίστευτη ιστορία του θρυλικού πιανίστα «1900» που γεννήθηκε πάνω σ’ ένα καράβι και δεν
κατέβηκε ποτέ απ’ αυτό. Δύο ταλαντούχοι καλλιτέχνες υποδύονται τους ρόλους των ανθρώπων που
συνάντησε ο «1900», όσα χρόνια έζησε αποκλειστικά μέσα στο ατμόπλοιο Βιρτζίνιαν.
Χώρος: Φάρος - Μνημείο Κοσμά Μπαρμπάτση

17 ΙΟΥΛΙΟΥ
Μουσική Παράσταση «Μουσικής κι αγάπης λόγου» - Θεόδωρος Λεμπέσης

Παράσταση αφιερωμένη στο ρόλο της θρησκευτικής, κοσμικής και παραδοσιακής μουσικής την
περίοδο της επανάστασης του 1821. Ένα κράμα μουσικής και λόγου μέσα από λυρικά μουσικά έργα
Ελλήνων και ξένων συνθετών με συμμετοχή Βυζαντινών ήχων και δημοτικών τραγουδιών,
με απαγγελία αποσπασμάτων από χαρακτηριστικά κείμενα της εθνεγερσίας.
Χώρος: Προαύλιο Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Νικολάου.

24 ΙΟΥΛΙΟΥ
Βιβλιοπαρουσίαση του ιστορικού μυθιστορήματος «Η κόρη της Λασκαρίνας»,
της Καλομοίρας Αργυρίου-Κουμπή.
Χώρος: Μουσείο Μπουμπουλίνας.

31 ΙΟΥΛΙΟΥ
Έκθεση «Couture Grecque» Ελένη Κουμπή

Δημιουργίες του σήμερα εμπνευσμένες από την ελληνική φορεσιά των χρόνων της Επανάστασης
του 1821, της σχεδιάστριας Ελένης Κουμπή. Χώρος: Μουσείο Μπουμπουλίνας

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
1821: Τότε και Τώρα – Εκκλησιαστικό Μουσείο Σπετσών

Είκοσι Σπετσιώτες και φίλοι των Σπετσών μιλούν για δυο λεπτά ο καθένας με θέμα:
«1821: Τότε και Τώρα». Χώρος: Προαύλιο Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Νικολάου.

27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
«Καράβια που δεν φοβήθηκαν» - Χριστιάνα Οικονόμου.

Εικαστική αναπαλαίωση παλιού εγκαταλελειμμένου καϊκιού που θα εκτίθεται μόνιμα σε εξωτερικό χώρο.
Χώρος: Κανονιοστάσιο Αγίου Μάμμα.

28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
- Συλλεκτικό Λεύκωμα - Ενθύμιο για τις Σπέτσες - Πάβλος Χαμπίδης

Το Λεύκωμα θα προσφέρεται στους καλεσμένους του Δήμου μας σε επίσημες εκδηλώσεις.
Αποτελείται από 45 εικαστικά έργα, τα οποία αποδίδουν χαρακτηριστικές απόψεις της Πόλης των Σπετσών
και αποτελούν ουσιαστικό κομμάτι της εμπειρίας ενός επισκέπτη του νησιού.

Χώρος: Αίθουσα Τέχνης «ΑΚΡΟΠΡΩΡΟ»

- Βιβλιοπαρουσίαση «Το Θέατρο της Ρωμιοσύνης» Δημήτρης Σιατόπουλος

Με το βιβλίο του δίνει μια άλλη διάσταση της περιόδου της Επανάστασης μέσα από τα θεατρικά έργα και
παραστάσεις της εποχής (Βραβευμένος από την Ακαδημία Αθηνών, 1974)
Χώρος: Αίθουσα Τέχνης «ΑΚΡΟΠΡΩΡΟ»

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
- Καραβάκια στον Άγιο Μάμμα

Παιδικές κατασκευές με τη βοήθεια της εικαστικού Χριστιάννας Οικονόμου και εκπαιδευτικών των
σχολείων του Δήμου μας.

4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

- Ομαδική Εικαστική έκθεση «200 Χρόνια Πνεύμα Γαλάζιο και Λευκό, 1821-2021»
Δημήτρης Πανταζίδης.

• Ομαδική Εικαστική Έκθεση, Εργαστήρι Μαρμαρογλυπτικής όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την
ευκαιρία να δημιουργήσουν την προσωπογραφία της Μπουμπουλίνας.
• Εργαστήρι «Φτιάχνω το Καράβι των Σπετσών». Κάθε παιδί θα δημιουργήσει μια κατασκευή
ιστιοφόρου με φυσικά υλικά όπως ξύλο, πανί, σκοινί και παστέλ (για παιδιά 7-13 ετών).
Χώρος έκθεσης: Μουσείο Μπουμπουλίνας.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- «Σπέτσες ‘21, στο σταυροδρόμι της ιστορίας» Ντοκυμαντέρ
Άδωνις Κύρου, Μαρία Μπαλοδήμου, Λιλέτ Μπόταση, Μάνια Ξένου

Μια ιστορική διαδρομή 50 περίπου χρόνων, από τα Ορλωφικά έως τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης.
Στο χρονικό αυτό άνυσμα θα συναντηθούν η τεκμηριωμένη ιστορία, το εθνικό αφήγημα και η ιστορία,
όπως καταγράφεται στο ασυνείδητο των σύγχρονων Σπετσιωτών.

- Αναθηματική στήλη

Μνημείο αφιερωμένο στη μνήμη των 53 Σπετσιωτών Αγωνιστών, οι οποίοι παρέμειναν να
υπερασπιστούν το νησί κατά τη Ναυμαχία των Σπετσών. Χώρος: Παναγία Αρμάτα

- Δημιουργία Προτομών - “Προκυμαία των Ηρώων”

Τοποθέτηση προτομών Σπετσιωτών Ναυμάχων του 1821 στην παραλιακή οδό από τον Άγιο Μάμμα
μέχρι το Παλιό Λιμάνι, εξ’ ου και η ονοματοδοσία του δρόμου ως «Προκυμαία των Ηρώων».

- Κατασκευή- Επιδιόρθωση Βοτσαλωτών

Κατασκευή- Επιδιόρθωση Βοτσαλωτών στις περιοχές:
• Αύλειος χώρος Αγίου Νικολάου 1.050 τ.μ
• Ντάπια 2.350 τ.μ.
• Δρόμος με τα σκαλοπάτια από γεφυράκι Άγιου Μάμα (οικία Χαραμή)
μέχρι την Καποδιστριακή Στέγη 350 τ.μ.

- Ανάπτυξη δικτύου μονοπατιών στις Σπέτσες
- Ονοματοδοσία Οδών

Ονοματοδοσία των κυριότερων δρόμων του νησιού με ονόματα αγωνιστών του 1821,
διακεκριμένων πολιτών, καθώς και ανθρώπων που τίμησαν το νησί μας.

- Έκθεση «Couture Grecque»

Δημιουργίες του σήμερα εμπνευσμένες από την ελληνική φορεσιά των χρόνων της Επανάστασης του
1821, της σχεδιάστριας Ελένης Κουμπή.

- Κατασκευή Σπετσιώτικων Παραδοσιακών Φορεσιών
- Ενημερωτικός χάρτης επισκεπτών

Το πρόγραμμα του Δήμου Σπετσών για τα 200 χρόνια από την έναρξη του Αγώνα του
1821, αφιερώνεται τιμής ένεκεν, στους Ήρωες Σπετσιώτες που πολέμησαν γενναία,
αλλά και σ’ αυτούς που έμειναν στα μετόπισθεν κατά τη διάρκεια της Ναυμαχίας της
Αρμάτας, για να υπερασπιστούν το νησί.
Αφιερώνεται στον Ιερό Κλήρο που συνέδραμε στον αγώνα, στους γέροντες, στις
γυναίκες, στα παιδιά, σε όλους τους κατοίκους του νησιού μας, διότι άπαντες
προσέφεραν, με τον τρόπο τους, στον ιερό αγώνα για το ύψιστο αγαθό της Ελευθερίας.
«Θέλει αρετή και τόλμη η Ελευθερία» γράφει ο Κάλβος και οι Σπετσιώτες έδειξαν
περίσσια. Αποτίουμε φόρο τιμής στους αγώνες τους και σχεδιάζουμε το μέλλον μας,
τιμώντας το έργο τους και διαφυλάσσοντας την ιερή παρακαταθήκη τους.
Με την ευγνωμοσύνη που αρμόζει σε όλους όσοι προσέφεραν σε αυτό τον τόπο και
έγραψαν την ένδοξη ιστορία του, συνεχίζουμε να μοχθούμε για την πατρίδα μας.
Το λαμπρό παράδειγμά τους μας εμπνέει και θα συνεχίσει να είναι το ισχυρότερο
θεμέλιο για τις νέες γενιές που θα έρθουν.

«Χρωστάμε σ’ όσους ήρθαν, πέρασαν,
θα ’ρθουν, θα περάσουν.
Κριτές θα μας δικάσουν
οι αγέννητοι, οι νεκροί»
Κωστής Παλαμάς

