
   
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

9 Ιουνίου: Ζναρξη τησ επετειακήσ Ζκθεςησ: 
«Τρζξε επάνω εισ τα κφματα τθσ φοβεράσ καλάςςθσ* 

1821. Ο Αγώνασ ςτη θάλαςςα» 
*Α. Κάλβοσ, Ωδή ογδόη,Εισ Αγαρηνοφσ 

 
Αθήνα, Σρίτη 25 Μαΐου 2021 

Η επετειακι ζκκεςθ με τίτλο «Τρζξε επάνω εισ τα κφματα τθσ φοβεράσ καλάςςθσ. 1821. Ο Αγώνασ 

ςτη θάλαςςα», που ςυνδιοργανϊνουν το Κδρυμα Ευγενίδου και τα Γενικά Αρχεία του Κράτουσ ςτο 

πλαίςιο τθσ «Πρωτοβουλίασ 1821-2021», ανοίγει τισ πφλεσ τθσ ςτο κοινό τθν Σετάρτη 9 Ιουνίου 

2021! 

Τα εγκαίνια τθσ ζκκεςθσ κα πραγματοποιθκοφν ςε πολφ ςτενό κφκλο τθν προθγοφμενθ θμζρα 

παρουςία τθσ Α.Ε. τθσ Προζδρου τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ Κατερίνασ Σακελλαροποφλου. 

Η ζκκεςθ παρουςιάηει μζςα από αρχειακά τεκμιρια και μουςειακά κειμιλια, τθν ελλθνικι Ιςτορία 

που είναι ςυνυφαςμζνθ με τθ κάλαςςα, τθν εποποιία τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ του 1821, 

παράλλθλα με τθν πολεμικι μαεςτρία και τθν ικανότθτα των Ελλινων ςτο καλάςςιο εμπόριο.  

Τα αρχειακά τεκμιρια πλαιςιϊνονται από καινοτόμεσ τεχνολογικζσ εφαρμογζσ και τριςδιάςτατα 
μοντζλα πολεμικϊν πλοίων που ζλαβαν μζροσ ςτθ Ναυμαχία του Ναυαρίνου, τα οποία 
καταςκευάςτθκαν ςτο πλαίςιο του Ζργου ΝΑΥΣ με ςυντονιςτι το Κδρυμα Ευγενίδου και επιςτθμονικό 
υπεφκυνο τθ Σχολι Ναυπθγϊν Μθχανολόγων του Εκνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου. 
Επίςθσ,ψθφιακζσ και εικονικζσ εφαρμογζσ δθμιοφργθςε το Ινςτιτοφτο Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ 
και Επικοινωνίασ (ΙΠΤΗΛ) μζςω του Ζργου ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821. 
 

Λίγα λόγια για την ζκθεςη 

Με το ξζςπαςμα τθσ Επανάςταςθσ ςπουδαίοι καραβοκφρθδεσ, καλαςςινοί πολεμιςτζσ, οι Ζλλθνεσ 

ναυτικοί προςφζρουντον ςτόλο και τα χριματά τουσ ςυνδζοντασ τον εμπορικό πλοφτο και τθν 

ναυτικι ιςχφ με τον Αγϊνα για τθν Ανεξαρτθςία. Επιχειρείται θ ζνταξθ των προςϊπων, των 

πρωταγωνιςτϊν του Ναυτικοφ Αγϊνα του 1821, μζςα ςτο ευρφτερο πλαίςιο ςυνκθκϊν και ςχζςεων 

που κακοδθγεί τισ επιλογζσ και τισ πράξεισ τουσ.  

Η ζκκεςθ αναπτφςςεται ςε ζξι ενότθτεσ και παρουςιάηει χρονολογικά και κεματικά τθν ελλθνικι 
Ναυτιλία πριν και κατά το ξζςπαςμα τθσ Επανάςταςθσ, το κεςμικό περιβάλλον τθσ ναυςιπλοΐασ, τισ 
ςθμαντικότερεσ πολεμικζσ επιχειριςεισ, τον ελλθνικό ςτόλο (πολεμικό και εμπορικό), τισ 
καταδρομικζσ επιχειριςεισ, τθν πειρατεία και το Θαλάςςιο Δικαςτιριο αλλά και τισ εμβλθματικζσ 
προςωπικότθτεσ του Ναυτικοφ Αγϊνα. 

Από τα τρία μικρά νθςιά, τουσ "καυμαςίουσ ςκοπζλουσ" του Κάλβου, αναδείχκθκαν τα λαμπρά 

εκείνα καράβια των Καπεταναίων και οι εκλεκτοί ναφτεσ που εμπνζουν μζχρι ςιμερα με τθν τόλμθ 

των κριάμβων τουσ ςτισ ελλθνικζσ κάλαςςεσ. Υλικό για τθν Ζκκεςθ παραχωρικθκε από  

το Archivio di Stato τθσ Νάπολθσ αλλά και από τθν ιδιωτικι ςυλλογι των Δθμιτρθ και Ανδρονίκθσ 

Κωςτοποφλου.  

 

Τθν επιςτθμονικι ευκφνθ τθσ ζκκεςθσ ζχει ο Πρόεδροσ των Γενικϊν Αρχείων του Κράτουσ και 

κακθγθτισ Ιςτορίασ Νίκοσ Καραπιδάκθσ. Το ςενάριο και τθν ςυγγραφι των κειμζνων επιμελικθκε θ 

επιςτθμονικι ςφμβουλοσ τθσ ζκκεςθσ, Διευκφντρια του Ινςτιτοφτου Μεςογειακϊν Σπουδϊν (Ι.Τ.Ε) 

https://www.eef.edu.gr/
http://www.gak.gr/index.php/el/
https://www.protovoulia21.gr/
https://e-navs.eu/
https://www.eef.edu.gr/
https://www.iti.gr/iti/index.html
https://www.iti.gr/iti/index.html
https://www.eef.edu.gr/el/to-idryma/to-idryma-eygenidou/oi-draseis-tou-idrymatos-eygenidou/trekse-epano-eis-ta-kymata-tis-foberas-thalassis-1821-o-agonas-stin-thalassa/
https://www.archiviodistatonapoli.it/


   
και κακθγιτρια Ναυτιλιακισ Ιςτορίασ,Τηελίνα Χαρλαφτθ. Τθν εποπτεία υλοποίθςθσ τθσ ζκκεςθσ 

είχαν οι Αμαλία Παππά (Γ.Α.Κ) και Νίκοσ Θωμαΐδθσ (Ι.Ε). 

Η αρχιτεκτονικι μελζτθ και καταςκευι πραγματοποιικθκε από τθν εταιρεία "Architectonofilia" και θ 
δθμιουργία τθσ μουςικισ ςφνκεςθσ «Θάνατόσ δε επικυριαρχίαναπϊλεςεν» που πλαιςιϊνει τθν 
ζκκεςθ, ανικει ςτον ςυνκζτθ θλεκτρονικισ μουςικισ Δθμιτρθ Πετςετάκθ (Μζλοσ του ΣΕΣΗΜ). 
 

Ο επετειακόσ κατάλογοσ τθσ Ζκκεςθσ και θ Ειδικι Ζκδοςθ «εβγικαμεν εισ τα πανία», που αφορά ςτο 

Ημερολόγιο των εκςτρατειϊν του πλοίου “Μιλτιάδθσ”, υλοποιικθκαν με τθν αποκλειςτικι 

χρθματοδότθςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Αιγαίου και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, και του Ιδρφματοσ Μποδοςάκθ, αντίςτοιχα, προσ τα ΓΑΚ. 

ΧΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΨΗ Α 

Η είςοδοσ ςτθν ζκκεςθ είναι ελεφκερθ και το κοινό κα μπορεί να τθν επιςκζπτεται κακθμερινάαπό Τετάρτθ ζωσ Κυριακι, 

ϊρεσ 12:00 ζωσ 20:00, ςτο Κδρυμα Ευγενίδου (Λεωφ. Συγγροφ 387, 175 64 Π. Φάλθρο, είςοδοσ από οδό Πεντζλθσ 11).  

Το Ίδρυμα Ευγενίδου λαμβάνει και τθρεί όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα αςφάλειασ και προςταςίασ όπωσ αυτά ορίηονται από 

τισ αρμόδιεσ κρατικζσ υγειονομικζσ αρχζσ τθν τρζχουςα περίοδο.  

-Η χριςθ προςτατευτικισ μάςκασ είναι υποχρεωτικι τουσ χϊρουσ του Ιδρφματοσ Ευγενίδου και κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ 

επίςκεψισ ςασ. 

-Κατά τθν προςζλευςθ των επιςκεπτϊν πραγματοποιείται ανζπαφθ κερμομζτρθςθ. 

-Οι επιςκζπτεσ πρζπει να τθροφν τθν επιβαλλόμενθ απόςταςθ 2 μζτρων ο ζνασ από τον άλλον. 

-Στισ ομαδικζσ επιςκζψεισ ο αρικμόσ των ςυμμετεχόντων δεν πρζπει να ξεπερνάει τα 8 άτομα. 

-Οι επιςκζπτεσ πρζπει να φροντίηουν τθν υγιεινι των χεριϊν τουσ. Υγρό αντιςθπτικό χεριϊν διατίκεται ςτουσ χϊρουσ του 

Ιδρφματοσ. 

Υπενκυμίηουμε ότι οι χϊροι του Ιδρφματοσ Ευγενίδου είναι προςβάςιμοι και φιλικοί ςε ανκρϊπουσ με κινθτικι αναπθρία και 

οι ςκφλοι-οδθγοί τυφλϊν ευπρόςδεκτοι. Υπάρχει δυνατότθτα διερμθνείασ ςτθν Ελλθνικι Νοθματικι Γλϊςςα ι και 

Χειλεανάγνωςθσ κατόπιν ζγκαιρθσ επικοινωνίασ με γραπτό μινυμα (SMS) ςτο τθλζφωνο 6985 903381 ι ςτο e-mail: 

logistics@eef.edu.gr. 

H ζκκεςθ κα διαρκζςει από τισ 9.06.2021 ζωσ τισ 31.03.2022. 

Ώρεσ υποδοχισ κοινοφ: Τετάρτη ζωσ Κυριακή 12:00-20:00 (τελευταία είςοδοσ 19:15), Δευτζρα & Τρίτη κλειςτά. Έωσ 8 άτομα / 

ϊρα. 

Ομαδικζσ Ξεναγιςεισ: Τετάρτη ζωσ Κυριακή 12:30 και 18:30, διάρκεια επίςκεψησ: 1 ϊρα, αριθμόσ ατόμων κάθε ομάδασ 

ςφμφωνα με τον επιτρεπόμενο αριθμό λόγω Covid-19:8 άτομα. 

 
Περιςςότερεσ πληροφορίεσ για την Πρωτοβουλία 1821-2021 * www.protovoulia21.gr 

Χρήςιμοι ςφνδεςμοι 
https://www.eef.edu.gr | https://www.gak.gr| https://www.protovoulia21.gr 

 
Γραφείο Σφπου Ιδρφματοσ Ευγενίδου 

κα Λία Κοφτςικα * τθλ. 210 94 69 684 * email: koutsika@eef.edu.gr 
Σμήμα Προβολήσ, Επικοινωνίασ και Εκπαιδευτικών Δράςεων των Γ.Α.Κ. 

κα Χριςτίνα Σάρρα * τθλ. 6942468555 
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