
   
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
«Τρζξε επάνω εισ τα κφματα τθσ φοβεράσ θαλάςςθσ* 

1821. Ο Αγώνασ ςτη θάλαςςα» 

Παράταςθ τθσ ζκθεςθσ ζωσ 29Μαΐου  
 

 

*Α. Κάλβοσ, Ωδή ογδόη,Εισ Αγαρηνοφσ 

Ακινα, Δευτζρα 28 Φεβρουαρίου 2022 

Μετά τθ μεγάλθ επιτυχία που ςθμείωςε, θ επετειακι ζκκεςθ «Τρζξε επάνω εισ τα 

κφματα τθσ φοβεράσ θαλάςςθσ. 1821. Ο Αγώνασ ςτη θάλαςςα» παρατείνεται ζωσ 

και τθν Κυριακι 29 Μαΐου 2022. 

Τθν ζκκεςθ, που ςυνδιοργανϊνουν το Κδρυμα Ευγενίδου και τα Γενικά Αρχεία του 

Κράτουσ ςτο πλαίςιο τθσ «Πρωτοβουλίασ 1821-2021» και φιλοξενεί το Κδρυμα 

Ευγενίδου, ζχουν επιςκεφκεί ζωσ ςιμερα περιςςότεροι από 2.500 επιςκζπτεσ, τα 

ςχόλια των οποίων ιταν ενκουςιϊδθ.  

Η είςοδοσ είναι ελεφθερη με απαραίτητη την ζκδοςη δωρεάν ηλεκτρονικοφ 
δελτίου ειςόδου εδώ.  
 
Λίγα λόγια για την ζκθεςη  

Η ζκκεςθ παρουςιάηει μζςα από 125 αρχειακά τεκμιρια και μουςειακά κειμιλια, 

πολλά από τα οποία εκτίκενται για πρϊτθ φορά, 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. 
 
Η ζκκεςθ υλοποιικθκε με τθν επιςτθμονικι ευκφνθ του τ. Προζδρου τθσ Εφορείασ 

των Γενικϊν Αρχείων του Κράτουσ, κακθγθτι Ιςτορίασ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου, 

Νίκου Καραπιδάκθ. 

https://www.eef.edu.gr/
http://www.gak.gr/index.php/el/
http://www.gak.gr/index.php/el/
http://www.gak.gr/index.php/el/
https://www.protovoulia21.gr/
http://eticket.eef.edu.gr/app/#/spectacle/206
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.iti.gr/iti/index.html
https://epanastasis1821.gr/


   
Το ςενάριο και τθ ςυγγραφι των κειμζνων επιμελικθκε θ επιςτθμονικι ςφμβουλοσ 
τθσ ζκκεςθσ, Διευκφντρια του Ινςτιτοφτου Μεςογειακϊν Σπουδϊν (Ι.Τ.Ε.) και 
κακθγιτρια Ναυτιλιακισ Ιςτορίασ, Τηελίνα Χαρλαφτθ. Τθν εποπτεία υλοποίθςθσ τθσ 
ζκκεςθσ είχαν οι Αμαλία Παππά (Aναπλθρϊτρια Γενικι Διευκφντρια Γ.Α.Κ.) και 
Νίκοσ Θωμαΐδθσ (Υπεφκυνοσ Συνεδρίων Ι.Ε.). 
 
Η αρχιτεκτονικι μελζτθ και καταςκευι πραγματοποιικθκε από τθν εταιρεία 
"Architectonofilia" και θ δθμιουργία τθσ μουςικισ ςφνκεςθσ «Θάνατόσ δε 
επικυριαρχίαν απϊλεςεν» 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. 
 
Παρακολουκιςτε το ςχετικό με τθν ζκκεςθ βίντεο εδϊ. 
 
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.  

Υπενκυμίηουμε ότι οι χϊροι του Ιδρφματοσ Ευγενίδου είναι προςβάςιμοι και φιλικοί 
ςε ανκρϊπουσ με κινθτικι αναπθρία και οι ςκφλοι-οδθγοί τυφλϊν είναι 
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. 
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