
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

«EΠΑΝΑCΥΣΤΑΣΗ ’21: η πλωτή έκθεση» 

Τελετή λήξης 

Παλαιό Φάληρο, 31 Ιουλίου 2022 

 

Την Κυριακή, 31 Ιουλίου 2022, ολοκληρώθηκε η έκθεση «EΠΑΝΑCΥΣΤΑΣΗ ’21: η 

πλωτή έκθεση» με κειμήλια του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου από τον ναυτικό Αγώνα 

κατά την Επανάσταση του 1821. Το γεγονός εορτάστηκε με τελετή που έλαβε χώρα 

στο Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης (ευγενώς διατεθέν από το Γενικό Επιτελείο 

Ναυτικού) στο Παλαιό Φάληρο, εμπρός από το θρυλικό θωρηκτό «Αβέρωφ». 

Η έκθεση έχει ενταχθεί στο πλαίσιο των επετειακών δράσεων για τα 200 χρόνια από 

την Επανάσταση του 1821 και συνδιοργανώθηκε από την Ιστορική και Εθνολογική 

Εταιρεία της Ελλάδος, το Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» και την Τράπεζα 

Πειραιώς. Φιλοξενήθηκε στο εκπαιδευτικό ιστιοφόρο σκάφος «Μάνια» του 

Ναυτικού Λυκείου «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών» (TEENS), 

το οποίο διέπλευσε το Αιγαίο από τις 26 Ιουνίου επισκεπτόμενο 14 νησιά και 

μεταφέροντας κειμήλια, όπως ο Σταυρός του Μιαούλη, το Ευαγγέλιο της 

Σαμοθράκης, επαναστατικές σημαίες, ναυτικά όργανα και όπλα, ημερολόγια και 

σηματολόγια πλοίων του Αγώνα.  

Τα νησιά, τα οποία επισκέφθηκε η πλωτή έκθεση, σε μία συνολική διαδρομή 640 

ναυτικών μιλίων, ήταν, κατά τη σειρά του δρομολογίου: η Χίος (Χώρα και 



Καρδάμυλα), οι Οινούσσες, η Λέσβος, η Λήμνος, η Σαμοθράκη, ο Άγιος Ευστράτιος, η 

Σκύρος, τα Ψαρά, η Σύρος, οι Σπέτσες, η Ύδρα, ο Πόρος και η Αίγινα. Λόγω των 

εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν την τρίτη εβδομάδα του 

ταξιδιού, η προγραμματισμένη προσέγγιση στην Άνδρο δεν πραγματοποιήθηκε. Σε 

όλα τα λιμάνια κατάπλου της πλωτής έκθεσης, η υποδοχή του κοινού υπήρξε 

ενθουσιώδης και συγκινητική, με τον αριθμό των επισκεπτών να ανέρχεται στις 

4.000. 

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη με τιμώμενα πρόσωπα τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο 

Στυλιανό Πετράκη ΠΝ και τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 

Ακτοφυλακής Αντιναύαρχο ΛΣ Γεώργιο Αλεξανδράκη.  

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Καπετάν Παναγιώτης Ν. Τσάκος, ιδρυτής του Ιδρύματος 

«Μαρία Τσάκος», ο κ. Ευθύμιος Μητρόπουλος, Πρόεδρος του Ιδρύματος, οι 

Αντιναύαρχοι Στυλιανός Πετράκης ΠΝ και Γεώργιος Αλεξανδράκης ΛΣ, η κ. Μαριέττα 

Μινώτου, Α΄ Αντιπρόεδρος της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος και 

ο κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς. 

Μία πρώτη αποτίμηση της συνολικής δράσης έκανε η κ. Δήμητρα Κουκίου, 

Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, η οποία ήταν 

επικεφαλής, από την πλευρά του ΕΙΜ, σε όλη τη διάρκειά της.  

Ακολούθησε σύντομη ομιλία της κ. Μαρίας Ευθυμίου, Καθηγήτριας Ιστορίας στο 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η οποία και έκανε ομιλίες σχετικές 

με την Επανάσταση του ΄21 στα περισσότερα νησιά που επισκέφθηκε η Έκθεση.  

Στη συνέχεια προβλήθηκε βίντεο ανασκόπησης των κυριότερων στιγμιότυπων της 

Έκθεσης καθ’ όλη τη θαλασσινή διαδρομή της. 

Εκ μέρους του Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος» απονεμήθηκαν αναμνηστικοί θυρεοί 

στους τιμώμενους Αρχηγούς και στον Πρόεδρο της Τράπεζας Πειραιώς. 

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από μουσικό πρόγραμμα με τραγούδια και 

παραδοσιακούς χορούς. 

Τον συντονισμό είχε αναλάβει η δημοσιογράφος κ. Μαρία Βασσάρα. 



Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους η Υφυπουργός Παιδείας και 

Θρησκευμάτων κ. Ζέττα Μακρή, ο Πρέσβυς του Ηνωμένου Βασιλείου κ. Matthew 

Lodge, ο πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. 

Γιάννης Μανιάτης, ο πρώην Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Στρατηγός Αλκιβιάδης 

Στεφανής, ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός και νυν Βουλευτής κ. Γεώργιος 

Κουμουτσάκος, ο Κεντρικός Λιμενάρχης Πειραιώς Αρχιπλοίαρχος ΛΣ  Σπυρίδων 

Ευαγγελίδης, εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών Πειραιώς και Παλαιού Φαλήρου, 

δημοσιογράφοι και πλήθος εκλεκτών προσκεκλημένων.     

 

                                                                                                          Αθήνα, 3 Αυγούστου 2022   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


