ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«EΠΑΝΑCΥΣΤΑΣΗ ’21: η πλωτή έκθεση»
στον Άγιο Ευστράτιο
7-10 Ιουλίου 2022
Την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022 κατέπλευσε στον Άγιο Ευστράτιο η πλωτή έκθεση
με κειμήλια του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου από τον ναυτικό Αγώνα κατά
την Επανάσταση του 1821. Η «EΠΑΝΑCΥΣΤΑΣΗ ’21: η πλωτή έκθεση»
εντάσσεται στο πλαίσιο επετειακών δράσεων για τα 200 χρόνια από την
Επανάσταση του 1821 και συνδιοργανώνεται από την Ιστορική και
Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, το Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος»
και την Τράπεζα Πειραιώς.
Η έκθεση φιλοξενείται στο εκπαιδευτικό ιστιοφόρο «Μάνια» του Ναυτικού
Λυκείου «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών» (TEENS).
Κειμήλια όπως ο Σταυρός του Μιαούλη, επαναστατικές σημαίες, ναυτικά
όργανα και όπλα, ημερολόγια και σηματολόγια πλοίων του Αγώνα,
ταξιδεύουν στο Αιγαίο από τις 26 Ιουνίου, καταλήγοντας στον Πειραιά στις
31 Ιουλίου 2022.
Στο πλαίσιο της παραμονής του σκάφους στον Άγιο Ευστράτιο
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Ιουλίου στην πλατεία Δημαρχείου,
εκδήλωση την οποία τίμησαν με την παρουσία τους ο ιδρυτής του
Κοινωφελούς Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος» κ. Παναγιώτης Ν. Τσάκος, οι
αντιδήμαρχοι Στυλιανή Σπανού και Δημήτρης Κουτσουρίδης, η κ. Άννα
Παπανικολάου, Διευθύντρια Γυμνασίου και Λυκειακών Τάξεων, και
εκπρόσωποι των εκκλησιαστικών, στρατιωτικών, καιλιμενικών αρχών
καθώς και πολλοί πολίτες.
Χαιρετισμούς απηύθυναν: η Αντιδήμαρχος Αγίου Ευστρατίου κ. Στυλιανή
Σπανού, ο Υποναύαρχος (ε.α.) Στέλιος Κωστάλας, εκπρόσωπος του
Κοινωφελούς Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος», και η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, κ. Δήμητρα Κουκίου. Επίσης αναγνώστηκε
σύντομος χαιρετισμός της Τράπεζας Πειραιώς.
Ακολούθησε ομιλία της κ. Μαρίας Ευθυμίου, Καθηγήτριας Ιστορίας Νέου
Ελληνισμού του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία ανέπτυξε παραμέτρους της
Ελληνικής Επανάστασης με έμφαση στη συμβολή των εμπόρων στην
Ελληνική Επανάσταση.
Την έκθεση, η οποία παρέμεινε ανοιχτή στο κοινό μόνο δύο ημέρες
(Παρασκευή και Κυριακή), λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών,
επισκέφθηκαν συνολικά 85 άτομα, τα οποία ξεναγήθηκαν από τους
επιμελητές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου που συνοδεύουν την έκθεση.

