
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ
ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΓΕΡΟΝΤΑ

Ισόγειο & Αύλειος χώρος
Κέντρου Πολιτισµού & Ιστορ ίας ∆ήµου Καλυµν ίων

Κεντρική  Πλατε ία Καλύµνου

ΣΑΒΒΑΤΟ, 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 20:00
ΚΥΡΙΑΚΗ, 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 19 :30

Η ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΣ 
ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ

ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ

Η επέτειος της µεγάλης ν ίκης των Ελλήνων στη Ναυµαχ ία του Γέροντα, 
δεν ε ίναι ανάλογη της σηµασ ίας του µεγάλου ιστορικού γεγονότος, 
διότι το υπάρχον θεσµικό πλα ίσιο ε ίναι ελλιπές.
Ο ∆ήµος Καλυµν ίων την τελευτα ία διετ ία, συγκροτηµένα ασχολε ίται 
µε την αποκατάσταση αυτής της ιστορικής αδικ ίας.
Καταφέραµε να εντάξουµε στο πρόγραµµα «Φιλόδηµος 2» παράλληλα µε 
τον εκσυγχρονισµό  του Κέντρου Πολιτισµού  & Ιστορ ίας του ∆ήµου 
Καλυµν ίων, το Ηρώο της Ναυµαχ ίας Γέροντα µε ανδριάντα του 
Ανδρέα Μιαούλη, που θα τοποθετηθε ί στον περιβάλλοντα χώρο του  
Πνευµατικού  Κέντρου.
∆ιαµορφώνουµε δηλαδή  τις κατάλληλες υποδοµές και προϋποθέσεις, 
ώστε ο ∆ήµος µας να διοργανώνει µε άρτιο τρόπο τις εκδηλώσεις και το 
νησ ί µας επαξ ίως να ε ίναι το επ ίκεντρο του εορτασµού  της ιστορικής 
επετε ίου πανελλην ίως.

                            ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛ. ∆ΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ
                             ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΓΕΡΟΝΤΑ 
3−4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Α ίθουσα Κέντρου Πολιτισµού & Ιστορ ίας 
20.00.. Έναρξη εκδηλώσεων.

20.15.. Παρουσ ίαση Έκθεσης ζωγραφικών πινάκων και εγγράφων  
για τη Ναυµαχ ία του Γέροντα.

20.30.. Οµιλ ία µε θέµα “Η Ναυµαχ ία του Γέροντα και 
η παρουσ ία του ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη στην Κάλυµνο ’’, 
Μιχάλης Κουτελλάς, αρχαιολόγος.

Αύλειος χώρος Κέντρου Πολιτισµού & Ιστορ ίας.
20.45.. Προβολή β ίντεο 5΄ λεπτών περ ίληψη 
των περσινών εκδηλώσεων.

21.00.. Οµιλ ία µε θέµα “Η Κάλυµνος επ ίκεντρο των  εκδηλώσεων 
για τη Ναυµαχ ία του Γέροντα πανελλην ίως”, 
∆ρόσος Ταυλάριος, Ειδικός Σύµβουλος ∆ηµάρχου.

21.15.. Προβολή β ίντεο 15΄ λεπτών µε τις αναπαραστάσεις 
µεγάλων ναυµαχιών
(Ναύπακτος−Ύδρα− Ναυαρ ίνο−Γέροντας).

21.30.. Λήξη εκδηλώσεων Α΄ ηµέρας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
 

11.00.. Ιερός Ναός Μεταµορφώσεως Σωτήρος Χριστού 
∆οξολογ ία, εκφώνηση πανηγυρικού ηµέρας.                                                       
11.30.. Κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο.

Α ίθουσα Κέντρου Πολιτισµού & Ιστορ ίας.                           
19.30.. Χαιρετισµο ί  επισήµων.                                          
  
19.45.. Επετειακή οµιλ ία µε θέµα «Ναυµαχ ία του Γέροντα
(29 Αυγούστου 1824), Λαµπρή Σελ ίδα του Ναυτικού Αγώνα”, 
αρχικελευστής ∆εσποτοπούλου Νεκταρ ία, Ιστορικό  Τµήµα 
Υπουργε ίου Εθνικής Άµυνας.
                                                                  
20.00.. Παρουσ ίαση Έκθεσης ζωγραφικών πινάκων 
και αρχε ίων για τις ιστορικές ναυµαχ ίες και πυρπολήσεις 
της Επανάστασης 1821.

Αύλειος χώρος Κέντρου Πολιτισµού & Ιστορ ίας.
20.15.. Προβολή ειδικού β ίντεο 6΄ λεπτών 
για τη Ναυµαχ ία Γέροντα.

20.20.. Οµιλ ία µε θέµα “η διαχρονική κυριαρχ ία των Ελλήνων 
στη θάλασσα”, ∆ηµήτρης ∆ιακοµιχάλης,
∆ήµαρχος Καλυµν ίων.

20.40.. Οπτικοακουστική παρουσ ίαση 15΄ λεπτών σχετική 
µε το προηγούµενο θέµα για τις µεγαλύτερες 
ναυµαχ ίες της Ιστορ ίας µας.

21.00.. Λήξη εκδηλώσεων, µικρή δεξ ίωση.


