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H Aρμάτα 
 
Οι Σπέτσες είναι η γενέτειρα της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας, της θρυλικής ηρωίδας της 
ελληνικής επανάστασης του 1821 και της μοναδικής γνωστής γυναίκας ναυάρχου στην 
Παγκόσμια Ιστορία του Πολεμικού Ναυτικού. Συνάμα, όντας το πρώτο νησί που 
επαναστάτησε ενάντια στην Οθωμανική κατοχή των 400 χρόνων, απολαμβάνει την 
υψηλότερη θέση στη ναυτιλιακή ιστορία της Ελλάδας. 
Η μεγάλη γιορτή της Αρμάτας είναι μια εβδομάδα γεμάτη από εορτασμούς σε ανάμνηση και 
τιμή στη Ναυμαχία της 8ης Σεπτεμβρίου του 1822, όταν η Συμμαχία των ναυτικών δυνάμεων των 
Σπετσών και της γείτονος νήσου της Ύδρας πέτυχαν μια σπουδαία νίκη εναντίον του 
Οθωμανικού Στόλου. Η ναυμαχία έλαβε χώρα στα στενά των Σπετσών και τελικά κερδίθηκε 
χάρη στην ηρωική πράξη του Σπετσιώτη καπετάνιου Κοσμά Μπαρμπάτση, ο οποίος κατάφερε 
να προσκολλήσει το φλεγόμενο πλοίο του στην τουρκική ναυαρχίδα και να την ανατινάξει. 
Η πυρπόληση αυτή της Ναυαρχίδας αναπαρίσταται φαντασμαγορικά από τους Σπετσιώτες 
και, κάθε χρόνο, δεκάδες χιλιάδες κόσμου καταφθάνουν στο νησί για να την 
παρακολουθήσουν. Αξιοσημείωτο είναι ότι αν κάποιος το επιθυμεί, μπορεί να λάβει μέρος στη 
Ναυμαχία επιβιβαζόμενος σ’ ένα από τα πλοία του νησιού και προσποιούμενος ότι ανήκει 
στον εχθρικό στόλο αλλά μπορεί να την παρακολουθήσει κι από την αποβάθρα του λιμανιού. 
Σίγουρα θα καρδιοχτυπήσετε την ώρα που η απίστευτη ρέπλικα της τουρκικής ναυαρχίδας 
ανατινάζεται με τον πιο θεαματικό και αληθοφανή τρόπο, ακολουθούμενη από εκατοντάδες 
πυροτεχνήματα που μετατρέπουν το νυχτερινό καλοκαιρινό ουρανό σε μέρα από τη λάμψη. 
Το γεγονός αυτό αποτελεί και την αποκορύφωση των εορτασμών και γίνεται το κοντινότερο 
στις 8 Σεπτεμβρίου Σάββατο. Οι εορτασμοί της Αρμάτας περιλαμβάνουν επίσης θεατρικές 
παραστάσεις, τραγούδι, παραδοσιακούς χορούς και εκθέσεις φωτογραφίας σχετικά με τη 
ναυτιλία και τη ναυσιπλοΐα της εποχής και των χαρακτηριστικών καραβιών αλλά και 
εκδηλώσεις τέχνης, συναυλίες γνωστών καλλιτεχνών και αθλητικών γεγονότων. 
Αποτελεί τη σημαντικότερη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του νησιού και όλοι οι κάτοικοι 
συνδράμουν για πολλούς μήνες στην προετοιμασία του.  
Το τριήμερο της Αρμάτας είναι η πιο δημοφιλής περίοδος του νησιού με αποτέλεσμα η 
προσέλευση του κόσμού να γίνεται κατά χιλιάδες. Αν επιθυμείτε να παραβρεθείτε και εσείς σε 
αυτή τη φαντασμαγορική γιορτή θα πρέπει να οργανωθείτε έγκαιρα (αρκετές μέρες πριν) 
τόσο για την μετάβαση σας από και προς το νησί, όσο και για τις μετακινήσεις σας μέσα σε 
αυτό και για τις κρατήσεις σας στα εστιατόρια του. 
 


