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Ημερήσιες Δραστηριότητες στις Σπέτσες 
 
 
Moυσεία 
Οι Σπέτσες έχουν δύο πολύ ενδιαφέροντα μουσεία. 
Πρώτο είναι το Μουσείο Μπουμπουλίνας,(22980 72416) η ιστορική διώροφη έπαυλη 300 
χρόνων της Λασκαρίνας Μπούμπουλη. Οι επισκέπτες ακούν τη συναρπαστική ιστορία μιας 
από τις περισσότερο φημισμένες φιγούρες της Ελληνικής Επανάστασης, βλέποντας 
παράλληλα κομμάτια από προσωπικά της αντικείμενα, πυροβόλα όπλα της εποχής, 
πορσελάνινες συλλογές, βυζαντινές εικόνες, ομοίωμα του θρυλικού πλοίου της «Αγαμέμνονας», 
το μεγάλο σαλόνι με επίπλωση του 17ου αιώνα και , τέλος, το καταπληκτικό ξυλόγλυπτο ταβάνι 
σε στυλ Φλωρεντίας. 
www.bouboulinamuseum-spetses.gr 
 
Δεύτερο, το κρατικό Μουσείο Σπετσών (22980 72994), που φιλοξενείται στο αρχοντικό 200 
χρόνων του Χατζηγιάννη-Μέξη, έχει να επιδείξει αρχαιολογικά ευρήματα και άλλα είδη τέχνης της 
Ελληνικής Επανάστασης: κειμήλια του αγώνα όπως η σημαία της Ελληνικής Επανάστασης, τα 
οστά της Μπουμπουλίνας, τυφέκια και πιστόλια, παραδοσιακές ενδυμασίες, προσωπογραφίες 
Σπετσιωτών αγωνιστών, πίνακες πλοίων, ιστορικά έγγραφα. Επιπλέον, κεραμικά, ευρήματα από 
την Κλασσική περίοδο, γλυπτά και νομίσματα από τη Ρωμαϊκή, Προχριστιανική και Βυζαντινή 
περίοδο, Μεταβυζαντινές εικόνες, άμφια και άλλα εκκλησιαστικά αντικείμενα, ενδυμασίες και 
καθημερινής χρήσης αντικείμενα, ξύλινα κομμάτια, όπλα, πορτρέτα, ιστορικά έγγραφα κα. Η 
έπαυλη Χατζηγιάννη-Μέξη, ενός από τους πρωτεργάτες του νησιού κατά τη διάρκεια του 
μεγάλου πολέμου της ανεξαρτησίας, κτίστηκε μεταξύ του 1795-98 και αποτελείται από το ισόγειο 
και δύο ψηλότερα πατώματα. Μόνο ο 1ος όροφος είναι ανοικτός για το κοινό. Τα αντικείμενα 
που είναι εκτεθειμένα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από 4000 χρόνια πολιτισμικής ιστορίας 
του νησιού. 
 
 
Εκδρομές 

Καταπληκτική και προτεινόμενη είναι και η επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, κτισμένο 
τον 5ο π.Χ. αιώνα προς τιμή του θεού Ασκληπιού. Στο στολίδι αυτό του ελληνικού αρχαίου 
πολιτισμού, μπορείτε να φτάσετε οργανωμένα με λεωφορείο ή μισθώνοντας ένα ΤΑΞΙ, από την 
Κόστα ή το Πόρτο Χέλι. Μπορείτε να παρακολουθήσετε και κάποια από τις διάσημες 
παραστάσεις του Φεστιβάλ Αθηνών τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, κάνοντας κράτηση μέσω του 
συγκροτήματος ΞΕΝΩΝ αρκετό καιρό πριν. Η απόσταση είναι γύρω στα 50 km. 

Εξίσου όμορφη είναι και η εκδρομή προς το Ναύπλιο, μιας από τις πιο γραφικές και όμορφες 
πόλεις της Πελοποννήσου αλλά και ολόκληρης της χώρας, η οποία διατέλεσε και πρωτεύουσα 
της Ανεξάρτητης Ελλάδος από το 1821 έως το 1830. Σημαντικά αξιοθέατα είναι το παλιό λιμάνι, 
το Μουσείο Λαϊκής τέχνης και Ιστορίας και το βενετσιάνικο κάστρο Παλαμήδι. Η διαδρομή είναι 
περίπου 80 km και μπορείτε να πάτε ακριβώς όπως και στην Επίδαυρο. 

Στα πλαίσια των μονοήμερων εκδρομών σας προτείνουμε επίσης και τις εναλλακτικές της 
Ύδρας, αλλά και της γραφικής παραλίας στη Λεπίτσα.  

Άλλες επιλογές είναι η περίπλους των Σπετσών (την οποία μπορείτε να κάνετε και με καΐκι ή και 
θαλάσσιο ΤΑΞΙ) και της Σπετσοπούλας, καθώς και η επίσκεψη στα γειτονικά νησιά Ύδρα και 

http://www.bouboulinamuseum-spetses.gr
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Πόρο (εκδρομές που μπορείτε να κάνετε και με το Flying Dolphin ή το Catamaran, αλλά και με 
θαλάσσιο ΤΑΞΙ). 

 
Αίθουσες-χώροι τέχνης 
Τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν στο νησί αίθουσες και χώροι τέχνης, φιλοξενώντας, 
ιδιαίτερα κατά τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες, σημαντικές εκθέσεις. Τέτοιοι χώροι 
είναι η αίθουσα τέχνης "Ακρόπρωρο" στο Παλιό λιμάνι, η αίθουσα τέχνης "Αστρολάβος" στο 
συγκρότημα "Νησιά" και η Δημοτική αίθουσα "Κ. Αντωνιάδου". 
Καλλιτεχνικές εκθέσεις επίσης φιλοξενούνται κατά καιρούς σε εστιατόρια, καταστήματα και 
ξενοδοχεία των Σπετσών αλλά και σε υπαίθριους και άλλους επαγγελματικούς χώρους. 
 
Υπάρχουν βέβαια και άλλα καταπληκτικά αξιοθέατα, θρησκευτικοί ναοί και μονές  που 
συνιστούν αυτόνομα στολίδια, όπως: 

o το αρχοντικό του Σωτήρη Ανάργυρου, διώροφο, λιθόκτιστο κτίριο του 1903, με 
νεοκλασικά μορφολογικά στοιχεία 

o το επιβλητικό ξενοδοχείο Ποσειδώνιο που κτίστηκε από το Σ.Ανάργυρο το 1914 και το 
οποίο σύντομα θα είναι και ανακαινισμένο. 

o ο ναός του Αγίου Νικολάου, άλλοτε μοναστήρι και σήμερα ο Μητροπολιτικός Ναός των 
Σπετσών 

o ο ναός της Παναγίας της Αρμάτας κοντά στο φάρο, κτισμένος από την οικ. Κούτση σε 
ανάμνηση της ναυμαχίας των Σπετσών της 8ης Σεπτεμβρίου του 1822 

o η μονή των Αγίων Πάντων στη νοτιοανατολική άκρη της πόλης 
o οι εγκαταστάσεις της ιστορικής Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής, στις 

βορειοδυτικές παρυφές της πόλης, που λειτούργησε περισσότερο από μισό αιώνα και 
σήμερα φιλοξενεί εκδηλώσεις και δραστηριότητες όπως συνέδρια, καθώς και το τμήμα 
ΤΕΙ Τουριστικών Επιχειρήσεων που ιδρύθηκε πρόσφατα 

o η Καποδιστριακή Πνευματική Στέγη που χρησιμοποιείται ως χώρος πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και συνεδριακό κέντρο με αξιόλογη βιβλιοθήκη 

 

Άλλες δραστηριότητες 

Στις παραλίες του νησιού ο επισκέπτης, εκτός από το κολύμπι και το ψάρεμα, έχει τη δυνατότητα 
ν’ ασχοληθεί με θαλάσσια αθλήματα και δραστηριότητες όπως το θαλάσσιο σκι, κανό, wind 
surfing, wakeboard, tubes, banana, θαλάσσιο ποδήλατο, ελεύθερη κατάδυση κ.ά. Ταυτόχρονα 
διατίθεται για τον επισκέπτη και η εναλλακτική του βουνού, δίνοντας του τη δυνατότητα για 
όμορφους περιπάτους, ορεινή πεζοπορία, και... ιδανικά, ιππασία! 

Πιο αναλυτικά, υπάρχουν γήπεδα τένις για τους οπαδούς της αντισφαίρισης και μπάσκετ γι’ 
αυτούς που προτιμούν την καλαθοσφαίριση, αλλά και beach volley σε δύο από τις παραλίες 
του νησιού (Βρέλλος και Kaiki Beach). Σε ότι αφορά την αντισφαίριση, εφόσον έρθετε σε 
συνεννόηση με την υποδοχή του συγκροτήματος έχετε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε 
ιδιωτικό μάθημα με εξειδικευμένο δάσκαλο. 

Όσοι αγαπούν την πεζοπορία ή την ποδηλασία, μπορούν να γνωρίσουν τις όμορφες παραλίες 
των Σπετσών μέσω του περιφερειακού και παράλληλου προς τις ακτές δρόμου ή την ενδοχώρα 
με τα πευκοδάση και τα ξωκλήσια ανηφορίζοντας προς τον Προφήτη Ηλία, την υψηλότερη 
κορυφή του νησιού. 
 


