
Εκδηλώσεις του Συλλόγου 

Από καιρό είχαμε προγραμματίσει να επισκεφτούμε 

ένα από τα βασικά μέσα μεταφοράς των πεζοναυτών 

στην θάλασσα, το αρματαγωγό. Πολλοί από εμάς 

θυμήθηκαν ταξίδια σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και 

του εξωτερικού αλλά το βασικότερο ήταν η πρώτη 

γνωριμία των παιδιών με πλοία τέτοιου τύπου.  Η 

χαρά, ο θαυμασμός αλλά και το δέος λόγω του 

μεγέθους των πλοίων αποτυπώθηκαν στα πρόσωπα 

τους από τα πρώτα, κιόλας λεπτά της επίσκεψης.  



Τα μέλη αλλά και τους φίλους του Συλλόγου μας, προϋπάντησε στον 

καταπέλτη  του Α/Γ Λέσβος ο υπεύθυνος του Γραφείου Δημοσίων 

Σχέσεων του Αρχηγού Στόλου, Πλωτάρχης, κος Ζαννής 

Η εκδήλωση της επίσκεψης σε ένα αρματαγωγό τύπου 
JASON (LST) για τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου, 
είχε σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να δώσει ιδιαίτερη 
έμφαση τόσο στην ενημέρωση των επισκεπτών σχετικά 
με τα πλοία τέτοιου τύπου και τις δραστηριότητες τους εν 
καιρώ πολέμου αλλά και ειρήνης όσο και με το να 
γνωρίσουν τα παιδιά ένα όχι τόσο γνωστού τύπου πλοίο 
μέσα από μια διασκεδαστική ξενάγηση αλλά και από 
εκπαιδευτικού χαρακτήρα δραστηριότητες.  

Φωτογραφίες:  

Νικόλαος Χατζηευαγγέλου Μαναλής 

Σπυρίδων Στεργιόπουλος 

Στα πλαίσια αυτού το σχεδιασμού, οι επισκέπτες 
χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, με ξεχωριστό πρόγραμμα ή 
κάθε μία.  
 
Η πρώτη, ήταν η ομάδα των ενηλίκων για την οποία είχε 
προγραμματιστεί ενημέρωση μέσω παρουσίασης στο 
καρέ των αξιωματικών από τον Ανθυποπλοίαρχο κ. 
Καϊμαξή και στη συνέχεια ξενάγηση στο πλοίο 

Πρώτη επαφή των επισκεπτών με το 

κατάστρωμα του πλοίου.  
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Οι μικροί μας φίλοι ετοιμάζονται για 

την δική τους ξενάγηση 

 
Η δεύτερη ομάδα, εκείνη των παιδιών, έκανε μια 
διασκεδαστική βόλτα στο πλοίο με ξεναγούς τις 
φιλόξενες και χαμογελαστές Αρχικελευστές κες Σκούρα 
και Μπριασούλη και κατέληξε στο χώρο εστίασης του 
πλοίου, στον οποίο περίμεναν τους μικρούς φίλους 
γευστικές λιχουδιές και χυμός.   
 



Από καιρό είχαμε προγραμματίσει να επισκεφτούμε 

ένα από τα βασικά μέσα μεταφοράς των πεζοναυτών 

στην θάλασσα, το αρματαγωγό. Πολλοί από εμάς 

θυμήθηκαν ταξίδια σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και 

του εξωτερικού αλλά το βασικότερο ήταν η πρώτη 

γνωριμία των παιδιών με πλοία τέτοιου τύπου.  Η 

χαρά, ο θαυμασμός αλλά και το δέος λόγω του 

μεγέθους αποτυπώθηκαν στο πρόσωπο τους από τα 

πρώτα, κιόλας λεπτά της επίσκεψης.  
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Επάνω δεξιά: Ξενάγηση 

στους εξωτερικούς 

χώρους του πλοίου 

 

Επάνω αριστερά: Η θέα 

από τη Γέφυρα 

 

Κάτω δεξιά: H θέα από το 

ελικοδρόμιο του πλοίου 

 

Κάτω αριστερά:  Τα 

ελικοδρόμια των 

υπολοίπων 

αρματαγωγών 

 

Στη συνέχεια, και μέσα από ένα παιχνίδι εκπαιδευτικού 
χαρακτήρα, τα παιδιά με την βοήθεια της κας Φωτεινής Ζήνδρου, 
αρχαιολόγου και φοιτήτριας προσχολικής αγωγής , είχαν την 
ευκαιρία να ζωγραφίσουν το σκίτσο του πλοίου, το οποίο ευγενικά 
μας είχε σχεδιάσει ο φίλος του συλλόγου Γιάννης Νάκας, έτσι 
όπως  αυτά το έβλεπαν με τα δικά τους μάτια.  
 
Η εκδήλωση έκλεισε με την καθιερωμένη ανταλλαγή δώρων και 
την αναμνηστική φωτογραφία  
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Πρώτη από επάνω : Συγκέντρωση στο καρέ των αξιωματικών. Μετά από το επίσημο 

καλωσόρισμα ακολούθησε η παρουσίαση των πλοίων 

 

Δεύτερη από επάνω : Ξενάγηση στη γέφυρα το πλοίου  

 

Τρίτη από επάνω: Με σύμμαχο τον καιρό μας δόθηκε η ευκαιρία να βγάλουμε 

αρκετές αναμνηστικές φωτογραφίες 

 

Οι εντυπώσεις των επισκεπτών (μικρών και μεγάλων) από την 
πρώτη επίσημη επίσκεψη του Συλλόγου ήταν άριστες δίνοντας 
μας έτσι, την ενθάρρυνση για να δημιουργήσουμε και άλλες 
τέτοιου είδους εκδηλώσεις στο μέλλον.   

Κάτω :  Τα σκίτσα που δημιούργησαν οι μικροί επισκέπτες για να δοθούν ως το 

δικό τους αναμνηστικό δώρο στα φιλόξενα στελέχη και το προσωπικό του Α/Γ 

Λέσβος που φρόντισαν για την ευχάριστη διαμονή τους.  
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Ο Σύλλογος θα ήθελε να 

ευχαριστήσει, πρώτα και 

πάνω από όλα του 

αξιωματικούς , 

υπαξιωματικούς και ναύτες 

του Α/Γ Λέσβος για την 

υποδοχή και την φιλοξενία 

τους.  

 

Επίσης, θα  θέλαμε να 

ευχαριστήσουμε τον 

Αρχηγό Στόλου 

Αντιναύαρχο K. Μαζαράκη-

Αινιάν που μας 

εμπιστεύτηκε στο ξεκίνημα 

μας και επέτρεψε να 

πραγματοποιήσουμε αυτήν 

την εκδήλωση  

 

Δεν θα μπορούσαμε να 

μην ευχαριστήσουμε τόσο 

τον Υπεύθυνο Δημοσίων 

Σχέσεων Πλωτάρχη κο  

Ζαννή όσο και τους πολύ 

ευγενικούς “ξεναγούς” μας: 

 

Τον Ανθυποπλοίαρχο Σ. 

Καϊμαξή ο οποίος, πάντα 

γελαστός φρόντισε για την 

περιεκτικότατη ενημέρωση 

μας καθ’ όλη τη διάρκεια 

της επίσκεψης μας 

λύνοντας κάθε απορία που 

προέκυπτε  

 

Τις κοπέλες, 

Αρχικελευστές Β. Σκούρα 

και Α. Μπριασούλη οι 

οποίες μάγεψαν με την 

ευγένεια και το ζεστό 

χαμόγελο τους τα παιδιά. 

Βέβαια τίποτα από τα 

παραπάνω δεν θα είχε 

επιτευχθεί χωρίς την 

ουσιαστική βοήθεια του κου  

Αθανάσιου Παναγόπουλου, 

Αντιναύαρχου ε.α. στον οποίο 

ο σύλλογος θέλει να εκφράσει 

τις θερμές του ευχαριστίες. 

Πολύ σημαντική δε, ήταν και 

η συνεισφορά του 

αρχαιολόγου και φίλου του 

συλλόγου Ι. Νάκα ο οποίος 

και ανέλαβε να σχεδιάσει το 

περίγραμμα του πλοίου που 

αργότερα ζωντάνεψαν με τα 

χρώματα τους οι μικροί 

επισκέπτες αλλά και της 

αρχαιολόγου και φοιτήτριας 

προσχολικής αγωγής κας. Φ. 

Ζήνδρου η οποία φρόντισε να 

δώσει μια εκπαιδευτική και 

παράλληλα διασκεδαστική 

νότα στο πρόγραμμα των 

παιδιών.       

Την εκδήλωση τίμησαν με την 

παρουσία τους, και τους ευχαριστούμε 

για αυτό, ο Διευθυντής του Γραφείο 

Υπηρεσίας Εφέδρων Ευβοίας, κ. Α. 

Καπεντζώνης καθώς και ο Γενικός 

Γραμματέας του Συνδέσμου Εφέδρων 

Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών 

Ευβοίας κος Α. Δαμιανίδης. 
 


