
Εκδηλώσεις του Συλλόγου

Η εκδήλωση, αφιέρωµα στην Ελληνική Ναυτική 
Ιστορία η οποία φιλοξενήθηκε σε χώρο του Πλωτού 
Ναυτικού Μουσείου, Θωρηκτό Γ. Αβέρωφ 
πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013.
Για περίπου τρεις ώρες, τα µέλη και οι φίλοι του 
συλλόγου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
παρουσιάσεις, µε θέµατα που αφορούν την αρχαία, 
αλλά και την νεότερη Ελληνική Ναυτική Ιστορία αλλά 
και τη σύγχρονη ιστορία των Ελλήνων Πεζοναυτών
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Η εκδήλωση ξεκίνησε µε ένα

σύντοµο καλωσόρισµα του

∆ιευθυντή του Πλωτού Ναυτικού

Μουσείου, Θωρηκτό “Γ. Αβέρωφ”
Πλοιάρχου Α. Μποµπού.

Στη συνέχεια ο ∆ιευθυντής του

ερευνητικού προγράµµατος για το

Λιµάνι της Ζέας, ∆ρ. Bjørn Lovén, στα
πλαίσια της παρουσίασης του µε θέµα

τις αρχαίες ναυτικές εγκαταστάσεις στον

Πειραιά έκανε µια συνοπτική

παρουσίαση των αποτελεσµάτων της

υπέργειας και υποθαλάσσιας

αρχαιολογικής έρευνας στα αρχαία

λιµάνια της Ζέας και της Μουνιχίας

στον Πειραιά η οποία τελεί υπό την

αιγίδα του Ινστιτούτου της ∆ανίας στην

Αθήνα.

Η επόµενη παρουσίαση ήταν

αφιερωµένη στο ∆ρόµωνα, το πλοίο

«θρύλο» των βυζαντινών χρόνων.

Από αριστερά διακρίνονται οι κκ. ∆ρακωνάκης (Αντιστράτηγος ε.α.), 
Τσουκαλάς, (Τχης ΠΖ), Τσοβός (Αρχιπλοίαρχος ΠΝ), Παναγόπουλους
(Αντιναύαρχος ε.α.), Μαζαράκης- Αινιάν (Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α. – Επίτιµος 
Αρχηγός Στόλου)
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Ο Αρχαιολόγος Γιάννης Νάκας, µας
ανέλυσε τις µεθόδους κατασκευής του,
τη χρήση του αλλά και την εξαφάνιση

του, καθώς και την αντικατάσταση του
από άλλες µορφές πλοίων

Το πρώτο µέρος της εκδήλωσης

έκλεισε µε ένα µικρό βίντεο «εις
µνήµην» του Αντισυνταγµατάρχη

Άγγελου Αβραµίδη το οποίο και

προλόγισε ένας εκ των ανθρώπων που

υπήρξαν κάτω από τις διαταγές του, ο
κος Νίκος Σεβαστός.

Το δεύτερο µέρος της εκδήλωσης

«άνοιξε» ο ∆ρ. Ζήσης Φωτάκης,
λέκτορας Ναυτικής Ιστορίας στη Σχολή

Ναυτικών ∆οκίµων.

Ο κύριος Φωτάκης έκανε µια

συνοπτική, αλλά περιεκτικότατη

περιγραφή και ανάλυση στα Ελληνικά

πλοία την περίοδο του Ιµπεριαλισµού

δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ιστορία

και τη δράση του Θ/Κ Αβέρωφ. Του
πλοίου που φιλοξενούσε την εκδήλωση

µας.

Στη συνέχεια ο ∆ιευθυντής, της

Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού,
Πλοίαρχος, Σπ. Μιµίκος, παρουσίασε
το ρόλο και τη σηµασία της Υπηρεσίας

Ιστορίας Ναυτικού στη σύγχρονη εποχή

δίνοντας έµφαση στην σηµασία της

χρήσης της τεχνολογίας στην

διαφύλαξη της ιστορίας είτε µε τη

διαδικασία της ψηφιοποίησης των

αρχείων του Πολεµικού Ναυτικού είτε

µέσω της βιντεοσκόπησης

προσωπικών συνεντεύξεων, στα

πλαίσια της καταγραφής της νεότερης

ιστορίας.
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Η βραδιά έκλεισε µε ένα µικρό βίντεο, παρουσίαση ναυαγίων στις
ελληνικές θάλασσες αποτέλεσµα της δουλειάς του ερευνητή Νίκου

Βασιλάτου και της υποβρύχιας φωτογράφου Ελένης

Τσοπουροπούλου.

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού εκπροσώπησε ο ∆ιοικητής Αµφίβιων

∆υνάµεων, Αρχιπλοίαρχος Κωνσταντίνος Τσοβός ΠΝ, ενώ το Γενικό

Επιτελείο Στρατού , ο Ταγµατάρχης (ΠΖ) Αρ. Τσουκαλάς.

Από πάνω προς τα κάτω, ο Νίκος 
Σεβαστός προλογίζει το Εις Μνήµην, ο 
Καθηγητής της ΣΝ∆ Ζήσης Φωτάκης 

και ο ∆ντης της ΥΙΝ Σπ. Μιµίκος

Από πάνω προς τα κάτω, ο Κυβερνήτης 
του Πλοίου Πλωτάρχης Αν. Μποµπός, ο 
αρχαιολόγος Bjorn Loveen, και ο 
αρχαιολόγος Γιάννης Νάκας
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Ευχαριστίες

Το ∆Σ του Συλλόγου θα ήθελε να ευχαριστήσει:

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού που ενέκρινε 
την παραχώρηση του Πλωτού Ναυτικού Μουσείου 

Θωρηκτό “Γ. Αβέρωφ” για τη διεξαγωγή της ηµερίδας 
µας.

Τον ∆ιευθυντή του πλωτού µουσείου, Πλοίαρχο Α. 
Μποµπό τα στελέχη και τους ναύτες, για τη φιλοξενία 
και την ουσιαστική βοήθεια τους στην επιτυχηµένη 

διεξαγωγή της ηµερίδας.

Τους επίτιµους καλεσµένους µας, κους Μαζαράκη-
Αινιάν (Αντιναύαρχο ΠΝ ε.α. Επίτιµο Αρχηγό 

Στόλου),Αθανάσιο Παναγόπουλο (Αντιναύαρχο ΠΝ ε.α.), 
∆ρακωνάκη Ιωάννη (Αντιστράτηγο ε.α.),Μωράκη

Κωνσταντίνο (Αντιναύαρχο ΛΣ ε.α.).

Το φίλο του Συλλόγου ∆ηµήτρη Καπνόριζα, που κάλυψε 
φωτογραφικά την εκδήλωση καθώς και τους φίλους 

εικονολήπτες για την κάλυψη της εκδήλωσης. 

Τους οµιλητές της εκδήλωσης καθώς και τα µέλη και 
φίλους που µας τίµησαν µε την παρουσία τους. 




