
1 
Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο, Χώρα, Άνδρος, ΤΚ 84500, Tηλ.: 2282 360200, E-mail: dimos@andros.gr 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Ο Δήμος Άνδρου διοργανώνει το ΙΒ’ Πανελλήνιο Συνέδριο Ναυτικών Μουσείων με θέμα 
«Άνδρος, πρωτοπόρος της ποντοπόρου εμπορικής ναυτιλίας – Συνδυάζοντας την ναυτική τέχνη 
με τη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα», το Σάββατο, 12 και την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021. Το 
Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτύου και το κοινό μπορεί να το παρακολουθήσει 
σε ζωντανή μετάδοση στη διεύθυνση http://www.androsmm.gr/conference/. 
 
Τα ανά διετία συνέδρια των ελληνικών ναυτικών μουσείων αποτελούν σημαντικό θεσμό που 
συμβάλλει στη δημιουργία γόνιμου διαλόγου και αναδεικνύει καλές πρακτικές στον τομέα της 
διαχείρισης της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς με έμφαση στη ναυτική, τη ναυτιλιακή, 
αλλά και τη ναυπηγική ιστορία και παράδοση. 
 
Το φετινό συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τις εργασίες του Συνεδρίου θα ανοίξει ο 
Δήμαρχος Άνδρου, κος Δημήτρης Λοτσάρης και θα χαιρετήσουν η Υπουργός Πολιτισμού και 
Αθλητισμού κα Λίνα Μενδώνη και ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
ΥΝΑΝΠ, κος Μανώλης Κουτουλάκης. 
 
Την πρώτη ημέρα, εκπρόσωποι ναυτικών μουσείων και συναφών φορέων πολιτισμού 
παρουσιάζουν τα πεπραγμένα της τελευταίας τριετίας και συζητούν επίκαιρα θέματα κοινού 
ενδιαφέροντος. Τα πεπραγμένα του Ναυτικού Μουσείου Άνδρου θα παρουσιάσει ο 
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κος Δημήτρης Γιαννίσης. 
 
Η δεύτερη ημέρα είναι αφιερωμένη στην Άνδρο, με μια ημερίδα επιστημονικού αλλά και 
επιμορφωτικού χαρακτήρα που συνοψίζει τα αποτελέσματα νεότερων ερευνών και μελετών 
για τον ναυτικό πολιτισμό του νησιού. Προσκεκλημένοι ομιλητές είναι διακεκριμένοι 
πανεπιστημιακοί και ερευνητές, καθώς και ειδικοί για τη σύγχρονη ναυτική και ναυτιλιακή 
εκπαίδευση.  
 
Το πρόγραμμα της ημερίδας της Άνδρου συγκροτείται γύρω από τρεις θεματικές ενότητες. Η 
πρώτη ενότητα «Άνδρος: Ιστορία και Θάλασσα» επικεντρώνει στη διαχρονική σχέση με τη 
θάλασσα, στις έρευνες που αποκαλύπτουν ότι η Άνδρος υπήρξε σημαντικός κόμβος των 
ναυτικών οδών του Αιγαίου κατά την αρχαιότητα, αλλά και σε ευρήματα βάσει των οποίων 
ανιχνεύεται, αργότερα, η συμμετοχή της σε δίκτυα επαφών και δεσμών από τους 
πρωτοβυζαντινούς μέχρι τους νεότερους χρόνους. Τα θέματα αναλύουν η Αρχαιολόγος 
Δ/ντρια Ανασκαφής Στρόφιλα Άνδρου, κα Χριστίνα Τελεβάντου, η Ομότιμη Καθηγήτρια 
Κλασικής Αρχαιολογίας και Υπεύθυνη του Ερευνητικού Προγράμματος ΕΚΠΑ στην Παλαιόπολη 
Άνδρου, κα Λυδία Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα, και ο Επίκουρος Καθηγητής Βυζαντινής 
Αρχαιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κος Γεώργιος Πάλλης.  
 
Την ενότητα θα κλείσει ο Καθηγητής αρχαίας ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, κος 
Δημήτρης Κυρτάτας, ο οποίος θα αναφερθεί στα οικογενειακά αρχεία και στη ναυτιλία της 
Άνδρου μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρουν οι συλλογές και το υλικό της Καϊρείου 
Βιβλιοθήκης. 
 
Στη δεύτερη ενότητα «Άνδρος: Ναυτιλία και Εφοπλισμός», παρουσιάζονται οι διάφορες 
φάσεις ανάπτυξης της ανδριώτικης ναυτιλίας: η μετάβαση από την εποχή του ιστιοφόρου στην 
εποχή του ατμόπλοιου, οι επιχειρηματικές καινοτομίες κατά την παγκοσμιοποίηση, κατόπιν, 
η δράση στη διάρκεια του Μεσοπολέμου, και ακολούθως στη φάση της ανασυγκρότησης της 
ελληνικής ναυτιλίας μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Τις ιδιαίτερες πτυχές αυτής 
της ιστορικής διαδρομής θα αναλύσουν, ο Συγγραφέας - Ερευνητής, κος Διαμαντής 
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Μπασαντής, η Ιστορικός (ΜΑ), κα Ελένη Μπενέκη, ο Ερευνητής Γ΄ του Ινστιτούτου 
Μεσογειακών Σπουδών (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας), κος Απόστολος Δελής, η 
Καθηγήτρια του Τμήματος Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, κα Μαρία Λεκάκου, μαζί με την Ερευνήτρια του Εργαστηρίου Διοίκησης Ναυτιλιακών 
& Λιμενικών Επιχειρήσεων στο ίδιο Τμήμα, κα Εύα Στεφανιδάκη, και ο Κοινωνιολόγος στην 
Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κος Νικόλαος Βογιαζίδης.  
 
Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στην ιστορία της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας και τη συμμετοχή 
των Ανδριωτών στους δύο Παγκόσμιους Πολέμους, από τον Αντιναύαρχο ΠΝ ε.α. και 
Συγγραφέα, κο Ιωάννη Παλούμπη.  
 
Στην ενότητα αυτή, δίνεται ξεχωριστή έμφαση στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 
προγράμματος «SeaLiT: Ναυτιλιακός βίος σε μετάβαση», το οποίο έχει αξιοποιήσει αρχειακό 
υλικό του Ναυτικού Μουσείου Άνδρου. Ο Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος, κος 
Απόστολος Δελής, θα παρουσιάσει την ανατομία της διεθνοποιημένης ανδριώτικης 
ναυτιλιακής επιχείρησης Σταμάτη Γ. Εμπειρίκου στις αρχές του 20ου αιώνα και τη συμβολή 
του ομώνυμου αρχείου στην ανάδειξη της καθημερινής λειτουργίας της ναυτιλιακής 
επιχείρησης μέσα από νέα πληροφοριακά συστήματα. Επιπλέον, θα μας μιλήσει για την 
εφαρμογή των Ship Voyages ως δυναμικό εργαλείο καταγραφής και ανάλυσης της ιστορίας 
της ναυσιπλοΐας. 
 
Η ενότητα ολοκληρώνεται με μια παρουσίαση για τις προφορικές μαρτυρίες ως προνομιακή 
μέθοδος συγκρότησης της ιστορικότητας της ναυτοσύνης, από την Ιστορικό και Συγγραφέα, 
κα Δήμητρα Σαμίου, η οποία έχει εκπονήσει μελέτη βασιζόμενη σε σειρά μαρτυριών της 
ανδριακής ναυτοσύνης από τις αρχές έως τα τέλη του 20ου αιώνα. 
 
Μια τρίτη ενότητα είναι αφιερωμένη στα «Ναυτικά επαγγέλματα» και αφορά προσεγγίσεις 
εμπειρογνωμόνων στο περιεχόμενο, τις προκλήσεις και τις προοπτικές για τη σύγχρονη 
ναυτική και ναυτιλιακή εκπαίδευση. Στην ενότητα αυτή, που συνδέει το παρελθόν με το παρόν 
της Άνδρου, συνεισφέρουν ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος Ευγενίδου 
και Πρέσβης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) στην Ελλάδα, κος Λεωνίδας 
Δημητριάδης-Ευγενίδης, ο Καθηγητής Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων στο Τμήμα 
Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κος Ιωάννης Θεοτοκάς, μαζί με τον 
Επίκουρο Καθηγητή στο ίδιο Τμήμα, κο Ιωάννη Λαγούδη, και ο Πλοίαρχος Ε.Ν. Διευθυντής 
Εκπαίδευσης στην Ναυτιλιακή Εταιρεία ELETSON CORPORATION, Κάπτεν Δημήτριος Λ. 
Ασλάνογλου. 
 
Η ενότητα ολοκληρώνεται με μια παρουσίαση που εστιάζει στη σημασία του τρίτου τομέα στην 
κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη στις τοπικές κοινωνίες από τον Πλοίαρχο 
Ε.Ν. Εκτελεστικό Διευθυντή της «ΠΡΩΤΕΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΜΚΕ», κο 
Δημήτριο Κοκκίνη. 
 
Την ημερίδα συντονίζουν ο Ακαδημαϊκός και Ομότιμος Καθηγητής της κλασικής αρχαιολογίας 
του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, κος Μιχάλης Τιβέριος, ο Κοινωνιολόγος 
στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κος Νικόλαος Βογιαζίδης και η 
Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου 
Πανεπιστημίου, κα Ειρήνη Τουντασάκη. 
 
Το Συνέδριο συντονίζει η Ιστορικός-Αρχαιολόγος, κα Χρύσα Κοντάκη. 
 
Το ΙΒ’ Πανελλήνιο Συνέδριο Ναυτικών Μουσείων παρέχει στο Ναυτικό Μουσείο Άνδρου την 
ευκαιρία σηματοδότησης μιας νέας φάσης στο έργο της αναδιάρθρωσης και της αναβάθμισής 
του που έχει ξεκινήσει από τον Δήμο Άνδρου. Η αναζήτηση μιας νέας φυσιογνωμίας του 
υπαγορεύεται πλέον από την κοινή πεποίθηση ότι το Ναυτικό Μουσείο Άνδρου ως φορέας 
συλλογικής μνήμης μπορεί και πρέπει να καταστεί βασική υποδομή για τη ζωή και την 
ανάπτυξη του νησιού. Η πραγματοποίηση αυτού του στόχου προϋποθέτει συγκεκριμένες 
ενέργειες προκειμένου, το Μουσείο να εμβαθύνει στην επιστημονική μελέτη του αποθέματός 
του, να αναπτύξει τα ερμηνευτικά του μέσα και να παρουσιάσει σταδιακά ένα πλήρες 
ανάπτυγμα λειτουργιών και δραστηριοτήτων που θα το συνδέσουν με την τοπική κοινωνία, 
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θα προσελκύσουν το ευρύ κοινό και θα διαμορφώσουν την εκπαιδευτική και ψυχαγωγική 
διάσταση που του προσδίδει ο ρόλος του. 
 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 
 
(Πληροφορίες στη διεύθυνση xkontaki@gmail.com και στο τηλέφωνο 6978555101) 
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