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  Πρόλογος

Η διεξαγωγή των Πανελληνίων Συνεδρίων των Ναυτικών Μουσείων  από τη δημιουργία του 
θεσμού το 1996, είχε οριστεί να πραγματοποιείται ανά διετία, κάτι που τηρείτο με συνέπεια 
ως το 2008. 

Οι ισχυροί κλυδωνισμοί  στην οικονομική κατάσταση της χώρας που ακολούθησαν κατέστη-
σαν ανέφικτη την υλοποίηση του προγραμματισμένου για το 2010 συνεδρίου. 

Για να μην ατονήσει και ενδεχομένως χαθεί ο θεσμός, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού 
Μουσείου της Ελλάδος απεφάσισε να αναζητήσει χορηγίες και ανέλαβε την διεξαγωγή του  
Θ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου των Ναυτικών Μουσείων.

Σε συνεννόηση με την Συντονιστική Επιτροπή των ελληνικών Ναυτικών Μουσείων αποφα-
σίστηκε  το ειδικό θέμα του συνεδρίου να είναι «Πλοία μνημεία της ελληνικής ναυτικής πα-
ράδοσης και μουσειακή πραγματικότητα.» και λόγω της συνάφειάς του με το Πλωτό Ναυτικό 
Μουσείο “Γεώργιος Αβέρωφ”, προτάθηκε στο εμβληματικό πλοίο μουσείο η συνδιοργάνωση.

Καθοριστική υπήρξε η υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο 
έθεσε υπό την αιγίδα του το Θ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο των Ναυτικών Μουσείων. 

 Στο πλαίσιο των εργασιών και εισηγήσεων του επιστημονικού συνεδρίου ήρθαν σε επαφή 
ιδιοκτήτες παραδοσιακών σκαφών αλλά και εκπρόσωποι δημοσίων και ιδιωτικών φορέων 
που ενδιαφέρονται για το θέμα της διάσωσης των ελληνικών ιστορικών ή  με πολιτισμική αξία 
σκαφών και πλοίων.  Συνέπεια του  γόνιμου διαλόγου που αναπτύχθηκε ήταν η συγκρότηση 
της Ομάδας Εργασίας για την Προστασία και την Ανάδειξη των Παραδοσιακών Σκαφών και 
της Ξυλοναυπηγικής Τέχνης του Ελληνικού Χώρου. Στη σύνθεσή της μετέχουν από πλευ-
ράς Υπουργείου Πολιτισμού η Διεύθυνση Νεωτέρου   Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, πανεπιστημιακοί καθηγητές, ειδικοί εμπειρογνώμονες σε θέματα 
ναυπηγικής, ιδιοκτήτες και εκπρόσωποι συλλόγων  παραδοσιακών σκαφών και το Ναυτικό  
Μουσείο της Ελλάδος.

Κατά τη διάρκεια του Θ΄  Πανελληνίου Συνεδρίου   των Ναυτικών Μουσείων  διατυπώθηκαν 
σημαντικές σκέψεις και προβληματισμοί για την διατήρηση των 

πλοίων που συνιστούν υλικά τεκμήρια του ναυτικού μας πολιτισμού. 

Οι σκέψεις αυτές, τα επιχειρήματα που αντηλλάγησαν, τα συμπεράσματα και οι δράσεις που 
ανελήφθησαν περιέχονται στα πρακτικά που ακολουθούν.  

Αναστασία Αναγνωστοπούλου-Παλούμπη
Πρόεδρος Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος



6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Θ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΠΛΩΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ»
Πειραιάς-Παλαιό Φάληρο 9 & 10 Μαΐου 2014

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού

Παρασκευή 9 Μαΐου 2014

Πρωινή συνεδρία: Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος, Πειραιάς

09:00-09:30 Εγγραφή συνέδρων

09:30-09:45 Χαιρετισμοί επισήμων 

09:45-10:00 Εναρκτήρια ομιλία της Προέδρου του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος  
κ. Αναστασίας Αναγνωστοπούλου-Παλούμπη

10:00-13:50 Πλοία μνημεία της ελληνικής ναυτικής παράδοσης  
και μουσειακή πραγματικότητα

Συντονιστές: - Αναστασία Αναγνωστοπούλου-Παλούμπη, Πρόεδρος ΝΜΕ  
-  Πλωτάρχης Παναγιώτης Τριπόντικας ΠΝ,  

Δ/ντής πλωτού ναυτικού μουσείου “Γεώργιος Αβέρωφ”

10:00-10:20 Δημόσιες Πολιτικές για την Προστασία και την Ανάδειξη της 
Παραδοσιακής Ξυλοναυπηγικής Τέχνης. Απολογισμός και Προοπτικές.
Εισηγητής: Γιάννης Ν. Δρίνης, Δρ. Λαογράφος, Δ/νση Νεώτερου 
Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ΥΠ.ΠΟ.Α.

10:20-10:40 Πλοία μνημεία: Ζητήματα διάσωσης, συντήρησης και αποκατάστασης.
Εισηγητής: Κώστας Α. Δαμιανίδης, Δρ. Ιστορικός της Ναυπηγικής. 

10:40-10:55 Η Ναυτική Συλλογή του Ιδρύματος «Αικατερίνης Λασκαρίδη»
Εισηγητής: Πάνος Λασκαρίδης, Πρόεδρος ΙΑΛ

10:55-11:20 Διάλειμμα

11:20–11:40 Θωρηκτό “Γ. Αβέρωφ” και Μουσειακή πραγματικότητα.
Εισηγητής: Πλωτάρχης Παναγιώτης Τριπόντικας ΠΝ,  
Δ/ντής Πλωτού Ναυτικού Μουσείου “Γ. Αβέρωφ”

11:40-12:00 Τα πλοία μουσεία “Θαλής ο Μιλήσιος” και πέραμα “Ευαγγελίστρια”  
του Ναυτικού Μουσείου Αιγαίου.
Εισηγητής: Αικατερίνη Χαριτάτου, Πρόεδρος του ΝΜ Αιγαίου
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12:00-12:20 “Νεράιδα”, ένα πλωτό μουσείο του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση.
Εισηγητής: Αθηνά Σπανάκη, Υπεύθυνη Τομέα Πλωτού Μουσείου 
“Νεράιδα” και Ιστορικού Αρχείου Ιωάννη Σ. Λάτση.

12:20-12:40 Τα Μουσεία του Βυθού-Νέοι Στόχοι της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων. 
Εισηγητής: Αγγελική Σίμωσι, Δρ. Αρχαιόλογος, Προϊσταμένη Εφορείας 
Εναλίων Αρχαιοτήτων, ΥΠ.ΠΟ.Α.

12:40-13:00 Η Χάρτα της Βαρκελώνης: Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία και η Ελληνική πραγματικότητα.
Εισηγητής: Νικόλαος  Βλαβιανός, εκπρόσωπος της ελληνικής ομάδας 
του European Maritime Heritage.

13:00-13:20 Το πέραμα «Φανερωμένη»: Διδάγματα από την διάσωση  
και αποκατάσταση ενός πλοίου-μνημείου.
Εισηγητής: Νικόλαος  Ρηγινός, Ιδιοκτήτης πλοίου-μνημείου «Φανερωμένη».

13:20-13:50 Συζήτηση
14:00 Γεύμα

Απογευματινή συνεδρία
Πλωτό Ναυτικό Μουσείο “Γεώργιος Αβέρωφ”, Μαρίνα Φλοίσβου

17:30-18:30 Όρμος Φλοίσβου 
Ξενάγηση συνέδρων στα πλωτά μουσεία “Γ. Αβέρωφ”, “ΒΕΛΟΣ”, 
“Ευγένιος Ευγενίδης”, τριήρης “ΟΛΥΜΠΙΑΣ”, “Θαλής ο Μιλήσιος”, 
“Ευαγγελίστρια”. 

Συντονιστές: - Αναστασία Αναγνωστοπούλου-Παλούμπη, Πρόεδρος ΝΜΕ
- Κωνσταντίνα Αδαμοπούλου, Προϊσταμένη ΓΑΚ/ΙΑΜΥ
- Πλωτάρχης Παναγιώτης Τριπόντικας ΠΝ, Δ/ντής πλωτού ναυτικού 
   μουσείου “Γεώργιος Αβέρωφ”

18:30-18:40 Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο Γαλαξειδίου. Ροδούλα Σταθάκη, 
Επιστημονική Σύμβουλος. Χρυσάφω Τσώνου, Υπεύθυνη Ναυτικών Συλλογών. 

18:40-18:50 Ναυτικό Μουσείο Κρήτης.  
Μανώλης Πετράκης, Αρχιπλοίαρχος ΠΝ εα, Πρόεδρος.

18:50-19:00 Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας. Κωνσταντίνα Αδαμοπούλου,  
Δρ. Ιστορικός-Αρχειονόμος, Προϊσταμένη ΓΑΚ/ΙΑΜΥ

19:00-19:10 Ναυτικό Μουσείο Λιτοχώρου. Ιωάννης Τριανταφύλλου, Πρόεδρος  
& Νικόλαος Βλαχόπουλος τ. Πρόεδρος.

19:10-19:20 Ίδρυμα Μαρία Τσάκος. Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και 
Παράδοσης. Σταύρος Μιχαηλίδης, Υποναύαρχος Λ.Σ. εα, Γεν. Διευθυντής.

19:20-19:30 Ναυτιλιακό Μουσείο Καρδαμύλων. Φωτεινή Ξυλά-Φαφαλιού, Υπεύθυνη.
19:30-20:00 Συζήτηση
20:15-21:30 Επίσκεψη και ξενάγηση στο πλωτό ναυτικό μουσείο “Νεράιδα”
22:00 Δείπνο-Λήξη εργασιών πρώτης ημέρας.

Πρόγραμμα Συνεδρίου 
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Σάββατο 10 Μαΐου 2014

Πρωινή συνεδρία: Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος, Πειραιάς.

Συντονιστές: - Αναστασία Αναγνωστοπούλου-Παλούμπη, Πρόεδρος ΝΜΕ
-  Αρχιπλοίαρχος (Μ) Π.Ν. ε.α. Μανώλης Πετράκης, Πρόεδρος  

Ναυτικού Μουσείου Κρήτης
-  Πλωτάρχης Παναγιώτης Τριπόντικας ΠΝ,  

Δ/ντής πλωτού ναυτικού μουσείου “Γεώργιος Αβέρωφ”

09:00-09:10 Ναυτικό Μουσείο Χίου. Άννα Σιταρά, Επιμελήτρια

09:10-09:20 Ναυτικό Μουσείο Οινουσσών.  Ελένη Αχλιόπτα, Επιμελήτρια.

09:20-09:30 Ναυτικό Μουσείο Καλύμνου.  
Ιωάννης Ασπροποταμίτης, Εκπρόσωπος Ομάδας Διαχείρισης.

09:30-09:40 Ναυτικό Μουσείο Καβάλας. 
Χρήστος Τζανάκος, Πρόεδρος. Ελευθέριος Παπαγιαννάκης, Μέλος ΔΣ.

09:40-09:50 Ναυτικό Μουσείο Θήρας*. Νικολέττα Νομικού, Πρόεδρος.

09:50-10:00 Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης Περάματος*.  
Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, Πρόεδρος.

10:00-10:10 Ινστιτούτο Προστασίας Ναυτικής Παράδοσης.  
Οι ενάλιες αρχαιολογικές έρευνες της ελληνικής αποστολής στην Αλεξάνδρεια. 
Χάρης Τζάλας, Πρόεδρος.

10:10-10:20 Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών Αιγαίου (Α΄ μέρος). 
Ματρώνη Κτίστου, Διεθύντρια Πνευματικού Ιδρύματος Σάμου «Νικόλαος 
Δημητρίου».

10:20-10:30 Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών Αιγαίου (Β΄ μέρος).
Κώστας Α. Δαμιανίδης, Δρ. Ιστορικός της Ναυπηγικής.

10:30-10:40  Ίδρυμα Άλσους Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης.
Κυριάκος Κυριακίδης, Αντιναύαρχος ΠΝ εα, Πρόεδρος. 

10:40-10:50 Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος. 
Αναστασία Αναγνωστοπούλου-Παλούμπη, Πρόεδρος.

10:50-11:50 Συζήτηση εκπροσώπων και σύνταξη Ψηφίσματος Ναυτικών Μουσείων.

11:50-13:00 Επίσκεψη και ξενάγηση των συνέδρων στο πλωτό ναυτικό μουσείο 
«Ελλάς Λίμπερτυ» από τον υπεύθυνο Βασίλη Κούζιλο.

Λήξη εργασιών συνεδρίου.

 Πρόγραμμα Συνεδρίου

* Δεν δόθηκε το κείμενο της εισήγησης.
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  εναρκτήρια ομιλία της Προέδρου της Συντονιστικής επιτροπής 
του Θ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου των ναυτικών Μουσείων.  
Αναστασία Αναγνωστοπούλου-Παλούμπη 
Πρόεδρος Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος

Αγαπητοί σύνεδροι, κυρίες και κύριοι

Είναι τιμή μας που σήμερα παρευρίσκονται στην έναρξη των εργασιών μας, η ηγεσία του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ο Αρχηγός 
του Πολεμικού μας Ναυτικού, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, και του μητροπολίτη Πει-
ραιώς κ. Σεραφείμ, και τόσοι άλλοι διακεκριμένοι συμπολίτες μας που επιθυμούν να παρακο-
λουθήσουν μέρος τουλάχιστον των συνεδριακών εργασιών μας. 

Το διευκρινίζω αυτό, διότι η σημερινή απογευματινή συνεδρία θα πραγματοποιηθεί επί του 
πλωτού ναυτικού μουσείου θωρηκτού “Γεώργιος Αβέρωφ”, ανυπέρβλητου μνημείου των πιο 
ενδόξων στιγμών της νεότερης ελληνικής ναυτικής ιστορίας. Εκεί λόγω του περιορισμού που 
μας θέτει ο χώρος του πλοίου, δεν μπορούν να φιλοξενηθούν όλοι όσοι θα θέλαμε να είναι 
στο ακροατήριο μας.

Το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1949 από ιδιωτική πρωτοβουλία και υπό την αιγί-
δα του τότε Υπουργού Ναυτικών. Από τότε μέχρι σήμερα αποτελεί τον μοναδικό κεντρικό, ανα-
γνωρισμένο και επίσημο πολιτιστικό φορέα που έχει ως σκοπό του τη συλλογή, διαφύλαξη και 
προβολή των τεκμηρίων της μακραίωνης ναυτικής κληρονομιάς και παράδοσης της φυλής μας.

Εδώ και 65 χρόνια το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος με την αδιάλειπτη λειτουργία του, τις 
βραβευμένες εκδόσεις του, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τις εκθέσεις του, προωθεί την 
έρευνα για τη ναυτική μας ιστορία καλύπτοντας ένα κρατικό κενό στον τομέα της μουσειακής 
του πολιτικής.

Από την άλλη πλευρά το ελληνικό κράτος αναγνωρίζοντας τον εθνικό χαρακτήρα του Ναυτι-
κού Μουσείου της Ελλάδος απευθύνεται σ’ αυτό για όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες 
που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του. Ως παράδειγμα τέτοιων εκδηλώσεων που επισημαί-
νουν την αποδοχή του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος, μπορούν να αναφερθούν το τελευταίο 
μόνο χρονικό διάστημα:

-  Συμμετοχή με παρουσίαση εκθεμάτων στη Λευκωσία στην εκδήλωση για την έναρξη της 
Κυπριακής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

-  Συμμετοχή με παρουσίαση φωτογραφικής έκθεσης στην εκδήλωση για την έναρξη της Ελ-
ληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ζάππειο.



10

-  Συμμετοχή με παρουσίαση φωτογραφικής έκθεσης στη Σόφια σε εκδήλωση για το πέρας 
της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε.

Σήμερα αισθανόμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που φιλοξενούμε για τρίτη φορά το Πανελλήνιο Συ-
νέδριο των Ναυτικών Μουσείων στις αίθουσές μας και υποδεχόμαστε για μια ακόμη φορά 
τους αγαπητούς φίλους, εκπροσώπους των μουσείων και πολιτιστικών φορέων που υπηρε-
τούν τη ναυτική μας ιστορία και παράδοση σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Θα είμασταν ευτυχέστεροι αν το κτίριο μας ήταν μεγαλύτερο και πιο ευπρόσωπο, ωστόσο 
όμως δεν σταματάμε να επισημαίνουμε στους επισκέπτες μας, ότι ο χώρος είναι ιστορικός, 
εδώ ναυλοχούσαν οι περίφημες τριήρεις του στόλου της Αθηναϊκής Δημοκρατίας της κλασι-
κής εποχής.

Παρά τις οικονομικές δυσκολίες κατορθώνουμε να υλοποιήσουμε έστω και μετά από 4 χρό-
νια, αντί για 2, όπως θα έπρεπε, το Θ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο των Ναυτικών Μουσείων. Ευχά-
ριστο είναι το γεγονός ότι η «οικογένεια» των ναυτικών μουσείων μεγαλώνει.

Νέα και σημαντικά μουσεία θα μας παρουσιαστούν με εισηγήσεις και το ενδιαφέρον για το 
συνέδριο μας είναι μεγάλο, όπως αποδεικνύει και η παρουσία ευάριθμου κοινού στην έναρξη 
των εργασιών του.

Σε αυτό το σημείο ας μου επιτραπεί να κάνω μια μικρή αναδρομή στην ιστορία του θεσμού, 
κυρίως για τους αμύητους στα ζητήματα των ναυτικών μουσείων. Τα πανελλήνια συνέδρια των 
Ναυτικών Μουσείων είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε το 1996 με πρωτοβουλία του Ναυτικού 
Μουσείου Κρήτης και του τότε Προέδρου του Αντιναυάρχου ΠΝ εα Κωνσταντίνου Μανιουδάκη.

Ο σκοπός των συνεδρίων που ετέθη τότε ήταν η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ 
των ομοειδών φορέων τόσο στο τεχνικό πεδίο των εκθεμάτων και κειμηλίων όσο και στο 
πεδίο της διοικητικής και οικονομικής στήριξης των μουσείων.

Ανομολόγητος στόχος υπονοούνταν η δημιουργία ενός δευτεροβάθμιου διοικητικού οργά-
νου υπό την μορφή της ομοσπονδίας των ναυτικών μουσείων με σκοπό την καλύτερη εκπρο-
σώπηση και διεκδίκηση αιτημάτων από τα όργανα της Πολιτείας. Πράγμα όχι τελικά εύκολο, 
καθώς δεν έγινε ποτέ εφικτή η δημιουργία τέτοιου οργάνου. Χρειάζονται χρήματα και προ-
σωπικό και υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τον τρόπο λειτουργίας και τους 
σκοπούς που επιδιώκουν οι εκάστοτε διοικήσεις των φορέων.

Τα συνέδρια ωστόσο συνέχισαν να διοργανώνονται αδιάλειπτα από διαφορετικό κάθε φορά 
μουσείο. Το 1998 τη διοργάνωση ανέλαβε το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος με ειδικό τίτλο 
του συνεδρίου «Διάσωση, προστασία και προβολή της ναυτικής κληρονομιάς». Το 2000 την 
σκυτάλη πήρε το πλωτό ναυτικό μουσείο “Γεώργιος Αβέρωφ” με τίτλο «Μουσεία και νέες 
τεχνολογίες». Το 2002 το συνέδριο φιλοξενήθηκε στη ναυτομάνα Χίο και ήταν συνδιοργάνω-
ση του Ναυτικού Μουσείου Χίου και του Ναυτικού Μουσείου Οινουσσών με τίτλο: «Ναυτικά 
Μουσεία: Εστίες Πολιτισμού και παράγοντες συνοχής της τοπικής κοινωνίας». Χαρακτηρι-
στικό των συναντήσεων–συνεδρίων μας μέχρι τότε ήταν ότι σε αυτά συμμετείχαν μόνο οι 
άνθρωποι των μουσείων μας. Δεν υπήρχε μεγάλη συμμετοχή κοινού.

Το 2004 την διοργάνωση αναλαμβάνει πάλι το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος σε συνεργασία 
με το Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας. Ειδικό θέμα του Ε΄ κατά σειρά συνεδρίου ήταν «Εμπο-
ρική Ναυτιλία-Πολεμικό Ναυτικό: Τα ιστορικά αρχεία». Σε συνεργασία με την δραστήρια δι-
ευθύντρια του ΙΑΜΥ κα Κωνσταντίνα Αδαμοπούλου, προσκλήθηκαν και ήρθαν πολυάριθμοι 
πανεπιστημιακοί και ακαδημαϊκοί ερευνητές για να αναπτύξουν με επιστημονικές εισηγήσεις 
το θέμα του συνεδρίου. Πραγματικά η συμμετοχή των συνέδρων ήταν μεγάλη και το ενδιαφέ-
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ρον του κοινού αλλά και της Πολιτείας ανανεώθηκε. Αξίζει να αναφέρω ότι το Ε’ Πανελλήνιο 
Συνέδριο των Ναυτικών Μουσείων τελούσε υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. 

Το αποτέλεσμα ήταν το κάθε μας συνέδριο να φιλοξενεί μια επιστημονική ημερίδα, πλέον των 
παρουσιάσεων των συνέδρων για τα πεπραγμένα των ναυτικών μουσείων που εκπροσω-
πούν. Το 2006 το Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο Γαλαξειδίου διοργανώνει το ΣΤ΄ Πανελλήνιο 
Συνέδριο των Ναυτικών Μουσείων με ειδικό θέμα: «Από τα πανιά στον ατμό». Μέσα από 
την καλύτερη γνωριμία και τον γόνιμο διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των ανθρώπων και 
των φορέων που υπηρετούν στα ναυτικά μουσεία, προχωρήσαμε τότε στην καθιέρωση της 
τριμελούς Συντονιστικής Επιτροπής των Πανελληνίων Συνεδρίων των Ναυτικών Μουσείων. 
Μόνιμα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής είναι οι εκάστοτε Πρόεδροι του Ναυτικού Μουσεί-
ου της Ελλάδος και του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης, ενώ το τρίτο μέλος αλλάζει ανά διετία 
και είναι ο Πρόεδρος του μουσείου που θα αναλάβει την οργάνωση του επόμενου συνεδρίου.

Σκοπός της Συντονιστικής Επιτροπής είναι η εξασφάλιση της εύρυθμης διοργάνωσης των 
συνεδρίων των ναυτικών μουσείων κυρίως με την παροχή γραμματειακής και επιστημονι-
κής υποστήριξης στο διοργανωτή φορέα. Παράλληλα προωθεί τα συλλογικά αιτήματα, όπως 
αυτά διατυπώνονται στα Ψηφίσματα που γράφονται και εγκρίνονται στο τέλος κάθε συνεδρί-
ου από τους εκπροσώπους των μουσείων προς το Υπουργείο Πολιτισμού με στόχο πάντα την 
ευαισθητοποίησή του για την ανάπτυξη μιας συντονισμένης κρατικής πολιτικής στα θέματα 
διαχείρισης και υποστήριξης του ναυτικού πολιτισμού.

Το Ζ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο των Ναυτικών Μουσείων το 2008 διοργανώθηκε από το Ναυτικό 
Μουσείο Λιτοχώρου με τίτλο: «Η ναυτική παράδοση του Μακεδονικού χώρου και η εξέλιξή 
της διαμέσου των αιώνων». Όσο και να φαίνεται παράδοξο, στους πρόποδες του Ολύμπου 
υπάρχει σημαντική τοπική ναυτική παράδοση, την οποία πρόβαλλε με αξιέπαινες προσπά-
θειες ο πρώτος Πρόεδρος του μουσείου κος Νικόλαος Βλαχόπουλος που είναι σήμερα μαζί 
μας. Αξίζει να αναφέρω πως εισηγητές στην επιστημονική ημερίδα ήταν οι καθηγητές Ελένη 
Γλύκατζη-Αρβελέρ και Δημήτριος Παντερμανλής.

Το Η΄ Πανελλήνιο Συνέδριο των Ναυτικών Μουσείων το 2010 διοργανώθηκε για πρώτη 
φορά από το υπό ίδρυση Ναυτικό Μουσείο Ιονίου στο Αργοστόλι της Κεφαλλονίας με τίτλο: 
«Η συμβολή της Ιονίου Ναυτιλίας στη νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία» με πολύ εν-
διαφέρουσες εισηγήσεις ερευνητών της ναυτιλιακής μας ιστορίας. Ενδεικτικά αναφέρω τους 
Νικόλαο Βλασσόπουλο, Τζελίνα Χαρλαύτη και Ιωάννη Παλούμπη.

Σε γενικές γραμμές αυτή είναι η ιστορία του θεσμού μας και οι σημαντικοί σταθμοί του.  
Εδώ θα πρέπει να αναφερθώ στο άριστο κλίμα συνεργασίας με τη Διεύθυνση Νεότερης Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς (μετονομασθείσα σε Δ/νση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και 
Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς) του Υπουργείου Πολιτισμού που επιδεικνύει ειλικρινές και 
πηγαίο ενδιαφέρον για τα ζητήματα των ναυτικών μουσείων όλα αυτά τα χρόνια. Η κα Βιργι-
νία Ματσέλη προϊσταμένη της Διεύθυνσης είναι σήμερα κοντά μας. 

Μαζί με τον κο Δρίνη, Δρ. Λαογραφίας και στέλεχος της Δ/νσης, οποίος είναι και ομιλητής 
στο συνέδριο σήμερα, είχε συνεργαστεί το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος για την έκδοση 
του τεύχους 62 του περιοδικού “Περίπλους” που ήταν αφιερωμένο στον ελληνικό ναυτικό 
πολιτισμό και περιλάμβανε παρουσιάσεις όλων των ναυτικών μουσείων. Το συγκεκριμέ-
νο τεύχος διανεμήθηκε σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, σε βιβλιοθήκες, 
πολιτιστικούς οργανισμούς, σε άλλες κρατικές υπηρεσίες, εν τέλει παντού. Το τεύχος έχει 
εξαντληθεί. Ήταν μία επιτυχημένη κίνηση δημοσιότητας για τα μουσεία μας και παράλληλα 
μια λεπτομερής καταγραφή των ναυτικών πολιτιστικών ιδρυμάτων της χώρας. Επιθυμία μας 
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είναι να επαναλάβουμε το αφιέρωμα με επικαιροποιημένες πληροφορίες για όλα τα ναυτικά 
μουσεία και τους πολιτιστικούς φορείς που ασχολούνται με τον ναυτικό μας πολιτισμό.

Θεωρώ σκόπιμο να αναφέρω σε αυτό το σημείο και την συνεπή παρουσία της Εφορείας Ενα-
λίων Αρχαιοτήτων σε όλα τα συνέδρια με ενδιαφέρουσες πάντα εισηγήσεις για το έργο που 
επιτελεί ερευνώντας τους ελληνικούς βυθούς.

Το παρόν Θ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο των Ναυτικών Μουσείων έχει ως ειδικό επιστημονικό 
θέμα τη διερεύνηση του ζητήματος: «Πλοία μνημεία της ελληνικής ναυτικής παράδοσης και 
μουσειακή πραγματικότητα». Το θέμα προσιδιάζει στον συνδιοργανωτή φορέα και θίγει ένα 
ζήτημα ιδιαίτερα λεπτό, που ταλανίζει την ευάριθμη ναυτική κοινότητα που έχει τάξει εαυτόν 
στην διατήρηση και αξιοποίηση πλοίων, ως τεκμηρίων της ναυτικής μας κληρονομιάς, του 
τεχνολογικού μας πολιτισμού, της οικονομικής και κοινωνικής μας ιστορίας.

Παράλληλα με τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις που θα ακούσουμε από ανθρώ-
πους που ασχολούνται στον τομέα της διάσωσης, συντήρησης και αξιοποίησης πλοίων-μνη-
μείων θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε και ενημερωτικές επισκέψεις σε υπάρχοντα πλοία 
που έχουν μετατραπεί σε μουσεία και βρίσκονται κατά κύριο λόγω ελλιμενισμένα στον όρμο 
του Φλοίσβου και το λιμάνι του Πειραιά.

Επειδή ο χρόνος είναι πιεσμένος, κλείνω την παρέμβασή μου ευχαριστώντας για μια ακόμα 
φορά τους εισηγητές του συνεδρίου, τους εκπροσώπους των μουσείων και όλους τους παρι-
σταμένους που με την παρουσία τους λαμπρύνουν την εκδήλωσή μας.

Θέλω μόνο να θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι συνώνυμο του πολιτισμού και ο πολιτισμός της έγινε 
γνωστός στον κόσμο άμεσα από τη θάλασσα και τους ναυτικούς της. 

Στιγμιότυπο από τις εργασίες του  Θ΄ Πανελληνίου Συνέδριου των Ναυτικών Μουσείων στην αίθουσα 
διαλέξεων του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος.



Πλοία μνημεία της ελληνικής ναυτικής παράδοσης  
και μουσειακή πραγματικότητα
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  δημόσιες Πολιτικές για την Προστασία και  
την ανάδειξη της Παραδοσιακής Ξυλοναυπηγικής τέχνης.  
απολογισμός και Προοπτικές. 
Γιάννης Ν. Δρίνης 
Δρ. Λαογράφος 
Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Υπάρχει μια ωραία φωτογραφία του γνωστού και σημαντικού Έλληνα φωτογράφου Κώστα 
Χαρισιάδη, η οποία ανήκει στη φωτογραφική συλλογή του Μουσείου Μπενάκη. Είναι τρα-
βηγμένη το 1950 στην Κάλυμνο. Απαθανατίζει ένα καΐκι –«Γεωργία Ρόδου» το όνομά του– 
στο οποίο επιβαίνουν πολλοί άνδρες –δύο από αυτούς μάλιστα φορούν την εξάρτυση του 
δύτη-σφουγγαρά– οι οποίοι με φανερά χαρούμενη διάθεση κοιτούν προς τον φωτογραφικό 
φακό ή χαιρετούν κουνώντας τα μαντίλια και τα καπέλα τους προς άγνωστη κατεύθυνση. 

Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τη φωτογραφία αυτή γιατί πιστεύω ότι αποτελεί μια καλή ει-
σαγωγή σε όσα θέλω να σας πω για τις πολιτικές προστασίας και ανάδειξης της ξυλοναυ-
πηγικής και των σκαφών που κατασκευάστηκαν στον ελλαδικό χώρο με τεχνικές και υλικά 
που ήταν διαθέσιμα στις παραδοσιακές, δηλαδή τις προβιομηχανικές, κοινωνίες. Επίσης, 
πιστεύω ότι, με αφορμή αυτό το όμορφο στιγμιότυπο που απαθανάτισε ο Χαρισιάδης με 
τον φωτογραφικό του φακό, έχει την ευκαιρία κανείς να αναφερθεί σε μερικές έννοιες που 
μπορεί να μην περιλαμβάνονται στο θέμα του συνεδρίου μας, έχω όμως τη βεβαιότητα ότι 
πρόκειται να επανέρχονται με διάφορους τρόπους στις συζητήσεις που θα κάνουμε τις επό-
μενες μέρες. Η ωραία φωτογραφία όμως μπορεί να αποτελέσει και έναν εύσχημο τρόπο για 
να μιλήσουμε για πράγματα δυσάρεστα, για την αποκαρδιωτική πραγματικότητα που αφορά 
την προστασία της ελληνικής ναυτικής και ναυπηγικής παράδοσης και των παραδοσιακών 
σκαφών, όσων έχουν απομείνει.

Το θέμα του συνεδρίου μας είναι τα «πλοία μνημεία της ελληνικής ναυτικής παράδοσης». 
Δεν ξέρω αν η «Γεωργία Ρόδου» διασχίζει ακόμα περήφανα τα νερά του Αιγαίου, αν συμ-
βαίνει κάτι τέτοιο σίγουρα θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί, ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό, 
ως πλοίο-μνημείο, ως υλικό κατάλοιπο του παρελθόντος που οφείλουμε να διατηρήσουμε. 
Είναι, όμως, πολύ αμφίβολο αν αντιμετωπιζόταν ως «πολιτιστική κληρονομιά» το 1950∙ απε-
ναντίας, μπορούμε βάσιμα να υποστηρίξουμε ότι κάθε άλλο παρά αυτό συνέβαινε, καθώς το 
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σκάφος ήταν λειτουργικό στοιχείο της καθημερινής ζωής των ανθρώπων, μέσο παραγωγής, 
οικογενειακή περιουσία. Δεν ήταν μνήμη, αλλά ζωντανή πραγματικότητα.

Τι άλλαξε από τότε; Πρώτα πρώτα η ίδια η τεχνολογία, ναυπηγική εν προκειμένω, όπως και 
το σύνολο των παραδοσιακών τεχνικών, πέρασε ακόμα πιο αποφασιστικά στη βιομηχανική 
περίοδο της μαζικής παραγωγής και των νέων υλικών. Πρόκειται για μια διαδικασία άλλοτε 
αστραπιαία και άλλοτε αργόσυρτη, που σίγουρα τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, δηλαδή την 
εποχή που ο Χαρισιάδης φωτογράφιζε το «Γεωργία Ρόδου», επιταχύνεται αποφασιστικά, κα-
θιστώντας σταδιακά τις παραδοσιακές τεχνικές που άνθησαν στον ελλαδικό χώρο για αιώνες 
ανεπίστρεπτο παρελθόν. Αλλάζει όμως και η δομή της ελληνικής κοινωνίας, οι ιδεολογίες, οι 
νοοτροπίες: νέα κοινωνικά στρώματα κάνουν την εμφάνισή τους, ανατρέπεται η σχέση της 
πόλης με την αγροτική ύπαιθρο, σε βάρος φυσικά της δεύτερης (π.χ. πληθυσμιακή απίσχνα-
ση του αγροτικού χώρου), απαξιώνεται κάθε τι που θυμίζει το πρόσφατο αγροτικό παρελθόν 
των νέων αστικών στρωμάτων. Οι παραδοσιακές τεχνικές και τα δημιουργήματα του μά-
στορα σε πολλές περιπτώσεις όχι μόνο θα περιθωριοποιηθούν, αλλά και θα απαξιωθούν για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρις ότου, κυρίως μετά τη μεταπολίτευση, διαδοθούν σταδιακά 
νέες πολιτισμικές ιεραρχήσεις και αισθητικές αξίες (π.χ. νοσταλγία για το πρόσφατο παρελ-
θόν, «επιστροφή στις ρίζες»). 

Έτσι, η άλλοτε ζωντανή πολιτισμική εμπειρία των τοπικών κοινωνιών σταδιακά αποκτά μια 
δεύτερη ζωή: γίνεται «πολιτιστική κληρονομιά» που παραλάβαμε από τους παλιότερους και 
πρέπει να παραδώσουμε στους επιγενομένους. Δεδομένου όμως ότι δεν είναι το σύνολο 
των υλικών μαρτυριών του παρελθόντος που εντάσσονται στην έννοια της «πολιτιστικής 
κληρονομιάς», αξίζει να αναρωτηθούμε με ποια κριτήρια συγκροτεί μια κοινωνία και οι φο-
ρείς που την εκφράζουν την έννοια αυτή. 

Αν για παράδειγμα εξετάσει κανείς τις συμβάσεις της UNESCO, του διεθνούς οργανισμού 
που δημιουργήθηκε μετά τον Β΄ Π.Π. προκειμένου μεταξύ άλλων να φροντίσει για την προ-
στασία και την ανάδειξη του πανανθρώπινου πολιτιστικού πλούτου, διαπιστώνει τη σταδι-
ακή εξέλιξη της έννοιας της «πολιτιστικής κληρονομιάς». Αρχικά επιδείχθηκε μέριμνα για 
τα μνημεία με έμφαση σε εκείνα της αρχαιότητας. Αργότερα η έννοια της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς περιέλαβε το φυσικό περιβάλλον και τα πολιτισμικά τοπία, δηλαδή τους τρόπους 
που αποτυπώνεται ιστορικά η παρέμβαση του ανθρώπου στη φύση υπό την επίδραση του 
πολιτισμού. 

Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε μια μικρή παρέκβαση. Με αφορμή τη φωτογραφία του 
Χαρισιάδη, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι οι υλικές μαρτυρίες του παρελθόντος και ο 
χώρος, ειδικά με τη μορφή του τοπίου, δεν είναι τόσο ασύνδετα. Δεν είναι μόνο ότι ένα 
παραδοσιακό σκάφος συνδέεται πάντα με μια τοπική πολιτιστική εμπειρία, εντάσσεται με 
πολλούς τρόπους και σε ένα τοπίο. Δείτε για παράδειγμα πόσες τοπιακές αναπαραστάσεις 
του Αιγαίου περιλαμβάνουν με διάφορους τρόπους ένα πλεούμενο. Αλλά δεν είναι μόνο 
αυτό: για παράδειγμα, οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των σκαφών 
τις περισσότερες φορές είναι διαθέσιμες στην τοπική κλίμακα, συνδέονται άμεσα με το φυ-
σικό περιβάλλον και τους πόρους ενός τόπου. Φυσικά, σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνουν 
την κλίμακα αυτή, όμως κανένας τόπος δεν ήταν ποτέ αυτάρκης και περίκλειστος. Αλλά και 
τα καρνάγια που χτίζουν τα πλεούμενα αποτελούν αδιάσπαστο στοιχείο ενός πολιτισμικού 
τοπίου, αδιάψευστη μαρτυρία για τον τρόπο που οι άνθρωποι από παλιά προσαρμόστηκαν 
στους περιορισμούς που έθετε το φυσικό περιβάλλον, αλλά και αξιοποίησαν τις δυνατότητές 
του φροντίζοντας για τη χρηστή διαχείριση των φυσικών πόρων που είχαν στη διάθεσή τους.  
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Ήδη με τις αναφορές μας αυτές κάνουμε λόγο όχι για υλικές μαρτυρίες του παρελθόντος, 
αλλά για γνώσεις και πρακτικές που μάλιστα φέρουν έντονα τα στοιχεία της τοπικότητας –γι’ 
αυτό και ορισμένοι μελετητές του πολιτισμού τις χαρακτηρίζουν αυτό το είδος γνώσης «το-
πική γνώση» (local knowledge). Πρόκειται γι’ αυτό που, ειδικά στο πλαίσιο του οργανισμού 
που μνημόνευσα προηγουμένως, της UNESCO, αντιμετωπίζεται ως άυλη πολιτιστική κλη-
ρονομιά. Όσον αφορά τα πλοία και τη ναυτική παράδοση: Με ποιες τεχνικές σχεδιάζονταν και  
κατασκευάζονταν τα σκάφη από τους μάστορες ξυλοναυπηγούς; Με ποιες ναυτικές γνώσεις 
ταξίδευαν οι ναυτικοί; Με ποιους άλλους σημαντικούς σταθμούς του βίου, ατομικού, οικο-
γενειακού και συλλογικού/κοινοτικού, με ποιες δοξασίες και συνήθειες, ποιες τελετουργίες 
κτλ. είναι συνδεδεμένα τα πλοία; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που φιλοδοξεί να μας 
βοηθήσει να απαντήσουμε η έννοια της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το περιεχόμενο της έννοιας της κληρονομιάς εξελίσσεται παράλληλα με τις αντιλήψεις μας 
για τον εαυτό μας, το παρελθόν μας, τον κόσμο και κυρίως το μέλλον μας. Η έννοια της «πο-
λιτιστικής κληρονομιάς» έχει να κάνει με τις ανάγκες των σύγχρονων κοινωνιών: την αυ-
τογνωσία, τη συλλογική ταυτότητα. Τελευταία συνδέεται όλο και πιο δυναμικά, με την ανά-
πτυξη και την ευημερία, έννοιες που λόγω της εγγενούς τους αμφισημίας και των πολλών 
ερωτημάτων που προκαλούν περιπλέκουν ακόμα περισσότερο το περιεχόμενο του όρου.

Η συγκρότηση της συγκεκριμένης έννοιας και γενικότερα της συνείδησης του παρελθόντος 
είναι κρίσιμο θέμα για την ελληνική κοινωνία. Επίσης όμως είναι κρίσιμο θέμα και για την 
κατανόηση πολλών όψεων των δημόσιων πολιτικών για τον πολιτισμό. Αν αναλογιστούμε 
ότι η αρχαία ελληνική κληρονομιά είναι εκείνη που για διάφορους λόγους –δεν είναι της πα-
ρούσης να τους αναλύσουμε– είχε μεγαλύτερη σημασία για τον τρόπο που επιθυμούσαμε να 
παρουσιάζουμε επίσημα τον συλλογικό μας εαυτό, μπορούμε να κατανοήσουμε τους λόγους 
που οι δημόσιες πολιτικές για την προστασία και την ανάδειξη της νεότερης πολιτισμικής 
ταυτότητας του ελληνισμού παρέμειναν ατροφικές.  

2. ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Το έτος 2002 θεσπίζεται ο Νόμος 3028/2002 που έκτοτε αποτελεί το ευρύ νομοθετικό πλαί-
σιο με βάση το οποίο σχεδιάζεται και εφαρμόζεται η πολιτιστική πολιτική του ελληνικού δη-
μοσίου. Πρόκειται για νομοθέτημα που εισήγαγε καινοτόμες από πολλές  απόψεις πολιτικές, 
καθώς επιδίωξε να ενσωματώσει τις νέες αντιλήψεις για την πολιτιστική κληρονομιά που 
αδρομερώς περιέγραψα νωρίτερα. Έτσι, κάνει ειδική μνεία για τα νεότερα πολιτιστικά αγαθά, 
ακίνητα και κινητά –στα δεύτερα υπάγονται και τα παραδοσιακά σκάφη– τα οποία χρονο-
λογικά προσδιορίζει ως μεταγενέστερα του 1830, και προβλέπει ειδικές διαδικασίες  (τον 
λεγόμενο «χαρακτηρισμό τους») για την υπαγωγή τους στο ειδικό καθεστώς προστασίας 
που προβλέπεται για τα μνημεία. Και ως μνημεία εννοεί τα πολιτιστικά αγαθά που διακρί-
νονται για την ιδιαίτερη «κοινωνική, τεχνική, λαογραφική, εθνολογική, καλλιτεχνική, αρ-
χιτεκτονική, βιομηχανική ή εν γένει ιστορική ή επιστημονική σημασία τους» (άρθ. 20, παρ. 
δ και ε). Εκτός από τη «βιομηχανική σημασία», τα παραδοσιακά σκαριά μπορεί βάσιμα να 
υποστηριχθεί ότι πληρούν όλες τις άλλες προϋποθέσεις ώστε να υπάγονται στις προβλέψεις 
του νόμου 3028/2002. Με την επίκληση αυτής της πρόβλεψης οι Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Πολιτισμού, και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, έχουν 
μέχρι στιγμής υπαγάγει στο καθεστώς του μνημείου τριάντα ένα παραδοσιακά σκάφη όλων 
των τύπων. 

Την περίοδο που ακολούθησε τα πρώτα χρόνια μετά τη θέσπιση του νόμου υπήρξε μια δι-
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άχυτη –πώς αλλιώς να τη χαρακτηρίσει κανείς;– αισιοδοξία ότι αρκούσε η υπαγωγή στο 
ιδιαίτερο καθεστώς του μνημείου, ώστε να επιτευχθεί και η προστασία των παραδοσιακών 
αυτών σκαριών. Η αισιοδοξία αυτή κάθε άλλο παρά επιβεβαιώθηκε. Αντίθετα, σήμερα με 
δυσκολία μπορούμε να πούμε ότι ακόμα και τα χαρακτηρισμένα ως μνημεία σκάφη είναι 
προστατευμένα. Στην πράξη κάθε άλλο παρά αυτό συμβαίνει, δεδομένου ότι οι ιδιοκτήτες 
τους, από φόβο μήπως αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου ή για άλλους λόγους, δεν 
ενημέρωναν  ποτέ τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις μεταβολές στο καθεστώς των σκαφών 
(π.χ. πού ελλιμενίζονταν) με αποτέλεσμα σήμερα να μη γνωρίζουμε καν αν πολλά από αυτά 
τα σκάφη υφίστανται ή όχι. Οι εξαιρέσεις είναι λίγες. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου έχει νομοθετικές προβλέψεις 
για τον εκ μέρους του χαρακτηρισμό πλοίων ως παραδοσιακών. Μάλιστα, οι ιδιοκτήτες των 
σκαφών που υπάγονται στις προβλέψεις αυτές ευεργετούνται με ορισμένες ελαφρύνσεις 
στη φορολόγηση, κάτι που δεν συμβαίνει καθόλου με τους ιδιοκτήτες σκαφών-μνημείων. 
Επίσης, η σχετική νομοθεσία είναι πιο ελαστική όσον αφορά το δικαίωμα των ιδιοκτητών να 
επιφέρουν ελαφρές τροποποιήσεις στα πλοία τους. Τέλος, προβλέπει τον αποχαρακτηρισμό 
του πλοίου και την «απένταξή» του από την κατηγορία των παραδοσιακών σκαφών. Αξίζει 
να σημειώσουμε ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τον Ν. 3028/2002. Η μόνη περίπτωση 
de facto «αποχαρακτηρισμού» ενός πλοίου-μνημείου είναι η οριστική και αμετάκλητη κατα-
στροφή του που ισοδυναμεί με έκδοση του «πιστοποιητικού θανάτου» του.

Γνωρίζετε πολύ καλύτερα από τον καθένα ότι οι καταστροφή των παραδοσιακών σκαφών 
έλαβε δραματικές διαστάσεις. Αναφέρομαι ασφαλώς στη λαίλαπα που ενέσκηψε επί των πα-
ραδοσιακών πλοίων από τη δεκαετία του 1990 και έπειτα, όταν οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ευνοούσαν την καταστροφή των παλιών αλιευτικών σκαφών, προκειμένου οι ιδιο-
κτήτες τους να επιδοτηθούν για την αγορά νέων. 

Τι μπορούμε να διδαχθούμε από την αποτυχία μας; Όπως αποδείχθηκε στην πράξη η έννοια 
του μνημείου –και κυρίως οι πολιτικές προστασίας που στηρίζονται σε αυτή– δεν είναι πάντα 
λειτουργική, καθώς ως εργαλείο άσκησης δημόσιων πολιτικών, ταιριάζει περισσότερο στα 
υλικά κατάλοιπα του αρχαίου παρελθόντος ή και σε κάποιες, λίγες, κατηγορίες νεότερων 
πολιτιστικών αγαθών που δεν μπορεί παρά να έχουν εκθεσιακή/μουσειακή αξία. Τέτοια αξία 
ασφαλώς και μπορεί να έχουν ορισμένα παραδοσιακά πλοία, πολλά όμως μπορεί και επιβάλ-
λεται να παραμείνουν κατά κάποιον τρόπο «μάχιμα», δηλαδή να συνεχίσουν να πλέουν στις 
θάλασσές μας. Εκείνο που έλειψε, μεταξύ πολλών άλλων, ήταν ο ενιαίος και μακροπρόθε-
σμος σχεδιασμός προκειμένου τα σκάφη αυτά, αλλά και η ίδια η τέχνη της ξυλοναυπηγικής, 
να ενταχθούν σε ευρύτερα προγράμματα διάσωσης και κυρίως ανάδειξης και αξιοποίησής 
τους, για παράδειγμα στο πλαίσιο του βιώσιμου και εναλλακτικού τουρισμού στις νησιωτικές 
και παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας μας. 

3. ΤΙ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ, ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού προχώρησαν το έτος 2007 στην απογραφή των 
παραδοσιακών ξυλοναυπηγείων καθώς και των εν ενεργεία και βετεράνων ξυλοναυπηγών 
που βρίσκονταν τότε ακόμα στη ζωή. Σήμερα η εργασία αυτή αποτελεί μια κάποια βάση 
για τη χαρτογράφηση της ξυλοναυπηγικής τέχνης και των φορέων της, αλλά οπωσδήπο-
τε χρειάζεται ενημέρωση. Επίσης, πριν από λίγες μέρες, με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης 
Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ και με την καθοριστική συμβολή του Δρ 
Ιστορίας της Ναυπηγικής κ. Κώστα Δαμιανίδη, η Παραδοσιακή Ξυλοναυπηγική του ελλαδι-
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κού χώρου εντάχθηκε στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της χώρας 
μας. Πρόθεσή μας είναι η προώθησή της για εγγραφή στον κατάλογο της UNESCO για την 
Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας που χρειάζεται άμεση προστασία.

Τα πράγματα που πρέπει να γίνουν προκειμένου να σώσουμε ό,τι μπορεί να σωθεί είναι 
πολλά. Κατ’ αρχάς, εκείνο που επείγει είναι η αποτύπωση της κατάστασης όσον αφορά τα 
εναπομείναντα παραδοσιακά σκάφη. Πρέπει να εντοπίσουμε πόσα και πού υπάρχουν, τι κιν-
δύνους αντιμετωπίζουν και πώς μπορούν οι δημόσιες πολιτικές να παρέμβουν προκειμένου 
να μην έχουν την τύχη τόσων και τόσων παραδοσιακών σκαριών που «κόπηκαν» ή αφέθη-
καν να αργοπεθάνουν σε κάποιο λιμάνι ή καρνάγιο. Ακολούθως θα πρέπει να εξετάσουμε με 
προσοχή πώς τα σκαριά που απέμειναν μπορούν να προστατευτούν. 

Το δεύτερο σημείο που μας ενδιαφέρει άμεσα είναι η εκπόνηση ενός προγράμματος για τη 
διαιώνιση του επαγγέλματος του ξυλοναυπηγού, που κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Οι νέοι 
βρίσκουν πολύ λίγο ελκυστικό το επάγγελμα, λόγω των ομολογουμένως σκληρών συν-
θηκών εργασίας, αλλά κυρίως λόγω του γεγονότος ότι πλέον οι προοπτικές βιωσιμότητάς 
του θεωρείται ότι είναι περιορισμένες. Είναι αναπόφευκτο να πάψουμε να έχουμε ξυλοναυ-
πηγούς, δηλαδή ξυλοναυπηγική; Ελπίζω βάσιμα πως όχι! Όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί, η 
τέχνη μπορεί να βρει νέες διεξόδους σε αγορές που μέχρι σήμερα δεν ήταν διαθέσιμες. Για 
παράδειγμα, τα ξύλινα σκάφη κάθε τύπου αρχίζουν να προσελκύουν εκείνους που έχουν τη 
δυνατότητα να αποκτήσουν και να συντηρήσουν ένα τέτοιο σκάφος, καθώς αναγνωρίζεται 
πλέον ευρέως ότι τα ξύλινα σκαριά διαθέτουν, εκτός από αισθητική πληρότητα, και ορισμένα 
ναυπηγικά πλεονεκτήματα, που αντισταθμίζουν την αυξημένη φροντίδα που απαιτούν για τη 
συντήρησή τους. Και σίγουρα πολλά ξύλινα σκαριά μπορούν να ενταχθούν λειτουργικά σε 
διάφορες δραστηριότητες, γεγονός που θα διευρύνει τον κύκλο εργασιών ενός καρνάγιου 
(επισκευές κτλ.).

Εξάλλου, ένα τέτοιο πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει αφενός την εξακρίβωση της υφιστά-
μενης κατάστασης και αφετέρου την ένταξη της τέχνης σε ένα πρόγραμμα ενεργού προ-
στασίας είναι ρητή υποχρέωση της χώρας μας προκειμένου να εγγράψει την Παραδοσιακή 
Ξυλοναυπηγική του Ελλαδικού Χώρου στον κατάλογο της UNESCO για την Άυλη Πολιτιστική 
Κληρονομιά της Ανθρωπότητας που χρειάζεται Άμεση Προστασία. 

Τέλος, νομίζω ότι θα είχε ιδιαίτερη σημασία η διασύνδεση όλων των φορέων, τόσο δημό-
σιων όσο και ιδιωτικών, που ενδιαφέρονται για τη διάσωση και προβολή της παραδοσια-
κής ναυπηγικής του ελλαδικού χώρου, με τους ομόλογους τους που δραστηριοποιούνται 
διεθνώς, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέτοιος φορέας είναι, για παρά-
δειγμα, η European Maritime Heritage, η οποία έχει εκπονήσει και τη γνωστή Χάρτα της 
Βαρκελώνης, η οποία αποτελεί ένα κοινώς αποδεκτό πλαίσιο για τη διαχείριση γενικά της 
ναυτικής κληρονομιάς ως πολιτισμικού αγαθού. 

Είναι νομίζω ευνόητο ότι η σύμπραξη δημόσιου και ειδικών επιστημόνων είναι επιβεβλημέ-
νη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του δημοσίου δεν διαθέτουν την τεχνογνωσία και την επάρκεια 
προσωπικού, σε συνθήκες μάλιστα προϊούσας οικονομικής κρίσης, να αναλάβουν ένα έργο 
που απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, χρόνο, επιτόπιες αυτοψίες κ.ά. Γι’ αυτό τον λόγο, μετα-
φέρω εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού την πρόταση προς το συνέδριό 
σας για τη συγκρότηση μιας Ομάδας Εργασίας για την Παραδοσιακή Ξυλοναυπηγική, που θα 
στελεχώνεται από δημόσιους λειτουργούς και ειδικούς και θα αναλάβει την πραγματοποίη-
ση των στόχων που σε γενικές γραμμές περιέγραψα.

Νομίζω ότι η περίπτωση της Παραδοσιακής Ξυλοναυπηγικής και των παραδοσιακών 
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σκαριών αποτελεί μια πολύ διδακτική εμπειρία για την ανάγκη μιας «δημόσιας λαογραφί-
ας» –απόδοση του όρου «public folklore» που χρησιμοποιείται εκτεταμένα ιδιαίτερα στην 
Αμερική–, που για πολλούς λόγους τίθεται όλο και πιο έντονα. Για την ακρίβεια, θέτουν την 
ανάγκη αυτή οι ίδιες οι τοπικές κοινωνίες μέσω των φορέων που τις εκφράζουν, όταν διαπι-
στώνουν ότι η «πολιτισμική ταυτότητά» τους βρίσκεται σε κίνδυνο ή όταν αναρωτιούνται για 
τις δυνατότητες μιας «βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης». 

Η επιστήμη της λαογραφίας και οι ευρύτερες ανθρωπολογικές σπουδές έχουν πολλά να 
πουν για τα θέματα αυτά, ειδικά για κάποιες από τις διαστάσεις τους που παραμένουν λι-
γότερο «ορατές» στα μάτια των μη ειδικών. Είναι αναμφισβήτητο ότι η κριτική προσέγγιση 
της πολιτισμικής και κοινωνικής πραγματικότητας, και των κρατικών πολιτικών περιλαμ-
βανομένων, είναι πολύτιμη παρακαταθήκη της επιστήμης μας. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω ότι 
δεν αμβλύνουμε καθόλου την κριτική μας διάθεση, αντίθετα την εμπλουτίζουμε, όταν προ-
σπαθούμε να παρέμβουμε στις δημόσιες πολιτικές για την προστασία των υλικών μαρτυρι-
ών του παραδοσιακού λαϊκού πολιτισμού, που σε πολλές περιπτώσεις «έρχονται από πολύ 
μακριά», από τα βάθη της συλλογικής εμπειρίας αυτού του τόπου και των ανθρώπων του. 

Με αυτές τις, ελπίζω χρήσιμες, σκέψεις θα ήθελα να σας ευχηθώ εκ μέρους της Διεύθυνσης 
Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κάθε επι-
τυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας. 

Σας ευχαριστώ.
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  Πλοία Μνημεία: Ζητήματα διάσωσης, Συντήρησης  
και αποκατάστασης. 
Κώστας Α. Δαμιανίδης 
Δρ. Ιστορικός της Ναυπηγικής

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα πλοία μνημεία έχουν απασχολήσει και παλιότερα τις πανελλήνιες συναντήσεις των ναυ-
τικών μουσείων. Κατά την έβδομη Συνάντηση Ναυτικών Μουσείων Μεσογείου, το 2000, 
είχε παρουσιαστεί ανάλογη εισήγηση για τα ιστορικά και παραδοσιακά σκάφη στην Ελλάδα1. 
Το τελευταίο διάστημα ωστόσο γίνονται νέες προσπάθειες για τη διάσωση σπάνιων πα-
ραδοσιακών σκαφών. Μια απ’ αυτές είναι η δημιουργία του Μουσείου Ναυπηγικών και 
Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου για την οποία γίνεται ξεχωριστή παρουσίαση στο δεύτερο 
μέρος του συνεδρίου. Ακόμη έχει πραγματοποιηθεί μια νέα προσέγγιση της ναυπηγικής 
παράδοσης με αφορμή την ένταξη της ξυλοναυπηγικής στην άυλη εθνική πολιτιστική κλη-
ρονομιά, όπως αναφέρεται στην ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού2. Στην ίδια 
κατεύθυνση έχουν συμβάλει οι επίμονες προσπάθειες τοπικών φορέων από ορισμένες πε-
ριοχές, όπως τις Σπέτσες και τη Θάσο, για τη διάσωση των επαπειλούμενων καρνάγιων από 
τη σαρωτική επέκταση της εκμετάλλευσης του αιγιαλού για δραστηριότητες τουρισμού και 
αναψυχής. 

Τον τελευταίο χρόνο πραγματοποιήθηκαν επίσης δύο ημερίδες με συναφή θέματα. Η πρώ-
τη έγινε στη Χαλκίδα (21/12/2013) από το σωματείο «Πρωτέας» με θέμα «Παραδοσιακά 
σκάφη: Το παρόν και το μέλλον της ναυτικής παράδοσης». Η δεύτερη στον Πειραιά (Ν.Ο.Ε. 
24/02/2014) από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Παραδοσιακών Σκαφών με θέμα: «Διαμόρφωση 
προτάσεων για τη διάσωση των παραδοσιακών σκαφών και καρνάγιων». Στις δύο εκδηλώ-
σεις διαφάνηκε από τις εισηγήσεις η διάθεση των ομιλητών και ιδιαίτερα των εκπροσώπων 
των φορέων, όπως του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, των Περιφερειών, των Δήμων, του 
ΕΟΤ κλπ, να υποστηριχθούν τα παραδοσιακά σκάφη και τα καρνάγια για την κατασκευή και 
επισκευή τους. Δόθηκε λοιπόν η εντύπωση ότι υπάρχει ένα βελτιωμένο κλίμα σε σύγκριση 
με κάποια χρόνια πριν, τότε που παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες δεν κατέστη δυνατό 
να πεισθούν οι αρμόδιοι εκπρόσωποι φορέων να προβλέψουν ενέργειες για τη διάσωση των 
μοναδικών παραδοσιακών σκαφών. 

1  Κ. Δαμιανίδης «Διάσωση Ιστορικών και Παραδοσιακών Σκαφών στην Ελλάδα» στο «Μεσόγειος–Οι Δρόμοι της 
Θάλασσας», πρακτικά της έβδομης συνάντησης Ναυτικών Μουσείων Μεσογείου για τη Μεσογειακή Ναυτική 
Παράδοση, Αθήνα 2000, έκδοση Ναυτικό Μουσείο Οινουσσών, Αθήνα 2003 σελ. 155-174. 

2 http://ayla.culture.gr/?p=108#more-108
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ΟI ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 
Οι πιο καταστροφικές ενέργειες που έχουν αφανίσει σημαντικά μνημεία της ελληνικής ναυ-
πηγικής παράδοσης είναι τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της Αλιείας (ΕΠΑΛ) που εφαρμό-
ζονται τα τελευταία 25 χρόνια περίπου. Με έναν εντελώς παράλογο και ίσως βάρβαρο τρόπο 
η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστοποιεί και χρηματοδοτεί τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής αλιείας 
και την προσήλωση στην προστασία της θαλάσσιας πανίδας τεμαχίζοντας τα ξύλινα αλιευτι-
κά σκάφη, χωρίς κανένα ενδοιασμό για την πολιτιστική τους αξία. Παρά τις επανειλημμένες 
προσπάθειες, με διαβήματα και δημοσιεύματα, δεν έχει ακόμη εξαλειφθεί το στοιχείο της 
καταστροφής των αλιευτικών σκαφών μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας. Η 
καταστροφή που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα με το μέτρο της απόσυρσης και καταστρο-
φής των αλιευτικών σκαφών είναι δραματική. Υπολογίζονται ότι περίπου από το 1990, τότε 
που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το μέτρο, έχει καταστραφεί ένας πολύ μεγάλος αριθμός 
ξύλινων καϊκιών που ξεπερνά τα 12.000 σκάφη. Αντίστοιχα προγράμματα υπάρχουν και σε 
άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά φαίνεται ότι στην Ελλάδα έχουν προκληθεί τα 
πιο καταστροφικά αποτελέσματα. Οι αιτίες ήταν κυρίως τα δύο βασικά χαρακτηριστικά του 
ελληνικού αλιευτικού στόλου. Το πρώτο είναι η παλαιότητα πολλών αλιευτικών σκαφών τα 
οποία έχουν ηλικίες που ξεπερνούν τα 50 χρόνια και το δεύτερο ο μεγάλος αριθμός από 
επαγγελματικά καΐκια μικρού μεγέθους, τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωσης θέλει να μειώσει 
στον ελάχιστο δυνατό αριθμό. Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά είναι ακριβώς αυτά που έχουν 
μπει στο στόχαστρο της κοινοτικής πολιτικής για την αλιεία. Τα μικρά και παλιά αλιευτικά 
καΐκια είναι αυτά που εύκολα εντάσσονται στο πρόγραμμα της καταστροφής και αφανίζονται 
κατά εκατοντάδες κάθε χρόνο. (Εικ. 1, 2 και 3) Δυστυχώς δεν έχουμε ακριβή στοιχεία για 
το μέγεθος της καταστροφής γιατί, το Υπουργείο Γεωργίας έχει αρνηθεί να δώσει στη δη-
μοσιότητα τον αριθμό των σκαφών που έχουν καταστραφεί από την αρχή της υλοποίησης 
αυτού του έργου. Συγκρίνοντας την καταστροφή που έχει προκληθεί από αυτό το μέτρο στην 
Ελλάδα με τις αντίστοιχες καταστροφές σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει 
επίσης να επισημάνουμε τις διαφορετικές πολιτικές επιλογές που υπάρχουν ως προς τη διά-
σωση της ναυτικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, ή Ιταλία 
και η Γαλλία, για να αναφερθούμε κυρίως στις νότιες και μεσογειακές χώρες, έχουν εδώ και 
αρκετά χρόνια πολιτιστικές δράσεις που υποστηρίζουν πολλές προσπάθειες διάσωσης των 
αξιόλογων παραδοσιακών τους σκαφών3. Στην Ελλάδα τέτοιου είδους δράσεις είναι ακόμη 
στα σπάργανα. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ  
Ή ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΗΡΥΞΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Μια πρωτοποριακή απόπειρα ξεκίνησε το 1995 όταν έπειτα από πιέσεις προς το Υπουργείο 
Γεωργίας, το Υπουργείο Πολιτισμού και την Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε ένα πρόγραμμα 
εξαίρεσης από την καταστροφή των αλιευτικών σκαφών που είχαν πολιτιστική αξία, σύμφω-
να με ορισμένα μετρήσιμα κριτήρια από την Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Γεωργίας. 
Κατά την πενταετία 1995–2005 είχαν εξαιρεθεί από τη καταστροφή 24 συνολικά σκάφη, που 

3  Στη Γαλλία το σημαντικότερο μουσείο όπου διασώζονται παραδοσιακά σκάφη είναι το «Port-Musée» της πόλης 
Douarnenez στη Βρετάνη (http://www.port-musee.org/). Στην Ιταλία αντίστοιχη προσπάθεια έχει γίνει από το 
«Museo della Marineria»  στο Cesenatico, στη βόρεια Ιταλία (http://www.presepemarineria.it/index.php). Στην 
Πορτογαλία αντίστοιχη προσπάθεια είναι το «Seixal Municipal Ecomuseum” στο Seixal της Πορτογαλίας (http://
www.europeana-inside.eu/ecomuseu_municipal_do_seixal.html) και στην Ισπανία υπάρχουν αρκετές αντίστοιχες 
προσπάθειες όπως αυτή του Ναυτικού Μουσείου στη Βαρκελώνη (http://www.mmb.cat/?idm=2). 
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είχαν χαρακτηριστεί ως «μουσειακά» και πέρασαν στην ιδιοκτησία φορέων που ανέλαβαν 
τη διάσωση τους. Οι φορείς αυτοί ήταν κυρίως διάφοροι Δήμοι, Νομαρχίες, Πολιτιστικά 
Ιδρύματα και άλλοι μη κερδοσκοπικοί πολιτιστικοί φορείς. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
ωστόσο φάνηκε ότι οι φορείς δεν είχαν τη διάθεση ή τη δυνατότητα να καλύψουν με δικούς 
τους πόρους τα έξοδα συντήρησης και επισκευής των σκαφών. Έγιναν λοιπόν επανειλημ-
μένες προσπάθειες να βρεθούν συμπληρωματικοί πόροι για τη διάσωση των «μουσειακών» 
σκαφών, αλλά δυστυχώς η ανταπόκριση ήταν πενιχρή. Τα σκάφη που είχαν εξαιρεθεί από 
την καταστροφή, λόγω της πολιτιστικής τους αξίας, τελικά άρχισαν να ρημάζουν από την 
εγκατάλειψη, την αδυναμία και την αδιαφορία των φορέων που τα ανέλαβαν, αλλά και αυ-
τών που θα μπορούσαν να τα υποστηρίξουν, όπως το Υπουργείο Γεωργίας, το Υπουργείο 
Πολιτισμού και το Υπουργείο Τουρισμού4. Ελάχιστα από τα «μουσειακά» σκάφη έχουν δια-
σωθεί σε ικανοποιητικό βαθμό. (Εικ. 4 και 5)

Συνήθως τα σκάφη στα οποία αναφερόμαστε αποκαλούνται «παραδοσιακά», αν και η έννοια 
του «παραδοσιακού» είναι ιδιαίτερα γενική και οδηγεί συχνά σε ασάφειες. Τα σκάφη αυτά, 
όπως κι αν τα αναφέρουμε, αποτελούν αναμφίβολα μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς του 
τόπου και γι’ αυτό πρέπει να έχουν ένα ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας. Η αναγκαιότητα αυτή 
έχει εδώ και χρόνια διαπιστωθεί και έχει οδηγήσει στην καθιέρωση αρχών και κανόνων που 
θα πρέπει να διέπουν τη διατήρηση, την υποστήριξη και τη χρήση των σκαφών με πολιτιστική 
αξία. Είναι κανόνες που σε μεγάλο βαθμό έχουν διατυπωθεί στη Χάρτα της Βαρκελώνης για 
τη συντήρηση και αποκατάσταση των εν ενεργεία παραδοσιακών σκαφών (2003)5. Είναι ακρι-
βώς οι ίδιοι λόγοι που οδήγησαν και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας να προβλέψει ειδική 
κατηγορία για τα «παραδοσιακά» σκάφη στα οποία γίνεται κάποια ευνοϊκότερη μεταχείριση6 
και το Υπουργείο Οικονομικών να προβλέψει κάποιες φορολογικές διευκολύνσεις για τα ξύλι-
να «παραδοσιακά» σκάφη. Οι αναφορές αυτές είναι αναμφίβολα προς τη σωστή κατεύθυνση, 
αν και έχουν διατυπωθεί σοβαρές επιφυλάξεις για τον τρόπο που χαρακτηρίζονται τα σκάφη 
ως «παραδοσιακά» από τις υπηρεσιακές επιτροπές. 

Στην περίπτωση ωστόσο κατά την οποία ένα σκάφος έχει χαρακτηριστεί και αντιμετωπίζεται 
ως μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού, ο ορισμός είναι αναμφίβολα πιο σαφής απ’ ό,τι για 
ένα παραδοσιακό σκάφος. Σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει να υιοθετείται μια διαφορετική προ-
σέγγιση γιατί υπάρχει πλέον το πλαίσιο αρχών και κανόνων που έχει οριστεί ειδικότερα για 
την αντιμετώπιση των μνημείων, όπως αναφέρονται στη Χάρτα της Βενετίας για τα Μνημεία 
(1964), στη Χάρτα του Νιζνυ Ταγκιλ για τη Βιομηχανική Κληρονομιά (2003) και στις αρχές του 
Δουβλίνου για τη διατήρηση της βιομηχανικής κληρονομιάς (2011). 

Ως μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που αποτελούν υλικές μαρτυρίες παλαιότερων 

4  Στο Υπουργείο Τουρισμού και στον ΕΟΤ είχε εγκριθεί ένα πρόγραμμα με τον τίτλο «Αποκατάσταση Διατηρητέων 
Παραδοσιακών Σκαφών» και είχε ενταχθεί στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου 
Ανάπτυξης το 2005. Ωστόσο στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε, για άγνωστους λόγους, και αποφασίστηκε να χρημα-
τοδοτηθούν μόνο τέσσερα από τα σκάφη που ανήκαν σε ΝΠΙΔ και είχαν «ώριμες» μελέτες. Ήταν τα σκάφη «Ελένη 
Π» του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου Ύδρας, «Άγιος Ιωάννης» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου, «Ελευθερία» 
του Δήμου Πρέβεζας και «Καλή Τύχη» του Πνευματικού Ιδρύματος Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου». Με τους φορείς 
ιδιοκτησίας των σκαφών και το Υπουργείο Τουρισμού υπογράφηκαν προγραμματικές συμβάσεις παραχώρησης 
των σκαφών για πέντε χρόνια με σκοπό τον συνολικό έλεγχο των εργασιών από τον Τουρισμό. Τελικά ούτε και οι 
αποκαταστάσεις αυτών των σκαφών έγιναν για λόγους που ποτέ δεν διευκρίνισε το Υπουργείο Τουρισμού, αν και 
επανειλημμένα ρωτήθηκε δημόσια. 

5  Για την Χάρτα της Βαρκελώνης βλ.: http://www.european-maritime-heritage.org/bc.aspx και στην ελληνική μετά-
φραση βλ.: http://www.european-maritime-heritage.org/docs/Barcelona%20Charter%20GR.pdf

6  Όπως αναφέρεται στην απόφαση: 4113.203/01 ΦΕΚ 1281 Β΄13-9-2005 ΚΥΑ, των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας 
και Ανάπτυξης.  
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εποχών, ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά της χώρας και για τα οποία έχουν επιβληθεί 
ειδικοί κανόνες προστασίας. Τα πλοία μνημεία είναι πολιτιστικά αγαθά στα οποία πρέπει να 
εφαρμόζονται εξειδικευμένες εργασίες προστασίας με σκοπό τη διάσωση της αυθεντικότη-
τας, στο μέγιστο βαθμό και επίσης την εξασφάλιση της διαιώνισης των «μηνυμάτων» τους 
στις επόμενες γενιές. Υπάρχουν σκάφη που έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία από το ΥΠ.ΠΟ., 
όπως και σκάφη με ιδιαίτερη πολιτιστική αξία που δεν έχουν ακόμη χαρακτηριστεί ως μνη-
μεία. Γενικότερα δεν έχει εφαρμοστεί κάποια αναλυτική διερεύνηση των σκαφών που θα 
έπρεπε να αντιμετωπιστούν ως μνημεία. Οι κηρύξεις που έχουν πραγματοποιηθεί έγιναν κατά 
περίπτωση, με προτροπές εξωτερικών παραγόντων. Πρέπει να επισημανθεί η διάσταση αυτή, 
γιατί δυστυχώς ποτέ δεν έχει γίνει μια συστηματική καταγραφή των μνημείων του νεότερου 
ναυτικού πολιτισμού της Ελλάδας από αρμόδιους φορείς. 

Φυσικά πλοία μνημεία δεν είναι μόνο ξύλινα σκάφη. Η Ελλάδα διαθέτει κάποια σπουδαία πλοία 
μνημεία που δεν είναι από ξύλο, όπως το θωρηκτό ή θωρακισμένο καταδρομικό “ Γεώργιος 
Αβέρωφ”, το ιστιοφόρο “Ευγένιος Ευγενίδης” που υπήρξε για πολλά χρόνια εκπαιδευτικό, 
το καλωδιακό “Θαλής ο Μιλήσιος”, που ανήκει στο Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου και άλλα πλοία 
κυρίως από σίδερο ή χάλυβα, κατασκευασμένα σε φημισμένα ξένα ναυπηγεία. Ωστόσο ο 
μεγάλος αριθμός των πλοίων μνημείων είναι φυσικά ξύλινα σκάφη, κατασκευασμένα στην 
Ελλάδα, σε εποχές παλιότερες, κυρίως στα χρόνια του μεσοπολέμου.

Είναι σκάφη που ανήκουν στην παραδοσιακή ελληνική τυπολογία, τα οποία δεν κατασκευά-
ζονται πλέον, είτε γιατί εξυπηρετούσαν χρήσης που έχουν παρέλθει, είτε γιατί αποτελούσαν 
μορφές που σήμερα δύσκολα κατασκευάζονται. Οι ναυπηγήσεις τους θεωρούνται κοστοβό-
ρες και δεν έχουν ενταχθεί στα τυποποιημένα πρότυπα των σκαφών αναψυχής. 

Φτάσαμε λοιπόν στο σήμερα, με τις προσπάθειες που είχαν γίνει στο προηγούμενο διάστη-
μα να έχουν πενιχρά αποτελέσματα. Αρκετά σκάφη έχουν χαρακτηριστεί ως «παραδοσια-
κά» (από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Υπουργείο Οικονομικών) ως «μουσειακά» 
(Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ως «μνημεία» (από το Υπουργείο 
Πολιτισμού), αλλά ελάχιστα απ’ αυτά έχουν διασωθεί σήμερα σε καλή και αξιοποιήσιμη κα-
τάσταση. Σήμερα ωστόσο, φαίνεται ότι έχει ωριμάσει η ιδέα της διαφύλαξης των σπάνιων 
ναυπηγημάτων που δημιούργησαν οι παλιότερες γενιές καραβομαραγκών. Είναι μοναδικά 
έργα τέχνης που όμοια τους δεν κατασκευάζονται πλέον, ακόμη και στα λιγοστά παραδοσιακά 
ξυλοναυπηγεία που έχουν απομείνει. Ενδεικτική είναι και η θεματολογία του παρόντος Θ’ 
Πανελλήνιου Συνεδρίου Ναυτικών Μουσείων που επέλεξε να ασχοληθεί με τα πλοία μνημεία 
της ελληνικής ναυτικής παράδοσης και τη μουσειακή τους πραγματικότητα. (εικ. 6, 7 )

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
Συνήθως τα σκάφη που έχουν ανάγκη διάσωσης είναι ήδη σε κακή κατάσταση, με πολλές 
φθορές και απώλειες και με συνολική εικόνα απογοητευτική. Είναι συνήθως σκάφη με μεγά-
λη πολιτιστική αξία αλλά με ελάχιστη εμπορική, έχουν μεγάλη ηλικία και τα ξύλα τους έχουν 
πλέον διαβρωθεί σε μεγάλο βαθμό. 
Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να εκτιμώνται όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανα-
γκαιότητα της διάσωσης, συνυπολογίζοντας τόσο την μοναδικότητα και την πολιτιστική τους 
αξία όσο και το κόστος συντήρησης και τελικής αποκατάστασης. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά 
τις οποίες έχουν χαρακτηριστεί σκάφη ως μνημεία χωρίς να έχουν πλήρως αξιολογηθεί όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια. Φυσικά ο χαρακτηρισμός ενός σκάφους ως μνημείο δεν διασφαλί-
ζει αυτόματα και τη διάσωσή του. 
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Βασικά κριτήρια, που πρέπει να αξιολογούνται για την εκτίμηση της πολιτιστικής αξίας και της 
αναγκαιότητας της διάσωσης ενός σκάφους είναι: 

1.  Η παλαιότητα, δηλαδή η ηλικία του σκάφους.
Αναμφίβολα ένα σκάφος που έχει κατασκευαστεί πριν από αρκετές δεκαετίες αντιπροσω-
πεύει παλιότερες ναυπηγικές πρακτικές και πιθανώς θα πρέπει να διασωθεί για να συνε-
χίσει να αποτελεί ένα τεκμήριο της τεχνολογίας και των χαρακτηριστικών που είχαν τα 
σκάφη στην εποχή της ναυπήγησής του. 

2.  Η αυθεντικότητα των κατασκευαστικών στοιχείων ως προς την αρχική φάση  
της ζωής του σκάφους. 
Αναμφίβολα ένα παλαιό σκάφος που έχει διασωθεί σε μεγάλο βαθμό χωρίς αλλοιώσεις 
από την αρχική του μορφή (κατασκευαστικά και μορφολογικά), έχει πολύ μεγαλύτερη αξία 
από ένα σκάφος με πολλές μετασκευές και αλλοιώσεις της αρχικής του μορφής. 

3.   Η αντιπροσωπευτικότητα και η σπανιότητα του σκάφους ως προς τον τύπο του και 
ως προς τη χρήση για την οποία είχε κατασκευαστεί.
Ένα σκάφος που είχε κατασκευαστεί πριν από πολλά χρόνια για μια συγκεκριμένη χρήση 
που δεν υπάρχει πλέον ή ακολουθώντας μια τυπολογική μορφή που δεν κατασκευάζεται 
σήμερα, έχει αυξημένη αξία αντιπροσωπευτικότητας και σπανιότητας.

4. Η ιστορική αξία του σκάφους. 
Αν δηλαδή αποτελεί υλικό τεκμήριο κάποιου ιστορικού γεγονότος ή μιας κατάστασης με 
κοινά αποδεκτή ιστορική αξία ή μιας τεχνικής που δεν εφαρμόζεται πλέον στη ναυπηγική. 

5.  Η αισθητική αξία ενός σκάφους που το κάνει, κατά κοινή αποδοχή,  
να ξεχωρίζει από τα άλλα παρόμοια σκάφη. 
Υπάρχουν σκάφη που έχουν διακριθεί με κάποιο τυπικό ή άτυπο τρόπο για την αισθητική 
τους αρτιότητα ή έχουν χαρακτηριστικά με ιδιαίτερες αντικειμενικές αισθητικές αρετές. Τα 
σκάφη αυτά έχουν αυξημένη αισθητική αξία που πρέπει να συνυπολογίζεται στα κριτήρια 
για την πολιτιστική τους αξία. 

6.  Η σοβαρότητα των φθορών που έχει το σκάφος και το κόστος  
που απαιτείται για τη συνολική επισκευή και αποκατάστασή του.
Από την εμπειρία των μέχρι τώρα προσπαθειών διάσωσης αξιόλογων παραδοσιακών σκα-
φών έχει διαφανεί ότι ο παράγοντας του κόστους των εργασιών αποκατάστασης έχει παίξει 
καθοριστικό ρόλο στην τελική έκβαση των προσπαθειών. Αξιόλογα σκάφη χάθηκαν γιατί 
είχαν πλέον σημαντικότατες φθορές που έκαναν την διάσωση τους πρακτικά αδύνατη. Ο 
παράγοντας φθορές έχει επιπλέον μια ακόμη παράμετρο ειδικά στα ξύλινα σκάφη. Όντας 
εκτεθειμένα στις εξωτερικές συνθήκες, τα σκάφη, πρέπει να συντηρούνται τακτικά και με 
επιμέλεια, γιατί αλλιώς η κατάσταση τους χειροτερεύει πολύ γρήγορα. Η απόφαση για τη 
διάσωση ενός σκάφους πρέπει να περνά γρήγορα σε πρακτικές εργασίες όταν οι φθορές 
είναι σημαντικές. Διαφορετικά οι φθορές πολύ γρήγορα επεκτείνονται και το απαιτούμενο 
κόστος πολλαπλασιάζεται. 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Η συντήρηση ξύλων είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία συντήρησης οργανικών υλικών, η οποία 
στην περίπτωση των σκαφών πρέπει να συνεκτιμηθεί μαζί με πολλούς άλλους παράγοντες. 
Ένας από αυτούς είναι και η χρήση του σκάφους: Με συγκεκριμένο τρόπο θα πρέπει να αντι-
μετωπίζονται τα παλιά ξύλα σε ένα παραδοσιακό σκάφος που θέλουμε να διασώσουμε τη 
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μορφή του, αλλά θέλουμε επίσης το σκάφος να είναι αξιόπλοο και ασφαλές κατά την πλεύση 
του. Αντίθετα σε ένα σκάφος μνημείο στο οποίο θέλουμε να διασώσουμε στο μεγαλύτερο 
δυνατό βαθμό τα αυθεντικά του στοιχεία μπορεί αυτό να γίνει και σε βάρος, μερικές φορές, 
της ικανότητας πλεύσης. 
Στην πρώτη περίπτωση το ζητούμενο είναι η ανάκτηση της αντοχής της κατασκευής στις κα-
ταπονήσεις κατά την πλεύση. Αν αυτό δεν είναι εφικτό με τα παλιά ξύλα τότε αναγκαζόμαστε 
να τα αντικαταστήσουμε με νέα όμοιων διαστάσεων, παρόμοιων χαρακτηριστικών και επε-
ξεργασμένα όσο είναι δυνατόν με τις ίδιες τεχνικές και με τα ίδια υλικά όπως και τα αρχικά 
ξύλα του σκάφους. Στη δεύτερη περίπτωση όπου το ζητούμενο είναι κυρίως η διάσωση του 
ξύλου ακόμη και χωρίς την ανάκτηση της αντοχής του τότε εφαρμόζουμε τεχνικές συντήρη-
σης που συνήθως δεν αποκαθιστούν πλήρως την αντοχή της κατασκευής. Στην περίπτωση 
αυτή το σκάφος δεν γίνεται αξιόπλοο και η επιλογή έχει γίνει γιατί τα παλιά ξύλα είναι φορείς 
σημαντικών πληροφοριών και δεν πρέπει να χαθούν πάνω από την κατασκευή. 

Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να είναι ίχνη εργαλείων (παλαιά χειροκίνητα εργαλεία), δια-
κοσμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούσαν για αισθητικούς κυρίως λόγους και σημειώσεις 
και σημάδια των μαστόρων πάνω στα ξύλα στα οποία δούλευαν. Επίσης ορισμένες φορές 
τα φυσικά χαρακτηριστικά των ξύλων που χρησιμοποιήθηκαν από τους ναυπηγούς για να 
ικανοποιήσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες της κατασκευής αξίζει να προστατευθούν γιατί αποτε-
λούσαν σημαντικά στοιχεία της κατασκευής. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι για παράδειγμα οι 
κατευθύνσεις των ινών ή νερών των ξύλων, οι φυσικές καμπυλότητες των κορμών οι οποίες 
χρησίμευαν πάνω στη κατασκευή, όπως και τα διαφορετικά είδη ξύλων που χρησιμοποιού-
σαν. Η διάσωση των πληροφοριών γίνεται συνήθως με τη συντήρηση και διάσωση του παλιού 
ξύλου και όχι την αντικατάστασή του. 

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές συντήρησης που μπορούν να εφαρμοστούν ανάλογα με την πε-
ρίπτωση και τις γνωρίζουν οι εξειδικευμένοι συντηρητές ξύλου, οι οποίοι οπωσδήποτε πρέ-
πει να συμμετέχουν στις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης ενός πλοίου μνημείου. Μια 
ιδιαίτερη κατηγορία στις εργασίες της συντήρησης είναι τα στοιχεία από άλλα υλικά, όπως οι 
μεταλλικοί σφυρήλατοι σύνδεσμοι, τα παλιά πανιά των ιστιοφόρων, οι μουσαμάδες και άλλα 
στοιχεία από οργανικά ή ανόργανα υλικά. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται επίσης 
με ανάλογες αρχές όπως και τα ξύλινα τμήματα της κατασκευής. 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Προφανώς οι εργασίες αποκατάστασης αφορούν περισσότερο ένα σκάφος μνημείο απ’ ό,τι 
ένα παραδοσιακό σκάφος που χρησιμοποιείται πλέον σαν σκάφος αναψυχής. Στη δεύτερη 
περίπτωση το ζητούμενο είναι να συνεχίσει να είναι αξιόπλοο το σκάφος με ικανοποιητικές 
προδιαγραφές στη χρήση του και χωρίς να γίνουν παρεμβάσεις που να αλλοιώνουν τα τεχνι-
κά και αισθητικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την «παραδοσιακότητα» του. 

Στα σκάφη αυτά δίνεται η προτεραιότητα σε ζητήματα ασφάλειας, ενώ το κόστος παίζει σημα-
ντικό ρόλο στην επιλογή των εργασιών και των υλικών που θα εφαρμοστούν. Στην περίπτω-
ση αυτή δεν θα πρέπει να αναφερόμαστε σε εργασίες αποκατάστασης, αλλά μάλλον σε εργα-
σίες μετασκευής με σεβασμό ωστόσο στην αρχική μορφή του σκάφους. Είναι προτιμότερο σε 
αυτές τις περιπτώσεις να χρησιμοποιούνται υλικά και τεχνικές που έχουν συμβατότητα με τα 
αρχικά στοιχεία του σκάφους και να μη δημιουργούνται αισθητικές παραφωνίες. Οι εργασίες 
αυτές πρέπει να αξιολογούνται τόσο από την άποψη της διάσωσης της αρχικής μορφής του 
σκάφους όσο και από το συνολικό αισθητικό αποτέλεσμα. 
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Στην περίπτωση του μνημείου ωστόσο το βασικό ζητούμενο είναι η αποκατάσταση στο μέ-
γιστο βαθμό της αυθεντικότητας του σκάφους. Τα στοιχεία που προσδιορίζουν τη μνημεια-
κότητα ενός σκάφους πρέπει να διασωθούν πάση θυσία ακόμη και με μεγαλύτερο κόστος 
ως προς τα θέματα της ασφάλειας του σκάφους κατά την πλεύση του. Η απώλεια αυτών των 
στοιχείων θα σήμαινε και απώλεια της μνημειακότητας που έχει το σκάφος και άρα αποτελεί 
απαγορευτική επιλογή για την αποκατάσταση. Μοναδικές και αναντικατάστατες πληροφορί-
ες που υπάρχουν στην κατασκευή ενός σκάφους-μνημείου πρέπει να διασωθούν κατά την 
αποκατάσταση του ακόμη κι αν η διάσωση ακυρώνει τελικά την αξιόπλοη κατάσταση του 
σκάφους–μνημείου.

Επίσης θα πρέπει η τελική εμφάνιση στο σύνολο αλλά και στις λεπτομέρειες του σκάφους 
να ταυτίζεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό με την αρχική εικόνα που είχε το σκάφος ή έστω με 
μια από τις πρώτες φάσεις εμφάνισής του που γνωρίζουμε και μπορεί να τεκμηριωθεί χωρίς 
επιφυλάξεις. Είναι φανερό ότι οι εργασίες αποκατάστασης ενός σκάφους προϋποθέτουν την 
εκπόνηση μιας αναλυτικής και εξαντλητικά τεκμηριωμένης μελέτης, η οποία μετά την έγκρι-
ση της από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού θα υλοποιηθεί με σχολαστικότητα. 
Κατά την εξέλιξη των εργασιών αποκατάστασης θα πρέπει να καταγράφονται σε ημερολόγιο 
και με οπτικό υλικό (φωτογραφίες και βίντεο) όλες οι εργασίες που εκπονούνται, έτσι ώστε 
να υπάρχει ένα πλήρες αρχείο των πραγματοποιημένων εργασιών. Η αποκατάσταση πρέπει 
να γίνεται από εξειδικευμένα συνεργεία με τις κατάλληλες ειδικότητες και πάντα σε εντατική 
και αγαστή συνεργασία με επαγγελματίες συντηρητές ξύλου.

Είναι φανερό ότι η αντιμετώπιση ενός σκάφους-μνημείου με σκοπό την τελική του αποκα-
τάσταση είναι εντελώς διαφορετική από την αντιμετώπιση ενός παραδοσιακού σκάφους που 
θέλουμε να συνεχίσει να ταξιδεύει σε καλή κατάσταση και με ασφάλεια. Και στα δύο πρέπει 
να υπάρχει σεβασμός στην αρχική μορφή που είχε το σκάφος αλλά η αντιμετώπιση των λε-
πτομερειών και των τεχνικών μπορεί να έχει μεγάλες διαφορές. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Εξετάζοντας την συνολική κατάσταση που υπάρχει σήμερα σε σχέση με τα ξύλινα πλοία–μνη-
μεία, και δευτερευόντως με τα «παραδοσιακά» σκάφη, πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει επει-
γόντως μια αναλυτική καταγραφή τους και να δημιουργηθεί ένα αρχείο παρακολούθησης 
της κατάστασης τους και των εργασιών που εκπονούνται πάνω σ΄ αυτά καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ζωής τους. Πρέπει να δημιουργηθεί ένας εξειδικευμένος φορέας που θα παρακολουθεί 
την εξέλιξη κάθε πλοίου-μνημείου και θα υποστηρίζει τις ανάγκες που μπορεί να έχει από 
εξειδικευμένες γνώσεις και ενέργειες. Ένας φορέας αποδεκτός απ’ όλους, θεσμοθετημένος, 
που θα παρέχει τις υπηρεσίες του στους ιδιοκτήτες πλοίων μνημείων και θα μεταφέρει τη 
φωνή τους τόσο στους ελληνικούς όσο και στους διεθνείς αρμόδιους φορείς. Σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο τον ρόλο αυτό, ως ένα βαθμό, τον ασκεί η συνομοσπονδία της Ευρωπαϊκής Ναυτικής 
Κληρονομιάς (ΕΜΗ). Πρέπει γρήγορα να διαμορφωθεί και ο αντίστοιχος εθνικός φορέας που 
θα ασκεί έναν ανάλογο ρόλο, ιδιαίτερα απαιτητικό, μέσα στην σύγχρονη και πολύ δύσκολη, 
ελληνική πραγματικότητα. 
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Εικ. 1. Το “Κωνσταντίνος και Ελένη” ήταν ένα από τα τελευταία σπογγαλιευτικά σκάφη, κατασκευασμένο 
στην Ύδρα το 1936, για λογαριασμό Τρικεριώτη σφουγγαρά. Ο τύπος του σκάφους αναφέρεται ως “μη-
χανοκάϊκο” ή “αχταρμάς” και αποτελεί παραλλαγή του γνωστού τρεχαντηριού. Η ονομασία “μηχανοκάϊ-
κα” δεν είχε δοθεί γιατί το σκάφος ήταν μηχανοκίνητο, αλλά γιατί είχε εγκατεστημένη στο εσωτερικό του 
την καταδυτική μηχανή που τροφοδοτούσε με αέρα τον δύτη. Στις αρχές του 20ού αιώνα η λειτουργία 
της μηχανής γινόταν χειροκίνητα και τα σκάφη αυτά κινούνταν αποκλειστικά με τα πανιά (συνήθως με 
ένα μεγάλο πανί σακολέβας). Φωτ.: Κ. Δαμιανίδης, 1990. 
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Εικ. 2. Οι ναυπηγικές γραμμές του σκάφους “Κωνσταντίνος και Ελένη” αποτελούν χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα της μορφής που είχαν τα “μηχανοκάϊκα”. Το ολικό μήκος του σκάφους ήταν 9,55μ., το μέγιστο 
πλάτος ήταν 3,45μ. και το ύψος στη μέση 1,20μ. Τα “μηχανοκάϊκα” είχαν μια ειδιαίτερη διαμόρφωση στο 
κάτω μέρος του ποδοστάματος της πρύμνης για την τοποθέτηση των “κλοβών”, που προστάτευαν τον 
σωλήνα τροφοδοσίας με αέρα του δύτη από την κοφτερή προπέλα που συνέχιζε να γυρίζει κατά την 
ώρα της κατάδυσης. Αποτύπωση-σχεδίαση: Κ. Δαμιανίδης και Β. Κωστούλας για το Μουσείο Κρητικής 
Εθνολογίας, 1991.
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Εικ. 3.  Το σκάφος “Κωνσταντίνος και Ελένη” τεμαχισμένο από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας 
το 1995. Ο τεμαχισμός έγινε για τον περιορισμό της αλιείας και τον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού 
στόλου στο πλαίσιο του “Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας” (ΕΠΑΛ) με επιχορήγηση από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και παρά την πολιτιστική αξία που είχε το σκάφος. Δυστυχώς το μέτρο του ΕΠΑΛ 
για την καταστροφή ισχύει ακόμη και σήμερα, χωρίς να γίνεται κανένας έλεγχος για την πολιτιστική αξία 
των σκαφών που καταστρέφονται. Φωτ.: Κ. Δαμιανίδης, 1995. 
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Εικ. 4. Το σκάφος “Άγιος Ιωάννης” είναι μια μεγάλη μηχανότρατα που αποσύρθηκε από την αλιεία και 
εντάχθηκε στο πρόγραμμα εξαίρεσης από την καταστροφή λόγω της αυξημένης πολιτιστικής αξίας που 
έχει. Το σκάφος ανέλαβε να διασώσει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου το 1997 και την ίδια χρονιά το 
“Άγιος Ιωάννης” κηρύχθηκε «προστατευόμενο» μνημείο από το ΥΠ.ΠΟ. Το 1998 εκπονήθηκε η μελέτη 
αποκατάστασης και στη συνέχεια αναζητήθηκαν χρηματοδοτήσεις για τη συντήρηση και αποκατάστασή 
του. Το 2005 η συντήρηση και αποκατάσταση του σκάφους εντάχθηκε σε πρόγραμμα χρηματοδότησης 
από το Υπουργείο Τουρισμού, αλλά δυστυχώς το 2007 το Υπουργείο υπαναχώρησε από τις υποχρεώ-
σεις του και οι εργασίες ποτέ δεν ξεκίνησαν. Φωτ.: Κ. Δαμιανίδης, 2006.
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Εικ. 5. Σχεδιαστικές τομές του σκάφους “Άγιος Ιωάννης” που διασώθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοί-
κηση Χίου το 1997. Το σκάφος είναι τύπου καραβόσκαρο, κατασκευασμένο στον Μαραθόκαμπο Σάμου 
το 1950 και εργάστηκε ανελλιπώς μέχρι το 2006 ως μηχανότρατα στη Χίο. Έχει ολικό μήκος 21μ., μέ-
γιστο πλάτος 6,60μ. και ύψος μέσης 2,43μ. Η μελέτη για την αποκατάσταση της αρχικής του μορφής 
εκπονήθηκε από το τεχνικό γραφείο Κ. Δαμιανίδη.
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Εικ. 6. Σχέδιο της αποκατάστασης της πλάγιας όψης του “Ελένη Π” από τη μελέτη που εκπονήθηκε 
το 2001. Σύμφωνα με τη σχεδιαστική αποτύπωση του σκάφους, το ολικό μήκος του είναι 23,14μ., το 
μήκος τρόπιδας είναι 16,48μ., το μέγιστο πλάτος είναι 7,25μ. και το ύψος μέσης 2,69μ. Η μελέτη αποκα-
τάστασης της αρχικής μορφής του σκάφους προβλέπει τη λειτουργία του ως παράρτημα του ΙΑΜΥ και 
εκπονήθηκε το 2001 από το τεχνικό γραφείο Κ. Δαμιανίδη.

Εικ. 7. Στην δεξιά σελίδα: Το σκάφος “Ελένη Π” είναι ένα από τα μεγαλύτερα ξύλινα εμπορικά σκάφη που 
έχουν διασωθεί στο Αιγαίο. Το σκάφος είναι τύπου πέραμα, κατασκευασμένο στη Σκιάθο, στο ναυπη-
γείο του Γεώργιου Μυτιληναίου. Προφορικές μαρτυρίες αναφέρουν ότι το σκάφος κατασκευάστηκε το 
1939 αλλά καθελκύθηκε μετά την Κατοχή, το 1951. Για αρκετά χρόνια ήταν ένα από τα εμπορικά καΐκια 
στην Ύδρα και το 2000 αγοράστηκε από το Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ύδρας για να διασωθεί. Το ίδιο έτος 
κηρύχθηκε «προστατευόμενο» μνημείο από το ΥΠ.ΠΟ. Το 2001 ολοκληρώθηκε η μελέτη αποκατάστα-
σης και το 2005 η συντήρηση και αποκατάσταση του σκάφους εντάχθηκε στις χρηματοδοτήσεις του 
Υπουργείου Τουρισμού, όπως και άλλων τριών σκαφών. Δυστυχώς το 2007 το Υπουργείο υπαναχώ-
ρησε από τις υποχρεώσεις του και οι εργασίες για τη συντήρηση και αποκατάσταση του “Ελένη Π” δεν 
έχουν ξεκινήσει ακόμη. Φωτ.: Κ. Δαμιανίδης, 2000.
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  Η ναυτική Συλλογή του ιδρύματος «αικατερίνης λασκαρίδη». 
Πάνος Λασκαρίδης 
Πρόεδρος Ιδρύματος «Αικατερίνης Λασκαρίδη»

Το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» ιδρύθηκε το 2007 στον Πειραιά από τον Πάνο και τη 
Μαριλένα Λασκαρίδη. Πρόκειται για ένα κοινωφελές πολιτιστικό ίδρυμα που σκοπό του έχει 
την προαγωγή σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο του Ελληνικού Πολιτισμού και ιδιαίτερα των 
Ελληνικών Γραμμάτων και της Ιστορικής και Ναυτικής Έρευνας. Στεγάζεται σε τρία κτήρια 
στον Πειραιά, δύο νεοκλασικά στις συμβολές των οδών Πραξιτέλους 169 & Μπουμπουλίνας 
και 2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου αντίστοιχα, και σε ένα σύγχρονο κτήριο στην 
οδό Κουντουριώτου 173.

Η Δανειστική Βιβλιοθήκη «Καίτη Λασκαρίδη» ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Λασκαρίδη 
το 1993 στη μνήμη της συζύγου του και είχε έδρα ένα νεοκλασικό κτήριο του 19ου αιώνα 
στην περιοχή του Ν. Φαλήρου. Καθώς η απήχηση της βιβλιοθήκης και οι δραστηριότητές της 
διευρύνονταν συνεχώς, το 2007 μετεξελίχθηκε σε Ίδρυμα και μεταφέρθηκε στον Πειραιά.

Από τότε και μέχρι σήμερα, το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» έχει αναπτύξει μεγάλο 
εύρος δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών στον χώρο της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και 
της ναυτιλίας. Αναπαλαίωσε τους φάρους του Μαλέα, του Ταινάρου και της Ντάνας Πόρου, 
ενίσχυσε το Πλωτό Ναυτικό Μουσείο Αβέρωφ με έργα επισκευής/αναπαλαίωσης και ενί-
σχυσε με δωρεές το Πολεμικό Ναυτικό και το Λιμενικό Σώμα. Το Ίδρυμα πραγματοποιεί 
κάθε σχολικό έτος εκατοντάδες εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία προσφέρονται δωρεάν 
σε περισσότερους από 20.000 μαθητές. Το Ίδρυμα συντονίζει επίσης ειδικά προγράμματα 
ψυχικής υγείας παιδιών, με υπεύθυνη την Αντιπρόεδρο του Ιδρύματος, Κατερίνα Λασκαρίδη, 
σε συνεργασία με Πανεπιστήμια του εξωτερικού και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα 
Erasmus plus σχετικά με το θέμα αυτό. Στους χώρους του Ιδρύματος στεγάζονται δύο μόνιμες 
εικαστικές εκθέσεις, των ζωγράφων Δημήτρη Περδικίδη και Βάλια Σεμερτζίδη.

Η Δανειστική Βιβλιοθήκη αριθμεί σήμερα 35.000 τίτλους και μερικές χιλιάδες μέλη, ενώ το 
2015 εγκαινιάστηκε η Ιστορική Βιβλιοθήκη, με πάνω από 260.000 τεκμήρια, η οποία αγκαλιάζει 
ποικίλες περιοχές της πνευματικής έκφρασης: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Αρχιτεκτονική, 
Φιλοσοφία, Ποίηση, Λογοτεχνία, Ιστορία, Θέατρο, Θεολογία, Δίκαιο, Τέχνη, Γλωσσολογία, κ.ά. 
Οι επώνυμες ιστορικές συλλογές της Ιστορικής Βιβλιοθήκης διατηρούν τη δομή των αρχικών 
δημιουργών τους και μαζί με τα προσωπικά τους αρχεία που τις συνοδεύουν επιτρέπουν 
τη μελέτη του έργου των προσωπικοτήτων που τις δημιούργησαν. Με αφορμή τη μεγάλη 
συλλογή βιβλίων περιηγητών της εποχής της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και σε συνεργασία 
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με το Ίδρυμα Ωνάση, τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη και άλλες ιδιωτικές βιβλιοθήκες, το Ίδρυμα 
διαθέτει στο κοινό, μέσω του διαδικτύου, το πρόγραμμα «Travelogues – Με το βλέμμα των 
περιηγητών» (http://el.travelogues.gr/), όπου αποθησαυρίζονται 20.000 ψηφιοποιημένες ει-
κόνες περιηγητικών εκδόσεων, που αφορούν τον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου 
και της Νοτιανατολικής Ευρώπης. Το Ίδρυμα προχωρεί επίσης στη δημιουργία διαδικτυακού 
ιστότοπου και εφαρμογών για tablet και i-pad με το όνομα «Topos Text», που συνδέουν τις 
γεωγραφικές αναφορές των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων με χάρτη google earth.

Το ένα από τα νεοκλασικά κτήρια του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» είναι από τα 
ιστορικότερα κτήρια του Πειραιά, το λεγόμενο Μέγαρο Στρίγκου και πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο 
Πειραιά, και στεγάζει από το 2009 έναν σπάνιο ναυτικό θησαυρό, τη Ναυτική Συλλογή του 
«Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη». Μια συλλογή που ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό σε 
όλες τις εκδηλώσεις του Ιδρύματος, την οποία όμως επισκέπτονται κάθε χρόνο και χιλιάδες 
μαθητές της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά και της Αθήνας, αλλά και της περιφέρειας, που 
έρχονται στο Ίδρυμα για να συμμετάσχουν στα Εκπαιδευτικά του Προγράμματα.

Πρόκειται για αποκτήματα ανεκτίμητης αξίας της ιδιωτικής συλλογής του Πάνου και της Μαρι- 
λένας Λασκαρίδη, τα οποία συγκεντρώθηκαν σε ένα διάστημα 20 χρόνων από παλαι-
οβιβλιοπωλεία του Λονδίνου, σχετικές εκθέσεις και δημοπρασίες. Η συλλογή περιλαμβάνει 
παλαιά και σπάνια βιβλία, των οποίων οι εκδόσεις χρονολογούνται από τον 16ο έως και τον 
19ο αιώνα, σπάνιους χάρτες, περιηγητικούς και χάρτες της οθωμανικής αυτοκρατορίας, 
φυσικά θαλάσσια ευρήματα, πίνακες και έργα τέχνης.

Η συλλογή διακρίνεται στις εξής επιμέρους ενότητες:

•  Σπάνια ναυτικά όργανα και όργανα ναυσιπλοΐας, όπως εξάντες, πυξίδες, τηλεσκόπια 
κ.ά., καθώς και μια σειρά ιατρικών εργαλείων και οργάνων σχεδίασης 18ου και 19ου αιώνα.

•  Συλλογή κοκάλινων ομοιωμάτων ιστιοφόρων πλοίων. Πρόκειται για μια σειρά 
κοκάλινων ιστιοφόρων του 19ου αιώνα, τα οποία κατασκεύαζαν κατά παραγγελία Γάλλοι 
αιχμάλωτοι των Ναπολεόντειων Πολέμων. Οι κρατούμενοι φύλαγαν τα κόκαλα από το 
κρέας της τροφής τους, τα έθαβαν στο ελώδες έδαφος για να παραμείνουν φρέσκα, τα 
έβραζαν και τα πολτοποιούσαν φτιάχνοντας έναν εύπλαστο πηλό. Κάθε ομοίωμα πλοίου 
χρειαζόταν πάνω από ένα χρόνο για να κατασκευαστεί και είναι μοναδικό.

•  Συλλογή Scrimshaws. Πρόκειται για εγχάρακτα δόντια φάλαινας ή θαλάσσιου ίππου, έργα 
φαλαινοθήρων του 19ου αιώνα. Ξεχωρίζουν αυτά που δόθηκαν ως προσφορά στην τότε 
βασιλική οικογένεια της Χαβάης.

•  Συλλογή φαρικών αντικειμένων. Στη συλλογή ανήκουν αντικείμενα που δόθηκαν στο 
Ίδρυμα με τη μορφή χρησιδανείου από την Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού. Συ-
γκεκριμένα, δύο κεφαλές αυτόματου πυρσού αερίου ασετιλίνης, ένας πλήρης περιστροφι-
κός φωτιστικός μηχανισμός φάρου πετρελαίου αποτελούμενος από οπτικό καταδιοπτρικό 
του Φάρου Μαλέα, μία συστοιχία πετρελαιοδόχου αεροδόχου και μία βάση στήριξης 
μηχανισμού περιστροφής οπτικού με υδραργυλολουτρό λεκάνη εδραίωσης οπτικού.

•  Συλλογή ναυάρχου Οράτιου Νέλσονα. Η Ναυτική Συλλογή του «Ιδρύματος Αικατερίνης 
Λασκαρίδη» περιλαμβάνει τη σημαντικότερη εκτός Αγγλίας συλλογή αντικειμένων που 
σχετίζονται με τον Άγγλο ναύαρχο Οράτιο Νέλσονα. Στη συλλογή θησαυρίζονται πάνω 
από 82 ιδιόγραφες επιστολές του Λόρδου Νέλσονα, δεκάδες εφημερίδες της εποχής που 
μνημονεύουν τις νίκες του, πολλά προσωπικά του αντικείμενα, πάνω από 800 βιβλία με 
κεντρικό θέμα τον Νέλσονα και τους Ναπολεόντειους Πολέμους, καθώς και μια συλλογή 
αξιόλογων πινάκων, θαλασσογραφιών και χαρακτικών έργων, στα οποία απεικονίζεται ο 
ίδιος ο Νέλσον, κάποιες από τις ναυμαχίες του και ο θάνατός του. 
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Ανάμεσα στα προσωπικά αντικείμενα του Νέλσονα συγκαταλέγονται ένα ζευγάρι δαχτυλίδια, τα 
οποία ο ίδιος αντάλλαξε με την Έμμα, Λαίδη Χάμιλτον, διάφορα ασημικά από τα σερβίτσια του, 
μία από τις προσωπικές του σφραγίδες, μια τούφα από τα μαλλιά του, ένα συνδυαστικό σκεύος 
σερβιρίσματος που χρησιμοποιούσε ο ίδιος μετά τον ακρωτηριασμό του δεξιού του χεριού 
(μαχαίρι-πιρούνι) και ένα κομμάτι από τη σημαία της ναυαρχίδας του HMS Victory σε κορνίζα.

Όλα τα παραπάνω έχουν συλλεχθεί κατά τα τελευταία 30 χρόνια από τον Πρόεδρο του 
Ιδρύματος Πάνο Λασκαρίδη σε διάφορες δημοπρασίες αλλά και από άλλους συλλέκτες, ενώ 
μέρη της συλλογής έχουν παρουσιαστεί σε εκθέσεις κατά τους εορτασμούς της 200ής επετείου 
της μάχης του Τραφάλγκαρ στο Λονδίνο, στην Αθήνα και στις Νήσους Φόκλαντ. Τμήμα της 
συλλογής Νέλσονα φιλοξενήθηκε επίσης στο κτήριο της Πινακοθήκης Τέχνης του Apollonion 
Resort &Spa στο Ληξούρι της Κεφαλονιάς, από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο του 2013.

1

2 3

1. Το Μέγαρο Στρίγκου που τώρα στεγάζεται η Ιστορική Βιβλιοθήκη και η Ναυτική Συλλογή του 
Ιδρύματος «Αικατερίνης Λασκαρίδη». 2. Άποψη έκθεσης της Ναυτικής Συλλογής. 3. Συλλoγή schrimshaw.
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1. Κοκάλινο ομοίωμα 
πολεμικού ιστιοφόρου 

των 80 πυροβόλων 
κατασκευασμένο από 

Γάλλο αιχμάλωτο 
των ναπολεόντειων 

πολέμων, 19ος 
αιώνας. 2. Συλλογή 

προσωπικών 
αντικειμένων του 

Ναυάρχου Νέλσονα. 
3. Αντικείμενα από τη 
Ναυτική Συλλογή του 

Ιδρύματος «Αικατερίνης 
Λασκαρίδη».  

4. Το οπτικό του φάρου 
του Μαλέα, 1883. 1

2

3 4
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   Θωρηκτό “Γεώργιος αβέρωφ” και μουσειακή πραγματικότητα. 
Παναγιώτης Τριπόντικας, Πλωτάρχης ΠΝ 
Διευθυντής Πλωτού Ναυτικού Μουσείου Θ/Κ “Γεώργιος Αβέρωφ”

Σήμερα, η συγκίνησή μου είναι μεγάλη, αφενός γιατί έχω την τιμή να παρευρίσκομαι μετα-
ξύ όλων σας, καταξιωμένων ανθρώπων, διευθυντών Ναυτικών Μουσείων και Ιδρυμάτων 
της Ελλάδας, ανθρώπων που έχουν συνεισφέρει τα μέγιστα στην προώθηση  και ανάδειξη 
της Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης και του Πολιτισμού, αφετέρου διότι για πρώτη φορά 
στην ιστορία του το Πλωτό Ναυτικό Μουσείο Θ/Κ “Γεώργιος Αβέρωφ” συνδιοργανώνει με 
το Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος ένα επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Τα Πλοία Μνημεία της 
Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης».

Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι, σύνεδροι και φίλοι, τί σημαίνει άραγε Πλωτό Ναυτικό 
Μουσείο; Ποιό είναι εκείνο το συστατικό το οποίο το ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα μουσειακά εκ-
θέματα ή πλοία μουσεία; Μπορεί ένα μνημείο να είναι και μουσείο ταυτόχρονα; Πώς λειτουργεί 
το Πλωτό Ναυτικό Μουσείο Θ/Κ “Γεώργιος Αβέρωφ”; Τί συμβαίνει με τις αναπαλαιώσεις και τις 
συντηρήσεις του; Μπορεί άραγε ένα μουσείο σαν το Θ/Κ “Γεώργιος Αβέρωφ” να ακολουθήσει 
τα διεθνή πρότυπα των μουσείων; Μπορούμε να καινοτομήσουμε; Ποιά είναι, εν κατακλείδι, τα 
χρήσιμα συμπεράσματα στα οποία οδηγούμαστε από τη συνολική λειτουργία του;

Τα προαναφερθέντα ερωτήματα είναι αυτά τα οποία θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε μέσα 
στις επόμενες γραμμές.

Τί είναι Μουσείο; (Σκοπός, Αποστολή, Έργα)
Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδος, ως μουσείο ορίζεται μια υπηρεσία ή ένας 
οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με ή χωρίς ίδια νομική προσωπικότητα ο οποίος 
αποκτά, δέχεται, φυλάσσει, συντηρεί, καταγράφει, τεκμηριώνει, ερευνά, ερμηνεύει και, κυρί-
ως, εκθέτει και προβάλλει στο κοινό συλλογές αρχαιολογικών, καλλιτεχνικών, εθνολογικών 
ή άλλων υλικών μαρτυριών του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του, με σκοπό τη μελέτη, 
την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία. 

Γενικά-Οργάνωση
Το Πλωτό Ναυτικό Μουσείο Θ/Κ “Γ. Αβέρωφ”, είναι ένα παροπλισμένο πλοίο κατηγορίας «Ε», 
το οποίο ως σκοπό έχει να αποτελεί το μέσον προβολής της ιστορίας, των παραδόσεων, της 
προσφοράς και των αγώνων του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδος. Υπό αυτή την έννοια, 
λοιπόν, αποτελεί ένα ιστορικό κειμήλιο του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο αναδεικνύει τη 
διαχρονική προσφορά του τελευταίου στη σύγχρονη ιστορία του Έθνους.
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Αποστολή
Η αναζήτηση, περισυλλογή, συγκέντρωση, οργάνωση, διαφύλαξη, προστασία και συντήρηση 
των πάσης φύσεως κειμηλίων και εκθεμάτων, τα οποία αναφέρονται στους κατά θάλασσα αγώ-
νες καθώς και σε κάθε είδος θαλάσσιας δραστηριότητας του εν λόγω πλοίου. Σκοπός είναι με τη 
λειτουργία του ως μουσείο να αποτελέσει το μέσον προβολής της ιστορίας, των παραδόσεων, 
της προσφοράς και των αγώνων του Πολεμικού Ναυτικού και, παράλληλα, να καλλιεργήσει τη 
Ναυτική Ιστορική Μνήμη τόσο στα στελέχη του σώματος όσο και στο κοινωνικό σύνολο ευρύτερα.

Λειτουργεί ως Ναυτική Υπηρεσία της οποία η έδρα ελλιμενισμού, η διοικητική υπαγωγή και η 
υποστήριξη καθορίζεται με διαταγή του  Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. 

Με την Πάγια Διαταγή ΓΕΝ 0-15/2010 καθορίζεται η παροχή κατευθύνσεων / οδηγιών για την 
άρτια λειτουργία των Π.Ν.Μ. γενικότερα στα παρακάτω:

α.  Κριτήρια διατήρησης και αναπαλαίωσης ιστορικών πλοίων, διαδικασίες Συντήρησης-
Επισκευών-Αναπαλαίωσης σκάφους, εκθεσιακών χώρων και κειμηλίων.

β.  Διαδικασίες οργάνωσης και πραγματοποίησης επισκέψεων κοινού, έκδοσης έντυπου υλι-
κού καθώς και διαδικασίες σε θέματα ασφάλειας.

γ.  Διάθεση χώρων των Π.Ν.Μ. στα πλαίσια πολιτιστικών / μορφωτικών εκδηλώσεων και επι-
στημονικών συνεδρίων.

Σύντομο Ιστορικό Πλωτού Ναυτικού Μουσείου Θ/Κ “Γεώργιος Αβέρωφ”
• Νοέμβριος 1909: Αγορά Θωρηκτού
•  12 Μαρτίου 1910: Καθέλκυση Θωρηκτού στα Ναυπηγεία των Αδελφών Ορλάντο στο Λιβό-

ρνο της Ιταλίας
•  1952: Παροπλισμός Θωρηκτού (Κατηγορία «Ε»)
•  1957-1983: Παραμονή στον όρμο της νήσου του Πόρου
•  1984: Έναρξη εργασιών αποκατάστασης χώρων
•  1985: Μεταφορά στον όρμο Π. Φαλήρου και έναρξη λειτουργίας του ως Πλωτού Ναυτι- 

κού Μουσείου.
•  Ιανουάριος-Μάρτιος 2002: Τελευταίος δεξαμενισμός
•  2008: Τελευταίος προγραμματισμένος δεξαμενισμός (δεν υλοποιήθηκε)

Κριτήρια αναπαλαίωσης και συντήρησης
1.  Οι διαδικασίες συντήρησης, επισκευών και αναπαλαίωσης του σκάφους, των εκθεσιακών 

χώρων και των κειμηλίων θα εκτελούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η λει-
τουργικότητα και η ασφάλεια τους, χωρίς την αλλοίωση της αρχικής τους «φυσιογνωμίας», 
της ιστορικής τους διαδρομής και της μουσειακής τους αξίας.

2.  Το Πλωτό Ναυτικό Μουσείο Θ/Κ “Γεώργιος Αβέρωφ” κατασκευάστηκε την περίοδο 1905 
-1910. Ως εκ τούτου, και λόγω της παλαιότητας των υλικών κατασκευής, απαιτούνται δι-
αφορετικές μέθοδοι και πρακτικές στη συντήρηση και αναπαλαίωση τους, ανάλογα με το 
εκάστοτε αρχικό υλικό κατασκευής τους (π.χ. ορείχαλκος, μαντέμι, ξύλο κλπ).

3.  Οι εργασίες συντήρησης και αναπαλαίωσης θα εκτελούνται από το στρατιωτικό και πο-
λιτικό προσωπικό του πλοίου συνεπικουρούμενης της συνδρομής των συνεργείων του 
Ναυστάθμου Σαλαμίνας, όποτε αυτή απαιτηθεί, καθώς και με ανάθεση εργασιών σε εργο-
λάβους ιδιωτικού φορέα. 

4.  Οι εργασίες αποκατάστασης θα είναι τεκμηριωμένες και θα προέρχονται από τη σύγκρι-
ση με το αρχειακό υλικό, αντίγραφα, έγγραφα, σχέδια και φωτογραφίες οι οποίες έχουν 
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συγκεντρωθεί στο πλοίο-μουσείο, ούτως ώστε να αποφεύγεται η αλλοίωση της αρχικής 
μορφής των χώρων και αντικειμένων.  

 5. Κατά την διαδικασία επιλογής εργολάβων ιδιωτικού φορέα για την αποκατάσταση, ανα-
παλαίωση και συντήρηση θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν ο συνδυασμός εμπειρίας και 
γνώσης τους σε συναφή αντικείμενα, καθώς και το ήδη αποκατασταθέν και συντηρηθέν 
υλικό του πλοίου.

Κριτήρια διατήρησης ιστορικών πλοίων
Σύμφωνα με το Maritime Initiative, National Park Service των Η.Π.Α, η ιδεώδης πρακτική δι-
ατήρησης των ιστορικών πλοίων βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία παρατίθενται 
στη συνέχεια. Σημειώνεται ότι το Πολεμικό Ναυτικό είχε ήδη προχωρήσει σε ανάλογες διαδι-
κασίες διατήρησης του Θ/Κ “Γεώργιος Αβέρωφ”, πολύ καιρό προτού θεσπιστούν τα κριτήρια 
του Maritime Initiative, το 1990.

Κριτήρια προστασίας ιστορικών πλοίων
Η προστασία του πλοίου είναι αυτή η οποία θα διαφυλάξει τη φυσική του κατάσταση ένα-
ντι περαιτέρω φθοράς ή καταστροφής του, λόγω καιρού ή άλλων φυσικών, ζωικών και αν-
θρώπινων παραγόντων. Σε περίπτωση κατά την οποία απαιτηθεί η απομάκρυνση ιστορικού 
υλικού, αυτό θα καταγράφεται κατάλληλα και θα αποθηκεύεται για μμελλοντική μμελέτη ή 
χρήση. Το Πολεμικό Ναυτικό γενικότερα –και ειδικότερα στην περίπτωση του Θ/Κ “Γεώργιος 
Αβέρωφ”– μερίμνησε, από το 1951, για τη μεταφορά του ιστορικού υλικού του πλοίου στο 
“ΕΛΛΗ” και αργότερα στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας, στο Κέντρο Εκπαίδευσης «ΠΟΡΟΣ» καθώς 
και στο Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος.

Κριτήρια για σταθεροποίηση  
Η σταθεροποίηση πρέπει να επαναφέρει τη δομική ακεραιότητα του πλοίου με την ενίσχυση 
των δομικών στοιχείων ή με τον περιορισμό της υλικής φθοράς η οποία οδηγεί σε κατα-
στροφή της δομής. Η σταθεροποίηση επίσης πρέπει να δημιουργήσει συνθήκες αντοχής στα 
καιρικά φαινόμενα για ένα πλοίο το οποίο είναι εκτεθειμένο σε αυτά, καθώς και υδατοστεγα-
νότητα. Στην περίπτωση του Θ/Κ “Γεώργιος Αβέρωφ” το Πολεμικό Ναυτικό, ήδη από το 1985, 
προχώρησε σε εργασίες σταθεροποίησης και δεξαμενισμού του.  

Κριτήρια για συντήρηση
Η συντήρηση θα εξασφαλίζει την διατήρηση της υπάρχουσας μορφής, καθώς και της ακε-
ραιότητας των υπαρχόντων υλικών στοιχείων του πλοίου. Γενική αντικατάσταση των απο-
λεσθέντων στοιχείων δεν συμπεριλαμβάνεται σε μια επιχείρηση συντήρησης. Η συντήρηση 
συνίσταται σε τεχνικές διακοπής ή καθυστέρησης της φθοράς του πλοίου, μέσω ενός προ-
γράμματος συνεχούς μέριμνας. Στην περίπτωση του Θ/Κ “Γεώργιος Αβέρωφ”, η χρονική πε-
ρίοδος 1986-1992, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως «περίοδος διατήρησης». 
Σε συνέχεια των ανωτέρω έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές εργασίες οι οποίες έφεραν θεα-
ματικά αποτελέσματα.

Καινοτόμες Ιδέες
Γνωρίζοντας την σύνθετη δομή λειτουργίας του Πλωτού Ναυτικού Μουσείου Θ/Κ “Γεώργιος 
Αβέρωφ” ως μουσείου αλλά και, συγχρόνως, μνημείου, έπρεπε να βρεθούν λύσεις οι οποί-
ες να αφορούν στην συντήρηση τόσο του σκάφους του όσο και των μουσειακών κειμηλίων 
εντός του.



42

• Λαμπτήρες  «LED»
Η ανάγκη να διαφυλάξουμε την κληρονομιά μας, μας οδήγησε σε λύσεις έξυπνες, οικο-
λογικές αλλά και πρωτοπόρες. Η συνεχής τεχνολογική εξέλιξη οδηγεί σε λύσεις φωτι-
σμού υψηλής αποδοτικότητας και μικρότερου κόστους. Σε σύγκριση με τις εναλλακτικές 
τεχνολογίες και προτάσεις φωτισμού, οι λυχνίες «LED» υπερέχουν ως προς τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

•  Παράγουν ελάχιστη θερμότητα (χαμηλά ποσοστά ακτινοβολίας IR) με αποτέλεσμα να μη 
συσσωρεύεται θερμότητα στις έγκλειστες κατασκευές, όπως οι μουσειακές αεροστεγείς 
προθήκες.

•  Δεν εκπέμπουν βλαβερές ακτίνες UV και δεν περιέχουν επικίνδυνα απόβλητα υλικά 
(όπως το 5% του υδραργύρου στους CFL σωλήνες).

•  Λειτουργούν με εξαιρετική απόδοση (το μεγαλύτερο ποσοστό της δαπανούμενης ηλε-
κτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε φως αντί σε θερμότητα).

• Δεν σπάνε με την ίδια ευκολία όπως οι λαμπτήρες από γυαλί ή οι CFL σωλήνες.
•  Έχουν ιδιαιτέρως μεγάλη διάρκεια ζωής η οποία αγγίζει τις 50.000 ώρες (10-25 έτη ανα-

λόγως τη χρήση) με αποτέλεσμα παράπλευρα οφέλη όπως το μειωμένο κόστος συντή-
ρησης και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η χρήση λαμπτήρων «LED» καθώς και τα αποτελέσματά τους είναι ήδη εμφανή στα ναυ-
αρχικά διαμερίσματα, στο μουσειακό «καρρέ» και στους εκθεσιακούς χώρους του Α’ υπο-
στρώματος. 

•  Αντηλιακές μεμβράνες στα φινιστρίνια                    
Εκτός από τις μοναδικές ιδιότητες ασφαλείας που διαθέτουν, οι αντηλιακές μεμβράνες 
στα φινιστρίνια –των οποίων η εγκατάσταση ήδη έχει ξεκινήσει– προσφέρουν και πλήρη 
προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες UV οι οποίες είναι η βασική αιτία ξεθωριάσματος 
του χρώματος στα έπιπλα, τα υφάσματα και τις συσκευές.

• Εναερίτες
Για πρώτη φορά στα χρονικά χρησιμοποιήθηκε ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό εναε-
ριτών, οι οποίοι συντήρησαν τις υπερκατασκευές του Πλωτού Ναυτικού Μουσείου Θ/Κ 
“Γεώργιος Αβέρωφ” έπειτα από 12 χρόνια. Η αξιοποίηση προσωπικού με αυτή την ειδι-
κότητα ήταν συγχρόνως ασφαλής και επιβεβλημένη, ενώ το κόστος της εξαιρετικά χαμη-
λό σε σχέση με χρήση άλλων μέσων συντήρησης (λ.χ. σκαλωσιών). Το τελικό ζητούμενο 
ποσό συντήρησης ανήλθε συνολικά στα 5.000 ευρώ, την στιγμή που οι προσφορές συ-
νεργείων, τα οποία θα χρησιμοποιούσαν σκαλωσιές, άγγιζαν τις 15.000 ευρώ-χωρίς το 
κόστος εργασίας (8.000 ευρώ) από πιστοποιημένο, για εργασίες σε ύψος, προσωπικό. Εν 
τέλει, οι εργασίες είχαν βέλτιστα αποτελέσματα.

• Ξηρός πάγος
Εσωτερικά, το πλοίο, λόγω της παλαιότητας και ποιότητας κατασκευής του αποτελείται 
από μπρούτζινα και χάλκινα μέρη. Ο θυρεός στην πρύμνη του πλοίου, επί παραδείγματι, 
αποτελεί μια τέτοια περίπτωση. Η ανάγκη επαναφοράς του στην αρχική του κατάσταση, 
από την στιγμή κατά την οποία την περίοδο κατασκευής του (1909-1910) δεν υφίστατο 
μπρούτζινο χρώμα, επέβαλε την χρήση βολής ξηρού πάγου, με θεαματικά αποτελέσματα. 
Ανάλογη περίπτωση αποτελεί και ο καθαρισμός-αφαίρεση βερνικιού από τα μπρούτζινα 
κάγκελα στις κλίμακες καθόδου. Ενώ με τη χρήση τροχού απαιτήθηκαν 18 ώρες συνολι-
κής εργασίας και δαπάνη αρκετών ευρώ, λόγω των αναλωσίμων υλικών. Η ίδια διαδικα-
σία με ξηρό πάγο διήρκεσε λιγότερο χρονικό διάστημα και είχε χαμηλότερο κόστος.  
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Έργα και Δράσεις
Είναι πολύ εύκολο να πει κανείς ότι είμαστε «ζωντανοί», ως μουσειακό ίδρυμα, όταν μας 
επισκέπτονται αρκετές χιλιάδες επισκεπτών το χρόνο. Το μουσείο, με την σύγχρονη έννοια 
του όρου, σημαίνει, εκτός των άλλων, δημιουργία και δράσεις. Πώς, ωστόσο, μπορούμε, 
στην προκειμένη περίπτωση να ορίσουμε τον όρο «δημιουργία» και πώς τον όρο «δράση»; Η 
συνεργασία μας με άλλους φορείς και πολιτιστικά ιδρύματα αποτελεί την προφανή απάντηση.

Συγκεκριμένα το Πλωτό Ναυτικό Μουσείο Θ/Κ “Γεώργιος Αβέρωφ” αποτελεί ένα χώρο στον 
οποίο οι επισκέπτες πρέπει να  μπορούν να εκπαιδευτούν αισθητικά, οπτικά, κοινωνικά και 
ιστορικά ενώ και από ψυχαγωγικής πλευράς συνιστά ένα, χώρο όπου οι επισκέπτες πρέπει να 
ευχαριστιούνται  ξεφεύγοντας από την καθημερινότητα και την ρουτίνα.

 Επιπλέον, το Πλωτό Ναυτικό Μουσείο Θ/Κ “Γεώργιος Αβέρωφ” παρακολουθεί τις εξελίξεις 
σε παγκόσμιο επίπεδο, σε όλα εκείνα τα ζητήματα τα οποία αφορούν τις λειτουργίες ενός 
Μουσείου. Κατά αυτόν τον τρόπο διαγιγνώσκει κενά και αδυναμίες και προχωρά με σταθερά 
βήματα  στην επίλυσή τους. Η φράση «Δράσεις και Έργα» ή «Εργα και Δράσεις» αφορά, κατ’ 
ουσίαν, το σύνολο των ενεργειών του Μουσείου προκειμένου να εκπληρώσει την αποστολή 
του την οποία αναφέραμε στην αρχή της εν λόγω εισήγησης.

Όλα όσα αναφέρονται παρακάτω σκοπό έχουν την δημιουργία δράσεων, όπως η συμμετοχή 
στις εκδηλώσεις για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής και την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο, και 
την δημιουργία συνεργασιών. 

Οι συνεργασίες προκειμένου να υλοποιηθούν απαιτείται αρκετό χρονικό διάστημα ούτως 
ώστε να κατανοηθούν και να κατανεμηθούν οι διακριτοί ρόλοι. Σήμερα έχουμε την χαρά να 
σας αναφέρουμε ποιες συνεργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και ποιες θα υλοποιηθούν το αμέ-
σως επόμενο χρονικό διάστημα.

• Συνεργασίες 
Πραγματοποίηση έκθεσης με τίτλο «Θαλασσινά τοπία» με έργα από την συλλογή της Πινα-
κοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών στο Πλωτό Ναυτικό Μουσείο Θ/Κ “Γεώργιος 
Αβέρωφ”. Με την έκθεση αυτή εγκαινιάζεται η συνεργασία των δύο φορέων.

Η έκθεση περιλαμβάνει 19 έργα ελλήνων καλλιτεχνών με θέμα τη θάλασσα και οι οποίοι  
είναι: Μιχάλης Οικονόμου, Βάλιας Σεμερτζίδης, Πολύκλειτος Ρέγκος, Σωτήρης Σόρογκας,  
Αλέκος Φασιανός, Κυριάκος Κατζουράκης, Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, Νίκος Παραλής,  
Ιωάννης Γιαζής, Καίτη Μαυροκεφάλου, Δημήτριος Μπραέσσας, Κωνσταντίνος Σοφιανό-
πουλος, Δημήτρης Γιολδάσης, Πέπη Σβορώνου-Κοκκινίδου, Δημοσθένης Κοκκινίδης.  
Η έκθεση θα λειτουργήσει επί του Πλωτού Ναυτικού Μουσείου Θ/Κ “Γεώργιος Αβέρωφ”  
για διάστημα 6 μηνών και συγκεκριμένα από Παρασκευή 11 Απριλίου 2014 έως 10 Οκτω-
βρίου 2014.

Επίσης το Πλωτό Ναυτικό Μουσείο Θ/Κ “Γεώργιος Αβέρωφ” υλοποιεί συνεργασίες και με 
τους παρακάτω φορείς:

- Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
- Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη
- Ίδρυμα Άλσους Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης
- Μουσείο Ιστορικό Αρχείο Ύδρας
- Μαρίνα Φλοίσβου
- Πλωτό Μουσείο “Νεράιδα”.
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• Τυποποίηση διαδικασιών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
-  Ιστορική τεκμηρίωση απάντων των μουσειακών κειμηλίων-αντικειμένων εντός του 

Πλωτού Ναυτικού Μουσείου.
-  Δημιουργία καταλόγων συλλογής του Πλωτού Ναυτικού Μουσείου οι οποίοι θα αφο-

ρούν τα κινητά και ακίνητα κειμήλια εντός του σκάφους

• Αναβάθμιση υπηρεσιών προς το κοινό.
-  Αίσθημα ασφάλειας (Πληρώματα και Πρώτες Βοήθειες)

Τα πληρώματα των Πλωτών Ναυτικών Μουσείων πέρασαν πρόσφατα σεμινάριο Basic 
Life Support από το Ε.Κ.Α.Β. Ήδη είχαμε ένα περιστατικό τραυματισμού ηλικιωμένου 
ατόμου, το οποίο αντιμετωπίστηκε επιτυχώς από προσωπικό πλοίου

-  Αναβάθμιση Πωλητηρίου
Το πρατήριο αναμνηστικών ειδών του Πλωτού Ναυτικού Μουσείου ανανεώνεται τακτικά 
με περισσότερα προϊόντα, ποιοτικά καλύτερα και με συγκεκριμένη στόχευση.

-  Ξεναγήσεις σε καθημερινή βάση
Κάθε ακέραιη ώρα πραγματοποιούμε ξεναγήσεις προσπαθώντας να τηρήσουμε αυστηρά 
το πρόγραμμα.

-  Ερωτηματολόγιο για τους επισκέπτες

• Αύξηση της επισκεψιμότητας
Το Πλωτό Ναυτικό Μουσείο Θ/Κ “Γεώργιος Αβέρωφ” το επισκέπτονται καθημερινά εκατο-
ντάδες κόσμου, ενώ θα πρέπει να τονισθεί ότι τη χρονιά που πέρασε αγγίξαμε τους 38.000 
επισκέπτες. Από το σύνολο αυτό οι 15.000 ήταν μαθητές όλων των βαθμίδων.

• Αυτοχρηματοδότηση
Η διεύθυνση του Πλωτού Ναυτικού Μουσείου Θ/Κ “Γεώργιος Αβέρωφ” προσπαθεί να κα-
λύψει, και το έχει πετύχει έως ένα βαθμό μέχρι σήμερα, τα βασικά λειτουργικά του έξοδα 
να καλύπτονται μέσα από πόρους αυτοχρηματοδότησης χωρίς να απαιτείται χορήγηση 
χρημάτων από το Γ.Ε.Ν., όπως γινόταν στο παρελθόν. Αυτό συμβαίνει είτε με τα έσοδα τα 
οποία προκύπτουν από τα εισιτήρια, είτε από πρόσκτηση χορηγιών με τις προβλεπόμενες 
πάντα διαδικασίες.

• Προβολή
Η υλοποίηση των δράσεων και των συνεργασιών αναδεικνύει στην ουσία και το Πλωτό 
Ναυτικό Μουσείο “Γεώργιος Αβέρωφ”. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η προανα-
φερθείσα πρόσφατη συνεργασία με την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών η οποία προβλή-
θηκε με καταχωρήσεις σε όλα τα μέσα τα οποία αφορούν τον Πολιτισμό. Η προβολή έχει 
ως αποτέλεσμα περισσότερους επισκέπτες, άρα περισσότερα έσοδα και συνεπώς περισ-
σότερες δυνατότητες συνεργασίας.

Συμπεράσματα
Εάν κάτι θα πρέπει να μείνει από όλα αυτά είναι τρεις λέξεις: Εξωστρέφεια, Συνεργασίες, 
Τυποποίηση Διαδικασιών.
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   τα πλοία μουσεία “Θαλής ο Μιλήσιος” και πέραμα 
“ευαγγελίστρια” του ναυτικού Μουσείου αιγαίου. 
Αικατερίνη Χαριτάτου 
Πρόεδρος Ναυτικού Μουσείου Αιγαίου

“ΘΑΛΗΣ Ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ”
Το καλωδιακό ατμόπλοιο κατασκευάστηκε το 1909 στα ναυπηγεία Newport News της Virginia 
των Η.Π.Α. και αρχικά είχε ονομαστεί “Joseph Henry”. Το 1947 δωρήθηκε στην Ελλάδα από 
την Αμερικανική κυβέρνηση και μετονομάστηκε “Θαλής ο Μιλήσιος”. Υπήρξε το πρώτο κα-
λωδιακό ελληνικό πλοίο που ανέλαβε υπηρεσία για την πόντιση, συντήρηση και επέκταση 
τηλεφωνικών καλωδίων μεταξύ των ελληνικών νησιών και χρησιμοποιήθηκε από τον ΟΤΕ 
για 40 χρόνια. Πρόκειται για το παλαιότερο καλωδιακό ατμόπλοιο στον κόσμο που διατηρεί 
τις αρχικές του ατμομηχανές και το παλαιότερο πλοίο καταχωρημένο στα Ελληνικά Νηολόγια 
με υψηλής στάθμης τεχνικές προδιαγραφές. Έχει μήκος 51,26 μ., πλάτος 10,34 μ. και ολική 
χωρητικότητα 475,69 κόρων.

Το Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, διέσωσε το πλοίο, το οποίο 
είχε αποφασιστεί να πωληθεί για παλιοσίδερα και ανέλαβε την πλήρη αποκατάστασή του. Για 
το σκοπό αυτό δούλεψαν μηχανολόγοι, ναυπηγοί, έμπειροι παλαιοί πλοίαρχοι, μηχανικοί κα-
θώς και ειδικοί εργατοτεχνίτες, οι οποίοι μετά τη συμπλήρωση πολύμηνων και εξαιρετικά 
πολυδάπανων επισκευών, επανέφεραν το πλοίο στην αρχική του μορφή. Το πλοίο επίσης 
εμπλουτίστηκε με παλαιά ναυτικά όργανα, ιστορικά εκθέματα, καθώς και μια μικρή συλλογή 
τηλεπικοινωνιακού υλικού. Συγχρόνως, το αμπάρι του διαμορφώθηκε κατάλληλα ώστε να 
μπορεί να φιλοξενεί εκθέσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις με ναυτικό θέμα.

Κάθε χρόνο πραγματοποιείται έλεγχος για πυροσβεστήρες και σωστικά. Κάθε δύο χρόνια γίνε-
ται υποβρύχια επιθεώρηση υφάλων για να ανανεωθεί το Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης 
πλοίου. Κάθε τέσσερα χρόνια ρυμουλκείται δωρεάν από την εταιρεία Τσαβλίρη στην πέτρινη 
δεξαμενή Βασιλειάδη, την οποία παραχωρεί ο ΟΛΠ, καθαρίζεται, βάφεται, τοποθετούνται τα 
ανόδια και ελέγχεται από την Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων.

Το ατμόπλοιο “Θαλής ο Μιλήσιος” χαρακτηρίστηκε από την Πολιτεία ως «Πλωτό Μουσείο» για 
επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς σκοπούς. 

“ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ”
Το “Ευαγγελίστρια” ένα από τα τελευταία γνήσια αιγιοπελαγίτικα ιστιοφόρα τύπου πέραμα, 
ναυπηγήθηκε στη Σύρο στις 8 Ιουλίου του 1940 από τον ξακουστό καραβομαραγκό Μαυρίκο 
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και τα παιδιά του, για λογαριασμό του Μυκονιάτη καραβοκύρη Αντώνη Κ. Μπόνη. Έχει μήκος 
20,15 μ., πλάτος 6,40 μ. και ολική χωρητικότητα 60,08 κόρων.

Ο αείμνηστος καθηγητής του Ωκεανογραφικού Κέντρου του NOVA UNIVERSITY (Φλώριδα-
ΗΠΑ) Peter Throckmorton, o οποίος ταξίδεψε με το “Ευαγγελίστρια” για να το μελετήσει, 
έγραψε, ότι ο τρόπος κατασκευής αυτού του τύπου πλοίου, μας γυρίζει αιώνες πίσω και υπο-
στηρίζει ότι μια παράδοση 3.000 ετών θα τελειώσει όταν εξαφανιστεί και το τελευταίο πέραμα.

Το “Ευαγγελίστρια” κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μετέφερε με μεγάλο κίνδυ-
νο τρόφιμα στους κατοίκους της νησιωτικής χώρας και της Θεσσαλονίκης. Μετά τον πόλεμο 
συνέχισε να εξυπηρετεί τις ανάγκες των νησιών του Αιγαίου μέχρι το 1978 οπότε και παρο-
πλίστηκε. Εγκαταλείφθηκε στη Σύρο για 10 ολόκληρα χρόνια.

Με γνώμονα τη μεγάλη σημασία που έχει το πέραμα “Ευαγγελίστρια” ως ένα από τα τελευταία 
αιγιοπελαγίτικα φορτηγά ιστιοφόρα πλοία, το Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου ανέλαβε την πρωτο-
βουλία να το διασώσει. Οι εργασίες για την αποκατάσταση του διήρκησαν από το Μάρτιο του 
1988 έως τον Ιούνιο του 1989. Πραγματοποιήθηκε αλλαγή του πετσώματος, ενώ χρησιμο-
ποιήθηκαν καρφιά χειροποίητα από την Αίγυπτο.

Το “Ευαγγελίστρια” βγαίνει στο καρνάγιο κάθε δύο χρόνια, όπου καθαρίζεται βάφεται και 
ελέγχεται από την Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων. Ένα ξύλινο σκαρί 75 ετών είναι πολύ 
ευαίσθητο και χρειάζεται συχνά εκτεταμένες επισκευές. 

Το πλοίο ταξιδεύει και πάλι στο Αιγαίο και έχει χαρακτηριστεί από την Πολιτεία ως «Πλωτό 
Μουσείο».

Ο ιδρυτής του Ναυτικού Μουσείου Αιγαίου Γεώργιος Μ. Δρακόπουλος βραβεύτηκε από τον 
Διεθνή οργανισμό World Ship Trust για την δραστηριότητα του σχετικά με την διάσωση και 
προβολή των δύο ιστορικών πλοίων καθώς και της ναυτική μας παράδοσης. 
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Το πλωτό μουσείο 
“Θαλής Ο Μιλήσιος”.

Το πέραμα 
“Eυαγγελίστρια” 
εγκατελειμένο  
στη Σύρο.

Το πλωτό μουσείο 
πέραμα “Ευαγγελίστρια”.
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  “νεράιδα” ένα πλωτό μουσείο  
του κοινωφελούς ιδρύματος ιωάννη Σ. λάτση. 
Αθηνά Σπανάκη  
Υπεύθυνη Τομέα Πλωτού Μουσείου “Νεράιδα” 
και Ιστορικού Αρχείου Ιωάννη Σ. Λάτση

Εκ μέρους του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και του Πλωτού Μουσείου “Νεράιδα” 
σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση στο Θ’ Πανελλήνιο Συνέδριο Ναυτικών Μουσείων, για 
την ευκαιρία που μας προσφέρετε να παρουσιάσουμε τις δραστηριότητες του Ιδρύματος και 
του Πλωτού Μουσείου και για τη γνωριμία μας με τον κόσμο των ναυτικών μουσείων και της 
ναυτικής ιστορίας της Ελλάδας.

Το Πλωτό Μουσείο “Νεράιδα”, ένα από τα παλιά επιβατηγά του Αργοσαρωνικού και ένα 
από τα πρώτα πλοία του Γιάννη Λάτση, ανήκει στο ομώνυμο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
Δικαίου και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση. 
Κατά συνέπεια, η εισήγησή μας θα ξεκινήσει με μια παρουσίαση του έργου του Ιδρύματος, 
προκειμένου να καταστεί σαφής η φυσιογνωμία του φορέα υπό τη σκέπη του οποίου βρί-
σκεται το Μουσείο.

Το Ίδρυμα συστάθηκε το 2005, δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Γιάννη Λάτση, με καταστατι-
κούς σκοπούς τη συνέχιση της εκτεταμένης κοινωφελούς προσφοράς που ο ίδιος επέδειξε 
κατά τη διάρκεια της ζωής του, την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων κοινωφελών προγραμ-
μάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και τη συγκρότηση του ιστορικού αρχείου του Γιάννη 
Λάτση. Οι γενικές κατευθύνσεις της δράσης του Ιδρύματος δίνονται από τετραμελές εποπτι-
κό συμβούλιο που αποτελείται από τα μέλη της οικογένειάς του, τη σύζυγό του Εριέττα και 
τα τρία του παιδιά Σπύρο, Μαριάννα και Μαργαρίτα Λάτση. Την ευθύνη για τη διοίκησή του 
την έχει το Εκτελεστικό Συμβούλιο με μέλη επιφανείς προσωπικότητες από τον κόσμο των 
επιχειρήσεων, της οικονομίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας και για τη διαχείριση των επι-
μέρους χρηματοδοτήσεων και προγραμμάτων του η Επιτροπή Αξιολόγησης, σε συντονισμό 
με τη Διοικητική Γραμματεία του Ιδρύματος, με τη βοήθεια εξωτερικών αξιολογητών και συμ-
βούλων. Οι οικονομικοί του πόροι προέρχονται αποκλειστικά από την αξιοποίηση οικονομι-
κών κεφαλαίων της οικογένειας Λάτση. Η κοινωφελής προσφορά του Ιδρύματος διακρίνεται 
σε τρεις βασικούς τομείς: το σκέλος της εκπαίδευσης, της επιστήμης και της έρευνας, το σκέ-
λος της κοινωνικής αλληλεγγύης και ανάπτυξης και εκείνο του Πλωτού Μουσείου “Νεράιδα” 
και του Ιστορικού Αρχείου Ιωάννη Σ. Λάτση.

Όσον αφορά τον πρώτο τομέα, η παρουσία του Ιδρύματος διατρέχει και τις τρεις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης: μέσα από το πρόγραμμα «Μαθαίνουμε Παρέα», το οποίο φέτος διανύει τον 
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πρώτο χρόνο υλοποίησης, ενισχύονται καινοτόμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε νηπι-
αγωγεία και δημοτικά σχολεία της νησιωτικής Ελλάδας. Το πρόγραμμα προέκυψε μέσα από 
έντονες εσωτερικές ζυμώσεις που στόχο είχαν να καλύψουν την ανάγκη του Ιδρύματος να 
ανταποκριθεί σε έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό μεμονωμένων αιτημάτων από σχολικές 
μονάδες και να εντοπίσει τους εκπαιδευτικούς εκείνους που, αν και διαθέτουν δημιουργικό 
και καινοτόμο πνεύμα, στερούνται τους κατάλληλους πόρους για την πραγματοποίηση των 
εκπαιδευτικών τους στόχων. Η γεωγραφική έμφαση του προγράμματος θα μετατοπίζεται 
κάθε χρόνο. Αναφορικά με τα γυμνάσια και λύκεια της χώρας, το Ίδρυμα παρέχει πολυετή 
στήριξη σε επιστημονικούς συλλόγους όπως η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και η Εταιρεία 
Αστρονομίας και Διαστήματος που προσφέρουν, τις περισσότερες φορές με εθελοντική ερ-
γασία των μελών τους, συμπληρωματική μεν, ουσιαστική δε επιστημονική εκπαίδευση σε 
μαθητές μέσα από δωρεάν μαθήματα και τη διεξαγωγή και υποστήριξη πανελλήνιων και διε-
θνών διαγωνισμών. Τέλος, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το Ίδρυμα συνεχίζει την προσφορά 
του ίδιου του Γιάννη Λάτση που το 1967 συνέστησε το Ίδρυμα Υποτροφιών Ηλείων για την 
ενίσχυση φοιτητών από τον τόπο καταγωγής του που δεν θα είχαν άλλως τη δυνατότητα να 
σπουδάσουν. Το πρόγραμμα υποτροφιών, που από το 1968 έως σήμερα έχει χορηγήσει πάνω 
από 1800 προπτυχιακές υποτροφίες, έχει πλέον επεκταθεί σε πανελλαδικό επίπεδο.

Οι «Επιστημονικές Μελέτες» ξεκίνησαν το 2008 και έχουν πια καθιερωθεί ως μια συνεπής και 
σταθερή ώθηση στο επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό της χώρας, καλύπτοντας όλο το 
φάσμα των επιστημονικών πεδίων. Ενισχύεται τόσο η βασική όσο και η εφαρμοσμένη έρευνα 
και ευνοούνται οι συνεργασίες μεταξύ πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό. Μέχρι σήμερα, στις δημόσιες προσκλήσεις που εκδίδει σε ετήσια βάση το 
Ίδρυμα έχουν υποβληθεί πάνω από 6.100 προτάσεις με την εμπλοκή περίπου 2.300 ερευνη-
τών, από τις οποίες έχουν τελικά χρηματοδοτηθεί 119 ερευνητικά έργα και έχουν ενισχυθεί 
470 ερευνητές και ακαδημαϊκοί όλων των βαθμίδων.

Στο χώρο του πολιτισμού, η εκδοτική δραστηριότητα του Κύκλου των Μουσείων που ξεκίνη-
σε αρκετά χρόνια πριν από τον Όμιλο Επιχειρήσεων Λάτση συνεχίζεται πλέον από το Ίδρυμα. 
Καθένας από τους δεκαπέντε αφιερωματικούς τόμους αναδεικνύει άλλοτε προβεβλημένα και 
άλλοτε λιγότερο γνωστά μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, με τη συνεργασία 
αξιόλογων αρχαιολόγων των τοπικών εφορειών. Στο πνεύμα της ανοιχτής πρόσβασης στη 
γνώση, οι εκδόσεις αυτές αποστέλλονται δωρεάν κάθε χρόνο σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, 
δημόσιες βιβλιοθήκες, ερευνητικά κέντρα, μουσεία, ξένες αρχαιολογικές σχολές, σε διευ-
θύνσεις του Υπουργείου Πολιτισμού αλλά και σε τμήματα κλασικών σπουδών ξένων πανεπι-
στημίων. Επιπλέον, είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά σε όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας 
του Ιδρύματος www.latsis-foundation.org.

Στον δεύτερο τομέα δραστηριοποίησης, εκείνον της κοινωνικής αλληλεγγύης και ανάπτυ-
ξης, το Ίδρυμα υλοποιεί, εκτός από τις προγραμματισμένες χρηματοδοτήσεις, έκτακτα χρη-
ματοδοτικά προγράμματα ως απάντηση σε επείγουσες και επιτακτικές ανάγκες που προκύ-
πτουν στην ελληνική κοινωνία. Έτσι, αμέσως μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, 
το Ίδρυμα σχεδίασε και υλοποίησε το τριετές πρόγραμμα «Είναι Καθήκον Μας» με κύριους 
άξονες: την ανακούφιση των πυρόπληκτων περιοχών και συμπολιτών μας, την ενίσχυση 
του Πυροσβεστικού Σώματος και των εθελοντών δασοπυροσβεστών και την ανάπλαση και 
προστασία των δασικών περιοχών. Οι δυσχερείς κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που 
δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα με το ξέσπασμα της κρίσης ανάγκασαν, δυστυχώς, το Ίδρυμα 
να ενεργοποιήσει μια διαφοροποιημένη μορφή του «Είναι Καθήκον Μας», αυτή τη φορά 
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στο χώρο της κοινωνικής πρόνοιας, μέσα από την παροχή, το 2012 και το 2013, επισιτι-
στικής βοήθειας μηνιαίως σε περισσότερα από 6.000 άτομα και την ενίσχυση μη κυβερνη-
τικών οργανώσεων, συλλόγων και δημόσιων δομών που εργάζονται για την ανακούφιση 
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Η γεωγραφική εμβέλεια του προγράμματος εντοπίστηκε 
κυρίως σε ευαίσθητες αστικές περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Συνεργάτες σε 
αυτή την προσπάθεια ήταν τοπικοί φορείς και οργανώσεις, ενορίες, κοινωνικές υπηρεσίες 
δήμων, σχολικές μονάδες, φορείς παιδικής προστασίας, μη κυβερνητικές οργανώσεις και η 
Τράπεζα Τροφίμων–Ίδρυμα για την Καταπολέμηση της Πείνας που συστάθηκε το 1995 από 
τον Γεράσιμο Βασιλόπουλο. Αν και το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί, η προσφορά στο χώρο 
της κοινωνικής πρόνοιας συνεχίζεται με την έμφαση αυτή τη φορά μετατοπισμένη σε δρά-
σεις μάλλον αναπτυξιακού παρά ανακουφιστικού χαρακτήρα. Επιπλέον, οι ευρύτατες ανά-
γκες στο χώρο της δημόσιας υγείας κατευθύνουν αρκετά από τα κονδύλια του Ιδρύματος 
σε έργα αναβάθμισης των νοσοκομείων της χώρας μας, όπως η ανακαίνιση των εξωτερι-
κών Ιατρείων του Αιματολογικού Τμήματος του Λαϊκού Νοσοκομείου στην Αθήνα και της 
Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου «Γεώργιος Γεννηματάς» στη Θεσσαλονίκη, 
αλλά και η εν εξελίξει δημιουργία του Πρότυπου Κέντρου Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος 
Κούρκουλος», της πρώτης δομής τέτοιου είδους στη χώρα μας, που θα ενταχθεί στο Γενικό 
Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθήνας «Ο Άγιος Σάββας».

Ο τρίτος άξονας δραστηριοποίησης του Ιδρύματος ξεκίνησε με τη συγκρότηση, από το 2004 
έως το 2008, του ιστορικού αρχείου του Γιάννη Λάτση. Στο πλαίσιο αυτού του εγχειρήματος 
και προκειμένου να επιτευχθεί μια όσο το δυνατόν ολοκληρωμένη σύνθεση της ζωής του 
πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

-  Προφορικές συνεντεύξεις μελών της οικογένειάς του, συνεργατών, δημοσίων προσώπων 
και φίλων. 

-  Συγκέντρωση αρχειακού υλικού (επιχειρηματικά αρχεία, προσωπική αλληλογραφία). 
-  Συγκέντρωση και ταυτοποίηση φωτογραφικού υλικού, slides και αρνητικών. 
-  Έρευνα σε δημόσια αρχεία. 
-  Δημιουργία γενεαλογικού δένδρου ΙΣΛ. 
-  Ψηφιοποίηση και ευρετηρίαση μέρους του υλικού. 
-  Δημιουργία δίγλωσσης ψηφιακής βιβλιοθήκης. 

Η συγκρότηση του αρχείου επέτρεψε να προχωρήσουμε σε μια περιοδολόγηση της πορείας 
του στο χώρο των επιχειρήσεων. Έτσι, η ενασχόλησή του με το εμπόριο, αρχικά σταφίδας 
και αγροτικών προϊόντων και στη συνέχεια βιομηχανικών αγαθών, πετρελαίου και πετρελαι-
οειδών, διατρέχει όλη σχεδόν την πορεία του, από τα τέλη της δεκαετίας του 1920 έως και τα 
μέσα της δεκαετίας του 1990, οπότε και αποσύρεται από τον κόσμο των επιχειρήσεων. Για 
τρεις περίπου δεκαετίες, από τα μέσα της δεκαετίας του 1940 έως και τα μέσα της δεκαετίας 
του 1970, ο Γιάννης Λάτσης δραστηριοποιείται στην ακτοπλοΐα, με τη δρομολόγηση έξι πλοί-
ων στη γραμμή του Αργοσαρωνικού, και στην επιβατηγό ναυτιλία, με τη μεταφορά κυρίως 
προσκυνητών από χώρες με μουσουλμανικούς πληθυσμούς, όπως η Λιβύη, η Αλγερία, η 
Τυνησία, οι Φιλιππίνες και το Μαρόκο, στην Τζέντα, για να μεταβούν στη Μέκκα για το ετήσιο 
προσκύνημά τους. Το 1955 σημαίνει την έναρξη της δραστηριότητας της εμπορικής ποντο-
πόρου ναυτιλίας, με την αγορά του πρώτου φορτηγού πλοίου και το 1958 με την αγορά του 
πρώτου δεξαμενόπλοιου. Οι θαλάσσιοι δρόμοι που καλύπτει αρχικά ο εμπορικός του στόλος 
περιορίζονται κυρίως στην ανατολική Μεσόγειο, με τον μεγαλύτερο όγκο των συναλλαγών 
του να εντοπίζεται στην Αίγυπτο και να φτάνει ως το Ηνωμένο Βασίλειο, δύο χώρες όπου 
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ίδρυσε τα πρώτα του γραφεία εξωτερικού. Η δεκαετία του 1960 χαρακτηρίστηκε από την 
εξάπλωση του στόλου του τόσο σε αριθμό πλοίων και χωρητικότητα όσο και γεωγραφικά, 
αφού πλέον οι συναλλαγές του εξαπλώθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο, επικουρούμενες από 
τα γραφεία-δορυφόρους που ίδρυσε σε πόλεις με εμπορικό και επενδυτικό ενδιαφέρον για 
την εποχή, όπως η Βηρυτός, το Τόκιο, η Νέα Υόρκη, το Παρίσι, το Γιοχάνεσμπουργκ κ.α.. Το 
ξεκίνημα της δεκαετίας του 1970 συμπίπτει με την κατασκευή του διυλιστηρίου της Πετρόλα 
Ελλάς στην Ελευσίνα, γεγονός που σηματοδοτεί την ένταξή του ταυτόχρονα σε δύο επιχει-
ρηματικούς τομείς, εκείνον της βιομηχανίας πετρελαίου και εκείνον των κατασκευών, δρα-
στηριότητες οι οποίες θα συνεχιστούν και θα εξαπλωθούν και στο βασίλειο της Σαουδικής 
Αραβίας έως και τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Τέλος, η ενασχόλησή του με το χώρο των 
τραπεζών ξεκινά το 1980 ως παράπλευρη και περιορισμένη δραστηριότητα, η οποία θα ανα-
πτυχθεί περισσότερο με την απόσυρσή του από την ενεργό δράση στο πλαίσιο του ομίλου 
επιχειρήσεων.

Η συγκρότηση μιας επαρκούς επιχειρηματικής εικόνας μέσα από το ιστορικό αρχείο του 
Γιάννη Λάτση, οδήγησε στην παραγωγή δύο προϊόντων: του βιβλίου «“Νεράιδα”, επιχειρη-
ματική ιστορία» και του Πλωτού Μουσείου. Για τη συγγραφή του βιβλίου συγκροτήθηκε ομά-
δα υπό την επιμέλεια του καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστα Γαβρόγλου, η οποία 
χρησιμοποίησε τα εξής εργαλεία: 

-  Προφορική ιστορία 
-  Πρωτογενείς πηγές 
-  Τοπική ιστορία, πρωτίστως για τα νεανικά χρόνια του βιογραφούμενου 
-  Ελληνική και ξένη βιβλιογραφία 
-  Παράλληλα κείμενα 
-  Ημερήσιος τύπος των υπό διαπραγμάτευση περιόδων. 

Αποτέλεσμα ήταν η συγγραφή μιας επιχειρηματικής ιστορίας του Γιάννη Λάτση, η οποία απο-
πειράται να δώσει με τεκμηριωμένο και εμπεριστατωμένο τρόπο την ιστορία ενός επιχειρη-
ματία με ελληνική και διεθνή δράση στο μεγαλύτερο μέρος του 20ού αιώνα, στο πλαίσιο των 
οικονομικών, πολιτικών και διεθνών εξελίξεων της εποχής στην οποία έζησε. Παράλληλα, το 
2007, αποφασίστηκε η μετασκευή του πλοίου “Νεράιδα”, το οποίο βρισκόταν παροπλισμένο 
στην Ελευσίνα για περισσότερα από τριάντα χρόνια. Το καράβι επελέγη ως το ιδανικότερο 
κέλυφος μέσα στο οποίο θα ξετυλιγόταν η αφήγηση της ιστορίας του ιδιοκτήτη του. 

Το πλοίο ναυπηγήθηκε με το όνομα Laurana το 1939 στην τότε ιταλική πόλη του Fiume 
(σημερινή Rijeka, Κροατία) στις ανατολικές ακτές της Αδριατικής θάλασσας. Για λίγους μή-
νες χρησιμοποιήθηκε ως ακτοπλοϊκό, συνδέοντας τις πόλεις των Δαλματικών ακτών μεταξύ 
τους. Με το ξέσπασμα όμως του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου επιτάχθηκε και μετατράπηκε σε 
διασωστικό σκάφος, το μόνο που επέζησε του πολέμου από τα επτά συνολικά πλωτά νοσο-
κομεία και διασωστικά του ιταλικού στόλου. Αφού κατελήφθη από τους Βρετανούς, μετα-
τράπηκε σε βοηθητικό σκάφος του στόλου τους στις πολεμικές επιχειρήσεις της Μεσογείου 
και, μετά το τέλος του πολέμου, κατέληξε στη Μαλτέζικη εταιρεία «Malta Steamship 
Company Limited» από την οποία το αγόρασε ο Γιάννης Λάτσης έναντι 40.000 λιρών Αγγλίας 
στα τέλη του 1949. Λίγες εβδομάδες μετά την αγορά του, το πλοίο μετονομάζεται “Νεράιδα” 
και δρομολογείται στον Αργοσαρωνικό. Εξυπηρετεί την επιβατική και τουριστική κίνηση της 
γραμμής έως και το 1974, οπότε και παροπλίζεται. Συνηθέστεροι προορισμοί του ήταν η 
Αίγινα, τα Μέθανα, ο Πόρος, η Ύδρα, η Ερμιόνη και οι Σπέτσες, αλλά έδενε κατά καιρούς και 
στο Λεωνίδιο, το Ναύπλιο, τη Σαλαμίνα, το Κυπαρίσσι και τη Μονεμβασιά. Συνδέθηκε με την 
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εποχή της αύξησης του τουρισμού, εγχώριου και ξένου, στα νησιά του Αργοσαρωνικού, 
εμφανίστηκε σε αρκετές ελληνικές ταινίες της εποχής και στη χολιγουντιανή παραγωγή «Το 
Παιδί και το Δελφίνι» που γυρίστηκε το 1956 και προβλήθηκε το 1957 με πρωταγωνιστές τη 
Sophia Loren, τον Alan Ladd και τον Clifton Webb.

Οι εργασίες αποκατάστασης του πλοίου ξεκίνησαν το 2007, με απόφαση της οικογένειας του 
Γιάννη Λάτση. Το πλοίο, τριάντα τρία χρόνια εκτός θάλασσας, δεν είχε σταλεί ποτέ από τον ίδιο 
για διάλυση ούτε είχε πωληθεί, καθώς το είχε συνδέσει με το επιχειρηματικό του ξεκίνημα 
και το θεωρούσε το τυχερό του καράβι. Μάλιστα, αφού το πλοίο είχε αποσυρθεί από τα δρο-
μολόγια, ο Γιάννης Λάτσης κατέβαλλε μέχρι τέλους τους μισθούς του καπετάνιου και του Α΄ 
μηχανικού. Η φθορά του σκαριού δεν επέτρεπε φυσικά να πλεύσει μέχρι το ναυπηγείο όπου 
θα γινόταν η μετασκευή και έτσι, μετά από τριήμερη προετοιμασία, το “Νεράιδα” φορτώθηκε 
στο φορτηγό βαρέων βαρών “Maria” και μεταφέρθηκε στο ναυπηγείο της NCP στο Sibenik 
της Κροατίας. Οι εργασίες μετασκευής κράτησαν τρία χρόνια και τον Απρίλη του 2010, το 
πλοίο πλέον επέστρεψε μόνο του στην Ελλάδα.

Πρέπει εδώ να διευκρινιστεί ότι δεν πραγματοποιήθηκε ανακατασκευή του πλοίου σε κά-
ποια από τις μορφές που είχε όταν ταξίδευε σαν ακτοπλοϊκό, αλλά για μετατροπή του. Έτσι, 
ο επισκέπτης δεν θα δει το παλιό “Νεράιδα” αλλά έναν μουσειακό χώρο που αφηγείται τρεις 
αλληλοσυνδεόμενες ιστορίες: του πλοίου, της ανακατασκευής του και του ιδιοκτήτη, μέσα 
από φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό, δημόσια, προσωπικά και επιχειρηματικά έγγραφα 
και αντικείμενα. Η μουσειολογική μελέτη έγινε από την καθηγήτρια Αλεξάνδρα Μπούνια, η 
αρχιτεκτονική μελέτη από τον Βρετανό Doug Patterson και η κατασκευή των εσωτερικών 
προθηκών από την εταιρεία Metrica Interior στη Γερμανία.

Ακολουθεί ένα σύντομο ιστορικό του φορέα στον οποίον ανήκει το “Νεράιδα”. Τον Σεπτέμ-
βριο του 2012 ψηφίστηκε στη Βουλή ο ιδρυτικός νόμος του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού 
Δικαίου μη Κερδοσκοπικού με την επωνυμία «Πλωτό Μουσείο Νεράιδα» (Ν. 4081/2012. 
Τον Αύγουστο του 2013 το πλοίο ενεγράφη στο ελληνικό νηολόγιο, με αριθμό νηολογίου 
Πειραιώς 12180 (ο παλαιός του αριθμός ήταν 1104) και τον ίδιο μήνα δημοσιεύθηκε το 
Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 2095/27.8.2013 με το οποίο καθορίζονται από το 
Υπουργείο Ναυτιλίας οι ειδικοί κανόνες στελέχωσης, ασφάλειας και κατάταξης του πλωτού 
μουσείου, καθώς πρόκειται για το πρώτο του είδους του στην Ελλάδα που έχει τη δυνατό-
τητα να πραγματοποιεί πλόες. Οι στόχοι του ΝΠΙΔ Πλωτό Μουσείο “Νεράιδα” είναι οι εξής:

- Η προβολή της ελληνικής ναυτιλίας και η προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα 
- Η ανάδειξη της ναυτικής ιστορίας και της επιχειρηματικής πορείας του Γ. Λάτση 
- Η ενίσχυση δράσεων με στόχο τη μελέτη και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

Πρόκειται για έναν καινούριο φορέα, επομένως δεν υπάρχει ακόμα ιστορικό δραστηριο-
τήτων για να σας παρουσιάσουμε, ωστόσο η πρεμιέρα του πλοίου στο ευρύ κοινό πραγ-
ματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν το πλοίο πραγματοποίησε το ταξίδι της 
αναβίωσης του παραδοσιακού του δρομολογίου, επιστρέφοντας στους παραδοσιακούς του 
προορισμούς. Έτσι, στις 14 Σεπτεμβρίου 2013, την ημέρα των γενεθλίων του Γιάννη Λάτση, 
το πλοίο προσέγγισε το λιμάνι των Σπετσών, συνοδεία των θαλάσσιων ταξί του νησιού που 
είχαν δημιουργήσει μια εορταστική ατμόσφαιρα, και παρουσία της συζύγου, της κόρης και 
άλλων μελών της οικογένειάς του. Μετά από λίγες ημέρες το πλοίο αναχώρησε για Ερμιόνη, 
στη συνέχεια μετέβη στην ‘Υδρα, στον Πόρο, στα Μέθανα και ολοκλήρωσε το ταξίδι του 
στις 29 Σεπτεμβρίου από την Αίγινα. Το επισκέφθηκαν 8.000 άνθρωποι, πολλοί από τους 
οποίους επιβιβάστηκαν σε αυτό συγκινημένοι, καθώς το είχαν συνδέσει με τα νεανικά τους 
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χρόνια και με αναμνήσεις από τη ζωή τους. Χαρακτηριστική είναι και η φράση ενός μικρού 
μαθητή από τις Σπέτσες όταν ρωτήθηκε «Τι κάνει αυτό το μουσείο διαφορετικό;». Ο μικρός 
απάντησε: «Το μουσείο αυτό έρχεται σε εσένα, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα μουσεία πρέπει να 
πας εσύ.» Αυτή είναι μια ιδιότητά του που σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν 
περισσότερο, επισκεπτόμενοι και άλλα λιμάνια της χώρας. 

Αυτή τη στιγμή το πλοίο είναι ελλιμενισμένο στη Μαρίνα του Φλοίσβου, όπου είναι ανοικτό για 
το κοινό από Πέμπτη έως Κυριακή και όπου σας περιμένουμε να το δείτε από κοντά. Τέλος, 
και σημαντικότερο όλων, ευχαριστούμε την Πρόεδρο του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος 
κα Αναγνωστοπούλου-Παλούμπη, καθώς και όσους εργάστηκαν για τη διεξαγωγή του τόσο 
επιτυχημένου συνεδρίου.

Το “Νεράιδα” στο 
λιμάνι της Ύδρας. 

Καρτ-ποστάλ  
του Β. Ησαΐα.

Ο Γιάννης Λάτσης 
παρουσιάζει το 
επιχειρηματικό 

του σχέδιο για τη 
δημιουργία της 

γραμμής Ελλάδας- 
Αυστραλίας στο 

“Νεράιδα”.
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Πάνω & στην αριστερή σελίδα: Το “Νεράιδα” στην Ελευσίνα πριν την έναρξη των ερ-
γασιών ανακατασκευής, Σεπτέμβριος 2007. (Φωτ. Γ. Πατρικιάνος)
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Το “Νεράιδα” στην Ελευσίνα μετά τις εργασίες ανακατασκευής, Ιούνιος 2010. 
(Φωτ. Σ. Μαυρομμάτης)
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Απόψεις από το εσωτερικό του Μουσείου. (Φωτ. Σ. Μαυρομμάτης). Πηγή φωτογρα-
φιών: «ΝΕΡΑΪΔΑ». Επιχειρηματική Ιστορία. Εκδ. Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λά-
τση, Αθήνα 2010. 



59

  τα Μουσεία του Βυθού. 
νέοι Στόχοι της εφορείας εναλίων αρχαιοτήτων. 
Αγγελική Γ. Σίμωσι 
Δρ. Αρχαιόλογος, Προϊσταμένη Ε.Ε.Α. Γενική Διεύθυνση Εφορείας 
Εναλίων Αρχαιοτήτων, και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ευχαριστώ την Πρόεδρο του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος κ. Αναστασία Αναγνωστοπούλου-
Παλούμπη, για την πρόσκλησή της να λάβω μέρος στο Θ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Ναυτικών 
Μουσείων.

Ο τίτλος της ομιλίας μου «Τα Μουσεία του Βυθού, Νέοι Στόχοι της Εφορείας Εναλίων Αρ-
χαιοτήτων» αποσκοπεί στο να παρουσιαστεί η προσπάθεια αλλά και ο στόχος της Εφορείας 
Εναλίων Αρχαιοτήτων να αναδείξει το έργο της με την ίδρυση Μουσείων, με την οργάνωση 
περιοδικών εκθέσεων και με την ίδρυση και λειτουργία επισκέψιμων κηρυγμένων ενάλιων 
αρχαιολογικών χώρων. 

Βασική προτεραιότητα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων για τα τελευταία έτη είναι ο συ-
ντονισμός των ενεργειών της, για τη δημιουργία του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων.

Η ίδρυση του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων, πρωτοποριακού εξαρχής από τη φύση του 
αντικειμένου και άκρως αναγκαίου σε μία ναυτική χώρα, δίνει τώρα την ευκαιρία στην Εφο-
ρεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, μετά από 38 χρόνια ερευνητικής δράσης στις ελληνικές θάλασ-
σες, να παρουσιάσει στο ευρύ κοινό ένα πλούσιο αρχαιολογικό υλικό από τους βυθούς μας, 
που ξεκινάει από τους Προϊστορικούς χρόνους και φθάνει έως τα νεότερα χρόνια. 

Η ίδρυση Μουσείου στις εγκαταστάσεις του ΣΙΛΟ στον Πειραιά, όπου λειτουργούσαν οι διαμε-
τακομιστικές αποθήκες των σιτηρών εντάχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος της Πολιτιστι-
κής Ακτής Πειραιά και στοχεύει στο διαχωρισμό της από την κυρίως Λιμενική Ζώνη. 

Το υπό ίδρυση Μουσείο θα είναι μοναδικό τόσο για τα ελληνικά όσο και για τα διεθνή μου-
σειακά δεδομένα, αφού μέχρι στιγμής στη χώρα μας δεν υπάρχει όμοιό του, ούτε ως προς τη 
θεματολογία ούτε ως προς το εύρος των συλλογών του, αλλά και στο εξωτερικό ακόμη είναι 
ελάχιστα τα μουσεία που έχουν ως θέμα τους αποκλειστικά την Ενάλια Αρχαιολογία, ενώ τα 
περισσότερα είναι Ναυτικά Μουσεία. 

Από τα 13.100 τ.μ. κλειστών χώρων, που απαιτούνται για την οργάνωση και εύρυθμη λει-
τουργία του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων οι εκθεσιακοί χώροι προβλέπεται να καταλαμ-
βάνουν 6.500 τ.μ. Οι υπόλοιποι χώρο θα είναι χώροι εξυπηρέτησης επισκεπτών (1.500 τ.μ.), 
χώροι εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επιστημονικών δράσεων (800 τ.μ.), εργαστήρια 
συντήρησης, μελέτης ευρημάτων και εξυπηρέτησης εκθέσεων (1.400 τ.μ.), αποθήκες ευ-
ρημάτων (1.500 τ.μ.), γραφεία διοίκησης (400 τ.μ.) και χώροι για τις απαιτούμενες τεχνικές 
εγκαταστάσεις (1.000 τ.μ.). 
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Σημειώνεται ότι ο περιβάλλων χώρος, συνολικής έκτασης 9 στρεμμάτων, θα διαμορφωθεί 
κατάλληλα σε αυλές για τους επισκέπτες και το προσωπικό, φυλάκια και χώρους στάθμευ-
σης, ενώ προβλέπεται και η δημιουργία χώρου Τεχνικής Κατάδυσης. 

Σ’ αυτούς τους ευρύχωρους, λοιπόν, εκθεσιακούς χώρους θα μπορέσει, επιτέλους, να πα-
ρουσιασθεί στο ευρύ κοινό όλο αυτό το πλούσιο αρχαιολογικό υλικό που κατακλύζει τις 
αποθήκες της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων μετά από 38 χρόνια συνεχούς ερευνητικής 
δράσης της στις ελληνικές θάλασσες. 

Υπολογίζεται ότι θα εκτεθούν περίπου 2.000 ευρήματα, που εκτείνονται χρονολογικά από τα 
προϊστορικά μέχρι και τα νεότερα χρόνια και κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους προέρχονται 
από υποβρύχιες αυτοψίες, έρευνες και ανασκαφές της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων ή σε 
συνεργασία με άλλους φορείς. Σημαντικός αριθμός, επίσης, αρχαίων αντικειμένων οφείλεται 
σε κατασχέσεις ή σε αυτόβουλες παραδόσεις ιδιωτών. Το εκθετικό υλικό θα περιλαμβάνει 
εμπορικούς αμφορείς, χρηστική και επιτραπέζια κεραμική, αγάλματα μαρμάρινα και χάλκινα, 
τμήματα γλυπτών, αρχιτεκτονικά μέλη και οικοδομικό υλικό, μέσα συναλλαγών, σκαριά και 
εξαρτήματα από τον εξοπλισμό πλοίων, προσωπικό οπλισμό και οπλικά εργαλεία, επιγραφές, 
είδη ρουχισμού και καλλωπισμού, εργαλεία και λοιπά αντικείμενα, όπως ξηρούς καρπούς, 
αλιευτικά σύνεργα κ.α. Θα συμπεριληφθεί ακόμα χαρτώο και αρχειακό υλικό, όπως χάρτες, 
χαρακτικά, καθώς και τα πρωτότυπα ημερολόγια από τις έρευνες του Cousteau στην Ελλάδα 
στα τέλη της δεκαετίας του ’70. 

Πιθανόν, μάλιστα, η ίδρυση του Μουσείου να επιτρέψει την ανέλκυση ολόκληρων σκαριών 
πλοίων που έχουν εντοπιστεί και σώζονται σε καλή σχετικά κατάσταση, όπως αυτό στο 
σημερινό εμπορικό λιμένα της Ρόδου που χρονολογείται στο 11ο αι. μ.Χ

Η παρουσίαση των εκθεμάτων θα γίνεται στον επισκέπτη μέσα από τους παρακάτω έξι 
βασικούς θεματικούς άξονες που θα «διαβάζονται» ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον αλλά 
και σε συνδυασμό: 

1. Θάλασσα, περιβάλλον, άνθρωπος.
2. Ενάλια Αρχαιολογία: Έρευνες και ανασκαφές σε υδάτινο περιβάλλον.
3. «Χρονοκάψουλες» στο βυθό…σταθμοί στο χρόνο.
4.  Μετοικίζοντας στη στεριά ή παραμένοντας στο βυθό: Η προστασία, διαχείριση και ανάδειξη 

της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
5. Ναυάγια. Αναφορές στις τέχνες και τα γράμματα.
6. Το «Σιλό» του Πειραιά: Τοπόσημο μιας πόλης, σύμβολο μιας εποχής.

Πέρα από τα πρωτότυπα αρχαία αντικείμενα που θα τεκμηριώνουν τον κάθε θεματικό 
άξονα, θα παρουσιάζονται, επίσης πλούσιο εποπτικό υλικό και ποικίλα ερμηνευτικά μέσα, 
ενώ στην καλύτερη κατανόησή του θα συμβάλει και η συμμετοχή του κοινού σ’ ένα ιδιαίτερα 
βιωματικό έκθεμα, όπως για παράδειγμα η εμπειρία μιας εικονικής «εμβύθισης» σε ενάλιους 
αρχαιολογικούς τόπους ή μιας προσομοίωσης ταξιδιού εν μέσω θύελλας. Ιδιαίτερη σημασία 
θα δίνεται επίσης σε εκπαιδευτικές δράσεις κυρίως για παιδιά και οικογένειες. 

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στον έκτο θεματικό άξονα που είναι αφιερωμένος στο ίδιο 
το κτήριο του «ΣΙΛΟ» ως φόρος τιμής στο σύμβολο μιας εποχής, που με την αλλαγή χρήσης 
του αποκτά συνέχεια με νέα ταυτότητα. Γίνεται αναφορά στην ιστορία του κτηρίου μέσα από 
τις κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες του Πειραιά και της Ελλάδας από το 1930 ως το πρόσφατο 
παρελθόν, παρουσιάζεται με εύγλωττο και αναπαραστατικό τρόπο η λειτουργία του ως ΣΙΛΟ και 
διατηρούνται αυτούσια μέρη του εξοπλισμού και του κελύφους του, ενώ δίνεται έμφαση και στη 
σημασία του σίτου για την ελληνική οικονομία από τους αρχαίους χρόνους έως σήμερα. 
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Σήμερα η υπόθεση του Μουσείου έχει προχωρήσει και ολοκληρώθηκε η διαδικασία του διε-
θνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, όπου το πρώτο βραβείο κέρδισαν Έλληνες αρχιτέκτονες. 

Για τη μετατροπή του κτηρίου του SILO σε Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων, λαμβάνεται σο-
βαρά υπόψη ο βιομηχανικός του χαρακτήρας καθώς και η ευρύτερη περιοχή της λιμενικής 
ζώνης. Ένα μέρος από τις κυψέλες αποθήκευσης των σιτηρών αφαιρείται και αντικαθίσταται 
από μία μεταλλική κατασκευή, που θυμίζει σκαρί πλοίου ή θαλασσινό κήτος.

«ΒΥΘΙΣΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ,  
ΙΧΝΗ ΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»
Αυτός είναι ο τίτλος της έκθεσης που εγκαινιάστηκε στις 13 Αυγούστου του 2012 στην Πύλο, 
από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά. Η έκθεση αυτή είναι περιοδική έκθεση 
εναλίων αρχαιοτήτων που στεγάζεται στο κτήριο του Πασά, μέσα στο Φρούριο της Πύλου. Ο 
Εκθεσιακός χώρος του κτηρίου διαμορφώθηκε εσωτερικά με την κατασκευή ομοιώματος 
σκαριού πλοίου, πάνω στο οποίο τοποθετήθηκαν ευρήματα από ναυάγια των θαλασσών που 
βρέχουν τη Δυτική, τη Νότια και την Ανατολική Πελοπόννησο. Η έκθεση αποτελεί έναν οδηγό 
πριν από την ίδρυση του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων και έχει μεγάλη επισκεψιμότητα, 
αλλά είναι και προπομπός για την λειτουργία του επισκέψιμου ενάλιου αρχαιολογικού χώρου 
της Μεθώνης, αφού ο επισκέπτης μπορεί να δει φωτογραφίες των ναυαγίων πριν απολαύσει 
την κατάδυση στους χώρους αυτών. 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΑΛΛΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΑ RENE PUAUX
Η δεύτερη αφορά στη μεταστέγαση των πινάκων και των αντικειμένων της δωρεάς του φι-
λέλληνα Renè Puaux  από τους στρατώνες του Μαιζώνα του Φρουρίου Πύλου, στο νέο πα-
ραχωρηθέν κτήριο της οικίας του Τσικλητήρα, από το Δήμο Πύλου προς το ΥΠΠΟΑ και βρί-
σκεται στο λιμάνι της Πύλου. Οι πίνακες είναι εμπνευσμένοι από την Ελληνική Επανάσταση, 
ενώ δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη Ναυμαχία του Ναβαρίνου, αποδεικνύοντας έτσι ότι ο τόπος 
αυτός έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανεξαρτησία της Πατρίδας μας.

ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 
Σήμερα έχει εγκριθεί και προβλέπεται, λίαν συντόμως, να λειτουργήσει νέα έκθεση της Εφο-
ρίας Εναλίων Αρχαιοτήτων με τίτλο «Βυθισμένες Πόλεις Νότιας Πελοποννήσου» στον Προ-
μαχώνα Μακρυγιάννη, εντός του Φρούριο Πύλου. Εδώ θα προβληθεί υποβρύχια ανασκαφι-
κή έρευνα σε βυθισμένους οικισμούς, αλλά και ο τρόπος ανάδειξης των οικισμών αυτών, που 
χρονολογούνται στους Προϊστορικούς αλλά και τους Κλασικούς Χρόνους. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
Στα πλαίσια της Δράσης «Περιβάλλον και Πολιτισμός» με θεματικό άξονα τη φωτιά και τίτλο 
«Παντέχνου Πυρός Σέλας, Λαμπερές Ιστορίες Φωτιάς» η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων σε 
συνεργασία με το Νομισματικό Μουσείο, διοργάνωσε έκθεση τον περασμένο Οκτώβριο. Η 
επιλογή των εκθεμάτων έγινε με κριτήριο τις διάφορες χρήσεις της φωτιάς είτε θετικές είτε 
αρνητικές. Η φωτιά παρουσιάστηκε σαν μέσο απόλαυσης με αντικείμενα όπως οι καπνοσύ-
ριγγες, σαν μέσο ανάγκης για τον φωτισμό, με λυχνάρια, σαν μέσο θέρμανσης και μαγειρικής, 
με πύραυνους και χύτρες και σαν μέσο καταστροφής, με πήλινες χειροβομβίδες και πιστόλες. 
Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς η Εφορεία Εναλίων Αρχαι-
οτήτων συνδιοργάνωσε με το Νομισματικό Μουσείο έκθεση με τίτλο «Μετρώντας το Χρόνο 
στον Ουρανό και τη Θάλασσα». Τα εκθέματα της έκθεσης αυτής ανελκύστηκαν από το ναυάγιο 
του “Μέντωρα”, του πλοίου που μετέφερε τα μάρμαρα του Παρθενώνα κατά παραγγελία του 



62

λόρδου Έλγιν. Είναι αντικείμενα τα οποία σχετίζονται με τη μέτρηση του χρόνου, όπως ρολό-
για, κλεψύδρα, αλλά και με τον προσδιορισμό του χρόνου, όπως πυξίδες και διαστημόμετρο. 

ΝΕΑ ΚΟΥΤΑΛΗ 
Στο ακριτικό νησί της Λήμνου, εγκαινιάσθηκε τον Ιούλιο του 2006 ένα νέο Μουσείο με θέμα 
τη Ναυτική Παράδοση των προσφύγων από το νησί Κούταλη της Προποντίδας: Το Μουσείο 
Ναυτικής Παράδοσης και Σπογγαλιείας Νέας Κούταλης. 
Η έκθεση του Μουσείου αποτελείται από τρεις ενότητες:

1.  Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται η ναυτική ζωή των Κουταλιανών πριν τον ερχομό τους 
το 1922 στη Λήμνο.

2.  Η δεύτερη ενότητα έχει ως θέμα την ενασχόληση των Κουταλιανών με την σπογγαλιεία και 
την διαδικασία επεξεργασίας των σφουγγαριών στην νέα πατρίδα, στη Λήμνο.

3. Τέλος, στην τρίτη ενότητα εκτίθεται η αρχαιολογική συλλογή της Νέας Κούταλης. 

Το μεγαλύτερο τμήμα της αρχαιολογικής συλλογής αποτελείται από εμπορικούς, οξυπύθμε-
νους αμφορείς, που χρονολογούνται από τους αρχαϊκούς έως και τους βυζαντινούς χρόνους. 
Οι αμφορείς αυτοί παρουσιάζουν επίσης μεγάλη γεωγραφική διασπορά. Έτσι, συναντάμε αμ-
φορείς προερχόμενους από διάφορες περιοχές του Αιγαίου, όπως από την Κόρινθο, τη Χίο, 
τη Θάσο, τη Ρόδο, τη Λέσβο, αλλά κι από άλλες περιοχές της Μεσογείου, όπως από τις ακτές 
της Αδριατικής, της Ταραγωνίας, της Βόρειας Ισπανίας και της Αιγύπτου. 

Άλλα εκθέματα της αρχαιολογικής συλλογής του Μουσείου είναι τα μολύβδινα εξαρτήματα 
ξύλινων αγκύρων (σταθεροί και αποσπώμενοι στύποι και σύνδεσμοι),αντικείμενα καθημερι-
νής χρήσης όπως εφυαλωμένα πινάκια και άλλα μικρά πήλινα σκεύη καθώς και μία χάλκινη 
αλυσίδα. Όλη αυτή η συλλογή αποτελείται από παραδόσεις Κουταλιανών σπογγαλιέων.

ΕΝΑΛΙΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ,  
ΚΤΗΡΙΟ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΙΠΠΟΤΩΝ ΣΤΗ ΡΟΔΟ 
Πρόκειται για μία μικρή αλλά σημαντική έκθεση με ενάλια ευρήματα από τη θαλάσσια περιοχή 
της Δωδεκανήσου. Μελαμβαφή αγγεία από την επίχωση του Λιμανιού της Ακαντιάς, χρυ-
σά οθωμανικά νομίσματα από τον βυθό του εμπορικού λιμένα, αμφορείς και νομίσματα από 
ναυάγια της περιοχής, όπως από τη Νίσυρο, τη Κω, αλλά και αντικείμενα από το βυθισμένο 
οικισμό της αρχαίας Μεγίστης στο Καστελόριζο, κοσμούν αυτό το μικρό αλλά χαρακτηριστικό 
Μουσείο που φιλοξενεί τον ενάλιο πλούτο της Δωδεκανήσου. Σύντομα εξάλλου προβλέπεται 
να εμπλουτιστεί με σημαντικά ευρήματα από την ανασκαφή στην επίχωση του Εμπορικού 
Λιμένα της Ρόδου. 

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΙ ΕΝΑΛΙΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Η εφημερίδα «Βραδυνή» της 19ης Αυγούστου 1963 γράφει: «Η Ελλάς αποκτά από της προσε-
χούς εβδομάδας το πρώτο υποβρύχιον αρχαιολογικό της Μουσείον εις τον βυθόν του κόλ-
που Μεθώνης».

Με τον τίτλο «Το Μουσείο του Βυθού» άρθρο της εφημερίδας «Καθημερινή» της 31η Αυγούστου 
1963 εξαγγείλει την ανακοίνωση, του τότε ναυάρχου Βουτσαρά κατά την οποία η Ελλάς απο-
κτούσε το πρώτο υποβρύχιο αρχαιολογικό της Μουσείο στο βυθό του Κόλπου της Μεθώνης.

Λίγες μέρες αργότερα στις 7/09/63 η «Καθημερινή» αναφέρεται στο ίδιο θέμα γράφοντας «Τα 
προτεινόμενα Μουσεία Βυθού είναι τα φυσικώς δημιουργηθέντα εν τω βυθώ της θαλάσσης, 
άτινα δεν έχουν ανάγκην οικοδομημάτων, υπηρεσίας συντηρήσεως και οδών προσπέλασεως. 
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Είναι θαυμάσια τοπία βυθού κατάλληλα δια υποβρύχιους περιπάτους και φωτογραφήσεις, 
περικλείοντα δε και αρχαιολογικά ευρήματα, προσδίδουν έτι μεγαλυτέραν γοητείαν και εν-
διαφέρον». 

Από τότε το θέμα των Μουσείων του βυθού δεν έπαψε να συζητείται, χωρίς όμως να φαίνεται 
ότι επιλύεται.

Το 2013 η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων κατανοώντας την ανάγκη να γίνουν επισκέψιμοι 
πέραν των χερσαίων και οι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι, προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες ώστε επιτέλους βάση του άρθρου 11 του νόμου 3409/2005 «Καταδύσεις αναψυχής 
και άλλες διατάξεις» να υπογραφεί Κοινή Υπουργική Απόφαση μεταξύ των Υπουργών Πολι-
τισμού και Αθλητισμού κ. Πάνου Παναγιωτόπουλου και Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μιλτιάδη 
Βαρβιτσιώτη.

Η κοινή Υπουργική Απόφαση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αρ. φύλλου 
2489/τεύχος Β/3.10.2013 με θέμα «Ίδρυση Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων-Ό-
ροι, προϋποθέσεις λειτουργίας και επιτρεπόμενες δραστηριότητες εντός αυτών σε θαλάσσιες 
περιοχές της Μεθώνης και του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του κόλπου Ναυαρίνου, 
Δήμου Πύλου Νέστορος, Περιφέρειας Πελοποννήσου»

• Κόλπος Ναυαρίνου, δήμος Πύλου–Νέστορος, Περιφέρεια Πελοποννήσου
1.  Επισκέψιμος ενάλιος αρχαιολογικός χώρος, κόλπος Ναυαρίνου “Irene Serenade”. 

Στις 23 Φεβρουαρίου του 1980 γράφτηκε στην Πύλο μία ιστορία απίστευτη και πρωτό-
γνωρη για τα ελληνικά ναυτικά χρονικά. Το Irene Serenade δεξαμενόπλοιο μήκους 300 
μέτρων και 47 μέτρων πλάτους, της εταιρείας Τσάκος, που μετέφερε 120 χιλ. τόνους 
«γκρούτοϊλ» (πρωτογενές πετρέλαιο) από την Τουρκία με προορισμό την Ευρώπη, βού-
λιαξε στο λιμάνι της Πύλου. Έγινε έκρηξη και φλεγόμενο βυθίστηκε σε βάθος 47 μέτρων.  
Σήμερα έχει ήδη προχωρήσει Σχέδιο προτεινόμενης Προγραμματικής Σύμβασης, 
μεταξύ του ΥΠΠΟΑ και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τη δημιουργία και λει-
τουργία αυτού του επισκέψιμου Ενάλιου Αρχαιολογικού Χώρου, η οποία βρίσκεται 
εν εξελίξει. 

2.  Επισκέψιμος ενάλιος αρχαιολογικός χώρος Μεθώνης, πλησίον της νήσου  
Σαπιέντζα, στην άκρα Σπίθα. Τα ναυάγια των «Κιόνων» και των «Σαρκοφάγων».
Το ναυάγιο των κιόνων βρίσκεται σε βάθος περί τα 10 μέτρα πλησίον του ακρωτηρίου 
«Σπίθα». Οι κίονες είναι διασκορπισμένοι σε έκταση 30 περίπου τ.μ., είναι κατασκευασμέ-
νοι από ερυθρωπό γρανίτη και φαίνεται να προέρχονται από οικοδόμημα, που κατεδαφί-
στηκε ή κατέρρευσε. Το ναυάγιο χρονολογείται τον 3ο μ.Χ. αιώνα.
Βόρεια της νήσου Σαπιέντζα και σε σχετικά μικρή απόσταση από το ναυάγιο των κιόνων, 
βρίσκεται ένα δεύτερο ναυάγιο σε βάθος 15μ. Το φορτίο του αποτελείται από λίθινες σαρ-
κοφάγους με τα καλύμματα τους διαστάσεων 2,20 Χ 0,80. Το ναυάγιο αυτό χρονολογείται 
επίσης τον 3ο μ.Χ αιώνα.

 

•  Θαλάσσιες περιοχές Αλοννήσου και δυτικές ακτές νοτίου Παγασητικού Κόλπου. 
Άλλοι θαλάσσιοι χώροι που προορίζονται για να γίνουν επισκέψιμοι είναι ενάλιοι κηρυγμέ-
νοι αρχαιολογικοί χώροι στην Αλόννησο και στο δυτικό Παγασητικό. Οι χώροι αυτοί εντάσ-
σονται στο καινοτόμο πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας «Άνω Μαγνήτων Νήσοι».
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1.  Αλόννησος. 
Κλασσικό ναυάγιο της νήσου Περιστέρας. Το ναυάγιο ανακαλύφθηκε το 1985 από τον 
επαγγελματία αλιέα Δημήτρη Μαυρίκη, σε βάθος 22–33 μέτρων, στη δυτική πλευρά της 
νήσου Περιστέρας και ανασκάφθηκε από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων κατά τα έτη 
1992-93 και 99. Το ναυάγιο χρονολογείται στον 4ο π.Χ αιώνα και μετέφερε αμφορείς με 
κρασί από την Μένδη (πόλη της Χαλκιδικής) και την Πεπάρηθο (σημερινή Σκόπελος). Ως 
θέαμα είναι εντυπωσιακό, λόγω του μεγέθους του ναυαγίου, που φαίνεται να ήταν ένα 
πλοίο πολύ μεγαλύτερο από τα συνήθη της εποχής του.

 
2. Δυτικές ακτές Νοτίου Παγασητικού.

Πλήθος ναυαγίων Ρωμαϊκών και κυρίως Βυζαντινών χρόνων στη νησίδα Κίκυνθο, στα 
ανατολικά του όρμου της Αμαλιαπόλεως, στην Άκρα Γλάρος και στον όρμο Τηλέγραφος, 
θα αποτελέσουν ένα ακόμη επισκέψιμο κηρυγμένο ενάλιο αρχαιολογικό χώρο.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η ίδρυση και λειτουργία του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων στο SILO του Πειραιά θεωρώ 
ότι επιβάλλεται για την πατρίδα μας, μια χώρα με ναυτική παράδοση, και θα αναδείξει παγκο-
σμίως τον πολιτισμό μας.

Παράλληλα τα τοπικά Μουσεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, ενισχύουν το ρόλο ενός κεντρικού 
Μουσείου, διαχέοντας την πληροφόρηση παντού. 

Εξάλλου η λειτουργία για πρώτη φορά των επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων 
αποτελεί ένα πρωτοπόρο βήμα στην προβολή και ανάδειξη της Ενάλιας Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς της Πατρίδας μας, παράγει εθνικό και τοπικό πλούτο και μέσω του καταδυτικού 
τουρισμού, μας προβάλλει στην διεθνή τουριστική αγορά.
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Μετατροπή του ΣΙΛΟ Πειραιά σε Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων.

Οι εκθεσιακοί χώροι του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων σε τομή.
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Το ναυάγιο των σαρκοφάγων στη νήσο Σαπιέντζα Μεθώνης.

Το ναυάγιο των κιόνων στη νήσο Σαπιέντζα Μεθώνης.
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  Η Χάρτα της Βαρκελώνης.  
Η ευρωπαϊκή εμπειρία και η ελληνική πραγματικότητα. 
Νικόλαος Βλαβιανός 
Εκπρόσωπος της ελληνικής ομάδας του European Maritime Heritage 

Πραγματικά με ενθουσίασε  η πρόταση να κάνω εισήγηση στο συνέδριο των ελληνικών ναυ-
τικών μουσείων. Σας ευχαριστώ θερμά που μου δίνεται την ευκαιρία από αυτό το βήμα να 
μεταφέρω την ευρωπαϊκή εμπειρία από την συμμετοχή στον οργανισμό  European Maritime 
Heritage, ο οποίος ασχολείται με τα θέματα διάσωσης, συντήρησης και προβολής ιστορικών 
πλοίων.

Με συγκινεί που βλέπω τόσους γνωστούς και φίλους συγκεντρωμένους σήμερα εδώ, έχο-
ντας όλοι μας ένα μεγάλο ενδιαφέρον, μαζί με αγωνία, για την διάσωση αυτού του κομματιού 
της λαογραφίας μας, της πανάρχαιας γνώσης, της ναυπηγικής και ναυτικής τέχνης.

Tέχνες δεμένες και εξαρτημένες η μια από την άλλη, τόσο καλά όπως η καρένα με τους νο-
μείς. Tέχνες που διαιωνίστηκαν μαζί και αχώριστες μεγαλούργησαν, χωρίς την ευκολία των 
σημερινών εργαλείων.

Η ΧΑΡΤΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ καταρτίστηκε το 1964 ως μια δήλωση αρχών για τη συντήρηση και 
την αποκατάσταση μνημείων και μνημειακών συνόλων. Ξεκινάει με την ακόλουθη εισαγωγή:
«Τα ιστορικά μνημεία των ανθρώπινων γενεών, διαποτισμένα με ένα μήνυμα από το παρελ-
θόν, παραμένουν μέχρι σήμερα ζωντανοί μάρτυρες των παλαιών παραδόσεων. Οι άνθρωποι 
αντιλαμβάνονται όλο και περισσότερο τις ανθρώπινες αξίες ως ενιαίο σύνολο και θεωρούν 
ότι τα αρχαία μνημεία αποτελούν κοινή κληρονομιά. Αναγνωρίζεται πλέον η από κοινού ευ-
θύνη διασφάλισής τους για τις μελλοντικές γενιές. Αποτελεί χρέος μας να τους κληροδοτή-
σουμε ολόκληρο τον πλούτο της αυθεντικότητάς τους».

Είναι επιτακτική ανάγκη να συμφωνηθούν και να διατυπωθούν επίσημα σε διεθνή βάση οι 
αρχές που θα διέπουν τη συντήρηση και αποκατάσταση παλαιών/αρχαίων κτιρίων και κάθε 
χώρα θα πρέπει να είναι αρμόδια για την εφαρμογή του σχεδίου στο πλαίσιο του δικού της 
πολιτισμού και των δικών της παραδόσεων.

Καθορίζοντας αυτές τις βασικές αρχές για πρώτη φορά, η ΧΑΡΤΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑ του 1931 συνέ-
βαλε στην ανάπτυξη ενός διεθνούς κινήματος ευρείας κλίμακας, που υλοποιήθηκε μέσω εθνι-
κών εγγράφων, των εργασιών των ICOM και UNESCO και της ίδρυσης, από τη δεύτερη, του Δι-
εθνούς Κέντρου Μελέτης για τη συντήρηση και την Αποκατάσταση των Πολιτιστικών Αγαθών.»
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Και οι δύο Χάρτες επικεντρώνονται στα μνημεία και τα σύνολα μνημείων που βρίσκονται στην 
ξηρά. Η ναυτική κληρονομιά δεν καλύπτεται, παρά τη στενή της συνάφεια.

Από το 1992 τα μέλη της ΕΜΗ αντιλαμβανόμενα την αναγκαιότητα για την θέσπιση κοινών 
κατευθυντήριων οδηγιών, η τήρηση των οποίων θα διασφάλιζε την αυθεντικότητα και την 
ιστορική αξία των σκαφών, προχώρησαν σε πολλές συναντήσεις όλων των κρατών-μελών 
και κατέληξαν σε ένα πρωταρχικό σχέδιο το οποίο ήταν πολύ κοντά στις βασικές αρχές της 
ΧΑΡΤΑΣ της Αθήνας και της προσαρμοσμένης ΧΑΡΤΑΣ της Βενετίας.

Το σχέδιο αυτό προωθήθηκε σε όλα τα Ναυτικά Μουσεία της Ευρώπης για την αξιολόγησή 
του και έτσι, το 4ο υνέδριο της EMH, που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη το 2001, απο-
φάσισε να προσαρμόσει τη ΧΑΡΤΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ στη ναυτική κληρονομιά της Ευρώπης, 
δημιουργώντας τη ΧΑΡΤΑ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ.

ΟΡΙΣΜΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1. Η έννοια της ναυτικής κληρονομιάς εν πλω περιλαμβάνει το απλό παραδοσιακό 
πλοίο, στο οποίο υπάρχουν στοιχεία ενός συγκεκριμένου πολιτισμού ή μιας σημαντικής εξέ-
λιξης καθώς και παραδοσιακής ναυσιπλοΐας, ναυτικής τέχνης και ναυτικής δεξιοτεχνίας. Αυτό 
ισχύει τόσο για τα μεγαλύτερα πλοία όσο και για τα μικρότερα σκάφη παλαιότερων εποχών, 
που απέκτησαν πολιτισμική σημασία με το πέρασμα του χρόνου. 
ΑΡΘΡΟ 2. Η συντήρηση, η αποκατάσταση και η λειτουργία παραδοσιακών πλοίων θα πρέπει 
να ανατρέξει στις επιστήμες, τις τεχνικές και τα μέσα, που μπορούν να συμβάλουν στη μελέτη 
και τη διασφάλιση της ναυτικής κληρονομιάς εν πλω. 

ΣΚΟΠΟΣ 
ΑΡΘΡΟ 3. Σκοπός της συντήρησης και αποκατάστασης παραδοσιακών πλοίων, που βρίσκο-
νται εν ενεργεία, είναι η διασφάλισή τους είτε ως έργα τέχνης, είτε ως ιστορικά τεκμήρια, είτε 
ως μέσα διαιώνισης παραδοσιακών δεξιοτήτων.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 4. Η συντήρηση σε μόνιμη βάση αποτελεί αναγκαία συνθήκη, ώστε τα παραδοσιακά 
πλοία να εξακολουθήσουν να υπάρχουν εν ενεργεία.

ΑΡΘΡΟ 5. Η χρήση των παραδοσιακών πλοίων για ορισμένους σκοπούς κοινωνικής ωφέ-
λειας διευκολύνει τη συντήρησή τους σε όλες τις περιπτώσεις. Η εν λόγω χρήση είναι συνε-
πώς επιθυμητή, ωστόσο δεν πρέπει να αλλοιώνει ουσιαστικά την εξωτερική όψη του πλοίου. 
Οι τροποποιήσεις που απαιτούνται λόγω μεταβολής λειτουργίας θα πρέπει να περιορίζονται 
εντός αυτών των ορίων.

ΑΡΘΡΟ 6. Κάθε παραδοσιακό πλοίο αποτελεί ενιαίο κομμάτι της ιστορίας της οποίας είναι 
μάρτυρας και των νερών στα οποία έχει πλεύσει. Συνεπώς, το λιμάνι νηολόγησής του και η 
περιοχή λειτουργίας του θα πρέπει ιδανικά να βρίσκονται στις αρχικές περιοχές χρήσης του.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΡΘΡΟ 7. Η διαδικασία αποκατάστασης αποτελεί ιδιαίτερα εξειδικευμένη εργασία. Σκοπός 
της είναι η συντήρηση και η ανάδειξη της αισθητικής, λειτουργικής και ιστορικής αξίας των 
παραδοσιακών πλοίων και βασίζεται στο σεβασμό για τα αρχικά υλικά και τα γνήσια έγγραφα. 
Σε κάθε περίπτωση, μια ιστορική μελέτη του πλοίου πρέπει να προηγείται και να συνοδεύει 
την αποκατάστασή του.
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ΑΡΘΡΟ 8. Η αποκατάσταση παραδοσιακών πλοίων υλοποιείται καλύτερα με τα παραδοσιακά 
υλικά και τις παραδοσιακές τεχνικές. Στις περιπτώσεις όπου τα παραδοσιακά υλικά και οι 
παραδοσιακές τεχνικές δεν επαρκούν, η ενίσχυση των εν ενεργεία παραδοσιακών πλοίων 
μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση σύγχρονων υλικών συντήρησης, των οποίων η αποτελε-
σματικότητα έχει καταδειχθεί με επιστημονικά στοιχεία και αποδειχθεί με την πείρα.

ΑΡΘΡΟ 9. Η αποκατάσταση ενός παραδοσιακού πλοίου δεν απαιτεί αποκατάσταση του πλοίου 
στο αρχικό έτος κατασκευής του. Ορισμένα πλοία απέκτησαν μεγάλη ιστορική αξία σε περίο-
δο μεταγενέστερη της πρώτης περιόδου λειτουργίας τους. Η αποκατάσταση σε οποιαδήποτε 
περίοδο θα πρέπει να εκτελείται μόνο αφού ληφθεί υπόψη η ποιότητα των ιστορικών και 
τεχνικών εγγράφων, που υπάρχουν διαθέσιμα για την επιλεγμένη περίοδο.

ΑΡΘΡΟ 10. Οι υποχρεωτικοί εξοπλισμοί ναυσιπλοΐας και ασφάλειας θα πρέπει να ενσωματώ-
νονται αρμονικά στο σύνολο, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να διακρίνονται από το αυθεντικό 
σκάφος, ώστε η αποκατάσταση να μην παραποιεί τα καλλιτεχνικά ή ιστορικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 11. Απαγορεύονται οποιεσδήποτε προσθήκες, εκτός αν δεν υποβαθμίζουν τα ενδια-
φέροντα τμήματα του πλοίου, το παραδοσιακό του περιβάλλον και την ισορροπία της σύνθε-
σής του.

ΑΡΘΡΟ 12. Σε όλες τις εργασίες αποκατάστασης, θα πρέπει να υπάρχουν πάντοτε ακριβή 
έγγραφα, υπό τη μορφή εκθέσεων ανάλυσης και γνωμοδότησης, που θα πρέπει να περι-
λαμβάνουν περιγραφικά σχέδια ή/και φωτογραφίες και άλλα κατάλληλα πολυμέσα. Πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνουν κάθε στάδιο των εργασιών αποσυναρμολόγησης, επεξεργασίας, 
επανασυναρμολόγησης και προσθήκης νέων εξαρτημάτων καθώς και τα τεχνικά και δομι-
κά χαρακτηριστικά που αναγνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια της εργασίας. Η θάλασσα, λένε οι 
ναυτικοί, είναι αλμυρή παντού, τα ξύλα έχουν ρόζους, λένε οι μαραγκοί: Και η λαϊκή σοφία: Το 
αμπέλι θέλει αμπελουργό και το καράβι ναύτη.

Δυστυχώς ο χρόνος που χρειάζομαι για να αναπτύξω διεξοδικά αυτό το θέμα είναι αποκαρδιω-
τικά μικρός. Θα επικεντρωθώ σε συγκεκριμένα σημεία που ορίζουν τις βασικές αρχές και 
το σκεπτικό των μεγαλυτέρων ναυτικών μουσείων όχι μόνο της Ευρώπης αλλά διεθνώς.

Οι εξελίξεις στην Μεγάλη Βρετανία είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Η μετεξέλιξη του Heritage 
Afloat, το Maritime Heritage Trust είναι ένας οργανισμός που εκπροσωπεί και να προωθεί 
τα συμφέροντα των ιδιοκτητών και των φορέων ιδιοκτητών παραδοσιακών και ιστορικών 
πλοίων σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης. 

Το Maritime Heritage Trust αποσκοπεί στο να αυξήσει το δημόσιο ενδιαφέρον για την 
υποστήριξη της ναυτικής κληρονομιάς.

Στόχος τους είναι να γίνει κοινό κτήμα η συνειδητοποίηση της πολιτιστικής αξίας της ναυτικής 
παράδοσης και να αξιοποιηθεί με ορθές πρακτικές, προκειμένου να αποφέρει επωφελή 
οικονομικά αποτελέσματα σε τομείς όπως η απασχόληση, ο τουρισμός, η εκπαίδευση. 

Από το 1994 η Heritage Afloat είχε δημιουργήσει ένα φόρουμ για τους ιδιοκτήτες και τους 
διαχειριστές παραδοσιακών και ιστορικών σκαφών στο θαλάσσιο χώρο γύρω από το Ηνωμένο 
Βασίλειο (σε ποτάμια, λίμνες, κανάλια και θάλασσες).

Όταν κρίνεται απαραίτητο, συμβουλεύει και υποστηρίζει τους ιδιώτες ιδιοκτήτες σκαφών και 
έχει πρωτοστατήσει ενάντια στη συνεχή μείωση λιμενικών εγκαταστάσεων και των dry-docks 
(εγκαταστάσεων δεξαμενισμού) που απαιτούνται για τη συντήρηση αυτών των σκαφών. Επί-
σης υποστηρίζει την ανάληψη τοπικών πρωτοβουλιών όπως στο παράδειγμα της Hermitage 
Community Mooring στον Ποταμό Τάμεση η οποία παρέχει εγκαταστάσεις ελλιμενισμού σε 
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καταπλέοντα σκάφη τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις της Χάρτας της Βαρκελώνης (www.
hcmoorings.org).

Από το 1996 η Heritage Afloat (HA) εκπροσωπεί στην EMH τους ιδιοκτήτες και τους διαχει-
ριστές σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου και έχει φιλοξενήσει πάνω σε παραδοσιακά σκάφη 
στο Λονδίνο και στο Σαουθάμπτον δύο συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας καθώς επίσης και 
διάφορες άλλες συγκεντρώσεις Συμβουλίων και Ανώτερων Στελεχών. Πρόσφατα τα μέλη της 
HA (Heritage Afloat) ψήφισαν υπέρ του να ενώσουν τις δυνάμεις τους με έναν παλαιότερο 
κοινωφελή οργανισμό που είχε ιδρυθεί το 1969 σε απάντηση της ανησυχίας για τη βαθμιαία 
απώλεια ιστορικών Βρετανικών πλοίων, μερικά εκ των οποίων παρέμεναν μέχρι τότε σε ξένα 
χωρικά ύδατα. 

Μιλάμε για το Maritime Trust, το οποίο το 1974 επαναπάτρισε από τη βόρεια Ισπανία το ατμο-
κίνητο ακτοπλοϊκό “Robin”, που είχε ναυπηγηθεί στο Λονδίνο. Πέντε χρόνια αργότερα το 
Maritime Trust παρενέβη για να εμποδίσει την απώλεια του μεσοβικτωριανού, θωρηκτού 
πολεμικού πλοίου “Warrior”, που τότε χρησίμευε ως πλωτή προβλήτα στην Ουαλία, και προ-
χώρησε στην απόκτηση περισσότερων από 20 άλλων σκαφών, πολλά εκ των οποίων ήταν 
τεράστιας ιστορικής σημασίας. Αυτά αποτελούσαν τους τελευταίους επιζώντες από συγκε-
κριμένους τύπους.

Ωστόσο, για έναν εθνικό οργανισμό, η συντήρηση και η ανάδειξη 20 σκαφών, μερικά από τα 
οποία βρίσκονταν διασκορπισμένα σε όλη τη χώρα, απεδείχθη δυσβάσταχτα δαπανηρή και εν 
τέλει η επικουρία και τελικά η κυριότητα όλων των σκαφών δόθηκε σε τρίτους. 

Μετά την πώληση του γιοτ του Σερ Φράνσις Τσιτσεστέρ “Gypsy Moth IV” το 2004, το Trust 
παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες.

H Heritage Afloat υποστηρίζει την άποψη της EMH σύμφωνα με την οποία η συνεχής λει-
τουργία είναι εκείνη η οποία προσφέρει την καλύτερη προοπτική για την μακρόχρονη δια-
σφάλιση των διατηρητέων σκαφών.

Όπως και το Maritime Trust, αποδοκιμάζει την αποτυχία των φορέων χάραξης πολιτικής να 
συμπεριλάβουν τέτοια πλοία στη νομοθεσία περί πολιτιστικής κληρονομιάς.

Από εδώ και στο εξής, οι δύο οργανώσεις έχουν ενωθεί σε ένα κοινωφελή οργανισμό υπό τον 
νέο διακριτικό τίτλο «Maritime Heritage Trust».

Η HA (Heritage Afloat) έχει αντισταθεί επιτυχώς στο κλείσιμο και στην αναδιαμόρφωση ιστο-
ρικών προβλητών και ναυπηγείων (ταρσανάδες και καρνάγια) απαραίτητων για τη συντήρη-
ση των ιστορικών σκαφών.

Το νέο Trust θα πρωτοστατήσει στη διατήρηση και βελτίωση των χερσαίων εγκαταστάσεων 
για τα εν ενεργεία παραδοσιακά σκάφη και στη προώθηση των ναυτικών δεξιοτεχνιών όπως 
το πριτσίνωμα η ιστιοραφεία κ.α.

Αποστολή τους είναι η πραγματοποίηση συγκεκριμένων σκοπών, ένας εκ των οποίων εί-
ναι να αυξήσουν το δημόσιο ενδιαφέρον και την υποστήριξη για τη ναυτική κληρονομιά το 
οποίο με τη σειρά του θα συμβάλλει στο να γίνει περισσότερο αντιληπτή η πολιτιστική της 
σπουδαιότητα και θα προσφέρει ευρύτερα οφέλη στις κινητήριες δυνάμεις της οικονομίας 
όπως ανέφερα προηγουμένως στην εργασία, την εκπαίδευση και στον τουρισμό.

Ο Δούκας του Εδιμβούργου, που ήταν εν ενεργεία αξιωματικός του ναυτικού όταν παντρεύ-
τηκε την Πριγκίπισσα Ελισάβετ το 1947 και είχε ενεργό ρόλο στην ίδρυση του Maritime Trust, 
έχει συμφωνήσει να παραμείνει ως ο υποστηρικτής (Patron) του νέου οργανισμού.
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ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΛΟΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ-ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ*

Με βάση την εκτίμηση του Sail Training International 4 εκατομμύρια επισκέπτες προσελκύ-
ονται ετησίως σε συναντήσεις παραδοσιακών σκαφών με τη συμμετοχή από 70 έως και 135 
ιστιοφόρων. Επίσης παντού διοργανώνονται τέτοιες δραστηριότητες δημιουργώντας μεγάλη 
απήχηση σε θεατές και συμμετέχοντες. 

Ωστόσο υπάρχουν φωνές από όλα τα μέρη του κόσμου για τα όλο και μεγαλύτερα εμπόδια που 
προκύπτουν σχετικά με τη συνεχή λειτουργία τέτοιων πλοίων και πλοιαρίων. Ποιος είναι ο λό-
γος που οι κανονισμοί γίνονται όλο και πιο περίπλοκοι; Η εμπορική ναυτιλία συνεχώς αναζητά 
μεγαλύτερης χωρητικότητας πλοία με τα οποία αντικαθιστά τα παλαιότερα. Οι πλοιοκτήτες επι-
διώκουν διαρκώς τη μείωση των λειτουργικών εξόδων αντικαθιστώντας, συχνά, το ανθρώπινο 
δυναμικό (μέλη πληρώματος) με μηχανήματα και υπερσύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα. 

Η υπερβολική εμπιστοσύνη σε τέτοιου είδους εξαρτήματα / συσκευές μπορεί να εφησυχάσει 
τους θαλασσοπόρους και αυτό με τη σειρά του να προκαλέσει ατυχήματα και η νομοθεσία 
που στοχεύει στο να προλαμβάνει τέτοιου είδους ατυχήματα γίνεται όλο και πιο περίπλοκη. 
Δηλαδή, οι κανονισμοί που στόχο τους έχουν τη βελτίωση της διαδικασίας εκκένωσης ενός 
πλοίου, στην περίπτωση ενός κρουαζιερόπλοιου μπορεί να λειτουργήσει άψογα και να επι-
φέρει θεαματικά αποτελέσματα, Αντιθέτως όμως και ακουσίως, μπορεί να έχει ανεξέλεγκτες 
συνέπειες σε ιστορικά και παραδοσιακά σκάφη. Παραδείγματος χάριν, είναι όντως απαραίτη-
το σε ένα πλοίο των Βίκινγκς χωρίς κατάστρωμα να υπάρχει η φωτεινή ένδειξη για την Έξοδο 
Κινδύνου;

Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους φαινόμενα και μετά την ανάληψη πρω-
τοβουλίας εκ μέρους του  International Congress of Maritime Museums, σχηματίστηκε για 
πρώτη φορά μία νέα συμβουλευτική ομάδα στο Ρόττερνταμ την 1η Ιουλίου 2011 υπό τον 
διακριτικό τίτλο International Historic & Traditional Vessels Panel. 

Στη διήμερη αυτή συνάντηση συγκεντρώθηκαν 17 ειδικοί από 12 ναυτικές οργανώσεις από 
Αυστραλία, Ευρώπη και Βόρεια Αμερική για να συζητήσουν το πώς μπορούν ιστορικά και 
παραδοσιακά σκάφη να λειτουργούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας οι 
οποίοι δεν θα αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά εκείνα που καθορίζουν την ιστορική τους υπό-
σταση. Με αυτή την παγκοσμίου επιπέδου προοπτική, το ICMM αναφέρει ότι τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι διαχειριστές ανεξαρτήτως σημαίας παρουσιάζονται σε όλα τα κράτη 
και εδώ έχουμε ένα μεγάλο πεδίο για κοινές λύσεις. Εκτός των διαφόρων συνέδρων από 
πολλά κράτη παρευρέθηκαν και οι εξής: o Διευθύνων Σύμβουλος του Ναυτικού Μουσείου 
του Ρόττερνταμ, ο Πρόεδρος του ΙCMM, οι Διευθυντές από το Mystic Seaport και Σαν Ντιέγκο 
των Ηνωμένων Πολιτειών. 

Υπήρχαν επίσης εκπρόσωποι από το Συμβούλιο Ασφαλείας του EMH, ο Πρόεδρος, ο John 
Robinson και ο Thedo Fruithof και κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου τα μέλη του EMH έπαιξαν 
σημαντικό ρόλο στη διεξαγωγή των εργασιών του.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
H Ελληνική πραγματικότητα, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, τείνει να είναι είναι όχι αρωγός 
και στυλοβάτης μα ένας απρόσεκτος παραχαράκτης της ναυτικής μας κληρονομίας 

*  Απόδοση στα ελληνικά του άρθρου "Keeping traditional ships sailing-A world wide problem" από την 
κα Σοφία Π. Κακαλή
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Στον αντίποδα αυτής της αλληγορίας, ευτυχώς υπάρχουν κάποιες δυνατές φωνές από σο-
βαρούς οργανισμούς και από ιδιώτες που έχουν την δύναμη, την εμπειρία και την ανάλογη 
υποδομή ώστε να διασώσουν αυτά που τείνουν να αλλοιώνονται στο χρόνο. 

Γνωρίζω την αγάπη σας για αυτά που πρεσβεύετε. Γνωρίζω και θαυμάζω το κουράγιο σας. Το 
ψυχικό σθένος που καταβάλετε μαζί με τόσους κόπους και θυσίες. Γνωρίζω πώς αγωνίζεστε 
καθημερινά να συγκεντρώσετε ότι είναι δυνατόν να διασωθεί, κάθε κομμάτι που έχει σχέση 
με την ναυτική μας παράδοση και ιστορία. 

Γράφει ο κ. Warington Smyth: “Αλλά οι Έλληνες, παρόλο που είχαν ναυπηγήσει και εξοπλίσει 
έναν μεγάλο στόλο από φελούκες για κουρσάρικες επιδρομές στις αρχές του δέκατου ένατου 
αιώνα, δεν είναι πραγματικά ναύτες στην καρδιά.“ Μα τι είναι; Ναύτες από ανάγκη; 

Δεν θα μπορούσε ποτέ αυτός… να διανοηθεί ότι η “ανάγκη” είναι η μητέρα της δημιουργίας 
και έτσι, εμείς μεγαλουργήσαμε. Ό,τι και να λέει ο καλός φίλος των εξ ανατολών γειτόνων 
μας, μεγαλούργησαν! Γιατί η γεωγραφική σύνθεση της ελληνικής γης μέσα στη γαλάζια αγκα-
λιά του Αρχιπελάγους, σε συνδυασμό με το αγωνιστικό πνεύμα, την τόλμη και την ευστροφία 
των ανθρώπων του, ήταν οι κυριότεροι συντελεστές ανάπτυξης της έντονης ναυτικής τους 
δραστηριότητας. Της δραστηριότητας εκείνης που δημιούργησε τη δυναμική για τη γέννηση 
του πολιτισμού τόσων αιώνων… που φθάνει μέχρι τις μέρες μας. 

Σκαρώνοντας καράβια. Τα ξύλινα τείχη. Αυτά τα καράβια που έφεραν πλούτη και χτισθήκαν οι 
πόλεις μας με θαυμάσια κτίρια!!! Αυτά πρέπει να καταστραφούν και να χαθούν! Γιατί? 

Μήπως πρέπει να ξεχάσουμε και την καταγωγή μας ή με ποιον τρόπο πλουτίσαμε;;; Ας στα-
θούμε λοιπόν ασάλευτοι και με πείσμα εμείς οι θαλασσοβρεγμένοι Δαναοί. Ο μέγας της θά-
λασσας λαός, για να σώσουμε ότι μπορούμε από αυτήν την βαριά κληρονομιά. Να την μετα-
φέρουμε αυτούσια στους απογόνους μας. 

Είναι υποχρέωση μας, ύστατος φόρος τιμής στις σκιές των αδικοχαμένων παλικαριών, στους 
παππούδες μας που χήρες πολλές και ορφανά περισσότερα άφησαν κατεβαίνοντας στο βα-
θυγάλανο υγρό τους τάφο. Είμαι σίγουρος πως υπάρχουν ακόμα Έλληνες με ευαισθησία σε 
αυτόν το τομέα. Η Ναυπηγική, η Ναυτική τέχνη και η Ναυτιλία, όπως και ότι σε αυτόν τον 
τόπο βοήθησε στην ανάσταση του Κράτους και του Έθνους, σήμερα μας αφήνει αδιάφορους 
(όχι χωρίς αιτία)!!! Με τα πλούτη που αποκομίσαμε από την θάλασσα κάποιοι έγιναν πλούσιοι. 
Έκτισαν μεγάλα κτήρια, τα οποία τα σχεδίασε κάποιος Δανός Αυστριακός Γερμανός και Γάλλος 
αρχιτέκτονας. Ναι!!! και κάποιοι μεγάλοι Έλληνες.

«Τα Διατηρητέα Νεοκλασικά» 
Σήμερα αυτά τα ανασκευάζουμε, τα συντηρούμε και τα διατηρούμε με αναλλοίωτο τον χα-
ρακτήρα τους με νόμους και με χρηματοδοτήσεις πολλές φορές. Τα ναυτικά μας μνημεία 
βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα, με όλες αυτές τις βιομηχανικές εξελίξεις στις θαλάσσι-
ες μετακινήσεις. Αναγκαίες θεωρούνται αυτές και ωφέλιμες, παρουσιάζουν όμως κάποιες 
παραμέτρους που επιδρούν δυσμενώς και νοθεύουν την φυσική παραδοσιακή, μέχρι χθες, 
υπόσταση του τόπου μας.

Νέα στοιχεία έρχονται να προστεθούν στις χαρακτηριστικές εικόνες και ήχους της ναυτικής 
μας κληρονομιάς, μιας μοναδικής τέχνης που συστηματικά αλλοιώνουμε και παραχαράζουμε 
στο βωμό του κέρδους. Έχουμε αντικαταστήσει την εικόνα των αυθεντικών τύπων της περα-
σμένης εποχής πλοίων. Έχουμε χάσει την ναυτική μας γλώσσα, την ναυτική μας παράδοση, 
την ναυτική μας υπόσταση, ακόμα και την ναυπηγική μας τέχνη. Χάσαμε τους ιδιόρρυθμους, 
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της κάθε περιοχής χαρακτηριστικούς τύπους ιστιοφόρων πλοίων, μικρών και μεγάλων. Κα-
ταστρέφουμε ακόμα και τα μεγάλα μηχανοκίνητα πλοία. Αναρωτιόμαστε  αυτή η καταστροφή 
είναι η μοιραία συνέπεια της τεχνολογικής εξέλιξης; Αταίριαχτα όλα αυτά στον μεγάλο ναυτικό 
μας πολιτισμό και δεν ήταν αναγκαίο να συμβούν.

Τελευταία δείγματα της εποχής που έφυγε είναι μόνο μερικοί διασωθέντες τύποι σκαριών. 
Εκείνα που αποτελούν, ακόμα εργαλεία αλιείας. Ενώ ένας μεγάλος αριθμός χρηματοδοτού-
μενος από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα αλιείας αποσύρεται συνεχώς και καταστρέφεται. Με 
αποτέλεσμα, ακόμα και την πλήρη εξαφάνιση τους από τις θάλασσες μας πολύ σύντομα.

Πρόσφατα πληροφορήθηκα πώς η κτηματική υπηρεσία δημοσίου έδωσε 15 μέρες διορία για 
να απομακρυνθούν όλα τα ναυπηγεία από την περιοχή του δήμου Πυλαίας. Αυτό θα είναι το 
τέλος της ιστορικής παρουσίας των μνημείων αυτών της Ελληνικής παραδοσιακής ναυπηγι-
κής και ναυτικής τέχνης, έστω και στην κατάσταση που την βιώνουμε σήμερα.

Τεκμήρια της ναυτικής και ναυπηγικής μας παράδοσης είναι τα πλεούμενα εκείνα που ταξίδε-
ψαν στις θάλασσες μας και όχι μόνο. Ήταν οι αχώριστοι σύντροφοι και εργαλεία των θαλασ-
σινών μας πάνω στα κύματα χιλιάδων χρόνων σε πόλεμο και σε ειρήνη. Μεγάλο κομμάτι της 
ιστορίας μας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς που πρέπει, όχι μόνο να διαφυλάξουμε 
αλλά και να αναδείξουμε με τον καλύτερο τρόπο. Ένα τυπικό και κραυγαλέο δείγμα της παρα-
χάραξης της ναυτικής μας ταυτότητας.

Κλείνοντας τη παρουσίασή μου και αφού σας ευχαριστήσω για την υπομονή και την προσοχή 
σας, θα ήθελα να κάνω έκκληση στο αγωνιστικό πνεύμα του Έλληνα που αδιαμφισβήτητα 
βρίσκεται μέσα και στον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να 
σηκώσουμε με σθένος το ανάστημά μας στο πιθανό; ναυάγιο της ναυτικής μας κληρονομιάς. 
Είμαι σίγουρος ότι ενωμένοι μπορούμε να περισώσουμε και να διασφαλίσουμε αυτό που μας 
καθορίζει ως ναυτικό γένος!
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Το φορτηγό ατμόπλοιο “Robin”. Κατασκευάστηκε το 1890 στο ναυπηγείο Bow Creek  στο Λονδίνο. Από 
το 2011 είναι τοποθετημένο στις όχθες του Τάμεση στην περιοχή που ναυπηγήθηκε και λειτουργεί ως 
εκθεσιακός χώρος και εκπαιδευτικό κέντρο.
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HMS “Warrior”. Θωρακισμένη φρεγάτα, 
εξοπλισμένη με 40 πυροβόλα που για την  
πρόωση της χρησιμοποιεί ιστία και ατμο-
μηχανή. Ναυπηγήθηκε για το πολεμικό 
ναυτικό της Μεγάλης Βρετανίας την πε-
ρίοδο 1859-61. Από το 1987 βρίσκεται 
αγκυροβολημένο στο Portsmouth και 
λειτουργεί ως πλωτό μουσείο.
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   To πέραμα “Φανερωμένη”: διδάγματα από την διάσωση  
και αποκατάσταση ενός πλοίου-μνημείου. 
Νικόλαος Ρηγινός 
Ιδιοκτήτης πλοίου- μνημείου “Φανερωμένη”

Κυρίες & κύριοι,
Είμαι πολύ συγκινημένος που έχω προσκληθεί σε αυτήν την εκδήλωση, και θέλω να ευχα-
ριστήσω τη διοίκηση του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος, για την τιμή που μου έκανε. Επίσης 
ευχαριστώ τον κύριο Δαμιανίδη, ο οποίος εισηγήθηκε την συμμετοχή μου στους σημερινούς 
ομιλητές. 
Όταν ξεκίνησα τις εργασίες στο καΐκι, δε μπορούσα να φανταστώ ότι θα ερχόταν μια μέρα που 
θα παρουσίαζα τη δική μου εμπειρία για την προσπάθεια της διάσωσης και αποκατάστασης 
της “Φανερωμένης” ενώπιον σας.
Από μικρό παιδί είχα αγάπη για τη θάλασσα και τα σκάφη. Ο πατέρας μου από τότε που γεννή-
θηκα, είχε ξύλινο σκάφος και κάποια χρόνια αργότερα ναυπήγησε και τη “Σαμιοπούλα”. Έτσι, 
μεγάλο μέρος της παιδικής μου ηλικίας, το πέρασα σε βάρκες και καρνάγια. 
Αργότερα, σε ηλικία 15 χρονών επισκέπτομαι την Ύδρα.
Εκεί γνωρίζω τον Αμερικανό ερευνητή, δύτη και συγγραφέα Peter Throckmorton o οποίος 
χαρακτηρίζεται και ως «πατέρας της υποβρύχιας αρχαιολογίας». Έμεινε χρόνια στην Ελλάδα 
και είχε ένα παραδοσιακό ελληνικό καΐκι τύπου πέραμα το οποίο ονομάζονταν «Stormy Seas».
Επισκέπτομαι το καΐκι του και εντυπωσιάζομαι σε τέτοιο βαθμό που είπα μέσα μου ότι, αν 
κάποια μέρα αποκτήσω σκάφος θα ήθελα να είναι ένα τέτοιο παραδοσιακό σκαρί. Από τότε 
και για πολλά χρόνια περίμενα να εκπληρωθεί το όνειρό μου: Να αποκτήσω ένα παλιό παρα-
δοσιακό σκάφος και να ταξιδεύω μ’ αυτό στις ελληνικές θάλασσες. 
Στα τέλη του 1986 ο συνεργάτης μου Θανάσης Δρίτσουλας, γνωρίζοντας την επιθυμία μου 
να αποκτήσω ένα καΐκι με πληροφορεί ότι στον Πόρο υπάρχει ένα πέραμα προς πώληση το 
οποίο ανήκει σ’ έναν ντόπιο καραβοκύρη, τον Γιάννη Κακούρη.
Τα περάματα, κλασσικά ελληνικά σκαριά, παλαιότερα ήταν τα φορτηγά πλοία της εποχής, όταν 
ακόμα δεν υπήρχαν οχηματαγωγά για να μεταφέρουν εμπορεύματα στα νησιά. Ήταν ιστιοφό-
ρα πλοία με διαφόρων τύπων ιστιοφορίες.
Τον Μάρτιο του 1987 πήγα με τον Θανάση στον Πόρο για να το δούμε. Μόλις το αντικρίζω το 
ερωτεύομαι αμέσως και χωρίς καθυστέρηση γίνομαι ο 7ος κατά σειρά ιδιοκτήτης του. 
Η “Φανερωμένη” κατασκευάστηκε το 1945 και ήταν από τα τελευταία περάματα που ναυπη-
γήθηκαν, επειδή εξέλιπε πλέον η ανάγκη για τέτοιου είδους φορτηγά πλοία. Είχε ιστιοφορία 
σκούνας με πανιά ράντες και μία μικρή μονοκύλινδρη μηχανή ελληνικής κατασκευής, μάρκας 
Κανάκη, 30 ίππων. Η μηχανή χρησιμοποιείτο μόνο για να μπει και να βγει το σκάφος από το 
λιμάνι ενώ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού έπλεε με τα πανιά.
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Με την πάροδο των ετών, το σκάφος είχε αλλοιωθεί σημαντικά από την αρχική του μορφή 
και δεν έφερε πλέον ιστιοφορία παρά μόνο ένα μικρό κατάρτι και αυτό στερεωμένο με μπε-
τόβεργες.
Η αποκατάσταση της «Φανερωμένης» έγινε σταδιακά και με σεβασμό στην παράδοση. Για 
να ολοκληρωθεί πέρασαν αρκετά χρόνια. Η κυρίως ανακατασκευή της όμως διήρκεσε τρία 
χρόνια.
Καθοριστικό ρόλο στην αποκατάσταση έπαιξε ο καταξιωμένος καραβομαραγκός, που δυστυ-
χώς πλέον δε βρίσκεται στη ζωή, Πάχος Παπαστεφάνου μαζί με το γιο του Γιώργο, οι οποίοι 
κατάγονται από οικογένεια καραβομαραγκών από τη Σύμη, νησί με μεγάλη ναυτική και ναυ-
πηγική παράδοση. 
Στο σημείο αυτό επιθυμώ να τονίσω, για κάποιον που ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην απο-
κατάσταση ενός παλιού σκάφους, ότι δυστυχώς σήμερα σχεδόν όλοι οι παλαιοί εμπειρικοί 
ναυπηγοί δε βρίσκονται εν ζωή. Ο τεχνίτης που θα αναλάβει το έργο είναι καθοριστικής σημα-
σίας και πρέπει να γίνει προσεκτική επιλογή, ώστε το αποτέλεσμα να είναι αξιόλογο. 
Ο καραβομαραγκός που την κατασκεύασε στη Σκιάθο το 1945, ήταν ο ονομαστός στην επο-
χή του Γιώργης Μυτιληναίος. Ο πρώτος ιδιοκτήτης και αυτός που την παρήγγειλε, ήταν ο 
Φανούρης Βασιλείου, καϊκέρης από τον Αϊ-Γιάννη Πηλίου. 
Το πρώτο μου μέλημα ήταν να διαπιστώσω ποια ήταν ακριβώς η αρχική του μορφή όταν κα-
τασκευάστηκε. Η διαπίστωση αυτή δεν ήταν εύκολη λόγω του ότι οι περισσότεροι άνθρωποι 
της εποχής εκείνης δεν βρίσκονταν πλέον στη ζωή. Στην προσπάθειά μου να συγκεντρώ-
σω όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, ανέτρεξα σε παλαιούς καραβομαραγκούς 
και καραβοκύρηδες σε διάφορα νησιά, σε παλιά μοντέλα καϊκιών καθώς και στην Εθνική 
Βιβλιοθήκη. Για το σκοπό αυτό, πήγα στη Σκόπελο, στη Μύκονο και στην Αίγινα όπου συνά-
ντησα τεχνίτες που κατασκεύαζαν μοντέλα παλιών ξύλινων καϊκιών. Επισκέφθηκα την Σύρο 
και ειδικότερα το ιστορικό Ναυπηγείο Μαυρίκου, για να αντλήσω και από εκεί πληροφορί-
ες καθώς και τον ονομαστό καραβομαραγκό Μαστρό Μανώλη Τσίκη στο Πέραμα. Μετά από 
πολλές συζητήσεις με ανάλογους τεχνίτες, έκρινα ότι είχα συγκεντρώσει ικανοποιητικό υλικό 
προκειμένου να ξεκινήσει η αποκατάσταση. Σημειώστε, ότι την εποχή εκείνη δεν υπήρχε, 
όπως σήμερα, η τάση αποκατάστασης και συντήρησης παλαιών καϊκιών και η συγκέντρωση 
των πληροφοριών ήταν πολύ δύσκολη. Έψαχνα για κάποια σχετική βιβλιογραφία και δε μπο-
ρούσα να βρω πληροφορίες. 
Το μόνο βιβλίο το οποίο ανακάλυψα, ήταν το “Περί εξαρτισμού των πλοίων” του Γεωργίου 
Κοτσοβίλλη, το οποίο ήταν δυσνόητο και πολύ λίγο με βοήθησε. Σκεφτόμουν ότι θα πρέπει 
να υπάρχει τουλάχιστον ένα βιβλίο σχετικό, αλλά δεν βρισκόταν τέτοιο. Το βιβλίο του Κώστα 
Δαμιανίδη “Ελληνική Παραδοσιακή Ναυπηγική” δυστυχώς δεν είχε ακόμα εκδοθεί. Το βιβλίο 
αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο στην προκειμένη περίπτωση. Αφού έκρινα ότι συνέλλεξα ικανο-
ποιητικές πληροφορίες, ξεκίνησε το έργο.

Αρχικά ξηλώθηκε από το σκάφος η παλιά Γέφυρα με σκοπό στη θέση της να κατασκευαστεί 
ένα σπιράγιο χαμηλό, ούτως ώστε να μην εμποδίζεται η ιστιοφορία, να είναι καλόγουστο και 
κατασκευασμένο με παλιό παραδοσιακό τρόπο, ανάλογο της χρονολογίας κατασκευής του 
σκάφους.
Εν συνεχεία έγιναν όλες οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης στο κουφάρι, δηλαδή φωτιά, 
κατακάρφωμα, καλαφάτισμα. Οι εργασίες αυτές έγιναν στο ναυπηγείο Χαλκίτη στην περιοχή 
του Περάματος, την άνοιξη ‘87 και διήρκησαν περίπου τρεις μήνες.
Η μηχανή ήταν σε τόσο κακή κατάσταση οπτικά, που η εντύπωση που μου δημιουργήθηκε, 
ήταν ότι θα πρέπει να την αντικαταστήσω με μια καινούρια και αυτό είχα πράγματι αποφασίσει 
να κάνω.
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Ωστόσο, αμέσως μετά την αγορά του σκάφους, όταν κάλεσα τον μηχανικό κύριο Αντώνη 
Μπεκατώρο-στον οποίο είχα μεγάλη εμπιστοσύνη, αφού ήδη συνεργαζόμουν αρκετά χρόνια 
μαζί του-προκειμένου να συζητήσουμε ποιου τύπου και ιπποδύναμης μηχανή να αγοράσω, 
μου λέει χαρακτηριστικά «κύριε Νίκο, είστε με τα καλά σας να πετάξετε τέτοια μηχανή διαμά-
ντι και να βάλετε μια άλλη σύγχρονη η οποία θα είναι σαφώς υποδεέστερη; Η μηχανή με μια 
συντήρηση θα είναι μια χαρά. Τέτοιες μηχανές δεν κατασκευάζονται σήμερα».
Έτσι λοιπόν, άλλαξα γνώμη, αποφάσισα να κρατήσω την υπάρχουσα μηχανή KELVIN η οποία 
είναι βαρέος τύπου, εξακύλινδρη, αργόστροφη 112 ίππων, με μεγάλη ροπή και ο κύριος 
Μπεκατώρος σε αυτό το στάδιο, να προχωρήσει στις απαραίτητες εργασίες συντήρησής της.
Αργότερα όμως, παρόλο που η μηχανή δεν είχε κάποιο πρόβλημα, επειδή ήθελα να έχω όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε αυτή για τα επόμενα χρόνια, αποφάσισα να προχω-
ρήσω σε γενική επισκευή της. Για αυτό το σκοπό, το 1992 η μηχανή αφαιρέθηκε και μετα-
φέρθηκε στο μηχανουργείο των αδερφών Αντώνη και Μανώλη Μπεκατώρου προκειμένου 
να γίνει η γενική επισκευή. Αφού έγινε παραγγελία για όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά από 
το εργοστάσιο της KELVIN στη Σκωτία, οι αδελφοί Μπεκατώροι με σχολαστικότητα προχώ-
ρησαν στην γενική επισκευή της. Νέα χιτώνια, νέα έμβολα, ρεκτιφιέ στροφάλου, κουζινέτα 
και πολλά άλλα.
Εν τω μεταξύ, με απασχολούσε το θέμα της επιλογής χρωματικού συνδυασμού που επρόκει-
το να βαφτεί το σκάφος. Αποφάσισα τότε το χρώμα να είναι το σκούρο μπλε. 
Αργότερα όμως, το 2006, σκεπτόμενος ότι το σκούρο μπλε είναι μεν ωραίο, αλλά δεν είναι 
παραδοσιακό, αποφάσισα να το αλλάξω στο σημερινό του χρώμα το οποίο ήταν συνηθισμένο 
ιδίως για τα περάματα της εποχής που κατασκευάστηκε, και ιδιαιτέρως στην περιοχή των 
Σποράδων και του Παγασητικού κόλπου. Εν συνεχεία, αφού τελείωσε η συντήρηση στο κου-
φάρι, το σκάφος καθελκύστηκε και έπλευσε στην Γλυφάδα, στην 4η Μαρίνα, όπου συνεχίστη-
καν οι υπόλοιπες εργασίες. 
Τα νέα υπερστεγάσματα έγιναν νταμπλαδωτά σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο από τον 
μάστρο-Πάχο. Κατασκευάστηκαν τρία χαμηλά σπιράγια, έτσι ώστε η ιστιοφορία του σκάφους 
να μην εμποδίζεται από το ύψος τους:
•  Ένα στην πρύμνη του σκάφους πάνω από τη μηχανή, το οποίο είναι το πιλοτήριο με όλα τα 

όργανα της “Φανερωμένης” και ένα μικρό σαλόνι με δύο καναπέδες. 
•  Ένα κεντρικό στο μέσον του σκάφους όπου πρώτα ήταν το αμπάρι, το οποίο μετατράπηκε σε 

ένα σαλόνι με μία μικρή κουζίνα, δύο καμπίνες με διπλές κουκέτες και δύο λουτρά. 
•  Ένα μικρό στην πλώρη του σκάφους ως βοηθητική καμπίνα, με μία κουκέτα.
Μετά τα υπερστεγάσματα ήρθε η σειρά της ιστιοφορίας. Σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο, 
τα κατάρτια κατασκευάζονταν από ολόκληρους κορμούς κυπαρισσιών. 
Η εργασία της κοπής των δέντρων, σύμφωνα πάντοτε με υποδείξεις παλαιών μαστόρων, 
έπρεπε να γίνει στην πανσέληνο του μήνα Ιανουαρίου, επειδή τα δέντρα τότε έχουν όλους τους 
χυμούς τους και έτσι θα είχαν μεγαλύτερη αντοχή στη θάλασσα και στο χρόνο. Αντιμετώπισα 
πολύ μεγάλη δυσκολία προκειμένου να βρω τα κατάλληλα δέντρα.
Έκανα αρκετά ταξίδια σε διάφορα μέρη της Ελλάδας για αυτό το σκοπό και τελικά κατέληξα 
τον Ιανουάριο του ‘88 μαζί με τον καραβομαραγκό Πάχο Παπαστεφάνου στη νήσο Λέσβο, 
όπου μας είχαν συστήσει τον υλοτόμο Στρατή Αφαλονιάτη από το χωριό Παπάδος. 
Επιλέξαμε τα ενδεδειγμένα δέντρα προκειμένου να κατασκευαστούν δύο κατάρτια, δύο μά-
τσες, δύο πίκια, ένας αράπης και ένα μπαστούνι, δηλαδή σύνολο οκτώ δέντρα.
Στη συνέχεια οι κορμοί μεταφέρθηκαν στη Γλυφάδα όπου, πάντα σύμφωνα με υποδείξεις πα-
λαιών καραβομαραγκών, παρέμειναν τρεις μήνες μέσα στη θάλασσα επιπλέοντας, ενώ κάθε 
λίγες μέρες έπρεπε να γυρίζουν ώστε να μην είναι στραμμένη προς το φως μόνο η μία τους 
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πλευρά. Η διαδικασία αυτή ψήνει το ξύλο και το κάνει ανθεκτικό για την εν συνεχεία χρή-
ση του στο θαλάσσιο περιβάλλον. Μετά από αυτή τη διαδικασία παρέμειναν για άλλους τρεις 
μήνες στην ξηρά αλλά σε σκιά, προκειμένου να στεγνώσουν σιγά-σιγά και να μην ανοίξουν. 
Αφού τελείωσε και αυτό το στάδιο μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο του μάστρο-Πάχου ο οποί-
ος τα πελέκησε και τους έδωσε το τελικό τους σχήμα.
Τα κυπαρίσσια έπρεπε να πλανιστούν ευθεία με απόλυτη ακρίβεια και κατά την έκφραση των 
καραβομαραγκών, να είναι ορθοσταφνιά. Η βάση τους έπρεπε να είναι μεγαλύτερης διαμέ-
τρου και σταδιακά να μειώνεται η διάμετρος μέχρι την κορυφή του καταρτιού. Εν συνεχεία θα 
τοποθετούνταν οι λόγχες στην απόληξη των καταρτιών. Η εργασία αυτή τελείωσε με μεγάλη 
επιτυχία, χάρη στην επιδεξιότητα του μάστρο-Πάχου.
Στην διαδικασία της τοποθέτησης των καταρτιών στο σκάφος και της αρματωσιάς βοήθησε 
ένας από τους τελευταίους εν ζωή παραδοσιακούς αρμαδώρους που την εποχή εκείνη ήταν 
ήδη 85 ετών, ο ονομαστός Νότης Μπίλιας από την Σαλαμίνα. Πριν από την τοποθέτησή τους 
εμποτίστηκαν με εγγλέζικο διπλοβρασμένο λινέλαιο.
Το θέμα της αρματωσιάς και της ιστιοφορίας ενός παραδοσιακού σκάφους που κάποιος θέ-
λει να αποκαταστήσει, σηκώνει πολύ συζήτηση. Η ιστιοφορία, για λόγους εντυπωσιασμού, 
θα μπορούσε να είναι παλαιότερης χρονολογίας της κατασκευής του σκάφους, π.χ. ψάθα ή 
σακολέβα. Επίσης, θα μπορούσε να είναι τριγωνικό πανί, σύγχρονο, τύπου πένα, για λόγους 
ευκολίας. Θεωρώ σωστό η ιστιοφορία να είναι συμβατή με τη χρονολογία κατασκευής του 
σκάφους. Για αυτό λοιπόν, επέλεξα την ιστιοφορία σκούνας με ράντες, όπως ακριβώς ήταν 
όταν ναυπηγήθηκε το καΐκι. 
Επίσης, προβληματισμός υπάρχει σε αρκετούς που ενδιαφέρονται να αποκαταστήσουν ένα 
παραδοσιακό ιστιοφόρο, σχετικά με το υλικό κατασκευής των καταρτιών. Τα κατάρτια μπο-
ρούν να είναι σύγχρονα αλουμινένια, χάριν ευκολίας και χαμηλότερου κόστους, αλλά φυσικά 
δε θα είναι σε καμία περίπτωση παραδοσιακά. 
Άλλη περίπτωση είναι να είναι ξύλινα επικολλητά, δηλαδή όχι ατόφια, αλλά από μακρόστενες 
λωρίδες πήχεων, οι οποίες κολλιούνται μεταξύ τους και εν συνεχεία πλανίζονται ώστε να 
πάρουν το κυλινδρικό σχήμα. Το εσωτερικό παραμένει κούφιο. Η διαδικασία αυτή, τα καθιστά 
ισχυρότερα. Σε αυτή την περίπτωση, δε θα είναι γνήσια παραδοσιακά αλλά θα είναι τουλάχι-
στον ξύλινα. Τέλος, η περίπτωση να χρησιμοποιηθούν ατόφια κυπαρίσσια, είναι απολύτως 
παραδοσιακή και αυτήν επέλεξα. 
Ολοκληρώνοντας τον προβληματισμό της ιστιοφορίας, να αναφέρω το υλικό των ιστίων. Θα 
μπορούσε να είναι από σύγχρονα υλικά όπως Dacron που έχει μεγάλα πρακτικά πλεονεκτή-
ματα, αλλά φυσικά δεν είναι παραδοσιακό. Το παραδοσιακό είναι από καραβόπανο. 
Παράλληλα, την περίοδο εκείνη με απασχολούσε ακόμα ένα θέμα. Επειδή η ναυπήγηση όλων 
αυτών των σκαφών ήταν εμπειρική που εξελισσόταν μέσα στα χρόνια, δεν υπήρχαν ναυπη-
γικά σχέδια. Σκέφτηκα λοιπόν ότι μετά από χρόνια που ίσως δεν θα υπάρχει πλέον ούτε η 
“Φανερωμένη”, θα ήταν χρήσιμο για κάποιον που θα ήθελε είτε να μελετήσει είτε να ναυπη-
γήσει ένα τέτοιου τύπου σκάφος να υπάρχουν ναυπηγικά σχέδια. 
Έκανα μια έρευνα για να βρω τον κατάλληλο άνθρωπο, που θα αναλάμβανε αυτό το έργο 
και έτσι γνώρισα τον αρχιτέκτονα-μελετητή της ελληνικής παραδοσιακής ναυπηγικής Κώστα 
Δαμιανίδη. Το 1988 λοιπόν, ανέλαβε να αποτυπώσει την “Φανερωμένη” σε ναυπηγικά σχέδια
Την κατασκευή της ιστιοφορίας ακολούθησε το ράψιμο των πανιών. Το ύφασμα παραγγέλ-
θηκε στη Σκωτία το φθινόπωρο του ‘89, στο εργοστάσιο υφαντουργίας Francis Webster Ltd 
που ακόμα τότε παρήγαγε υφάσματα από καμβά ειδικά για παραδοσιακά ιστιοφόρα. Ο οίκος 
αυτός κατασκεύαζε πανιά από το 1795 και είχε εφοδιάσει τα γνωστότερα ιστιοφόρα από την 
εποχή εκείνη. Την ραφή των ιστίων της «Φανερωμένης» ανέλαβε o Ηλίας Βελούδης από το 
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Αγκίστρι, από τους τελευταίους παραδοσιακούς ιστιοράπτες, ο οποίος και αυτός, δε ζει πλέον. 
Κατασκευάστηκαν τέσσερα πανιά: μεγίστη, πλωριά ράντα, αράπης και κόντρα φλόκος.
Με την αποπεράτωση της κατασκευής των πανιών την άνοιξη του ‘90, μπορούμε να θεωρή-
σουμε ότι ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση της “Φανερωμένης”. Έτσι, έφτασε ο καιρός των τα-
ξιδιών και της ικανοποίησης και αποδείχθηκε ότι τελικά άξιζαν όλοι οι κόποι και η προσπάθεια.
Βέβαια να αναφέρω ότι ταξίδευα από το καλοκαίρι του ‘87, όταν αγόρασα το σκάφος. 
Ασφαλώς η κατάσταση ήταν πρωτόγονη, αλλά αυτό δεν με εμπόδιζε από το να ταξιδεύω και 
ενδιαμέσως των συνεχιζόμενων εργασιών, κυρίως τους χειμερινούς μήνες. Με τον τρόπο 
αυτό καταλάβαινα με μεγαλύτερη σαφήνεια τις ανάγκες όλων των εργασιών.
Το 1991, αφού πλέον είχα κάνει αρκετά ταξίδια με την “Φανερωμένη”, αποφάσισα να προχω-
ρήσω σε κάποιες επιπλέον μετατροπές και ορισμένες σημαντικές βελτιώσεις, προκειμένου το 
σκάφος να γίνει αφενός μεν πιο αξιόπλοο, αφετέρου δε πιο άνετο στην διαβίωση. Έτσι λοιπόν, 
έφθασε η στιγμή για ένα άλλο επίπεδο αποκατάστασης της «Φανερωμένης».
Καταρχήν αποφάσισα την αντικατάσταση της καρένας για δύο λόγους: Ο ένας ήταν ότι οι πα-
λαιές σιδερένιες τζαβέτες είχαν οξειδωθεί σε επικίνδυνο βαθμό και ο άλλος ότι ήθελα να 
προσθέσω στην καρένα έρμα ώστε το σκάφος να πλέει πιο σταθερά με την ιστιοφορία. Η 
εργασία αυτή έγινε το 1992 στο ναυπηγείο Κουπετώρη στη Σαλαμίνα με μεγάλη επιτυχία και 
τοποθετήθηκε μία μονοκόμματη καρένα και μία κόντρα-καρένα από τέσσερα μέρη μολύβι με 
συνολικό βάρος 1.000 kg.
Εξ αιτίας αυτού του έργου έβγαλα άσπρα μαλλιά. 
Όταν ξηλώθηκε η παλιά καρένα, το σκάφος πλέον στηρίζονταν μόνον στα μπουντέλια, τους 
πασάλους στήριξης και έχασκαν από κάτω τα στραβόξυλα. Αντικρίζοντας αυτή την εικόνα με 
κυρίευσε ένα δέος και εκείνη τη στιγμή κυριάρχησαν οι σκέψεις ότι: ως εδώ ήταν η ζωή της 
«Φανερωμένης», το σκάφος δεν πρόκειται να πλεύσει ξανά, έμπλεξα πολύ άσχημα και ήταν 
μεγάλη ανοησία που αποτόλμησα αυτό το εγχείρημα.
Έχασα τον ύπνο μου από την αγωνία. Ξυπνούσα κάθε μέρα στις 05:00 το πρωί, για να πάω 
στο Πέραμα, να πάρω το φέρυ-μπωτ για Σαλαμίνα, και να είμαι στο ναυπηγείο στις 08:00, πριν 
ξεκινήσει οποιαδήποτε εργασία, ώστε να έχω ιδία αντίληψη για κάθε λεπτομέρεια.
Αποφασίσαμε η καρένα, το τουρέλο και ο καβαλάρης να αντικατασταθούν από ξύλο ιρόκο. 
Επιθυμία μου ήταν η καρένα να αποτελείται από ένα ξύλο και όχι από δυο ξύλα ενωμένα με 
παρέλα, όπως συνηθίζεται.
Οι άνθρωποι του ναυπηγείου μου είπαν ότι δύσκολα θα βρεθεί ξύλο από Iρόκο, μονοκόμ-
ματο, διαστάσεων που απαιτούνταν για την καρένα, αλλά θα προσπαθήσουν. Μετά από κά-
ποιο διάστημα, παρ’ όλη την δική μου επιμονή, μου δήλωσαν ότι το θέμα το εξάντλησαν και 
δεν υπάρχει πουθενά ξύλο στις απαιτούμενες διαστάσεις. Πήρα λοιπόν το θέμα πατριωτικά. 
Άρχισα ατελείωτα τηλεφωνήματα καθώς δεν υπήρχε τότε internet, ερευνώντας για το πο-
λυπόθητο ξύλο. Ψάχνοντας πολλές ημέρες από τον Άννα στον Καϊάφα, κατέληξα σε κάποιον 
ξυλέμπορο στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος είχε πράγματι το αντικείμενο του πόθου. 
Η επόμενη ενέργεια ήταν το μεγάλο δοκάρι να μετατραπεί σε καρένα που θα έπρεπε να έχει 
εγκοπές στις οποίες θα θηλύκωναν με ακρίβεια οι νομείς. Η εφαρμογή έπρεπε να είναι τέλεια. 
Εδώ φάνηκε η αξία της οικογένειας Κουπετώρη και Πράσινου. Στο έργο αυτό συνέβαλαν η 
δεύτερη και τρίτη γενιά της οικογένειας. Εργαστήκαν με ζήλο, αξιοποιώντας την συσσωρευ-
μένη τέχνη του καραβομαραγκού που είχαν αποκτήσει επί τρεις γενεές. Τελικά, το μεγάλο 
δοκάρι πράγματι μεταμορφώθηκε σε καρένα και η εφαρμογή ήταν τέλεια. Δεν πίστευα στα 
μάτια μου! 
Τα παλιά χρόνια στα περάματα δεν έβαζαν έρμα επειδή ήταν φορτηγά πλοία και τις περισσότε-
ρες φορές ταξίδευαν φορτωμένα μέχρι πάνω-από εκεί προέρχεται και η έκφραση φορτωμένο 
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μέχρι τα μπούνια-κι έτσι δεν χρειάζονταν σαβούρα αφού συνήθως μετέφεραν τοπικά προϊό- 
ντα από ένα τόπο σε κάποιον άλλο. Για παράδειγμα, φόρτωναν καρπούζια από τη Ζαχάρω και 
τα πήγαιναν στις Σποράδες, από εκεί φόρτωναν αχλάδια ή δαμάσκηνα να τα μεταφέρουν είτε 
πίσω στην Πελοπόννησο είτε κάπου αλλού. Και ούτω καθ’ εξής. 
Αν παρόλα αυτά σε κάποιο ταξίδι δεν έβρισκαν ναύλο επιστροφής-κάτι που δεν συνέβαινε συ-
χνά-πήγαιναν σε μια παραλία με κροκάλες και φόρτωναν το καΐκι με αυτές, για σαβούρα. Το 
σκάφος έπρεπε πάντα να είναι φορτωμένο, ώστε να έχει μεγαλύτερη ευστάθεια με τα πανιά.
Στα σημερινά σκάφη αυτής της κατηγορίας, που πλέον δεν μεταφέρουν φορτία, τίθεται το 
θέμα του έρματος. Σε αυτή την περίπτωση, το έρμα είναι συνήθως τοποθετημένο εσωτερικά, 
στις κούτσες, στο κατώτερο επίπεδο των σεντίνων, δηλαδή στο σημείο που ενώνονται οι 
νομείς με την καρένα. Είναι συνήθως κομμάτια σιδερένια, κάτω από το πάτωμα, μεταξύ των 
νομέων και ονομάζονται χελώνες. 
Αυτή η λύση δεν μου αρέσει γιατί έχει ορισμένα μειονεκτήματα:
α) Δεν είναι εύκολη η επίσκεψη και ο καθαρισμός των σεντινών.
β)  Οι χελώνες σκουριάζουν και πρέπει να αφαιρούνται προκειμένου να καθαρίζονται από την 

σκουριά και να βάφονται. 
γ) Το κέντρο βάρους είναι ψηλότερα και μειώνεται η ευστάθεια του σκάφους.  
Βεβαίως η λύση αυτή είναι οικονομική και πιο εύκολη. Υπάρχει όμως και η περίπτωση το 
έρμα να είναι τοποθετημένο εξωτερικά μέσα στο νερό σαν κόντρα καρένα, έτσι ώστε το κέ-
ντρο βάρους να είναι χαμηλότερα σε σύγκριση με την παραπάνω περίπτωση. Αν μάλιστα το 
έρμα είναι από μολύβι και όχι από σίδερο, απουσιάζουν και τα προβλήματα οξείδωσης. Για 
τους λόγους αυτούς προτίμησα την δεύτερη περίπτωση. Παρήγγειλα λοιπόν σε χυτήριο στον 
Πειραιά, τέσσερα μέρη από μολύβι, που δε σκουριάζουν, παρόλο που ασφαλώς ήταν ακρι-
βότερα σε σύγκριση με τα σιδερένια, ιδίου πλάτους με την καρένα.
Κάθε μέρος μολυβιού ζύγιζε 250 kg και στο τέλος του μήκους του είχε από την μια πλευρά 
μια εσοχή και από την άλλη μια προεξοχή έτσι ώστε να θηλυκώνουν το ένα με το άλλο για 
καλύτερη στερέωση. Το έργο της αλλαγής καρένας και τοποθέτησης έρματος, χρειάστηκε 
σχεδόν 3 μήνες για να ολοκληρωθεί. 
Όταν αγόρασα την “Φανερωμένη” η κουπαστή είχε σημαντική φθορά. Πιο συγκεκριμένα, το 
μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ο μπακαλάρης, δηλαδή ένα δοκάρι κάτω από την κουπαστή, κατά 
μήκος του σκάφους, ο οποίος προφανώς δεν είχε βαφτεί ποτέ, ούτε όταν κατασκευάστηκε, 
ούτε τα επόμενα χρόνια, με αποτέλεσμα το ξύλο να έχει σαπίσει και να είναι σαν σφουγγάρι. 
Τότε, έκρινα ότι το πρόβλημα αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό, δεδομένου ότι είχα μπροστά 
μου μεγάλο έργο και αποφάσισα να το μεταθέσω για τα επόμενα χρόνια. Το 2000 έφτασε το 
πλήρωμα του χρόνου και αποφάσισα να ανοίξω και αυτό το κεφάλαιο.
Λόγω της επιτυχούς αντικατάστασης της καρένας από το ναυπηγείο Κουπετώρη, δεν προ-
βληματίστηκα σε ποιον να αναθέσω και αυτή την εργασία. Έτσι λοιπόν τον Φεβρουάριο του 
2000 ξεκίνησε η αντικατάσταση της κουπαστής στο καρνάγιο των Κουπετωραίων. Αρχικά 
ξηλώθηκε όλη η παλιά κουπαστή. 
Τότε όμως ανέκυψε το εξής πρόβλημα: Οι νομείς, δηλαδή τα στραβόξυλα, στην απόληξή τους 
στο σημείο της κουπαστής, είχαν υποστεί μεγάλη φθορά και σάπισμα, το όποιο είχε προ-
κληθεί κυρίως από τον σαπισμένο μπακαλάρη. Έπρεπε λοιπόν πριν από οποιαδήποτε άλλη 
ενέργεια να αποκατασταθούν οι φθαρμένοι νομείς. 
Μετά από πολλή σκέψη και συζητήσεις με το ναυπηγείο και άλλους ειδικούς, κατέληξα ότι 
η πιο ενδεδειγμένη λύση θα ήταν, οι νομείς να ανακατασκευαστούν στο σημείο της απόλη-
ξής τους με εποξική ρητίνη. Στο έργο αυτό με βοήθησε καθοριστικά ο φίλος μου Βασίλης 
Ζαϊρόπουλος, ο οποίος είχε μεγάλη εμπειρία σε θέματα εποξικών ρητινών επειδή είχε ναυπη-
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γήσει μόνος του ένα ξύλινο ιστιοπλοϊκό σκάφος χρησιμοποιώντας αυτό το υλικό.
Αφού όλοι οι νομείς ανακατασκευάστηκαν, ξεκίνησε η κατασκευή της νέας κουπαστής. Το 
έργο της αλλαγής της κουπαστής, χρειάστηκε άλλους 3 μήνες για να ολοκληρωθεί. 
Τέλος μεταξύ Ιανουαρίου 1991 και Ιούλιου 1992 έγινε μετατροπή στο πρυμιό σπιράγιο ώστε 
να γίνει πιο λειτουργικό. 
Βεβαίως μέχρι και σήμερα συνεχίζονται αρκετές βελτιώσεις όπως για παράδειγμα, η αλλα-
γή των δεξαμενών πετρελαίου το χειμώνα του 2007 και η αντικατάσταση της γεννήτριας τον 
Ιανουάριο 2010. Όλη αυτή η επιχείρηση, μου έχει δώσει ιδιαίτερη ικανοποίηση και σημαντική 
γνώση στην παραδοσιακή ναυπηγική, καθώς και στους τεχνίτες που ασχολήθηκαν με την απο-
κατάσταση του καϊκιού. Φυσικά σε αυτή την παρουσίαση δεν είναι δυνατόν να σας μεταφέρω 
όλες τις πληροφορίες, αλλά αν κάποιος ενδιαφέρεται περισσότερο, μπορεί είτε να ανατρέξει 
στον ιστότοπο που έχω κατασκευάσει για αυτό τον σκοπό, στη διεύθυνση faneromeni.gr, είτε 
να έρθει σε επαφή μαζί μου.
 
Ένα γενικό συμπέρασμα όλου του έργου είναι ότι, για την αποκατάσταση ενός παραδοσιακού 
ξύλινου καϊκιού, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον οι εξής προϋποθέσεις:
1. Προϋπολογισμός του έργου, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια.  
2.  Εξασφάλιση του ποσού που θα χρειαστεί για τις δαπάνες του έργου. Σημειώστε ότι τόσο ο 

προϋπολογισμός όσο και το ποσό θα πρέπει να υπολογιστούν με κάποιο περιθώριο γιατί 
συνήθως προκύπτουν επιπλέον δαπάνες που δεν είναι εύκολο να προβλεφθούν.

3.  Συγκέντρωση πληροφοριών από διάφορες πηγές, παλαιούς τεχνίτες, παλαιούς καραβοκύ-
ρηδες, βιβλιογραφία, internet, κλπ ώστε να δημιουργηθεί μια σφαιρική άποψη και γνώση 
του αντικειμένου. 

4.  Σχολαστική διερεύνηση όλων των θεμάτων. Από τους τεχνίτες που θα ασχοληθούν μέχρι 
τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. 

5. Τέλος, μεγάλη υπομονή και επιμονή. 
 
Έχοντας συγκεντρώσει αρκετές εμπειρίες, θα πρότεινα να δημιουργηθεί σε ένα τμήμα κά-
ποιου λιμανιού ένας θαλάσσιος χώρος που θα οριστεί ως “Μουσείο Λιμάνι”. Σε αυτό τον χώρο 
να είναι ελλιμενισμένα παραδοσιακά σκάφη που θα έχουν τις ανάλογες προδιαγραφές, έτσι 
ώστε να είναι συγκεντρωμένα, να υπάρχει ανταλλαγή τεχνογνωσίας η οποία με τον καιρό χά-
νεται και να δοθεί δυνατότητα εργασίας σε παραδοσιακούς τεχνίτες, παλαιούς και νέους, κατά 
το πρότυπο και άλλων χωρών. Τέλος, να είναι προσβάσιμα και επισκέψιμα από κάθε ενδια-
φερόμενο, όπως και επισκέπτες άλλων χωρών, καθώς και από σχολεία, ώστε να διατηρείται 
ζωντανή η μνήμη της μακραίωνης Ελληνικής Παραδοσιακής Ναυπηγικής. 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ ΤΗΣ “ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ”
ΕΙΔΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΕΡΑΜΑ
ΙΣΤΙΟΦΟΡΙΑ ΣΚΟΥΝΑΣ με πανιά Ράντες
ΙΣΤΙΟΦΟΡΙΑ ΙΣΤΙΟΦΟΡΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΡΥΜΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΟ

13.50 (μέτρα) από την σκάτσα,  
συμπεριλαμβανομένης της λόγχης.

ΥΨΟΣ ΠΛΩΡΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΟΥ 12.70 (μέτρα) από την σκάτσα, 
 συμπεριλαμβανομένης της λόγχης.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΙΣΤΙΟΦΟΡΙΑΣ 82.63 τετραγωνικά μέτρα, συνολικά.
ΜΗΚΟΣ ΟΛΙΚΟ 14.83 (μέτρα)
ΠΛΑΤΟΣ   5.15 (μέτρα)
ΒΥΘΙΣΜΑ   1.85 (μέτρα)
ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΓΙΩΡΓΗ ΜΥΤIΛΗΝΑΙΟΥ 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΗΣΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  1945
ΛΙΜΕΝΑΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΝΗΣΟΣ ΥΔΡΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ 177
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΞΥΛΟ (Πεύκο Σαμιώτικο)
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΥΠΕΡΣΤΕΓΑΣΜΑΤΩΝ

ΞΥΛΟ (Ιρόκο και Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΛΙΚΗ 24.76 (σε κόρους)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 18.63 (σε κόρους)
ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ 2 διπλές
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ 8

ΚΑΜΠΙΝΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 1
ΠΛΗΡΩΜΑ 1
ΛΟΥΤΡΑ 2
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 112 HP KELVIN  Diesel (Εξακύλινδρος, βαρέος τύπου )
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ   8 Κόμβοι 
ΠΡΟΩΣIΣ       ΤΡΙΦΤΕΡΗ ΠΡΟΠΕΛΑ, διαμέτρου 105εκ.
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 1.600 (Λίτρα)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΟΣ 1.500 (Λίτρα)
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ    10 ΛΙΤΡΑ ΑΝΑ ΩΡΑ (με υπηρεσιακή ταχύτητα)
 ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
με την μηχανή (αυτονομία)  1.200 Ν. ΜΙΛΙΑ (περίπου, με υπηρεσιακή ταχύτητα)
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1. Ο καραβομαραγκός Πάχος Παπαστεφάνου, διατηρούσε ναυπηγείο στο Πέραμα. 2. Εργασίες στο ναυ-
πηγείο Χαλκίτη στο Πέραμα το 1987. 3. Το πέραμα “Φανερωμένη” πριν τις εργασίες αποκατάστασης το 
1987. 4. Εφαρμογή νέας καρένας στο ναυπηγείο Κουπετώρη-Πρασίνου στη Σαλαμίνα το 1997.

1 2

3

4



86

6

7

6. Η ιστιοφορία του περάματος “Φανερωμένη”. 7. Το πέραμα “Φανερωμένη” όπως είναι σήμερα.



Ελληνικά ναυτικά μουσεία: Η σημερινή εικόνα.
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   ναυτικό & ιστορικό Μουσείο Γαλαξειδίου  
Πεπραγμένα ετών 2012-2013. 
Ροδούλα Σταθάκη-Κούμαρη 
Επιστημονική Σύμβουλος Ν.Ι.Μ. Γαλαξειδίου  
 
Χρυσάφω Ε. Τσώνου 
Υπεύθυνη Ναυτικών Συλλογών Ν.Ι.Μ. Γαλαξειδίου

Με χαρά είμαστε σήμερα κοντά σας.
Η τόσο σημαντική αυτή συνάντηση των Ναυτικών Μουσείων της Ελλάδας με την ανταλλαγή 
απόψεων για μια κοινή πορεία, μας δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε το έργο μας 
μέσα σε μια εποχή δύσκολη για την πατρίδα μας. Παρ’ όλες όμως τις δυσκολίες το Ναυτικό & 
Ιστορικό Μουσείο Γαλαξειδίου, που σήμερα ανήκει στο Δήμο Δελφών, έχει πολλούς επισκέ-
πτες Έλληνες και ξένους. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Σύμφωνα με το πρόγραμμα 2012–2013 του Υπουργείου Παιδείας-Θρησκευμάτων-Πολι-
τισμού & Αθλητισμού, «Παντέχνου πυρός σέλας–Λαμπερές Ιστορίες της φωτιάς», στις 13 
Οκτωβρίου 2012, έγινε διάλεξη από τον Πλοίαρχο Ε.Ν. Αργύρη Κονδύλη με θέμα: «Φάροι, 
Φανοί, Φανάρια πορείας καραβιών». Μίλησε για τους Φάρους, Φανούς, που φώτιζαν και δι-
ευκόλυναν την πορεία των καραβιών. Επίσης για τα πλευρικά Φανάρια, το κόκκινο δεξιά και 
το πράσινο αριστερά, ακόμα για το Φανάρι της Κορώνης, τοποθετημένο στον καθρέφτη της 
πρύμης, που όλα έδειχναν τη θέση του καραβιού.

Έγιναν τρεις εκδηλώσεις με θέμα Λαϊκοί Δημιουργοί, που είχαν στόχο την προβολή έργων 
Γαλαξειδιωτών ζωγράφων, τεχνιτών μικροναυπηγικής και ναυπηγών, που υπήρξαν αυτοδί-
δακτοι και τα έργα τους υπάρχουν στο Μουσείο.

Στις 27 Οκτωβρίου 2012 έγινε η πρώτη εκδήλωση. 
•  Πέτρος Δ. Πετρατζάς (1857- 1942) Πλοίαρχος Ε.Ν. Στο Μουσείο υπάρχουν 10 ζωγραφικά 

έργα του. Πάνω στον πίνακα γράφει το ιστορικό τους. Στο έργο του «Το Γαλαξείδι κατά το 
1871» μας πληροφορεί για τη θέση των ναυπηγείων του Γαλαξειδιού την εποχή των ιστιο-
φόρων (Εικ.1). Ομιλήτρια η εγγονή του Ρούλη Πετρατζά–Δόγκα. 

•  Νίκος Ζαχαρόπουλος. Εκτός από πίνακες με ιστιοφόρα έχει κάνει και τέσσερις τοιχογρα-
φίες, σε κτίριο απέναντι από το σπίτι του, οι οποίες αποκολλήθηκαν με τη βοήθεια ειδικών 
συντηρητώνκαι μεταφέρθηκαν στο Μουσείο. Μία από αυτές, απεικονίζει ένα δελφίνι. Ομι-
λήτρια η εγγονή του Τίνα Καλαϊτζή. 

•  Ευθύμιος Ζήσιμος ή Χήρας (1901-1982). Υπολογίζεται ότι έχει κατασκευάσει σαράντα περί-
που μοντέλα μικροναυπηγικής τέχνης. Στη συλλογή του Μουσείου υπάρχουν τέσσερα έργα 
του. Ένα από αυτά είναι η μπρατσέρα ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ του Α. Μπομπογιάννη (Εικ. 2). 



90

Ο Ευθύμιος Ζήσιμος υπηρέτησε στο θωρηκτό “Γεώργιος Αβέρωφ” και πήρε το δίπλωμα 
του θερμαστή. Έφυγε από το Εμπορικό Ναυτικό όταν από ατύχημα έχασε τα δύο δάχτυλα 
του δεξιού χεριού του. Από τότε αφοσιώθηκε στη μικροναυπηγική. Ομιλήτρια η ανιψιά του 
Ελένη Κορώνη- Μαρδάκη.

Στις 23 Μαρτίου 2013 έγινε η δεύτερη εκδήλωση κατά την οποία το Μουσείο παρουσίασε έξι 
αυτοδίδακτους ζωγράφους και επτά μικροναυπηγούς που τα έργα τους είναι στο Μουσείο. 
Μεταξύ αυτών που παρουσιάστηκε το έργο τους και η προσωπικότητα τους ήταν:

•  Σωτήρης Νάνος. Ζωγράφος γνωστός από τις εκθέσεις του. Το Μουσείο έχει τέσσερις πίνα-
κές του. Η Πλώρη με το Ακρόπρωρο είναι ένας από αυτούς (Εικ.3). Ομιλήτρια η κόρη του 
Κατερίνα Νάνου. 

•  Γεώργιος Τσαουσάκης. Πλοίαρχος Ε.Ν., ζωγράφος και σχεδιαστής. Το Ναυτικό & Ιστορικό 
Μουσείο Γαλαξειδίου οφείλει πολλά στον κύριο Γιώργο Τσαουσάκη, για την εθελοντική προ-
σφορά του, ιδιαίτερα την εποχή της ανακαίνισης, μετά τη χορηγία του Ιδρύματος ¨Σταύρος 
Σ. Νιάρχος¨ το 2000–2003. Έργο του είναι η σωστή τοποθέτηση των ναυτικών αντικειμέ-
νων και τα σχέδια στους πίνακες: α)κατασκευαστικές φάσεις ενός σκάφους, β. εξαρτισμός 
ιστιοφόρου τύπου Μπάρκο, γ) ιστιοφορία σε σκάφος τύπου μπρίκι, δ) σχεδιασμός και περι-
γραφή ενός ταξιδιού (20 Φεβρουαρίου–25 Ιουλίου 1875), λιμάνια και φορτία, του μπρικιού 
“ΑΛΤΑΝΑ” (227 τόνων, ναυπηγημένο στο Γαλαξείδι,). Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από το 
Κατάστιχο του καραβιού, γραμμένο από τον ιδιοκτήτη και καπετάνιο του Ν. Παπαπέτρο. 
Στο Μουσείο υπάρχει ένας ζωγραφικός πίνακάς του “Άγιος Σπυρίδων”. Μίλησαν η κα Γωγώ 
Αφεντάκη που παρουσίασε το ζωγραφικό έργο του Γεωργίου Τσαουσάκης και ο ίδιος ο καλ-
λιτέχνης ανέλυσε τα σχέδιά των ιστιοφόρων από τον οικισμό του Γαλαξειδιού (Εικ.4-5).

Στις 22 Ιουνίου 2013 έγινε η τρίτη εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στους αυτοδίδακτους 
ναυπηγούς από το Γαλαξείδι. Τα έργα τους στάθηκαν στυλοβάτες της τελευταίας ακμής της 
ναυτικής πολιτείας από το 1830 έως τις αρχές του 20ού αιώνα και υπάρχουν στοιχεία για την 
δραστηριότητά τους στο Μουσείο. 

H ναυπηγική τέχνη συχνά ήταν οικογενειακή παράδοση που εκτεινόταν σε τρεις γενιές όπως 
συνέβη με τον Μαστρογιάννη Κανάτα, τον γιό του Ηλία, και εν συνεχεία με τον εγγονό του 
Ιωάννη. Το ίδιο συνέβη και με τον αρχιναυπηγό Αναγνώστη Μιχαλόπουλο, τον γιό του Νι-
κόλαο κ.α. Ανάλογα με τον αριθμό των ναυπηγών και αρχιναυπηγών που εργάστηκαν στα 
ναυπηγεία του Γαλαξειδιού, τα στοιχεία που υπάρχουν στο Μουσείο είναι ελάχιστα, γι’ αυτό 
εξαιρετικά πολύτιμα. 

Σε ένα κατάστιχο του 1835 της Γολέτας “ΑΘΗΝΑ” που είναι στο μουσείο αναφέρονται εκτός 
των άλλων, τα μεροκάματα του αρχιναυπηγού Mαστρογιάννη Κανάτα και των μαστόρων. 

Από τους 200 πίνακες ιστιοφόρων που είναι στην πινακοθήκη του Μουσείου, σε ελάχιστους 
έχουν εντοπιστεί οι ναυπηγοί των εικονιζόμενων πλοίων. Υπάρχουν 4 πίνακες ιστιοφόρων 
κατασκευασμένων από την οικογένεια Κανάτα. Σε έναν από αυτούς απεικονίζεται ο “ΒΟΥΡ-
ΒΑΡΧΗΣ”, μπρίκι 340 τόνων, ιδιοκτησίας του Ηλία Ζήσιμου, που ναυπηγήθηκε από τον Ηλία 
Ιωάννου Κανάτα στο Γαλαξείδι, το 1890.

Ανάμεσα στους Γαλαξειδιώτες αρχιναυπηγούς ξεχώρισε ο Κων/νος Μ. Παπαπέτρος με τρία 
βραβεία στην έκθεση των Ολύμπιων στην Αθήνα και ένα στη Βιέννη. Ο αριθμός των ιστιοφό-
ρων που ναυπήγησε δεν είναι γνωστός. Το 1875 ναυπηγεί τον “Αίολο” μπάρκο 1.150 τόνων, 
ιδιοκτησίας των Ι. Κουζού και Γ. Ζαγόρη, που ήταν το μεγαλύτερο ιστιοφόρο που ναυπηγήθη-
κε στο Γαλαξείδι. (Εικ. 5)
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Τρία ακόμα ιστιοφόρα από πίνακες του Μουσείου είναι γνωστά έργα του. Μοναδικό είναι ένα 
σχέδιο ιστιοφόρου, μπάρκο-μπέστια με την υπογραφή του και ημερομηνία 24 Ιανουαρίου 
1880. Έχει διασωθεί επίσης ένα ακόμα σχέδιο με περιγραφή κατασκευής ιστιοφόρου του αρ-
χιναυπηγού Νικολάου Μιχαλόπουλου που φέρει τη χρονολογία 1903. 

Ομιλητές σε αυτή την τρίτη εκδήλωση ήταν οι:
•  Γεράσιμος Αφεντάκης, απόγονος του Κων/νου Μ. Παπαπέτρου. Παρουσίασε το έργο του 

ως αρχιναυπηγού και Δημάρχου, κυρίως όμως το αρχείο του, που το ανακάλυψε, σε ξε-
χασμένο χρηματοκιβώτιο στο σπίτι του προγόνου του μετά από 100 χρόνια, Μετά την ολο-
κλήρωση της αποδελτίωσης του αρχείου, θα το χαρίσει στο Ναυτικό & Ιστορικό Μουσείο 
Γαλαξειδίου.

•  Γεώργιος Μαρόπουλος, Δ/ντής του Ιστορικού Αρχείου της Οινοποιίας “Αχάϊα Claus”, ανέλυ-
σε την αξία του Αρχείου.

•  Ευάγγελος Γρυπιώτης, μικροναυπηγός. Έχει παρουσιάσει τα έργα του σε δυο εκδόσεις των 
ΕΛΤΑ, με τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ», Α΄ τόμος 15Ος αι. π. Χ.-11Ος αι. μ. Χ., Β΄ τόμος 1453 
έως 1821. Η ομιλία του είχε θέμα τους «Αυτοδίδακτους καραβομαραγκούς την περίοδο της 
Τουρκοκρατίας». 

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2013 το Σωματείο «Ο Φίλοι του Ναυτικού & Ιστορικού Μουσείου Γαλαξει-
δίου» παρουσίασαν την 3η έκδοση του βιβλίου «Γαλαξείδι, η πολιτεία, τα σπίτια». Ομιλητής στην 
εκδήλωση ήταν ο αρχαιολόγος καθηγητής του Παν/μίου Αθηνών κος Πέτρος Θέμελης. Ο κος 
Θέμελης είναι φίλος του Γαλαξειδιού από το 1977, όταν ήταν Έφορος Αρχαιοτήτων Δελφών 
και είχε οργανώσει το Αρχαιολογικό τμήμα του Μουσείου. Στις τρεις εκδόσεις του βιβλίου έχει 
γράψει τον πρόλογο, όπου αναφέρεται στον παραδοσιακό οικισμό του Γαλαξειδιού. Η 3η έκδοση 
έχει εμπλουτιστεί με καινούριες φωτογραφίες, σχέδια του Πλοιάρχου Ε.Ν. Γεωργίου Τσαουσά-
κη, κείμενα και χάρτη με πέντε διαδρομές στον οικισμό από την Ροδούλα Σταθάκη-Κούμαρη.

Εκτός όμως από τις ανωτέρω εκδηλώσεις το Μουσείο ανέλαβε να παρουσιάσει μια προσπά-
θεια διασώσεως παραδοσιακού σκάφους, από τον Γαλαξειδιώτη Ελισαίο Σωτηρίου Χαλδεάκη, 
με στόχο να ενταχθεί στο Μητρώο παραδοσιακών σκαφών. Προικισμένος με σπάνια για την 
εποχή μας όρεξη για χειροποίητη εργασία ο κος Ελισσαίος Σ. Χαλδεάκης όταν παρέλαβε το 
σκάφος το μετέφερε σε δικό του χώρο και καθημερινά εργάζεται για να το επαναφέρει στην 
παραδοσιακή μορφή του. Νομίζω ότι η προσπάθεια του αξίζει κάθε δυνατή βοήθεια (Εικ. 6). 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Κατά τα έτη 2013–2014 στο Ναυτικό & Ιστορικό Γαλαξειδίου υλοποιήθηκαν πέντε εκπαι-
δευτικά προγράμματα. Στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2012 η Διευθύντρια του 2ου Δημοτικού 
Σχολειού Άμφισσας, Μουσειολόγος, κα Γιάννα Γεροσίδερη σχεδίασε και πραγματοποίησε δυο 
εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές του Δημοτικού Σχολείου, στα πλαίσια της δράσης 
του Υπουργείου Πολιτισμού «Περιβάλλον & Πολιτισμός-Λαμπερές Ιστορίες της φωτιάς» (Εικ. 
7). Επίσης στις 5 Απριλίου 2013 η κα Γιάννα Γεροσίδερη πραγματοποίησε εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα με θέμα: «Το Γαλαξείδι και τα ιστιοφόρα καράβια». Στο πρόγραμμα τα παιδιά είχαν την 
ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τα εκθέματα του Μουσείου, να εστιάσουν την προσοχή τους 
στα ιστιοφόρα καράβια, να συνδέσουν τα εκθέματα με τη γνώση που απέκτησαν στο σχολείο. 
Αφού άκουσαν ένα παραμύθι, συνέδεσαν το όνομα του Γαλαξειδιού με την παράδοση, έφτια-
ξαν πανιά και έκαναν παντομίμα, απάντησαν σε κουίζ, μέτρησαν, έγραψαν και ζωγράφισαν. 

Στις 18 Απριλίου 2013 στις αίθουσες του Μουσείου φιλοξενήθηκαν οι μαθητές της Β΄ τάξης 
του 8/θ Δημοτικού Σχολείου Γαλαξειδίου, οι οποίοι συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμ-
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μα «Το παιχνίδι του χαμένου θησαυρού», που σχεδίασε και οργάνωσε η υπάλληλος του Ν. & 
Ι. Μ. Γαλαξειδίου, κα Χρυσάφω Τσώνου, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την υπάλληλο 
της Αρχαιολογικής Συλλογής Γαλαξειδίου Γαλαξειδίου, κα Ζωή Γκλαβάνου, στα πλαίσια ενός 
προγράμματος για σχολεία με θέμα: «Τα λιμάνια» (Εικ.8). Έπειτα από μια σύντομη περιήγηση 
στις Αίθουσες του Μουσείου, οι μικροί μαθητές καλούνταν να εντοπίσουν κάποια εκθέματα 
στους χώρους του Μουσείου, προκειμένου να συμπληρώσουν μια ακροστιχίδα για να ανακα-
λύψουν, το όνομα του μεγαλύτερου ιστιοφόρου που ναυπηγήθηκε στο Γαλαξείδι το 1875 από 
τον αρχιναυπηγό Κων/νο Παπαπέτρο. Περισσότερο εστίασαν την προσοχή τους σε ένα από 
τα λιμάνια του Γαλαξειδιού (στο Χηρόλακα), όπου υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα ναυπηγία 
του. Λίγο πριν το τέλος του προγράμματος ζωγράφισαν τον «ΑΙΟΛΟ» το ιστιοφόρο που τους 
εντυπωσίασε περισσότερο. 

Στις 23 Δεκεμβρίου 2013 στα πλαίσια των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της Δ.Ε. Γαλαξει-
δίου σε συνεργασία με μια ομάδα μαθητών σχεδιάσαμε και πραγματοποιήσαμε το εκπαιδευ-
τικό πρόγραμμα στο Μουσείο (Εικ.9). Στο α’ μέρος του προγράμματος οι μαθητές ανέγνωσαν 
κείμενα της αρχαιολόγου του Μουσείου Δελφών, κας Ανθούλας Τσαρούχα, αναφορικά με 
χριστουγεννιάτικα ήθη, έθιμα και παραδόσεις από διάφορα μέρη της Ελλάδος, αλλά και άλ-
λων χωρών. Ακολούθως οι μαθητές τραγούδησαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια με συνοδεία 
κιθάρας και φλογέρας. Στο β’ μέρος του προγράμματος κατασκευάσαμε στολίδια από χρω-
ματιστά χαρτόνια και πηλό, χριστουγεννιάτικες κάρτες και ένα μικρό χάρτινο καράβι. Στο γ’ 
μέρος του προγράμματος όλοι μαζί στολίσαμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Μουσείου 
υπό τους ήχους των καλάντων. 

Το Ναυτικό & Ιστορικό Μουσείο Γαλαξειδίου όπως σημειώνει η κα Γιάννα Γεροσίδερη Εκαπι-
δευτικός–Μουσειολόγος, στο οποίο κυριαρχούν αυθεντικά ιστορικά εκθέματα, αποτελεί έναν 
εξαιρετικά αξιοποιήσιμο χώρο για πραγματοποίηση μουσειακών εκπαιδευτικών προγραμμά-
των στο βαθμό που προάγουν τη βιωματική μάθηση και εκφέρουν αφηγήσεις για σημαντικές 
πτυχές του ναυτικού βίου και της ιστορίας στη θάλασσα. 
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Εικ. 1. Π. Πετραντζάς, Το Γαλαξείδι κατά το 1871, με τις θέσεις των ναυπηγείων. Εικ. 2. Ευθύμιος Ζήσιμος 
ή Χήρας, Η μπρατσέρα “Γ. Τριάντης”. Εικ. 3. Σωτήρης Νάνος, Πλώρη με ακρόπρωρο. 

1

2 3
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Εικ. 4. Γεώργιος Τσαουσάκης. Το λιμάνι του Γαλαξειδίου την εποχή των Ιστιοφόρων. Σχέδιο.  
Εικ. 5. Γεώργιος Τσαουσάκης, To μπάρκο “ΑΙΟΛΟΣ”. Ήταν το μεγαλύτερο ιστιοφόρο που ναυπηγήθηκε 
στο Γαλαξείδι από τον καραβομαραγκό Κωνσταντίνο Παπαπέτρο. 
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Εικ. 6. Προσπάθεια διασώσεως παραδοσιακού σκάφους από τον Ελισσαίο Χαλδεάκη.
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Εικ. 7
Εκπαιδευτικά 
προγράμματα 

στο Ναυτικό & 
Ιστορικό Μουσείο 

Γαλαξειδίου 
στις 13 & 14 
Οκτωβρίου 

2014 από την 
Εκπαιδευτικό - 
Μουσειολόγο, 

κα Γιάννα 
Γεροσίδερη.

Εικ. 8
Εκπαιδευτικά 
προγράμματα 

στο Ναυτικό & 
Ιστορικό Μουσείο 

Γαλαξειδίου στις 
18 Απριλίου 

2013, από την κα 
Χρυσάφω Τσώνου 

και την κα Ζωή 
Γκλαβάνου.

Εικ. 9
Εκπαιδευτικά 
προγράμματα 

στο Ναυτικό & 
Ιστορικό Μουσείο 

Γαλαξειδίου 
«Στολίζοντας 

το Δέντρο του 
Μουσείου», στις 
23 Δεκεμβρίου 

2013 από την κα 
Χρυσάφω Τσώνου 

και τους μικρούς 
μαθητές.
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   ναυτικό Μουσείο κρήτης. 
αναδρομή στην ιστορία του. 
Μανώλης Πετράκης 
Αρχιπλοίαρχος ΠΝ εα, Πρόεδρος Ν.Μ.Κρήτης

Αγαπητές φίλες και φίλοι της Ναυτικής Παράδοσης και Ιστορίας, 
φίλες και φίλοι των Ναυτικών Μουσείων της Ελλάδας,  
αγαπητοί συνοδοιπόροι των Ναυτικών Μουσείων μας, 
τόσον εγώ ως Πρόεδρος του Ναυτικού Μουσείο Κρήτης, όσο και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. 
που είμαστε σήμερα εδώ εκπροσωπώντας το Μουσείο μας, με πολύ χαρά συμμετέχουμε στο 
Θ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο των Ναυτικών Μουσείων μας.

Ο θεσμός των συνεδρίων των Ναυτικών Μουσείων ξεκίνησε από τα Χανιά πριν από χρόνια, 
τον Απρίλιο του 1996. Παρά τους δύσκολους καιρούς που περνούμε, συνεχίζουμε, και είμαι 
σίγουρος ότι θα συνεχίζουμε να πορευόμαστε στον δύσκολο δρόμο της ύπαρξης και επιβίω-
σης των Μουσείων μας.

Πριν από 41 χρόνια μια ομάδα επωνύμων Χανιωτών μαζί με άξιους αξιωματικούς του ΠΝ, 
με εμπνευστή τον τότε Ναύαρχο Αριστείδη Γιαννόπουλο αποφάσισαν και ίδρυσαν το Ναυτικό 
Μουσείο Κρήτης, το Μουσείο μας σαν Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

Από τα παλαιά χρόνια πριν την Ένωση, το κτίριο μας δεσπόζει στο παλαιό λιμάνι με διάφορες 
χρήσεις και έχει φωτογραφηθεί και ζωγραφιστεί πολλές φορές.

Το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης ξεκίνησε το ταξίδι του με «πλοίο» το κτίριό του και πλήρωμά από 
τους τότε άξιους ιδρυτές του. Συνέχισε το ταξίδι του πότε με φουρτούνες, πότε με μπουνά-
τσες. Το «πλοίο» επισκευάσθηκε και συντηρήθηκε και αναβαθμίστηκε και ύψωσε πολύ ψηλά 
τη σημαία του.

Ξεπέρασε τους σκοπέλους που συνάντησε, τις άγνωστες ξέρες και έπιασε απάγκιο αγκυρο-
βόλιο και έδεσε για καλά και ρίζωσε βαθειά στην κοινωνία της πόλης μας του τόπου μας, της 
πατρίδας μας. 

Συνεχίστηκε η προσπάθεια παρουσίασης της ένδοξης Ναυτικής μας Ιστορίας και παράδοσης 
και κάπου εκεί άρχισε η ανάπτυξη, η βελτίωση, η προβολή μας.

Αυξήθηκε η επισκεψιμότητά μας, αυξήθηκαν οι υποχρεώσεις μας, τα εκπαιδευτικά μας προ-
γράμματα. Καταφέραμε να τα παρακολουθούν ετησίως 4.000 παιδιά από το νησί μας και όχι 
μόνο. Όσον αφορά τους επισκέπτες μας, μας τιμούν κατ’ έτος περίπου 38-40 χιλιάδες και αυξά-
νονται συνεχώς, κάνοντας μας το πρώτο Ναυτικό Μουσείο της χώρας μας σε επισκεψιμότητα.

Το 2000 στο πλαίσιο προγράμματος πειραματικής Ναυτικής Αρχαιολογίας ανέλαβε την ανα-
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κατασκευή ενός λειτουργικού αντιγράφου Μινωικού Πλοίου του «ΜΙΝΩΑ» κατά την περίοδο 
2001-2004.

Έκανε το πρώτο του ταξίδι το Μάιο του 2004, εγκαινιάσθηκε από τον τότε Πρόεδρο της Ελ-
ληνικής Δημοκρατίας, ταξίδεψε μέχρι την Αθήνα και έλαβε μέρος στις επίσημες εκδηλώσεις 
για την Ολυμπιάδα του 2004. Αποτελεί σήμερα μοναδικό έκθεμα για χιλιάδες επισκέπτες που 
αναζητούν στοιχεία της ιστορίας των Μινωιτών προγόνων μας.

Το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης έγινε επίσημο μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Μουσείων 
ICOM. Πραγματοποίησε εκδηλώσεις τόσο στο εξωτερικό όσο και σε άλλες πόλεις.

•  Στην Ύδρα σε συνεργασία με το Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ύδρας παρουσιάσαμε την εξαιρε-
τική έκθεση για τους Φάρους του Κόσμου με γραμματόσημα και υλικό από την Υπηρεσία 
Φάρων.

•  Στο κτίριο της Παλαιάς Βουλής πριν από λίγους μήνες έγινε η παρουσίαση του Βιβλίου του 
Χατζημιχάλη Γιάνναρη «Η Κρητικοπούλα» και του Ιστορικού Ντοκιμαντέρ «1866».

•  Σε συνεργασία με τους Έλληνες των ιστορικών παροικιών της Τεργέστης και Βενετίας πραγ-
ματοποιήσαμε εκδηλώσεις που μετέφεραν την αγάπη μας για την ελληνική ναυτική ιστορία 
στο εξωτερικό και συνεχίζουμε να την πάμε ακόμα πιο μακριά.

Παράλληλα με τις εκδηλώσεις μας θα ήθελα να αναφέρω και τις διαχρονικές σχέσεις με τα 
ΕΛΤΑ και τα δύο επετειακά γραμματόσημα που εξέδωσαν μετά από πρότασή μας για τα 100 
χρόνια από την Ένωση της Κρήτης με την μητέρα Πατρίδα, με θέματα βγαλμένα από το αρχείο 
μας. Η επετειακή σειρά παρουσιάστηκε στο χώρο μας κατά τον επίσημο εορτασμό για τα 100 
χρόνια από την Ένωση, την παντοτινή Ένωση. Η συγκεκριμένη σειρά γραμματοσήμων εξα-
ντλήθηκε και είναι πλέον συλλεκτική.

Θα ήθελα να ομιλώ με τις ώρες για το Ναυτικό Μουσείο της Κρήτης για τις εκδηλώσεις και 
το έργο του αλλά ο χρόνος δεν το επιτρέπει. Μια βαριά παράδοση έργου και ιστορίας που 
είχαμε την τιμή να παραλάβουμε από την προηγούμενη διοίκηση και σήμερα, ύστερα από 41 
χρόνια συνεχούς λειτουργίας, συνεχίζουμε την προσπάθεια διατήρησης της Ναυτικής μας 
παράδοσης και Ιστορίας.

Όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να συμβούν εάν δεν είχαμε συμπαραστάτες, οι οποίοι με τον δικό 
τους τρόπο υποστηρίζουν στο έργο μας, όπως η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο Δήμος της πόλης μας 
και το Πολεμικό Ναυτικό, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη τους.

Επίσης θα ήθελα, ιδιαίτερα να τονίσω τις στενές σχέσεις που έχουμε αναπτύξει τόσο με το 
Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας με την πραγματοποίηση κοινών εκδηλώσεων, όσο και με το 
Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος, τους στυλοβάτες της Ναυτικής Ιστορίας της Ελλάδας για τη 
διαχρονική άριστη σχέση-συμπαράσταση. 

Σας ευχαριστούμε θερμά κυρία Πρόεδρε και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσουμε να πορευό-
μαστε μαζί και με την συμπαράσταση της ακούραστης μνήμης των ιστορικών γεγονότων του 
Ναυάρχου Γιάννη Παλούμπη.

Με πολύ χαρά συναντιόμαστε πάλι όλοι εμείς από τα Ναυτικά Μουσεία της χώρας. Μια συνά-
ντηση που μας φέρνει πιο κοντά για να μιλήσουμε και να γνωρίσουμε καλύτερα το έργο που 
επιτελούμε.

Ένα έργο που στα περισσότερα Μουσεία πραγματοποιείται δυστυχώς χωρίς την απαιτούμενη 
βοήθεια της πατρίδας.

Της πατρίδας μας με τα χιλιάδες χιλιόμετρα ακτογραμμών, εκατοντάδων νησιών και αμέτρη-
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της Ναυτικής Παράδοσης και Ιστορίας και αλήθεια, εάν δεν υπήρχαν όλα αυτά τα Ναυτικά 
Μουσεία, που προσπαθούν να επιβιώσουν χάρις τις προσπάθειες των απανταχού φίλων της 
θάλασσας και ιστορίας, τι θα υπήρχε; Μάλλον ένα μεγάλο κενό. Πιθανόν ένα μεγάλο τίποτα.

 Αυτό προσπαθούμε και εμείς να αποφύγουμε το μεγάλο κενό το μεγάλο τίποτα στην παρου-
σίαση της Ναυτικής Ιστορίας και ευρισκόμαστε σήμερα εδώ, στο καράβι σύμβολο των Ναυτι-
κών αγώνων της πατρίδας μας το Θ/Κ “Γεώργιος Αβέρωφ” που μας υποδέχτηκε. 

Eμείς ως λάτρεις της ιστορίας προβάλλουμε με κάθε τρόπο και συζητούμε για το έργο μας, 
για τη προσπάθεια ύπαρξης που καταβάλλουμε, ευελπιστώντας ότι κάποια στιγμή οι αρμόδιοι 
της πολιτείας θα έρθουν πιο κοντά μας και θα βοηθήσουν όπως αρμόζει. 

Υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο το έργο μας, μεταφέροντας στους επισκέ-
πτες μας, την αγάπη μας για το ναυτικό πολιτισμό του τόπου μας.

Χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη χαρά τους συνέδρους μας του Θ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου των 
Ναυτικών Μουσείων ευελπιστώντας ότι η παράδοση των συενδρίων θα συνεχιστεί και θα 
συναντηθούμε ξανά μετά από δύο χρόνια. 

Ευχαριστούμε θερμά τους διοργανωτές για την άψογη διεξαγωγή του συνεδρίου και την φι-
λοξενία και αναμένουμε ότι θα ανοίξουν νέες πόρτες συνεργασίας πραγματοποίησης κοινών 
εκδηλώσεων μεταξύ και άλλων Ναυτικών Μουσείων.

Το κτίριο  
του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης 
στο φρούριο Φιρκάς.

Το Μινωικό Πλοίο που 
κατασκευάστηκε με 
πρωτοβουλία του Ναυτικού 
Μουσείου Κρήτης στο πλαίσιο 
προγράμματος πειραματικής 
Αρχαιολογίας.
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Απόψεις της μόνιμης έκθεσης του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης.
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   Η δημιουργική προσέγγιση του παρελθόντος  
με το παρόν μέσω των ναυτικών Μουσείων:  
Η περίπτωση των Γακ / ιστορικού αρχείου-Μουσείου Ύδρας. 
Κωνσταντίνα Αδαμοπούλου 
Δρ. Ιστορικός-Αρχειονόμος, Προϊσταμένη των ΓΑΚ / Ι.Α.Μ.Υ.

Κύριε Κυβερνήτα του Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ, 
Κυρία Πρόεδρε του ΝΜΕ, 
Εκλεκτές Κυρίες, εκλεκτοί Κύριοι Σύνεδροι,
Το να ζει σήμερα και να εργάζεται κάποιος σε ένα νησί όπως η Ύδρα, ένα διεθνές τρίστρατο, θα 
το έλεγα, συνάντησης Ιστορίας, Τέχνης και Πολιτισμού, το θεωρώ αναμφίβολα τύχη μεγάλη, 
ευλογία Θεού θα την ονόμαζα… Ένα μερίδιο αυτής της ευλογίας, η θεά τύχη το επεφύλαξε 
και στην ομιλούσα.

Όταν το 1989 κλήθηκα να αναλάβω την ευθύνη της οργάνωσης και επαναλειτουργίας των 
ΓΑΚ Ύδρας, ένιωσα πραγματικά το δέος μιας τεράστιας υποχρέωσης όχι μόνον επιστημονι-
κής αλλά και πρακτικά εργασιακής αφού επρόκειτο για το δύσκολο εγχείρημα της πλήρους 
αναβίωσης μιας από τις αρχαιότερες ελληνικές αρχειακές υπηρεσίες σε επίπεδο περιφέρειας 
και μάλιστα μιας υπηρεσίας με ιδιάζουσα μορφή λειτουργίας, ουσιαστικά και κυριολεκτικά 
τρισυπόστατης, ως Αρχείο, Ναυτικό Μουσείο και Βιβλιοθήκη. 

Σήμερα, το Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο της Ύδρας του οποίου εδώ και 25 συναπτά χρόνια έχω 
την τιμή να προΐσταμαι, γιορτάζει ήδη τα 25 ήδη χρόνια επαναλειτουργίας του.

Το Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας ιδρυμένο στα 1918 ως «Ιστορικόν Αρχείον Ύδρας»1 με 
γενναία χορηγία του γόνου της Ύδρας εφοπλιστή και ευεργέτη Γκίκα Νικ. Κουλούρα2 και ορ-
γανωμένο χάρη στην ιστοριοδιφική αγάπη και την μόνιμη ενασχόληση του μετέπειτα (ισό-
βιου) Διευθυντή του, του Αντωνίου Λιγνού, γιατρού και επί 40 χρόνια Δημάρχου Ύδρας3, 
μετά από μακρά περίοδο παύσης της λειτουργίας του λόγω της ανοικοδόμησης του νέου 
επιβλητικού κτιρίου στη θέση του κατεδαφισμένου παλαιού4, έπρεπε να λειτουργήσει ξανά 
στην κυριολεξία «εκ θεμελίων» και μάλιστα με πλήρη τακτοποίηση και προβολή του ποικίλου 

1  Ιδρυτικός Νόμος 1289, στο ΦΕΚ Απριλίου 1918
2  6.000 χρυσές λίρες Αγγλίας διέθεσε στα 1918 ο Γκ. Κουλούρας για την αγορά του οικοπέδου και την ανοικοδόμηση 

του πρώτου κτιρίου του ΙΑΜΥ. Περισσότερα βλ. στο Γκίκας Ν. Κουλούρας, Αναμνήσεις από την ζωήν μου, Αθήναι 
1949, σ. 23.

3  Ο ισόβιος Διευθυντής του ΙΑΜΥ Αντώνιος Λιγνός είχε αναλάβει με ακαταπόνητο ζήλο το έργο της ταξινόμησης και 
μεταγραφής του Αρχείου της Κοινότητος Ύδρας, το οποίο δημοσιεύθηκε σταδιακά σε 16 συνολικά τόμους.

4  Το αρχικό κτίριο του ΙΑΜΥ ολοκληρώθηκε κατασκευαστικά στα 1919 με αρχιτεκτονικά σχέδια του Αναστασίου 
Ορλάνδου.
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περιεχομένου του, όχι μόνον αρχειακού αλλά και μουσειακού, που, λόγω της μακρόχρονης 
(επί 30 περίπου χρόνια) παραμονής του σε παρακείμενη υγρή δημοτική αποθήκη, έχρηζε όχι 
μόνο άμεσης σωστικής συντήρησης αλλά και μεγάλης και προσεκτικής φροντίδας ανασυ-
γκρότησης και επαναπροβολής, ειδικότερα των μουσειακών του εκθεμάτων. Κληθήκαμε δη-
λαδή να αποδώσουμε κατά το δυνατόν συντομότερα στην τοπική κοινωνία έναν πολιτιστικό 
φορέα αντάξιο σε όλα τα επίπεδα των προσδοκιών της, μια και τα νησί της Ύδρας, στο οποίο 
εδρεύουμε, ήταν και εξακολουθεί να είναι ένα ιδιαίτερο σημείο αναφοράς για το πολιτισμικό 
γίγνεσθαι της χώρας μας.

Η προσπάθεια ανασυγκρότησης ξεκίνησε άμεσα και πολλές εσωτερικές και εξωτερικές εργα-
σίες και πολύς πράγματι ανθρώπινος μόχθος χρειάστηκε επί πέντε περίπου χρόνια, ώστε να 
μπορέσουν να αποτυπωθούν, να αντικατοπτριστούν και να υλοποιηθούν οι σύγχρονοι στόχοι, 
οι σκοποί, και το επιτελούμενο έργο αυτής της - εν τη νέα της γενέσει - ιδιότυπης, για τα δεδο-
μένα τουλάχιστον των υπολοίπων ΓΑΚ, αρχειακής και ταυτόχρονα μουσειακής υπηρεσίας και 
βιβλιοθήκης. Και όλα αυτά χωρίς ασφαλώς το προαπαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό, αφού 
το διαθέσιμο προσωπικό περιοριζόταν –και συνεχίζει ακόμη και σήμερα να περιορίζεται- σε 
μία μόνο μόνιμη κρατική υπάλληλο (την γράφουσα), σε δύο ή τρεις, περιστασιακά, κατά τα 
πρώτα χρόνια συνεργαζόμενους συντηρητές του Υπουργείου Πολιτισμού5 και σε δύο ή τρεις 
κατά διαστήματα προσλαμβανόμενους συμβασιούχους υπαλλήλους, που υπηρετούσαν με 
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου το πολύ για διάστημα 8 μηνών κάθε χρόνο. 

Σε πείσμα ωστόσο των μόνιμων αυτών αντιξοοτήτων, στα 1996 τα ΓΑΚ / Iστορικό Αρχείο- 
Μουσείο Ύδρας άνοιξαν, μέσω επισήμων εγκαινίων, τις πύλες τους στο κοινό της τοπικής νη-
σιωτικής κοινωνίας και των πολυπληθών επισκεπτών του ιστορικού νησιού και η πραγματικά 
δύσβατη πορεία λειτουργίας τους ξεκίνησε.6 

Η ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΩΝ ΓΑΚ ΥΔΡΑΣ
Έχοντας στην αποκλειστική μας ευθύνη μια τέτοια, εκ των πραγμάτων πολύπλευρης πολιτι-
στικής υπόστασης, υπηρεσία, η πρόκληση που νιώσαμε ήταν πραγματικά μεγάλη και το στοί-
χημα που μοιραία μπήκε ήταν η πλήρης αναδιαμόρφωσή της, η διαδικασία εκσυγχρονισμού 
της σε όλα τα επίπεδα, η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών της και η δυνατότητα 
πρόσβασης που θα μπορούσε να παρέχει διαρκώς η δημόσια αυτή αρχειακή-μουσειακή υπη-
ρεσία και η βιβλιοθήκη της στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, τόσο σε επίπεδο εξυπηρέτησης 
των ερευνητών του αρχείου όσο και του εισερχόμενου για το μουσείο κοινού των επισκε-
πτών. Και φυσικά όλα αυτά με την αυστηρή, εννοείται, προϋπόθεση της απόλυτης διαγραφής 
από το νου μας ενός τυπικού ωραρίου εργασίας, τουτέστιν με αμέτρητες -μη αμειβόμενες ερ-
γατοώρες, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε τελικά στο ποθούμενο αποτέλεσμα: να επιτύ-
χουμε κοντολογίς τον απόλυτο συγκερασμό αυτών των- πάσης φύσεως- ιδιαιτεροτήτων που 
έπρεπε να διαχειριστούμε, με πλήρη σεβασμό τόσο στο ιστορικό παρελθόν, που η «οσμή» του 
μέσω των αρχειακών εγγράφων είναι διάχυτη παντού στο Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας, 
όσο και στη διαφύλαξη και την αισθητικά άψογη τοποθέτηση των σπουδαίων μουσειακών 
ενθυμημάτων και κειμηλίων που απόκειντο στο χώρο μας καθώς και των παλαιών και σπά-
νιων εκδόσεων της Βιβλιοθήκης μας. Ξεκινώντας ήδη από το 1991 και με πλήρη ουσιαστικά 

5  Την περίοδο αυτή τις αρχικές εργασίες συντήρησης είχε αναλάβει ο συντηρητής του ΥΠΠΟ κ. Μιχάλης Μιχαηλίδης. 
Αργότερα κειμήλιά μας συντηρήθηκαν και από τους συντηρητές του ΥΠΠΟ κ.κ. Μαρία Μιχαηλίδη, Ολυμπία 
Θεοφανοπούλου και Δημήτρη Σπαθούλα.

6  Τα πολυπόθητα και πολυσυζητημένα «θυρανοίξια» έγιναν τελικώς την 6η Ιουλίου 1996 από τον τότε Υπουργό 
Παιδείας κ. Γιώργο Παπανδρέου. 
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ανυπαρξία βοήθειας ταξινόμων, βιβλιοθηκονόμων κλπ. σε ό,τι αφορούσε τις αρχειακές ερ-
γασίες ή τις συμβουλές ειδικών μουσειολόγων σε ό,τι αφορούσε το μουσειακό τμήμα, κατα-
φέραμε πράγματι σε λίγο σχετικά χρονικό διάστημα όχι μόνο να ανασυγκροτήσουμε και να 
αναταξινομήσουμε το ήδη υπάρχον σημαντικό αρχειακό υλικό αλλά και να προσκτήσουμε 
νέα, ιστορικώς ενδιαφέροντα αρχεία, δημόσια και ιδιωτικά (τα περισσότερα από τα οποία τα-
ξινομήθηκαν ενώ για κάποια άλλα η ταξινόμηση συνεχίζεται) καθώς και να διαμορφώσουμε 
κατά το δυνατόν άψογα το μουσειακό μας χώρο τοποθετώντας κατάλληλα, προβάλλοντας 
και κυρίως τεκμηριώνοντας επιστημονικά με ειδικές επεξηγηματικές λεζάντες τα μουσειακά 
μας κειμήλια7. Εν κατακλείδι λοιπόν θα έλεγα ότι ναι, σήμερα, με συνεχή και κοπιώδη αγώνα 
έχουμε κατορθώσει πλέον να μιλούν όλοι πολύ θετικά για την ξεχωριστή φυσιογνωμία των 
ΓΑΚ / Ι.Α.Μ. Ύδρας, για μια, όπως την αναφέρουν τα πάσης φύσεως ΜΜΕ, «υποδειγματική 
δημόσια περιφερειακή υπηρεσία» οι δε κατά καιρούς διατελέσαντες αρμόδιοι Υπουργοί να 
την έχουν επανειλημμένα προτείνει ως «πιλοτική»8 για τις υπόλοιπες υπηρεσίες των ΓΑΚ. 
Σήμερα τα ΓΑΚ Ύδρας λειτουργούν ως δημόσια περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχεί-
ων του Κράτους και τελούν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων. 
Οικονομικά διαχειρίζονται τα έσοδα και έξοδα τους αυτόνομα, μέσω του Φορέα Διαχείρισης 
ο οποίος λειτουργεί με πρόεδρο την ομιλούσα, τις εισπράξεις δηλαδή τόσο από την είσοδο 
κοινού στους εκθεσιακούς χώρους όσο και τις εισπράξεις του Πωλητηρίου του Μουσείου 
(από τις οποίες σημειώστε ότι μισθοδοτούνται οι 4 υπάλληλοι που εξυπηρετούν την υπηρεσία 
μας). Γνωρίζοντας επίσης ότι η χορηγία και ιδιαίτερα η πολιτιστική είναι μια επιπλέον μορφή 
οικονομικής ενίσχυσης του πολιτισμού και της τέχνης η οποία συμπληρώνει τα κενά που δεν 
μπορεί σε καμία περίπτωση να καλύψει η όποια χρηματοδότηση του πολιτισμού από το κρά-
τος, έχουμε εστιάσει την πολιτική και τις προσπάθειές μας στον τομέα των χορηγιών, μέσω 
των οποίων πράγματι πραγματοποιούνται κάθε καλοκαίρι ποικίλες πολιτιστικές παρεμβάσεις 
υψηλού πάντοτε επιπέδου.

ΟΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ
Το ισχυρό μας κίνητρο και το επιχείρημά μας για την εξεύρεση αυτών των χορηγών απο-
τελούσε και αποτελεί αφενός η υπηρεσιακή αξιοπιστία που είχαμε ήδη κερδίσει μέσω της 
δουλειάς μας όλα αυτά τα χρόνια, αφετέρου η δυναμική, έγκυρη  και ελκυστική προς αυτούς 
παρουσίαση του προτεινόμενου κάθε φορά για  επιχορήγηση προγράμματος. Οπωσδήποτε 
ο ρόλος των προσωπικών γνωριμιών και επαφών δεν ήταν και δεν είναι ποτέ αμελητέος. 
Αναπτύξαμε δημόσιες σχέσεις με τους πάντες και τα πάντα προσπαθώντας να κάνουμε κοι-
νωνούς των αναγκών μας ανθρώπους εύρωστους πνευματικά και υλικά. Όλα τα παραπάνω 
όμως, χρειάζονται μόχθο, επιμονή και υπομονή. Χρειάζονται συνεχές τρέξιμο, χρειάζονται 
αληθινή «κατάθεση» ψυχής. Οι «αναλήψεις» πάντως δεν άργησαν να φανούν, επιβραβεύο-
ντας την αγωνία και τους κόπους μας. Το ένα μετά το άλλο μερικά από τα σημαντικότερα 
Ιδρύματα της χώρας μας, μεγάλοι Τραπεζικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, γνωστά δημόσια και 
ιδιωτικά ΜΜΕ καθώς και ιδιώτες χορηγοί, χορήγησαν, ξαναχορήγησαν και συνεχίζουν να χο-
ρηγούν έστω και με μειωμένους πλέον ρυθμούς (λόγω των ζοφερών καιρών) τα ΓΑΚ/ Ιστο-
ρικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας και τις επιστημονικές ή τις πολιτιστικές του δράσεις, είτε αυτές 

7  Εκθέσεις Πεπραγμένων ΓΑΚ/ΙΑΜΥ ετών 1992-1995.
8  Προφητική πράγματι η γραπτή δήλωση του τότε Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Γεράσιμου Αρσένη από 

την επίσκεψή του στα ΓΑΚ/ΙΑΜ Ύδρας. Έγραφε σχετικά στο τηρούμενο από την υπηρεσία μας Βιβλίο Επισκεπτών ο 
κ. Υπουργός: « Θερμά συγχαρητήρια για τη θαυμάσια δουλειά που επιτελείτε όλοι σας, κάτω από δύσκολες συνθή-
κες… Πιστεύω ότι ο συνδυασμός Αρχείου-Μουσείου είναι ένα πρότυπο που πρέπει να το ακολουθήσουν και άλλες 
πόλεις… Γερ. Δ. Αρσένης 12/10/1997». 
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λέγονταν εκδόσεις, είτε ειδικές ή εικαστικές εκθέσεις, είτε άλλες πάσης φύσεως εκδηλώσεις 
πολιτισμού, τις οποίες μάλιστα λόγω της νησιωτικής μας έδρας οριοθετήσαμε ελκυστικότερα 
σε επίπεδο καλοκαιριού με τη θεσμική ονομασία «Πολιτιστικό Καλοκαίρι Ύδρας». Η ελάχιστη 
ανταπόδοσή της δικής μας υπηρεσίας στις ευγενικές αυτές και εξόχως φιλογενείς χειρονο-
μίες ήταν η σήμανση και αναγγελία των συγκεκριμένων Χορηγών στην ιστοσελίδα μας9, στα 
έντυπά μας (καταλόγους, προσκλήσεις,αφίσες, εξωτερικά bunners κλπ), καθώς και η ανακοί-
νωσή τους ως χορηγών μέσω των διαφόρων ΜΜΕ. Μία άλλη επίσης οφειλό<μενη εκ μέρους 
μας ανταπόδοση ήταν η δημιουργία ευδιάκριτου τιμητικού χώρου εντός του κτιρίου μας, στον 
οποίο αναγράφονται οι Χορηγοί-Ευεργέτες των ΓΑΚ / Ιστορικού Αρχείου-Μουσείου Ύδρας.

Το μουσειακό τμήμα της υπηρεσίας που αποτελεί ένα αμιγώς Ναυτικό Μουσείο, ταυτόχρονα 
με όλα τα παραπάνω, «ξαναχτιζόταν» βήμα προς βήμα και ήταν μια επίσης επίπονη και κοπιώ-
δης επιχείρηση αφού, τα περισσότερα από τα κειμήλια που ήδη υπήρχαν στη συλλογή του πα-
λαιότερου ΙΑΜΥ (μέλη πλοίων του Αγώνα, ακρόπρωρα, ακροστόλια, πίνακες, χάρτες10, όπλα, 
ενδυμασίες, σπουδαία μικροκαλλιτεχνήματα κλπ) λόγω της πολύχρονης αποθήκευσής τους 
έχρηζαν -σε πρώτη φάση- άμεσης συντήρησης και έπρεπε για το σκοπό αυτό να μεταφέρο-
νται κάθε φορά εκτός νησιού, στα εργαστήρια συντήρησης της Αθήνας, καλά συσκευασμένα 
και ασφαλισμένα, με τη συνοδεία πάντοτε της γράφουσας αλλά και..αστυνομικών οργάνων! Η 
εντυπωσιακή εν τέλει συντήρησή τους11 και η μετά την πάροδο 5 περίπου ετών τοποθέτησή 
τους και η οριστική διαμόρφωση του χώρου του μουσείου αποτέλεσε και αποτελεί, εκτός 
των άλλων, πόλο έλξης πολυπληθών επισκεπτών αφού, σύμφωνα με τα τηρούμενα από την 
υπηρεσία μας στατιστικά στοιχεία, περί τις 20-25.000 ατόμων, ελλήνων και ξένων, επισκέ-
πτονται ετησίως τους εκθεσιακούς μας χώρους12. Οι δωρεές κειμηλίων και ενθυμημάτων 
που ακολούθησαν την έναρξη λειτουργίας είναι αληθινά εντυπωσιακές ως προς τη σπουδαι-
ότητα αλλά και τον αριθμό. Οι Υδραίοι άνοιξαν στην κυριολεξία τα σεντούκια τους και ξέθαψαν 
λησμονημένους θησαυρούς! Αρκεί μόνο να αναφέρουμε το γεγονός ότι από τα 350 περίπου 
κειμήλια που αποτελούσαν την αρχική συλλογή του ΙΑΜΥ κατά την παραλαβή του το 1991, ο 
σημερινός αριθμός τους έχει ανεβεί στις 3.000 εκθεμάτων περίπου. Εξυπακούεται ασφαλώς 
ότι το σημαντικό και πρωταρχικής σημασίας κίνητρο της σταθερής, απρόσκοπτης και διαρ-
κούς υπηρεσιακής λειτουργίας μας (παρά τα γνωστά αναρίθμητα εμπόδια του δημοσίου που 
αποτελούν, επαναλαμβάνουμε, απαγορευτική φραγή σε τέτοιου είδους μακρόπνοες ανορ-
θωτικές πολιτικές) καθώς και η συνεχής προς τα έξω προβολή του κοινωνικού ρόλου και 
του έργου των Αρχείων ήταν αυτά που δημιούργησαν εμπιστοσύνη και ευαισθητοποίησαν 
τους συμπολίτες μας και ως προς τις διάφορες δωρεές, δημιουργώντας έτσι ένα διαθέσιμο 
κοινό εθελοντών και υποστηρικτών του έργου μας. Επιπλέον το Αρχείο-Μουσείο Ύδρας έχει 
την ξεχωριστή πανελληνίως «πρωτιά» να λειτουργεί καθημερινά σε επίπεδο επταήμερου και 
μάλιστα και πρωϊ (9-4 μ.μ.) και απόγευμα (7.30-9.30) γεγονός το οποίο συζητιέται θετικότατα 
από όλους και χαιρετίστηκε ιδιαίτερα επίσης θετικά από τα διάφορα ΜΜΕ13.

9  www.iamy.gr
10  Μεταξύ αυτών και η Μεγάλη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου, τυπωμένη στη Βιέννη το 1797, δωρεά του Δημητρίου Α. 

Ζογγού
11  Τη συντήρηση των κειμηλίων μας ανέλαβαν κατά χρονολογική σειρά εργασιών οι συντηρητές της Αρχαιολογικής 

Υπηρεσίας κ.κ. Μιχάλης Μιχαηλίδης, Μαρία Μιχαηλίδη, Ολυμπία Θεοφανοπούλου και Δημήτρης Σπαθούλας.
12  Η παρατηρούμενη πανελληνίως «κρίση» των Μουσείων τα τελευταία χρόνια έχει ασφαλώς επηρεάσει και το 

Αρχείο-Μουσείο Ύδρας ως προς τον αριθμό των επισκεπτών. 
13  Εφημ. Πρώτο Θέμα φ. 16ης Ιουνίου 2013, Εφημ. Ελεύθερος Τύπος, φ. 30 Ιουνίου 2013, σ. 36, Περιοδ. Πέλαγος, τχ. 

29, 2013, σ. 46-51, Περιοδ. Culture, τχ. Ιουλίου 2013, σ. 48-5. 
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ΤΟ «ΠΑΝΤΡΕΜΑ» ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ, 
ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΑΚ/Ι.Α.Μ. ΥΔΡΑΣ
Το ιστορικό νησί στο οποίο κατοικοεδρεύουμε, η Ύδρα, είναι ένας πολύ κοντινός στην πρω-
τεύουσα και συνάμα πολύ ελκυστικός τουριστικός προορισμός όχι μόνον για τη μοναδική 
αρχιτεκτονική της ιδιαιτερότητα και τη γνωστή παντελή έλλειψη τροχοφόρων αλλά και για την 
ανέκαθεν στενή σχέση της με κάθε είδους Τέχνη, ειδικότερα δε με τη ζωγραφική. 

Το δεδομένο αυτό, όπως ήταν αναπόφευκτο, μας δημιούργησε επιπρόσθετα και άλλου είδους 
προβληματισμούς και ανησυχίες. Το μεγάλο, επιβλητικό κτίριο του Ι.Α.Μ.Υ, προσβάσιμο από 
κάθε άποψη στους επισκέπτες, αφού βρίσκεται πολύ κεντρικά στο χώρο του λιμανιού, ήταν 
πάντοτε ένα πολύ σημαντικό σημείο πολιτιστικής αναφοράς για το νησί. Το ίδιο το κτίριο δηλα-
δή λόγω της θέσης και του ύφους του πέρναγε υποχρεωτικά, και εμβληματικά αν θέλετε, στο 
μυαλό των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού ως ένας ιδανικός χώρος υλοποίησης 
εκδηλώσεων πολιτισμού. Ένα ιδανικό δηλονότι Πολιτιστικό Κέντρο για την άκρως καλλιτε-
χνική Ύδρα. 

H συγκυρία αυτή συνυφασμένη με τις σημερινές προσδοκίες και τις ανάγκες ειδικότερα της 
κοινωνίας του νησιού μας που ασχολείται κατεξοχήν με τον τουρισμό, επομένως και με οτιδή-
ποτε μπορεί να συμβάλει και να τονώσει την τουριστική της ανάπτυξη και κάτω από το πρίσμα 
των γενικότερων αλλαγών που συμβαίνουν διαρκώς γύρω μας, ενίσχυσε ακόμα περισσότερο 
και τη δική μας ανέκαθεν σταθερή θέση ότι το σύγχρονο Αρχείο-Μουσείο δεν μπορεί -και δεν 
πρέπει σε καμία περίπτωση- να είναι ένα απλό, ανιαρό «νεκροταφείο» σκονισμένων εγγράφων 
και κειμηλίων ή παροχής ληξιαρχικών αντιγράφων ή κιτρινισμένων από τη φθορά του χρόνου 
βιβλίων όπου ο «επισκέπτης θα εισέρχεται άπαξ..»14. Το κοινωνικό συνεπώς άνοιγμα του ΙΑΜΥ, 
στο οποίο ήδη προαναφέρθηκα, ήταν για μας όχι μόνον επιθυμία αλλά και μονόδρομος. Δεν 
έμενε παρά να συνδυάσουμε απόλυτα στο εξής τη συγκέντρωση, τη διάσωση, και τη διαχείριση 
των πρωτογενών πηγών της ιστορίας μας, με τη σημερινή τρέχουσα πραγματικότητα σε όλα τα 
επίπεδα τέχνης και πολιτισμού, κάνοντας το Αρχείο-Μουσείο μας εκτός από κέντρο επιστημο-
νικής έρευνας και ιστορικής τεκμηρίωσης, παράλληλα και ένα κέντρο διαρκούς πολιτιστικής 
δραστηριότητας. Η διαδικασία πραγματοποίησης αυτής της σύζευξης, αυτού του «γάμου», πολύ 
περισσότερο επιβεβλημένου παρά περίεργου, ήταν καθαρά δική μας υπόθεση. Το Αρχείο-Μου-
σείο Ύδρας δε θα ήταν σε καμία περίπτωση μια υπηρεσία δυσπρόσιτη στο κοινό. Αντίθετα θα 
γινόταν ένα κέντρο «παροχής» πολυσχιδούς, αληθινού πολιτισμού. 

Οι ενέργειες για τον σκοπό αυτό, που αναφέρονται παρακάτω, ενέργειες με σαφείς 
κοινωνικές προεκτάσεις, δεν αφορούν παρά ένα ελάχιστο-ενδεικτικό μέρος των επί 
25 συναπτά χρόνια συνεχών προσπαθειών μας.

1.  Προσφέρουμε λοιπόν στην τοπική αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία ΔΩΡΕΑΝ ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ με τον γενικό τίτλο «Οι δρόμοι της θάλασσας», θεμα-
τική που βρίσκεται που βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια με το νησιωτικό περιβάλλον του 
τόπου μας και τη μακρόχρονη ναυτική του ιστορία.

2.  Προφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥΣ ΜΑΣ ΧΩΡΟΥΣ, συνήθως 
ημίωρες η 45λεπτες τις οποίες έχουμε θεσμοθετήσει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τόσο 
στον αρχειακό όσο και στον μουσειακό μας χώρο, ξεναγήσεις εξαιρετικά χρήσιμες και απα-
ραίτητες ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όταν οι χώροι μας κατακλύζονται από 
οργανωμένα group επισκεπτών,

14  Περιοδ. Πέλαγος, τ. 29, 2013, σ. 46-51.
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3.  Διοργανώνουμε εμείς οι ίδιοι ή συνεργαζόμαστε με τρίτους φορείς για τη διοργάνω-
ση συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων, διαλέξεων, παρουσιάσεων βιβλίων κλπ. 

4.  Διοργανώνουμε κατ’ έτος σημαντικές μουσικές, θεατρικές και χορευτικές παραστά-
σεις τις οποίες παρακολουθεί συστηματικά και με ενθουσιασμό η τοπική κοινωνία αλλά και 
οι πολυπληθείς επισκέπτες του νησιού μας.

5.  Ήδη μάλιστα από τις αρχές του 2000 και με εντονότερους ρυθμούς τα τελευταία χρό-
νια, οι συνεργασίες μας έχουν επεκταθεί και σε επίπεδο διεθνές, κάνοντας σύμφωνα 
με τον Τύπο, τα ΓΑΚ/ΙΑΜ Ύδρας ένα «σταθερό σημείο αναφοράς για τη διεθνή πολιτιστική 
προβολή της Ελλάδας και της Ύδρας..». Πρόσφατα σχετικά παραδείγματα αποτελούν η συ-
νεργασία του ΙΑΜΥ με την Ελβετία και την Ισπανία για την διοργάνωση της πολύ επιτυχη-
μένης έκθεσης «Plats d’ Artistes» την οποία παρουσιάσαμε στο χώρο μας, με κεραμικά 
πιάτα ζωγραφισμένα από σπουδαίους διεθνείς καλλιτέχνες, καθώς επίσης και η πολυδια-
φημισμένη από τα ΜΜΕ συνδιοργάνωση του ΙΑΜΥ με την πρεσβεία του Καναδά του Ρεσι-
τάλ αλληλεγγύης (Concert pour la Solidarite) του διεθνούς φήμης Καναδού πιανίστα Alan 
Lefevre ο οποίος αποθεώθηκε από ένα κοινό 400 περίπου ατόμων στη ταράτσα του ΙΑΜΥ, 
παρουσιάζοντας εκτός των άλλων και συνθέσεις του γραμμένες ειδικά για την χώρα μας.

6.  Δραστηριοποιούμαστε συστηματικά, ως ΓΑΚ Ύδρας σε εκδόσεις σχετικές με την 
τέχνη. 

7.  Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε στο σημείο αυτό μια ακόμη «ηρωϊκή» προσπάθεια των 
ανθρώπων του ΙΑΜΥ στην οποία κατέβαλαν κόπο, μόχθο και άπειρες εργατοώρες: τον 
τελευταίο χρόνο, μετά από 25 ολόκληρα χρόνια λειτουργίας του ΙΑΜΥ, πραγματο-
ποιήθηκαν στο κτίριό μας εκτεταμένες επισκευές συντήρησης και αποκατάστασης. 
Το κτίριο ξανάγινε σχεδόν «γιαπί». Το κτίριο του ΙΑΜΥ στην κυριολεξία «αποσυντέθηκε» 
και «ανασυντέθηκε»... Ανανεώθηκαν οι αίθουσές μας, φτιάξαμε εξ ολοκλήρου καινούριο 
Πωλητήριο, ξαναστήσαμε και επαναπροβάλαμε με νέο μουσειακό σχεδιασμό τα εκθέματα 
του Μουσείου μας. Αυτή την περίοδο βρισκόμαστε σε διαδικασία παραγωγής νέων τεκμη-
ριωτικών πινακίδων (λεζάντες) των εκθεμάτων μας, δίγλωσσων (ελληνικά-αγγλικά), μία 
επίσης επίπονη και κοπιώδης επιστημονική εργασία.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Οι εξαίσιες φωνές της Νένας Βενετσάνου, της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, της Σαββίνας Γιαν-
νάτου, του Μάριου Φραγκούλη, της Αλίκης Καγιαλόγλου, του Λουκιανού Κηλαηδόνη, της 
Έλλης Πασπαλά, του Παντελή Θαλασσινού και τόσων άλλων μεγάλων ερμηνευτών «γέμι-
σαν» κατά καιρούς τον καλοκαιρινό αέρα στο δώμα του ΙΑΜΥ. Το πιάνο του Γιάννη Σπανού, 
του Γιώργου Χατζηνάσιου, του Σταμάτη Σπανουδάκη, του Θάνου Μικρούτσικου, του Στέφα-
νου Κορκολή, η κιθάρα του Νότη Μαυρουδή, το βιολί της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και άλλων 
πολλών σημαντικών συνθετών που έχουν τιμήσει με την παρουσία και τις μελωδίες τους το 
χώρο μας, μάγεψαν το νου και την ακοή μας. Τα σπουδαία σύνολα κλασσικής μουσικής που 
έχουν δώσει μοναδικά ρεσιτάλ στο ΙΑΜΥ ομόρφυναν ασύγκριτα τις καλοκαιρινές μας νύχτες. 
Οι όμορφες θεατρικές παραστάσεις, οι κινηματογραφικές βραδιές, τα ποικίλα αφιερώματα 
που παρουσιάσαμε στο χώρο μας αγκάλιασαν το ενδιαφέρον του κοινού και οι μοναδικές 
χορευτικές παραστάσεις που κατά καιρούς φιλοξενήσαμε «έδεσαν» απόλυτα στο αίθριο του 
τρίτου ορόφου του κτιρίου των ΓΑΚ Ύδρας με την «μυστηριακή ατμόσφαιρα» του πολύτιμου 
ιστορικού παρελθόντος που «κουβαλούν» οι δύο κατώτεροι όροφοί του.

Κλείνοντας τη σύντομη αυτή υπηρεσιακή μας επισκόπηση οφείλουμε να αναφέρουμε την 
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απλούστατη διαπίστωση ότι μετά την πάροδο τόσων χρόνων επιστημονικής αρχειακής και 
μουσειακής ενασχόλησης με παράλληλη την καταιγιστική ροή πολιτιστικής δράσης της αρ-
χειακής-μουσειακής μας υπηρεσίας, ένα και μοναδικό θεωρούμε ως το μεγάλο κέρδος, 
ως τη μεγάλη ηθική ανταμοιβή των ανθρώπων του Ιστορικού Αρχείου και Ναυτικού 
Μουσείου της Ύδρας: την μετουσίωση της αρχειακής –μουσειακής μας υπηρεσίας σε έναν 
ζωντανό οργανισμό, σε ένα αληθινό μελισσολόϊ κοινωνικής προσφοράς μέσω του πολιτισμού 
και τη συνακόλουθη με αυτά εξοικείωση, την αγάπη και το ενδιαφέρον που απέκτησε χρό-
νο με τον χρόνο το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο για ό,τι αφορά την έννοια του όρου Αρχεί-
ο-Μουσείο-Βιβλιοθήκη. Όπως κέρδος αναμφισβήτητο αποτελεί κατά τη δική μας άποψη 
αλλά και κατά γενικότερη ομολογία, αυτό το είδος «άτυπης» αλλά εξαιρετικά ουσιαστικής και 
χρήσιμης «διαφήμισης»15 που προσφέρουν τα ΓΑΚ /ΙΑΜ Ύδρας, με όχημα αυτήν ακριβώς την 
ευρύτατη, εκτός των άλλων, πολιτιστική τους δράση, τόσο στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, 
περιφερειακή υπηρεσία των οποίων αποτελούν, όσο και στο ίδιο το Υπουργείο Παιδείας στην 
διοικητική αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται αλλά και –κυριότερα- στη ναυτική κοινότητα, 
στον κόσμο των ελληνικών Ναυτικών Μουσείων, στον οποίο φύσει και θέσει ανήκουν. 

15  Για την απόδειξη των ανωτέρω περιγραφομένων παραπέμπουμε στο τηρούμενο από την υπηρεσία των ΓΑΚ 
Ύδρας δίτομο, επί του παρόντος, Βιβλίο Τύπου (Press Book), με τα πολυάριθμα άρθρα-αναφορές του τοπικού 
και του αθηναϊκού Τύπου που εξαίρουν την συνδυασμένη αυτή υπηρεσιακή δραστηριότητα των ΓΑΚ /Ιστορικού 
Αρχείου-Μουσείου Ύδρας.

Στιγμιότυπα από τις εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στο κτίριο του ΙΑΜΥ.
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Αίθουσα 
Ναυτιλίας.

Στιγμιότυπα από  
την προσέλευση  

του κοινού  
στο ΙΑΜΥ  

για προγραμμα-
τισμένη 

εκδήλωση.

Το ανανεωμένο 
Πωλητήριο.
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   ναυτικό Μουσείο λιτοχώρου.  
Πεπραγμένα 2010-2013.  
Ιωάννης Τριανταφύλλου 
Πρόεδρος Ν.Μ. Λιτοχώρου 
 
Νικόλαος Βλαχόπουλος 
τ. Πρόεδρος Ν.Μ. Λιτοχώρου

Η τετραετής παγκόσμια οικονομική κρίση, οπωσδήποτε έχει επηρεάσει και τα Ναυτικά 
Μουσεία. Δεν γνωρίζω το βαθμό επηρεασμού των λοιπών, γι’ αυτό θ’ αναφερθώ μόνον στο 
Ναυτικό Μουσείο Λιτοχώρου. Είναι δημιούργημα καθαρά συλλογικής ιδιωτικής πρωτοβου-
λίας. Ιδρύθηκε από την Ένωση Ναυτικών Λιτοχώρου, Σωματείο που λειτουργεί από το 1908.

Δεν χρηματοδοτείται από κανένα κρατικό – περιφερειακό ή δημοτικό φορέα. Μόνο ο Δήμος 
Λιτοχώρου (νυν Δήμος ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ) μας έδωσε με μακροχρόνια «ΔΩΡΕΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗ-
ΣΗ ΧΡΗΣΗΣ» τους χώρους στέγασης του Μουσείου.

Μοναδικά μας έσοδα είναι: 

Α)  Τα 2 ευρώ εισιτήριο που πληρώνει ο επισκέπτης (εξαιρούνται μαθητές-σπουδαστές-φοιτη-
τές-ένστολοι των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας-ΑΜΕΑ και παιδιά κάτω των 
12 ετών). Δυστυχώς λόγω της κρίσης τα έσοδα αυτά συρρικνώθηκαν κατά 50%. Φτάσαμε 
στο σημείο να φθάνουν στην είσοδο και βλέποντας τα δύο (2) ευρώ να γυρίζουν πίσω ή να 
είναι δυο ζευγάρια και 4 παιδιά και να μπαίνουν ένας γονέας από το κάθε ζευγάρι μειώνο-
ντας το κόστος στα μισά. 

Β)  Από τις συνδρομές των μελών 10 ευρώ ετησίως. Κι εδώ παρατηρείται μείωση εσόδων. 
Άλλοι αδρανοποιούνται-Δύσκολα εγγράφονται νέα μέλη αλλά κι εκείνοι που αντί για 5€ 
άφηναν 10-20-50 ακόμη και 100 € τα περιόρισαν στο ελάχιστο.

Όλες οι εργασίες: Καθαριότητα-ώρες λειτουργία-ξενάγηση κλπ καλύπτονται εθελοντικά από 
τα μέλη του Δ.Σ. του Ναυτικού Μουσείου. Διστάζουμε να πάρουμε ακόμη κι εθελοντές κατά 
την περίοδο υψηλής επισκεψιμότητας. Φοβόμαστε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας, 
αφού σε ανάλογη ερώτηση η απάντηση είναι ξεκάθαρη. 

Εφ’ όσον υπάρξει καταγγελία, καμία υπεύθυνη δήλωση για εθελοντική εργασία δεν σας απαλ-
λάσσει των ευθυνών που προβλέπει ο νόμος. 

Αυτοί είναι και οι λόγοι του μειωμένου ωραρίου λειτουργίας του Ν.Μ. Λιτοχώρου, που σαν 
αποτέλεσμα έχει: από τα 100 και πλέον σχολεία όλων των βαθμίδων που επισκέπτονται το 
Λιτόχωρο σε ημερήσιες εκδρομές έχουν την ευκαιρία για επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο 
μόνο όσα έχουν κλείσει ραντεβού. Από τα 500 πούλμαν, οργανωμένα γκρουπ που επισκέ-
πτονται το Λιτόχωρο σχεδόν κανένα δεν επισκέπτεται το Ναυτικό Μουσείο. Σημειωτέον ότι τα 
γκρουπ αυτά είναι σε ποσοστό 80% Βαλκάνιοι και Ανατολικοευρωπαίοι. Είναι ακριβώς αυτοί 
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οι λαοί στους οποίους προσπαθούμε να περάσουμε τις θέσεις μας για την Ελληνικότητα της 
Μακεδονίας – την κουλτούρα μας και τα άλλα εθνικά θέματα. 

Με ικανοποίηση άκουσα το Μάρτιο του 2014 τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει: «Φέτος τα 
μουσεία της χώρας μας θα λειτουργούν από το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, 7 μέρες τη βδομά-
δα». Το επιβεβαίωσε και ο αρμόδιος Υπουργός: «ότι από την 1η Απριλίου 2014 τα μουσεία της 
χώρας μας λειτουργούν από το πρωί έως τις 8 το βράδυ, 7 μέρες τη βδομάδα».

Όσα τηλέφωνα κι αν κάναμε σε περιφέρεια-στο Δήμο-στον ΟΑΕΔ η απάντηση ήταν μια, «Δεν 
έχουμε τέτοια ενημέρωση μέχρι σήμερα». Δυστυχώς για μια φορά ακόμη διαπιστώνουμε ότι, 
με τον όρο τα Μουσεία της χώρας μας εννοούμε μόνο τα Μουσεία της Αθήνας, αφού για τους 
εκάστοτε κρατούντες «Ελλάδα είναι μόνο η Αθήνα».

Παρά την οικονομική κρίση, τα πεπραγμένα της περιόδου 2010-2013 θα τα χαρακτηρίσουμε 
κάτι περισσότερο από καλά.

2010:  Πραγματοποιήσαμε επαγγελματικό μνημόσυνο, με αποκαλυπτήρια αναλόγου μνημεί-
ου με τα ονόματα των Λιτοχωριτών Ναυτικών από το 1900 μέχρι σήμερα. Αυτών που 
η θάλασσα έκοψε νωρίς τη ρότα του ταξιδιού τους, σε ναυάγια, εξαφανίσεις, εργατικά 
ατυχήματα, convoy θανάτου 1939-1945.
Πολλοί από αυτούς έφυγαν άκλαυτοι, ακήδευτοι, ασυνόδευτοι, χωρίς το τελευταίο 
αντίο, χωρίς τον τελευταίο ασπασμό από τους συγγενείς και φίλους.

2011:  Διοργανώσαμε τρίμηνη έκθεση με θεματικές ενότητες:
Α) Η ιστορία της χαρτογράφησης με αυθεντικούς Ναυτικούς χάρτες 16ου έως 19ου αιώνα.
Β) Θωρηκτό Καταδρομικό «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» 100 χρόνια ιστορίας 1911-2011.

2012: Τρίμηνη έκθεση (Διοράματα + φωτογραφίες) με θεματικές ενότητες:
Α) Επαναστατικά κινήματα στην Μακεδονία 1821-1912 
Β) Ανδραγάθημα Ναυάρχου Βότση 1912 μέσα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. 
Γ) Μακεδονικός αγώνας 1903-1908. 
Δ) Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913.

2013:  Στήσαμε την ιστοσελίδα του Μουσείου μας (Οκτώβριος 2011), που μέχρι σήμερα την 
έχουν επισκεφθεί περί τους 350.000 χρήστες (www.nmlitohorou.gr). Οι αναρτήσεις 
μας καλύπτουν όλα τα ιστορικά επετειακά γεγονότα του έθνους μας. Επαναφέρουμε 
στη μνήμη όλη την υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά του Λιτοχώρου και της ευ-
ρύτερης περιοχής από το 18ο αιώνα μέχρι σήμερα. 
Κατασκευάσαμε ορειχάλκινο ανδριάντα «του αφανούς Λιτοχωρίτη Ναυτικού». Είναι 
αυτός που μπόλιασε την ντόπια κουλτούρα με ότι καλύτερο γνώρισε στην πολύχρονη 
διαδρομή του σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Υδρογείου «αφού πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων 
ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω». 

Παρουσιάσαμε το βιβλίο «ΜΙΧΑΗΛ» του Ανδρέα Αλμαλή που πραγματεύεται τα ιστορικά δρώ-
μενα στο Λιτόχωρο και τον Όλυμπο την περίοδο 1804-1832.

Κατασκευάσαμε το π.π. τορπιλοβόλο 11 και τις προτομές του κυβερνήτη Ναυάρχου Ν. Βότση 
και των Λιτοχωριανών καπεταναίων Ν. Βλαχόπουλο και Μ. Κωφού, πλοηγών του εγχειρήμα-
τος της τορπιλικής ανατίναξης του Τουρκικού θωρηκτού ΦΕΤΧΙ – ΜΠΟΥΛΕΝΤ 18 Οκτ. 1912.

Εμπλουτίσαμε την συλλογή του μουσείου μας με τις κατασκευές ενός Γολετόμπρικου ιστιο-
φόρου του 1863 της Λιτοχωρίτικης συντεχνίας «Μπακλαβά».

Μέσα στα παλαιά ιστιοφόρα και π/κ που χαρακτηρίστηκαν διατηρητέα είναι και το Πέραμα 
«ΕΛΕΝΗ Π.» Ν.Υ. 167. Πρόκειται για το «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.» της Λιτοχωρίτικης συντεχνίας οικ. 
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«ΑΝΔΡΙΑ». Η ναυπήγησή του ξεκίνησε στη Σκιάθο το 1940. Με την κήρυξη του Β΄ Παγκό-
σμιου Πολέμου σταμάτησαν οι εργασίες. Τελικά καθελκύσθη μετά τον πόλεμο με το όνομα 
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.» Ν.Θ. 124. Αργότερα αγοράστηκε από την οικογένεια Παρασκευά και μετο-
νομάσθη σε «ΕΛΕΝΗ Π.» Ν.Υ. 167.

Κατασκευάσαμε βιβλιοθήκη – αρχείο Λιτοχώρου 4,30 Χ 3,00 Μ. που έχει ήδη εμπλουτιστεί με 
500 βιβλία: ιστορικού – εθνολογικού – ναυτιλιακού περιεχομένου και ιστορικά αρχεία του τό-
που. Στα ανωτέρω πρέπει να προστεθούν: πολλές αναρτήσεις στο διαδίκτυο – δημοσιεύσεις 
στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, που ο χρόνος δεν μου επιτρέπει να παραθέσω. 

Ενδεικτικά αναφέρω:

• Ο ρόλος της Ελληνικής ναυτιλίας στην απόβαση της Νορμανδίας 1944.

•  Ο ρόλος και οι θυσίες του εμπορικού ναυτικού κυρίως σε ανθρώπινες ψυχές (2.500-3.000) 
ναυτικοί και του Β΄Π.Π. 1939-1945. 

•  Δίγλωσσο αφιέρωμα για τα 100 χρόνια (1912-13+2012-13) ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και 
ο ρόλος των μεγάλων δυνάμεων της εποχής για το «Μακεδονικό ζήτημα» δημοσιεύτηκε 
στο διαδίκτυο σε Ελλάδα και SIDNEY Αυστραλίας.

•  Μετά από αξιολόγηση της αρμόδιας επιτροπής του διεθνούς κυκλοφορίας Αμερικανικού επι-
στημονικού περιοδικού: “International Journal of contemporary research”, δημοσιεύτηκε 
η έρευνα-μελέτη της επιμελήτριας του Ναυτικού Μουσείου Λιτοχώρου κυρίας Σαπφώ 
Μορτάκη (Δρ. της Ιστορίας της τέχνης, ειδίκευση: Διαχείριση του πολιτιστικού προϊόντος) 
με θέμα: Cultural Tourism and environment. The example of Maritime Museum of Litohoro 
Greece.

Είμαστε το μοναδικό Ναυτικό Μουσείο στον Βορειοελλαδικό χώρο που έχει καταγράψει-δια-
σώσει και προβάλει την ιστιοφόρο εμπορική ναυτιλία από τον 18ο αιώνα μέχρι σήμερα.

Τελειώνοντας θέλω να διαβεβαιώσω ότι εμείς όλοι οι παράγοντες του Ν.Μ.Λιτοχώρου, ρο-
μαντικοί-νοσταλγοί-εραστές της θάλασσας, θεματοφύλακες της υλικής και άυλης ναυτικής 
μας κληρονομιάς, πιστοί στη ρήση των προγόνων μας: «Έχουμε γη και πατρίδα όσο έχουμε 
πλοία στη θάλασσα» εφ’ όσον κατά το Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας: Το εμβαδό του κατα-
στρώματος του πλοίου, θεωρείται επέκταση του χερσαίου εδάφους, της χώρας της οποίας 
την σημαία φέρει το πλοίο. Θα συνεχίσουμε τον εμπλουτισμό και την ξενάγηση προβολή στο 
Ν.Μ.Λιτοχώρου μέχρις ότου κάποιοι ευαισθητοποιηθούν και αναλάβουν τις ευθύνες που 
τους ανήκουν και δεν θ’ αφήσουν να φθάσουμε στο «Η ΕΛΛΑΣ ΕΑΛΩ», όπως κάποτε είπαμε: 
«Δυστυχώς η πόλις εάλω».

Θα κλείσω υπενθυμίζοντας τη ρήση του Θουκυδίδη: «οι γαρ πατέρες ημῶν την αρχήν ἐκτεί-
σαντο οὒκ άλλω τινί ἢ τῇ περιουσία του Ναυτικοῦ ἰσχύοντες».
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Μνημείο με τα ονόματα των Λιτοχωριτών Ναυτι-
κών από το 1900 μέχρι σήμερα που έχασαν τη ζωή 
τους σε ναυάγια, εξαφανίσεις, εργατικά ατυχήματα.

Ορειχάλκινος ανδριάντας «του αφανούς Λιτο-
χωρίτη Ναυτικού».

Προτομές του κυβερνήτη Ναυάρχου Ν. Βότση και των Λιτοχωριανών καπεταναίων Ν. Βλαχόπουλο και  
Μ. Κωφού, πλοηγών του εγχειρήματος της τορπιλικής ανατίναξης του Τουρκικού θωρηκτού Φετχί-Μπου-
λέντ 18 Οκτ. 1912.
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Πέραμα «ΕΛΕΝΗ Π.» Ν.Υ. 167.
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Γολετόμπρικο ιστιοφόρο του 1863 της Λιτοχωρίτικης συντεχνίας «Μπακλαβά».
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   Ίδρυμα Μαρία τσάκος.  διεθνές κέντρο ναυτικής Έρευνας  
και Παράδοσης. 
Σταύρος Μιχαηλίδης 
Υποναύαρχος ΛΣ εα, Γενικός Διευθυντής Ιδρύματος Μαρία Τσάκος Δ.Κ.Ν.Ε.Π.

Κυρίες και κύριοι,
Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση ευρίσκομαι σήμερα σ΄ αυτό το ιστορικό πλοίο, το εύδρομο 
“Γεώργιος Αβέρωφ”, όχι μόνο γιατί οικεία πρόσωπα έχουν υπηρετήσει σ’ αυτό το ιστορικό 
πλοίο, αλλά και εκ του γεγονότος ότι η ιδιαίτερη πατρίδα μου η Χίος, όπως και άλλα νησιά του 
Β.Α. Αιγαίου, οφείλουν την ελευθερία τους στην επιχειρησιακή δράση του και στην ανδρεία 
αυτών που το υπηρέτησαν εκείνη την ηρωική περίοδο.

Κατ΄ αρχάς να ευχαριστήσω τους διοργανωτές αυτού του σπουδαίου συνεδρίου για την ευ-
καιρία που μας έδωσαν να παρουσιάσουμε το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος Δ.Κ.Ν.Ε.Π. και να τους 
συγχαρούμε ειλικρινά, διότι αυτή την δύσκολη περίοδο ανέλαβαν αυτό το βαρύ πράγμα-
τι φορτίο. Βεβαίως για άλλη μια φορά διαπιστώνω ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο για την 
Πρόεδρο του Ν.Μ.Ε. την αγαπητή μας κυρία Παλούμπη –Αναγνωστοπούλου. Θερμά συγχα-
ρητήρια.

Το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος Δ.Κ.Ν.Ε.Π. δεν είναι μουσείο. Θα μπορούσε όμως και να είναι, λόγω 
της ιστορίας του κτηρίου που το στεγάζει, γνωστό ως Λιβανούδικο, αλλά και των κειμηλίων 
που το κοσμούν.

Το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος Δ.Κ.Ν.Ε.Π. είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που ιδρύθηκε 
από τον καπετάν Παναγιώτη Τσάκο και την οικογένειά του το 2008. Ουσιαστικά όμως άρχισε 
τη λειτουργία του, τις δραστηριότητές του τον Μάιο του 2011 με την ανάληψη των καθηκό-
ντων του πρώτου Διοικητικού και Επιστημονικού Συμβουλίου, με Πρόεδρους τον επίτιμο Γ. 
Γ. του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) Ναύαρχο κ. Ευθύμιο Μητρόπουλο και τον 
καθηγητή και ακαδημαϊκό κ. Σταμάτη Κριμιζή, αντίστοιχα.

Η κοινωνική και πολιτιστική προσφορά της οικογένειας Τσάκου ξεκινά αρκετά χρόνια πίσω, 
τέσσερις δεκαετίες περίπου, όταν το 1978 ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος ίδρυσε στο Μοντε-
βιδέο της μακρινής Ουρουγουάης το Maria Tsakos Fundation, προς τιμή της μητέρας του 
Μαρίας, με σκοπό τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. Αυτή η 
επιτυχημένη δραστηριότητα συνεχίζεται μέχρι σήμερα έχοντας μυήσει στο ελληνικό πνεύμα 
χιλιάδες λατινοαμερικάνους.
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Ό ίδιος λέει: «Η δημιουργία του Maria Tsakos Fundation ήταν οφειλή στους προγόνους μας. 
Παρακαταθήκη στις γενιές που έρχονται, στις γενιές που αναλαμβάνουν το βαρύ φορτίο της δι-
ατήρησης και διάδοσης της πολύτιμης και τόσο πλούσιας ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.» 

Μετά από το ίδρυμα της Ουρουγουάης ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για το ξεκίνημα και μιας 
θαλασσινής πορείας με στόχο την προώθηση της έρευνα και της μελέτης της Ελληνικής και 
Διεθνούς Ναυτιλίας, του ναυτικού πολιτισμού και της ναυτικής παράδοση, καθώς επίσης την 
αναβάθμιση, προβολή, ανάδειξη και αναγνώριση της προσφοράς του ναυτικού επαγγέλματος 
και της ναυτιλίας.

Με άλλα λόγια το Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης επιδιώκει τον επανα-
προσδιορισμό της σχέσης των νέων της Ελλάδας με την θάλασσα και προσεγγίζει τις προ-
σκλήσεις της σύγχρονης παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας με την μελέτη, την έρευνα, την 
καινοτομία, την τεκμηρίωση, την ανάπτυξη και την παραγωγή νέων ιδεών. Για την επίτευξη 
των στόχων μας συνεργαζόμαστε σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο με φορείς που δραστηρι-
οποιούνται στους χώρους της ναυτιλίας, της παιδείας, του πολιτισμού, της προστασίας του 
περιβάλλοντος και της ναυτικής παράδοσης. Παράλληλα, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές 
του ιδρύματος σε έργα για τη φροντίδα της παιδικής ηλικίας και φιλανθρωπίας.

Το όραμα του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος Δ. Κ. Ν. Ε. Π. περιγράφεται σε τρεις γραμμές ως εξής: 
«Εμείς στο Ίδρυμα Μαρία Τσάκος είμαστε ευγνώμονες για όσα μας προσφέρει η θάλασσα και 
οι άνθρωποί της και εργαζόμαστε για την προαγωγή της ελληνικής και παγκόσμιας ναυτιλίας 
και την διατήρηση της ναυτικής παράδοσης.» 

Το ίδρυμα έχει έδρα τη Χίο και στεγάζεται σε ένα ιστορικό νεοκλασικό στη θέση Κάτω Γιαλός, 
δίπλα στο λιμάνι, που περιήλθε στην κυριότητα της οικογένειας Τσάκου το 2004. Πρόκειται 
για ένα κτήριο μνημείο της αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα, που συνδέεται με ιστορικές στιγ-
μές και σημαντικές οικογένειες του τόπου και της Ναυτιλίας μας.

Των Ζυγομαλάδων, εμπόρων και εφοπλιστών του 19ου αιώνα, του πρώτου πολιτικού Διοι-
κητή της Χίου μετά την απελευθέρωση Δημητρίου Αναστασίου Θεοδωράκη δισέγγονου του 
ναυάρχου Τομπάζη και των Λιβανών. Του Μιχαήλ Γεωργίου Λιβανού και του Γεωργίου Μι- 
χαήλ Λιβανού.

Το οικόπεδο στο οποίο κατασκευάστηκε το κτήριο, σχηματίστηκε γύρω στο 1865 όταν πραγ-
ματοποιήθηκαν έργα προσχώσεων για την βελτίωση του Λιμανιού της Χίου. Η κατασκευή 
του ξεκίνησε το 1888 και ολοκληρώθηκε μετά από τέσσερα χρόνια το 1892, κληρονομώντας 
μας ένα κτήριο με μοναδικά δείγματα αρχιτεκτονικής, όπως το ιωνικό πρόπυλο με τις ημι-
κυκλικές κλίμακες, τοξοστοιχίες με στοιχεία του λόγιου εκλεκτικισμού των αρχών του 20ού 
αιώνα και το ζωγραφικό διάκοσμο στις οροφές και τους κατακόρυφους τοίχους με μεγάλη 
ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων. Η Ελληνική πολιτεία το 1975 χαρακτήρισε το οίκημα «ως 
χρήζον ειδικής Κρατικής Προστασίας, καθόσον αποτελεί θαυμάσιον δείγμα αρχιτεκτονικής 
του παρελθόντος αιώνος».

Η οικογένεια Τσάκου με τον σεβασμό που άρμοζε στο ιστορικό αυτό κτήριο ανέθεσε σε ομά-
δες ειδικών επιστημόνων την ευθύνη της εκ βάθρων ανακαίνισής του για να στεγάσει το 
Ίδρυμα Μαρία Τσάκος Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης.

Στο διάστημα της τριετούς δράσης του το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος έχει αναπτύξει σημαντική 
πολιτιστική, εκπαιδευτική, ερευνητική, φιλανθρωπική και κοινωνική δράση.

Πολύ συνοπτικά αναφέρω τη διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων, εκδόσεις επιστημονικών 
και λογοτεχνικών βιβλίων, την φιλοξενία εικαστικών εκθέσεων, θερινών πανεπιστημιακών 
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σχολείων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών ταξιδιών με το ιστιοφόρο του 
Ιδρύματος “ΜΑΝΙΑ”. Έχουμε φιλοξενήσει επανειλημμένως στο σπίτι της αείμνηστης Μαρίας 
Τσάκου στα Καρδάμυλα της Χίου για τις καλοκαιρινές διακοπές, παιδιά από τα χωριά SOS, το 
Χαμόγελο του Παιδιού, την Κιβωτό του Κόσμου, αλλά και από το εξωτερικό.

Είμαστε δε πολύ χαρούμενοι διότι από την αρχή αυτής της εκπαιδευτικής χρονιάς ξεκίνησε η 
λειτουργία της μαθητικής μας στέγης στο «Σπίτι της Μαρίας». Η μαθητική στέγη «Το Σπίτι της 
Μαρίας- Στέγη Παιδείας και Πολιτισμού» φιλοξενεί και φροντίζει σήμερα 19 παιδιά, αγόρια 
από διάφορα μέρη της Ελλάδος, Γυμνασίου και Λυκείου, τα οποία φοιτούν στα σχολεία των 
Καρδαμύλων. Την επόμενη χρονιά ελπίζουμε ότι ο αριθμός θα φτάσει τα 25. Πρόκειται για 
παιδιά που ενώ έχουν τη διάθεση για μόρφωση, οι οικογένειες τους αδυνατούν να τους την 
παρέχουν για διάφορους λόγους. 

Στις διαφάνειες βλέπετε κάποιες εικόνες από τις δράσεις μας.

Κυρίες και κύριοι,
Στην αρχή της παρουσίασης ανέφερα ότι το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος Δ.Κ.Ν.Ε.Π. δεν είναι Μου-
σείο, όμως όντας ένας οργανισμός που υπηρετεί, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δραστηριό-
τητες για τη μελέτη, τη διατήρηση, τη γνωστοποίηση του ναυτικού πολιτισμού κα της ναυτικής 
παράδοσης, πιστεύω τελικά ότι υπηρετούμε με ένα διαφορετικό τρόπο τους ίδιους ευγενείς 
σκοπούς που υπηρετεί και ένα αμιγώς Ναυτικό Μουσείο.
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Αριστερά: Το νεοκλασικό κτήριο 
που στεγάζεται το Ίδρυμα Μαρία 
Τσάκος Διεθνές Κέντρο Ναυτικής 
Έρευνας και Παράδοσης στη Χίο.
Κάτω: Στις 14/2/2014 παρουσία  
της οικογενείας Τσάκου 
εγκαινιάστηκε η Μαθητική  
Στέγη Καρδαμυλών  
«Το Σπίτι της Μαρίας- Στέγη  
Παιδείας και Πολιτισμού».
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   ναυτιλιακό Μουσείο καρδαμύλων.  
Μια ιστορία που αρχίζει από παλιά… 
Φωτεινή Ξυλά-Φαφαλιού  
Υπεύθυνη Ν.Μ. Καρδαμύλων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πριν 8 περίπου χρόνια στην τότε συνάντηση των ναυτικών μουσείων της Ελλάδος, είχα 
την τιμή και την χαρά να σας παρουσιάσω για πρώτη φορά την έναρξη της δημιουργίας του 
Ναυτιλιακού Μουσείου Καρδαμύλων. 

Με την ίδια χαρά σας παρουσιάζω σήμερα τoν ολοκληρωμένο φάκελο του ΝΜΚ που περιέχει 
όλες τις απαιτούμενες μελέτες και επίσημα έγγραφα που τον χαρακτηρίζουν ώριμο για την 
ένταξη του έργου στα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-20, αμέσως μετά, το άνοιγμα του προγράμ-
ματος, ελπίζω σε μερικούς μήνες, όπως άλλωστε έχει αναγγελθεί πρόσφατα στα ΜΜΕ, από 
την Περιφέρεια ΒΑ Αιγαίου και τον Δήμο Χίου. 

Από το Γαλαξείδι λοιπόν, πολλά έχουν συμβεί, πολλά έχουν γίνει σε μια μεγάλη διαδρομή, ένα 
μεγάλο, μέγιστο ταξίδι που θα μπορούσα να πω ότι σαν τα ταξίδια των ποντοπόρων πλοίων, 
διέσχισε τον Ατλαντικό, τον Μαγγελάνο ή ακόμα τον Παναμά και το Σουέζ. Μεγάλο ταξίδι, με 
σκαμπανευάσματα, φουρτούνες και μπουνάτσες, πούσι και φουσκοθαλασσιά, ανέμους και 
ανεμοστρόβιλους, αλλά που στο τέλος, καταφέραμε να τα πολεμήσουμε και να τα ξεπερά-
σουμε καλά.

Με αυτό λοιπόν τον αλληγορικό τρόπο, σας καταθέτω σήμερα την μακριά και δύσκολη δια-
δρομή, όχι μόνο σαν δική μου προσωπική εμπειρία, σαν ένα μέλος του πληρώματος που έζη-
σε το ταξίδι από την πρώτη ημέρα μέχρι και την σημερινή που σηματοδοτεί το τελευταίο βήμα 
πριν την υλοποίηση του έργου, αλλά παράλληλα εκπροσωπώντας τα μέλη της υπόλοιπης 
ομάδας που με την αγάπη για τον τόπο τους και το φλογερό πάθος τους για την ναυτοσύνη 
δούλεψαν εθελοντικά και με υπομονή μέσα στα χρόνια, ενάντια όλων των δυσκολιών και των 
αντιξοοτήτων. Άξιοι καλοί μου φίλοι και συνεργάτες!

Μπορώ επίσης με σιγουριά να σας καταθέσω σήμερα ότι η δημιουργία ενός τέτοιου μουσείου 
που ξεκινά από μηδενική βάση, κυριολεχτικά μόνο με ένα λευκό χαρτί και ένα μολύβι, χωρίς 
συλλογές, χωρίς χρήματα, αλλά μόνο με την ιστορία και την ναυτική παράδοση του τόπου μας 
είναι πιστέψτε με μια πολύ, μα πολύ δύσκολη, αλλά όχι ακατόρθωτη υπόθεση! 

Την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014 ο περιφερειάρχης Β. Αιγαίου κ. Νάσος Γιακαλής, επισκε-
πτόμενος την περιφερειακή Ενότητα Χίου, παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα τοπικά ΜΜΕ, 
κατά την οποία ανακοίνωσε και επίσημα, την ένταξη στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-
2021του ΕΣΠΑ, του έργου του Ναυτιλιακού Μουσείου Καρδαμύλων.
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Όπως ανέφερε ο κ. Περιφερειάρχης, το έργο εντάχθηκε, αφού έχει ήδη χαρακτηριστεί ώριμο, 
με ολοκληρωμένες όλες τις απαραίτητες μελέτες και ως εκ τούτου έχει προωθηθεί στο δήμο 
Χίο, ως φορέα υλοποίησης, για τα περαιτέρω και τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου.

Ελπίζω σύντομα σε ένα επόμενο συνέδριο μας να σας ανακοινώσω την έναρξη των εργασιών 
και με την ολοκλήρωση του που τότε πια δεν θα μιλάμε με μακέτες να σας προσκαλέσουμε 
στα εγκαίνια. Αυτή θα είναι μια από τις ευτυχέστερες στιγμές της ζωής μου, των εθελοντών 
που δούλεψαν για το μουσείο όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και του τόπου μας, των Καρδαμύλων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH-ΚΤΙΡΙΑΚΑ
Δυο διώροφα εφαπτόμενα υφιστάμενα κτίρια, το ιστορικό δημοτικό σχολείο «Καρράδειο» και 
ο νηπιακός σταθμός θα στεγάσουν το Ναυτιλιακό Μουσείο Καρδαμύλων εμβαδού 876 τ.μ.

Η συλλογή αντικειμένων καθώς και συλλογή προφορικών μαρτυρίων από τους Καρδαμυλίτες 
οδήγησε στη δημιουργία του μουσείου. Η ιδέα του συμμετοχικού μουσείου είναι προφανής 
σε ένα τόπο όπου τα εκθέματα μέσα στο μουσείο και οι ιστορίες που ακούγονται στα καφενεία 
του χωριού μιλούν για το ίδια πράγματα.

Το αρχειακό υλικό που θα συλλέγεται θα αποτελέσει ζωντανή παρακαταθήκη για τις επόμενες 
γενεές και θα παρουσιάζεται επιλεγμένα στις θεματικές ενότητες της έκθεσης τροφοδοτώ-
ντας μια συνεχή διαδικασία ανανέωσης του μουσείου. 

Η μετατροπή του σε μουσειακό χώρο έχει την πρόθεση να είναι διακριτική ως προς τις εξω-
τερικές παρεμβάσεις και με μια μόνο κίνηση να σηματοδοτήσει τη νέα χρήση.

ΣΥΛΛΟΓΕΣ-ΙΣΟΓΕΙΟ
Oι μόνιμες συλλογές του μουσείου θα παρουσιάζονται σε εκθεσιακό χώρο εμβαδού 282 τ.μ. 
που καταλαμβάνει το ισόγειο τμήμα της «Καρράδειου σχολής» καθώς και το ανοιχτό πατάρι 
κατά το μήκος του κτιρίου. 

Ο σχεδιασμός του εκθεσιακού χώρου μπορεί να γίνει αντιληπτός ως πίνακας διπλής εισόδου 
βάση των πέντε οριζόντιων θεματικών αξόνων:
Α. Τα Πλοία, Ταξίδια: «Εν Πλώ»
Φ. Τα Φορτία: «Ενα πλοίο ένα φορτίο»
Β. Οι Ναυτιλιακές επιχειρήσεις: «Ει συμφέρει τοις Χίοις ναυπηγείσθαι»
Γ. Κοινωνία και Οικογένεια: «Τα πατρώα»
Καρδαμυλίτικη σύγχρονη ναυτιλία: Χώρος πολυμέσων και συμμετοχής και των τεσσάρων 
κάθετων χρονικών ενοτήτων:
Ενότητα 1(10 αι. π.Χ -18αι. μΧ)
Ενότητα 2 19 αι. μ.Χ
Ενότητα 3 (1900-1945)
Ενότητα 41945-…μέχρι σήμερα)

Στο κέντρο του χώρου αναπτύσσεται ο θεματικός άξονας Β. Οι Ναυτιλιακές επιχειρήσεις: «Ει 
συμφέρει τοις Χίοις ναυπηγείσθαι»

Στον δυτικό τοίχο κάτω από το πατάρι αναπτύσσεται ο θεματικός άξονας Γ. Κοινωνία και 
Οικογένεια: «Τα πατρώα». Ο χώρος αυτός με το χαμηλό του ύψος και τις καμπύλες επιφά-
νειες έχει στόχο να δημιουργήσει μια οικειότητα με τον επισκέπτη. Τα εκθέματα, στην πλειο-
ψηφία τους έγγραφα και το εποπτικό υλικό αποτελούν μια ενιαία σύνθεση. Παρουσιάζονται 
σαν ξεχωριστά πολύτιμα στοιχεία της οικογένειας και των πρόγονων, σαν κάδρα που φυλάσ-
σονται προσεκτικά και συγχρόνως θυμίζουν την ιστορία τους.
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΞΩΣΤΗΣ
Στον ανοιχτό εξώστη αναπτύσσεται ο θεματικός άξονας Π. Καρδαμυλίτικη σύγχρονη ναυ-
τιλία. Ο σχεδιασμός του παραπέμπει στη γέφυρα του καραβιού και τη σύγχρονη τεχνολογική 
πλέον διαχείριση του.

Μέσα από τον ναυτιλιακό τύπο και το διαδίκτυο ο επισκέπτης μπορεί να έρθει σε επαφή με τη 
σύγχρονη Καρδαμυλίτικη ναυτιλία.

Παρουσιάζονται αποκόμματα από επιλεγμένες δημοσιεύσεις του τύπου μέσα σε επιφάνειες 
πλεξιγκλάς τοποθετημένες ελεύθερα σε ράφια για να μπορούν να μετακινηθούν και να διαβα-
στούν στο καθιστικό που έχει διαμορφωθεί σε αυτό το χώρο. Υπάρχει επίσης ένας χώρος με 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές με πρόσβαση σε επιλεγμένες ναυτιλιακές ιστοσελίδες.

Στον κεντρικό χώρο-γέφυρα δημιουργείται ένα καθιστικό όπου ο θεατής μπορεί να παρακο-
λουθήσει προβολή του παγκόσμιου χάρτη με αναφορά στη θέση των καρδαμυλίτικων πλοίων 
στη θάλασσα και στα λιμάνια σε πραγματικό χρόνο. Επιλέγοντας ένα πλοίο πάνω στο χάρτη 
υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης εξειδικευμένων πληροφοριών γι’ αυτό.

Στο χώρο αυτό ενεργοποιείται και η ιδέα του συμμετοχικού μουσείου. Το μουσείο αυτό 
προέρχεται και απευθύνεται στην ευρύτερη τοπική κοινωνία η οποία αποτελεί ένα ζωντανό 
στοιχείο που εμπεριέχει στοιχεία του παρελθόντος αλλά εξελίσσεται και πρωταγωνιστεί στα 
ναυτιλιακά δρώμενα του σήμερα. Η συλλογή των προφορικών μαρτυριών ναυτικών, εφοπλι-
στών, απογόνων Καρδαμυλιτών που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του παταριού του μου-
σείου, θα δημιουργήσει ένα αρχειακό υλικό για το μουσείο. Το περιεχόμενο του θα εμπλουτί-
σει το γνωστικό υπόβαθρο του μουσείου. Επιλογές από τις ηχογραφήσεις θα παρουσιάζονται 
ενταγμένες στους θεματικούς άξονες του μουσείου. 

Η τοπική κοινωνία θα εμπλακεί ενεργά και το υλικό θα αποτελέσει ζωντανή παρακαταθήκη 
για τις επόμενες γενεές. 

Η βάση δεδομένων των συλλογών θα είναι προσβάσιμη και ο επισκέπτης θα μπορεί να μελετή-
σει τα εκθέματα και να δώσει και επιπλέον πληροφορίες γι αυτά. Από πολλούς Καρδαμυλίτες 
έχει εκδηλωθεί η επιθυμία να δωρίσουν αντικείμενα με την ολοκλήρωση του μουσείου. 

Τριακόντορος 
Χίου (7ος-
6ος π.Χ. 
1,20x0,55x0,80). 
Έργο του 
μικροναυπηγού 
Ευάγ. Γρυπιώτη. 
Ιδιοκτησία 
ναυτιλιακού 
Μουσείου 
Καρδαμύλων.
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Ιδιαίτερη σημασία 
δόθηκε στην επιλογή 

του κτιρίου. Έναντι 
της εύκολης  

–αν και κατά πολύ 
πιο δαπανηρής 

λύσης– της εξαρχής 
ανέγερσης ενός 

νέου κτιρίου, 
επελέγη η λύση 
της αξιοποίησης 
ενός κατ’ εξοχήν 

ιστορικού κτιρίου, 
του Καράδειου 

Δημοτικού Σχολείου 
Ράχης.

Ένα μουσείο 
ζωντανό 

και διαδρα-
στικό.
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  ναυτικό Μουσείο Χίου. 
Άννα Σιταρά 
Επιμελήτρια Ν.Μ. Χίου

Αγαπητοί κυρίες και κύριοι
Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που συμμετέχουμε στην Πανελλήνια συνάντηση των Ναυτικών 
Μουσείων μιας και αυτή συμπίπτει με τα 20 χρόνια ίδρυσης του Ναυτικού Μουσείου Χίου, ένα 
ορμητήριο μνήμης και παιδείας σε μία ναυτομάνα νήσο όπως είναι η Χίος.

Το Ναυτικό Μουσείο Χίου βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και στεγάζεται στο παραδοσιακό 
Αρχοντικό Αναστασίου και Μαρουκώς Πατέρα. Ιδρύθηκε στις 26 Αυγούστου του 1994 από 
τους απογόνους τους οι οποίοι και ανέλαβαν τις δαπάνες της αναπαλαίωσης του οικογενειακού 
νεοκλασικού κτιρίου και των μετέπειτα λειτουργικών εξόδων ως και σήμερα. 

Η Συλλογή του Μουσείου αποτελείται από πορτραίτα και ομοιώματα πλοίων ιστιοφόρων και 
μηχανοκίνητων, από ναυτικά όργανα, ναυτικά έγγραφα, φωτογραφίες με θέμα την ναυτιλία 
και κάποια ιστορικά κειμήλια όπως το μαχαίρι του Κωνσταντίνου Κανάρη μια χειροβολίδα, το 
άγαλμα του πυρπολητή και διπλώματα με την υπογραφή των Κανάρη και Μιαούλη.

Η μία αίθουσα του Μουσείου φιλοξενεί εκθέματα προερχόμενα από την συλλογή του 
σωματείου Π.Ε.Κ.Ε.Β. με μία πλούσια σειρά από θαλασσογραφίες, πολλές από αυτές του 
μεγάλου Χιώτη ζωγράφου Αριστείδη Γλύκα, καθώς και άλλα εξίσου σημαντικά έργα.

Η συγκέντρωση των συλλόγων προέρχεται από δωρεές και αγορές των δωρητών.

Διαθέτει βιβλιοθήκη που εγκαινιάστηκε το 2004 με πρώτο και κύριο πυρήνα την δωρεά 
βιβλίων του δημοσιογράφου Ευσταθίου Μπάτη η οποία και συνεχώς εμπλουτίζεται

Στον αύλειο χώρο υπάρχει μνημείο αφιερωμένο στους ναυτικούς του Νομού Χίου του 
εμπορικού ναυτικού που έχασαν την ζωή τους στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο κατά την 
εργασία τους στα πλοία από πολεμικές ενέργειες εν ώρα υπηρεσίας.

Το Μουσείο είναι ίδρυμα με πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο 
με πρόεδρο τον κύριο Κωνσταντίνο Ν. Λω και μέλη τους κυρίους Δημήτριο Φαφαλιό Αναστάσιο 
Φαφαλιό Δημήτριο Ψαρρό Ιωάννη Λύρα και την κυρία Κυριακούλα Ψαρρού. 

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή και η προσφορά υλική και ηθική του τέως προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου κυρίου Νικολάου Λω.

Λειτουργεί καθημερινά από 9πμ έως 1μμ τους χειμερινούς μήνες, και τους θερινούς μήνες 
από 9πμ έως 2μ.μ. εκτός Κυριακής και μεγάλων αργιών. Για οργανωμένες ομάδες επισκεπτών 
λειτουργεί και εκτός ωραρίων κατόπιν συνεννοήσεως.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Υπάρχει μόνο ένα κουτί δωρεών. 
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Διαθέτει βιβλίο οδηγό στα Ελληνικά Αγγλικά Γαλλικά και Γερμανικά για την ξενάγηση των 
επισκεπτών στους χώρους του. Και επίσης λειτουργεί ένα μικρό πωλητήριο με αφίσες καρτ- 
ποστάλ βιβλία και αναμνηστικά.

Τα τελευταία χρόνια το Ναυτικό Μουσείο Χίου σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
Χίου δημιούργησε εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα ανά ηλικία με δράσεις, 
διαγωνισμούς και βιντεοπροβολές. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς γίνεται εκδήλωση όπου 
βραβεύονται οι καλύτερες δημιουργίες των μαθητών.

Επίσης εκδίδει το ετήσιο περιοδικό Ναυτίλος που παρουσιάζει τις πολιτιστικές δράσεις του 
Μουσείου και το πλούσιο υλικό που περιέχει.

Στις ετήσιες δραστηριότητες περιλαμβάνονται εκτός από πολιτιστικές εκδηλώσεις με θέμα 
τη θάλασσα και την ναυτιλία διοργανώνεται ετήσιο μνημόσυνο σε συνεργασία με την Ένωση 
Βρονταδουσίων Αττικής στους πεσόντες ναυτικούς τους εμπορικού ναυτικού που έχασαν την 
ζωή τους από πολεμικές ενέργειες κατά την διάρκεια του 2ου παγκοσμίου πολέμου.

Αγαπητοί ακροατές σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και υποσχόμεθα ότι με 
αγάπη και μεράκι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώστε να διασώσουμε και διαδώσουμε την 
πλούσια ναυτική ιστορία του τόπου μας.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

1. Ν.Ι. Νικολαΐδη, 
Ιστιοφόρο «Άγιος 
Νικόλαος», 1885. Τέμπερα 
σε χαρτί, 42x62 εκ.
2. Το αρχοντικό 
Αναστασίου & Μαρούκως 
Πατέρα στεγάζει το 
Ναυτικό Μουσείο Χίου.
3. Στιγμιότυπο από 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 1

2 3
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  ναυτικό Μουσείο οινουσσών.  
Πεπραγμένα 2010-2013. 
Ελένη Αχλιόπτα 
Επιμελήτρια  του Ν.Μ. Οινουσσών

Σας μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς του Προέδρου του Ναυτικού Μουσείου 
Οινουσσών καπτα-Νικόλα Λαιμού, καθώς και τους χαιρετισμούς των κατοίκων του ακριτικού 
νησιού μας, που συνεχίζει –όπως και οι άλλοι ναυτότοποι της Ελλάδος– να πρωταγωνιστεί 
στην παγκόσμια ναυτιλία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύει 
η πατρίδα μας.

Στο Ναυτικό Μουσείο Οινουσσών από το Σεπτέμβριο 2010 έως σήμερα προσπαθήσαμε με τις 
εκδηλώσεις μας –όσο το επέτρεπαν οι συγκυρίες και οι δυνατότητές μας– να διατηρήσουμε 
ζωντανό το ενδιαφέρον του κοινού και κυρίως της μαθητιώσας και σπουδάζουσας νεολαίας 
των Οινουσσών. Θεωρούμε ότι ιδιαίτερα σε ένα μικρό, απομακρυσμένο νησί οι πολιτιστικές 
εκδηλώσεις παίζουν βασικό ρόλο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Τον Οκτώβριο 2010 το Μουσείο μας συμμετείχε στην πανελλήνια εκστρατεία του Υπουργείου 
Πολιτισμού «Φωνές νερού μυριάδες». Η ομιλούσα πραγματοποίησε ομιλία ενώπιον 90 μα-
θητών και 20 καθηγητών του Γυμνασίου, των Λυκειακών τάξεων και του ΕΠΑΛ Οινουσσών, 
όπου παρουσίασε το θέμα «Μύθοι και παραδόσεις για το νερό από τα μυθικά χρόνια έως την 
εποχή μας» και «Το νερό στην Αιγνούσα, στα ιστιοφόρα και στα ατμόπλοια». Στη συνέχεια έγι-
νε παρουσίαση εκθεμάτων σχετικών με την εκστρατεία: Ένα φίλτρο νερού από ατμόπλοια, μία 
στάμνα και ένα ξύλινο βαρέλι αποθήκευσης νερού από ιστιοφόρο. Την ομιλία και τη θεματική 
ξενάγηση παρακολούθησαν και 40 επισκέπτες από την Αθήνα.

Την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2010 έγινε η παρουσίαση του ίδιου προγράμματος στα παιδιά του 
Δημοτικού Σχολείου Οινουσσών και τους εκπαιδευτικούς του.

Έγινε, επίσης, επίσκεψη στην περιοχή της Παλαμίδας, όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός χτι-
στών πέτρινων πηγαδιών, που είχαν καλύψει τις ανάγκες του οικισμού για αιώνες.

Στις 6 Δεκεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα τον πρώτο Έλληνα θαλασσο-
γράφο, Κωνσταντίνο Βολανάκη. Η εκδήλωση, που είχε μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε 
στην αίθουσα του Σ.Φ.Ο. «Μαρίας Παντελή Λαιμού» και την παρακολούθησαν 170 άτομα. 
Παρέστησαν ο Δήμαρχος Οινουσσών, εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών 
της Χίου και των Οινουσσών, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, εκπαιδευτι-
κοί, μαθητές και πολλοί κάτοικοι του νησιού.

Στις 24 Μαρτίου 2012 το Ναυτικό Μουσείο Οινουσσών, με την ευκαιρία της εθνικής επετείου, 
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παρουσίασε στο κοινό των Οινουσσών εκδήλωση με θέμα «Το 1821 στη ζωγραφική τέχνη».  
Η διευθύντρια του Μουσείου κ. Αχλιόπτα με ομιλία της παρουσίασε την εξέλιξη της νεότερης 
ελληνικής ζωγραφικής σε σχέση με το 1821. Η ομιλία συνοδευόταν με παρουσίαση και ανάλυ-
ση 43 πινάκων Ελλήνων και ξένων ζωγράφων από το 1821 έως το α΄μισό του 20ού αιώνα, από 
τον Ντελακρουά έως το Θεόφιλο. Επίσης, έγινε απαγγελία ποιημάτων από μαθήτριες και από το 
Διευθυντή του Γυμνασίου Οινουσσών κ.Παναγιώτη Κουνή. Στο τέλος της εκδήλωσης παρου-
σιάστηκαν στο κοινό έργα ζωγραφικής φτιαγμένα από μαθητές του Γυμνασίου και του Γενικού 
Λυκείου Οινουσσών με θέμα το 1821. Την εκδήλωση παρακολούθησαν άνω των 100 ατόμων.

Στις 5 Μαΐου 2012 έγινε εκδήλωση καθαριότητας. Μαζί με μαθήτριες του Γυμνασίου Οινουσ-
σών, που ευγενώς προσφέρθηκαν καθαρίσαμε τις παρυφές του δρόμου από το Περίπτερο 
μέχρι το πρώτο Μπιλάλι. Το αποτέλεσμα της εξόρμησης ήταν 5 μεγάλες σακούλες σκουπίδια 
διαφόρων ειδών.

Στις 22 Μαΐου 2012 το Ναυτικό Μουσείο Οινουσσών, συμμετέχοντας στον παγκόσμιο εορτα-
σμό για τα μουσεία, παρουσίασε στο αιγνουσιώτικο κοινό εκδήλωση σχετική με «Τα μουσεία 
χθες και σήμερα». Σε σχετική ομιλία αναφερθήκαμε στη δημιουργία των μουσείων από την 
αρχαία εποχή και την εξέλιξή τους μέχρι σήμερα. Με ενδιάμεση γέφυρα την αναφορά στην 
ίδρυση του Ναυτικού Μουσείου Οινουσσών, περάσαμε στην παρουσίαση ενός σπουδαίου 
μουσείου, του Μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι. Παρουσιάστηκαν με αναλυτικό τρόπο 51 
από τα αριστουργήματα του Λούβρου. Τέλος, έγινε επίδειξη των δυνατοτήτων που προσφέ-
ρει σήμερα το Διαδίκτυο για κάποιον που θέλει να γνωρίσει τα μεγάλα αριστουργήματα της 
τέχνης που φιλοξενούνται στα μεγάλα μουσεία του κόσμου.

Τον Ιούνιο 2012 έγιναν ξεναγήσεις μεγάλων ομάδων: Σχολικό Κέντρο Πυργίου, 1ο Δημοτικό 
Σχολείο Λειβαδίων Χίου, Σχολικό Κέντρο Καρδαμύλων, καθώς και μεγάλα γκρουπ επισκε-
πτών από τη Βόρεια Ελλάδα.

Το Ναυτικό Μουσείο Οινουσσών, ως πολιτιστικός φορέας του νησιού, ενδιαφέρεται για κάθε 
στοιχείο που δημιουργεί την ιστορία και την παράδοση του τόπου στο πέρασμα των χρόνων.

Έτσι, το έτος 2013 όλες οι προσπάθειές μας επικεντρώθηκαν στη μεταφορά των οστών του 
Μητροπολίτη Χίου Πλάτωνος Φραγκιάδου από τη Χίο στις Οινούσσες, όπου είχε εκβρασθεί 
το σκήνωμά του μετά τη σύλληψή του από τους Τούρκους, τη φυλάκιση και το μαρτυρικό 
θάνατό του το 1822.

Με την επιστροφή στις Οινούσσες στις 13 Αυγούστου 2013 των ιερών λειψάνων του απαγχο-
νισθέντος από τους Τούρκους το 1822 εθνομάρτυρος Μητροπολίτου Χίου, οσίου Πλάτωνος, 
πραγματοποιείται ένα τάμα ζωής, ένα ιερό καθήκον που υπηρέτησε με συνέπεια ο Πρόεδρος 
του Ναυτικού Μουσείου Οινουσσών, καπτα-Νικόλας Σπ. Λαιμός, τρισέγγονος του πα-
πα-Γιώργη Λαιμού, που περισυνέλεξε και ενταφίασε κατά το 1822 το σκήνωμα του οσίου, 
όταν το μυρωμένο κύμα το ταξίδεψε και το εναπέθεσε στη φιλόξενη αιγνουσιώτικη γη, μαζί 
με τους νεκρούς πολλών ακόμη απαγχονισθέντων Χίων.

Ο παπα-Λαιμός προέβη στην ιερή και πατριωτική αυτή πράξη, αψηφώντας την αυστηρή διατα-
γή του Καρα Αλή, κατά την οποία θα υφίστατο την ίδια τιμωρία, δηλαδή απαγχονισμό, όποιος 
θα τολμούσε να περισυλλέξει οποιοδήποτε από τα επιπλέοντα πτώματα και να το ενταφιάσει.

Τα οστά παρέμειναν για αρκετά χρόνια ενταφιασμένα στην οικία του παπα-Λαιμού, ενώ το 
1859 μεταφέρθηκαν για λόγους ασφαλείας στη Σύρο, όπου ευλαβικά φυλάχθηκαν μέχρι το 
1924, για να επανέλθουν στις Οινούσσες και να τοποθετηθούν σε μαρμάρινη λάρνακα στον 
Άγιο Νικόλαο.



127

Υπηρετώντας με συνέπεια τις πατροπαράδοτες αξίες της γενέτειράς του, ο Νικόλας Σπ. Λαιμός 
θεώρησε ως ιεροσυλία την αφαίρεση των οστών το 1973 από το ναό του Αγίου Νικολάου.

Τα ιερά λείψανα αφαιρέθηκαν ερήμην του Δημοτικού Συμβουλίου, της Εκκλησιαστικής 
Επιτροπής και γενικά των Αιγνουσιωτών, που ένιωσαν να φεύγει η ευλογία του οσίου από 
τον τόπο τους.

Από τότε ο καπτα-Νικόλας, με την προτροπή και τη συμπαράσταση πολλών Αιγνουσιωτών, 
αποδύθηκε σε έναν πολύπλευρο αγώνα για την ευόδωση του ιερού αυτού σκοπού.

Επί της δημαρχίας (1982-1986) του αδελφού του, αειμνήστου Αντωνίου Σπ. Λαιμού, του 
οποίου, επίσης, διακαής πόθος ήταν η επιστροφή των οστών, οι δύο αδελφοί ανέλαβαν συ-
ντονισμένη προσπάθεια για το σκοπό αυτό.

Από την επανασύστασή του το 1991 το Ναυτικό Μουσείο Οινουσσών, με πρωτοβουλία του 
Προέδρου του Νικολάου Σπ.Λαιμού, κάλεσε όλους τους Αιγνουσιώτες σε μια κοινή προσπά-
θεια για την επιστροφή των ιερών λειψάνων.

Η επιστροφή των οστών θεωρήθηκε προσφορά στη μνήμη των προγόνων και μια πράξη που 
δείχνει ότι οι αξίες δεν έχουν πέσει σε παρακμή και δε θυσιάζονται τα ιερά και τα όσια στο 
βωμό της σκοπιμότητας, διότι το πνεύμα της Αιγνούσας είναι πάντα ζωντανό και ακμαίο. Στα 
πλαίσια της προσπάθειας να κρατηθεί ζωντανό και επίκαιρο το αίτημα της επιστροφής των 
οστών, τοποθετήθηκε με πρωτοβουλία του Ναυτικού Μουσείου μαρμάρινη πινακίδα που κα-
ταγράφει συνοπτικά την ιστορία των οστών και υπενθυμίζει στους Αιγνουσιώτες το καθήκον 
τους για την επιστροφή τους.

Το πλήρωμα του χρόνου ήλθε, όταν ανέλαβε τα αρχιερατικά του καθήκοντα ο Μητροπολίτης 
Χίου Μάρκος, ο οποίος αποφάσισε να διορθώσει την υπάρχουσα αδικία και να επιστρέψει τα 
οστά στις Οινούσσες. Το Ναυτικό Μουσείο Οινουσσών ανέλαβε την οργάνωση του εγχειρή-
ματος, ώστε να δοθεί στο γεγονός η αρμόζουσα μεγαλοπρέπεια.

Έτσι, τα οστά με λαμπρή τελετή μετακομίστηκαν κατ’ αρχήν από το βάθρο του ανδριάντα 
του εθνομάρτυρα στο Μητροπολιτικό ναό της Χίου. Στην τελετή αυτή, που έλαβε χώρα στις 
19 Ιουνίου 2013, παρέστη και ο Πρόεδρος του Ναυτικού Μουσείου Οινουσσών Νικόλας 
Σπ.Λαιμός, που έφτασε εκτάκτως στην πόλη της Χίου για το σκοπό αυτό, καθώς και οι εκ-
πρόσωποι όλων των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών της Χίου και πολλοί Αιγνουσιώτες.

Η επιστροφή των ιερών λειψάνων έγινε με τη δέουσα πομπή στις 13 Αυγούστου 2013, που 
υπήρξε μια σημαντική ημέρα για τις Οινούσσες, στις οποίες επέστρεψε η ευλογία του μαρτυ-
ρικού οσίου Πλάτωνος, που το σκήνωμά του ευλαβικά εναπέθεσε η θάλασσα στην αιγνουσι-
ώτικη γη. Έτσι εκπληρώθηκε ένα τάμα ζωής του Προέδρου μας και το Μουσείο μας συνέβαλε 
στο ιστορικό αυτό γεγονός.

Κλείνοντας, θα στηριχτώ στη φράση του συγγραφέα Ανδρέα Λαιμού «Καλαρμένιζε Αιγνούσα 
μου…» και θα ευχηθώ και σε εσάς να καλαρμενίζετε, για το καλό της ναυτικής μας παράδοσης. 
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1. Η είσοδος του κτιρίου 
του Ναυτικού Μουσείου 
Οινουσσών.
2. Άποψη του εκθεσιακού 
χώρου.
3. Άποψη της αίθουσας με 
τα εκθέματα της συλλογής 
Αντωνίου Σ. Λαιμού.
4. Αριστείδης Γλύκας, 
Επιχείρησης Στέφανου 
Γ. Φράγκου & Αδελφών 
Οινούσσαι, 1922. 
Υδατογραφία, 54x80 εκ. 
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  το αρμένισμα του ναυτικού Μουσείου καλύμνου  
μέσα στην περασμένη τετραετία 2010-2014. 
Ιωάννης Γ. Ασπροποταμίτης  
Πλοίαρχος Π.Ν. εα, Ομάδα Διαχείρισης Ν.Μ.Καλύμνου

Το Ναυτικό Μουσείο Καλύμνου επανέρχεται και πάλι δυναμικά στον χάρτη των Ναυτικών 
Μουσείων της Ελλάδος μετά από μια μακρά απουσία, έχοντας συμμετάσχει για τελευταία 
φορά στο ΣΤ’ Πανελλήνιο Συνέδριο Ναυτικών Μουσείων που διοργανώθηκε στο Γαλαξείδι 
από το Ναυτικό Ιστορικό Μουσείο Γαλαξειδίου (27-28.5.2006). Η σημερινή εισήγηση αφι-
ερώνεται στη μνήμη του αείμνηστου Καλύμνιου δικηγόρου Νικόλαου Γεωρ. Παπάζογλου, 
δημιουργού της πλούσιας ναυτικής συλλογής του Ναυτικού Μουσείου Καλύμνου κατά το 
διάστημα 1992-1994, ο οποίος απεβίωσε το καλοκαίρι του 2010. 

Το Ναυτικό Μουσείο Καλύμνου βρίσκεται στο λιμάνι της Πόθιας Καλύμνου και εγκαινιάστηκε 
πριν από 20 χρόνια, στις 20 Οκτωβρίου 1994, από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. 
Στεγάζεται σε ένα ιστορικό κτίριο, κληροδότημα του πλουσιότερου σπογγέμπορα των αρ-
χών του 20ου αιώνα, του Καλύμνιου Νικόλαου Εμμ. Βουβάλη, του αποκαλούμενου και ως 
«βασιλιά των σπόγγων». Ήταν η πρώτη Επαγγελματική Σχολή στην Ελλάδα, τελικά όμως λει-
τούργησε ως Ναυτική Σχολή μέχρι τα σύγχρονα χρόνια και από αυτήν αποφοίτησαν πολλά 
στελέχη ναυτικών και τεχνικών ειδικοτήτων. Αποτελείται από πέντε αίθουσες, ένα γραφείο 
στο οποίο φυλάσσονται η βιβλιοθήκη και το αρχείο του μουσείου, μια αποθήκη / εργαστή-
ριο συντήρησης εκθεμάτων και επίσης από έναν υπόγειο χώρο και μία ταράτσα (αίθριο) τα 
οποία προς το παρόν παραμένουν αναξιοποίητα. Η πρώτη αίθουσα περιλαμβάνει εκθέματα 
που σχετίζονται με τη γενική ναυτική ιστορία της Καλύμνου από την αρχαιότητα μέχρι τη 
σύγχρονη εποχή με ειδική αναφορά στη ναυτική πολεμική ιστορία του νησιού. Οι υπόλοιπες 
αίθουσες παρουσιάζουν την πολυετή ιστορία της σπογγαλιείας κατά τη διάρκεια του 19ου και 
20ου αιώνα και ένα τμήμα της είναι αφιερωμένο στην αλιεία, η οποία συνεχίζει να αποτελεί 
έναν σύγχρονο πυλώνα της τοπικής και εθνικής οικονομίας.

Το Ναυτικό Μουσείο Καλύμνου υπάγεται διοικητικά, από τον περασμένο Φεβρουάριο 2014, 
στο νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλυμνίων (ΦΕΚ 293 Β / 10-2-2014), 
μετά από πολύμηνες συνεχείς «πιέσεις» των φίλων, εθελοντών και δωρητών του μουσείου 
προς το Δήμο Καλυμνίων. Ωστόσο, μετά από 20 χρόνια λειτουργίας και παρά τη σταδιακή αύ-
ξηση της επισκεψιμότητάς του αλλά και τις προφορικές δεσμεύσεις του ίδιου του Δημάρχου 
Καλυμνίων, δεν έχει αποκατασταθεί μέχρι σήμερα η εύρυθμη λειτουργία του και η επίλυση 
ζωτικών λειτουργικών προβλημάτων, ως όφειλε να έχει γίνει εδώ και καιρό, σε έναν χώρο 
πολιτισμού τον οποίο επισκέπτονται χιλιάδες επισκέπτες. 
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Το διοικητικό και λειτουργικό βάρος ήρθε να επωμιστεί ο νέος υπεύθυνος του μουσείου 
Ιωάννης Αντ. Χειλάς, περιστοιχιζόμενος από εθελοντική ομάδα, η οποία συστάθηκε κυρίως 
από ανθρώπους που είχαν σχέση με τη ναυτική παράδοση του νησιού, προερχόμενοι από 
παλιές ναυτικές οικογένειες της Καλύμνου, οι οποίες ασχολήθηκαν στο παρελθόν κυρίως με 
τη σπογγαλιεία. Η δράση της ομάδας χαρακτηρίστηκε από τον τοπικό τύπο με τον χαρακτηρι-
στικό τίτλο: «Σήκωσαν μανίκια στο Ναυτικό Μουσείο Καλύμνου» (Παλμός της Καλύμνου, 15 
Μαΐου 2011). Οι εθελοντές του μουσείου, με τις γνώσεις και την πλούσια βιωματική εμπειρία 
τους αλλά κυρίως με το μεράκι και την αγάπη τους για τη ναυτική ιστορία του νησιού, ανέλα-
βαν ενεργό δράση συμμετέχοντας καθημερινά στις ξεναγήσεις που προσφέρονται στους επι-
σκέπτες του μουσείου, τη συντήρηση των εκθεμάτων, την αναδιάταξη των θεματικών ενοτή-
των της μουσειακής έκθεσης, τη δημιουργία αρχείου προφορικής ιστορίας, την επικοινωνία 
με την τοπική κοινωνία, την προβολή και ανάδειξη του μουσείου κ.ά. 

Οι βασικές δράσεις που έγιναν στο χώρο του μουσείου ήταν:
-  Συντήρηση των χώρων της έκθεσης 
-  Αναδιάταξη και εμπλουτισμός θεματικών ενοτήτων
-  Εξοπλισμός του γραφείου με τεχνολογικό εξοπλισμό
-  Οργάνωση και εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης και του αρχείου
-  Καταγραφή και φωτογράφηση των εκθεμάτων, του φωτογραφικού αρχείου, της βιβλιοθή-

κης, του ιστορικού αρχείου και του βοηθητικού υλικού του μουσείου με σκοπό, αφενός την 
προστασία τους και αφετέρου την βέλτιστη αξιοποίησή τους

-  Σύνταξη έντυπου Οδηγού Επισκέπτη και μετάφρασή του σε πέντε γλώσσες και στον Κώδικα Μπράιγ
-  Δημιουργία «διαδραστικών» εκθεμάτων για τους επισκέπτες όλων των ηλικιών
-  Συνεργασία με φορείς που ασχολούνται με τη διάσωση παραδοσιακών σκαφών και καρνάγιων 
-  Κατασκευή νέων θεματικών γωνιών αφιερωμένων στην πλούσια ναυτική πολεμική ιστορία 

της Καλύμνου από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή όπως, η ναυμαχία του Γέροντα, 
οι Καλύμνιοι ναύτες που υπηρέτησαν σε ναυτικές μονάδες του Πολεμικού (πρώην Βασιλικού) 
Ναυτικού και τον Ιερό Λόχο κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το ναυτικό συμβάν του αντιτορ-
πιλικού ΑΔΡΙΑΣ, η περίοδος της Ιταλικής και Γερμανικής κατοχής, η περίοδος υπό βρετανική 
διοίκηση, η απελευθέρωση και ενσωμάτωση του 1947-48, το συμβάν των νησίδων Ίμια κ.ά. 

-  Διοργάνωση εκπαιδευτικών διαλέξεων σε συνεργασία με σχολεία, συλλόγους και σωματεία
-  Οργάνωση μουσειοπαιδαγωγικών επισκέψεων για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού αλλά και άλλων νησιών. 
-  Συνεργασία με αφηγήτρια παραμυθιών-μουσικό για την δραματοποιημένη αφήγηση ναυτι-

κών ιστοριών αντλημένων από τη ναυτική παράδοση της Καλύμνου
-  Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήματα Ιστορίας και Περιβάλλοντος) για την 

Πρακτική Άσκηση φοιτητών στο μουσείο
-  Συνεργασία με φοιτητές και ερευνητές Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του 

Εξωτερικού στην εκπόνηση πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών. Η ίδρυση Αρχείου 
Προφορικής Ιστορίας, το οποίο εμπλουτίζεται καθημερινά με τις προφορικές μαρτυρίες ανθρώ-
πων που ασχολήθηκαν με τη θάλασσα και αναγκάστηκαν για λόγους επιβίωσης να παλέψουν 
με το επικίνδυνο αλλά γοητευτικό θαλασσινό υγρό στοιχείο, αποτέλεσε πολύτιμο εργαλείο για 
την παραπάνω συνεργασία. Σαν επιστέγασμα αυτής της προσπάθειας αξίζει να σημειώσουμε 
τη βράβευση της προπτυχιακής φοιτήτριας Βέρας Πρατικάκη από το βρετανικό πανεπιστήμιο 
του Warwick για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας με θέμα: «Ο ρόλος της Καλύμνου στην 
παγκόσμια ιστορία, 19ος-20ος αιώνας» που παρουσιάστηκε με ευμενή σχόλια από τον Τύπο.

Η δράση της εθελοντικής ομάδας στρέφεται στους μαθητές όλων των βαθμίδων που επι-
σκέπτονται το μουσείο κατά τη χειμερινή περίοδο, με σκοπό να μεταδώσει το ενδιαφέρον, 
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τη γνώση και την αγάπη για τη ναυτική παράδοση του νησιού στις νεότερες γενιές. Ιδιαίτερη 
μέριμνα δίνεται στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) που επισκέπτονται κάθε χρόνο με 
τους συνοδούς τους το μουσείο, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο χει-
ρισμό «διαδραστικών» εκθεμάτων. Η επικοινωνία με τα άτομα αυτά αποτελεί κάθε φορά μια 
ξεχωριστή εμπειρία για την εθελοντική ομάδα του μουσείου. Επίσης, με την ευκαιρία της 
επίσκεψης της γνωστής τυφλής Γαλλίδας δημοσιογράφου Sophie Massieu στα πλαίσια της 
εκπομπής – ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια σας» για το γαλλογερμανικό δίκτυο ARTE τον Ιούνιο 
του 2012, το Ναυτικό Μουσείο Καλύμνου υιοθέτησε για πολλά εκθέματά του τη μέθοδο 
«Μπορείτε να αγγίξετε», δίνοντας τη δυνατότητα σε επισκέπτες με προβλήματα οράσεως να 
«βλέπουν» μέσω της αφής τα εκθέματα αυτά. Στα πλαίσια αυτά, ο οδηγός επισκέπτη μετα-
φράστηκε στον Κώδικα Μπράιγ, με τη βοήθεια του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης 
Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.). 

Με την ευκαιρία του ετήσιου εορτασμού της ημέρας των Μουσείων στις 18 Μαΐου 2013, η το-
ποθέτηση τηλεόρασης στο χώρο της έκθεσης παρείχε την ευκαιρία να προβληθεί στους επι-
σκέπτες του μουσείου κινηματογραφική ταινία για την ιστορία της σπογγαλιείας στην Κάλυμνο. 

Σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο της Καλύμνου «ΑΙ ΜΟΥΣΑΙ» διοργανώθηκαν δύο 
επετειακές εκδηλώσεις. Στην πρώτη εκδήλωση, η οποία σχετίστηκε με τη συμπλήρωση των 
100 χρόνων από την πρόσκτηση του θωρακισμένου καταδρομικού «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ» 
στο Πολεμικό (πρώην Βασιλικό) Ναυτικό της Ελλάδας (1911-2011), τιμήθηκαν, στις 28 
Οκτωβρίου 2011, τέσσερις εν ζωή Καλύμνιοι οι οποίοι υπηρέτησαν σε αυτό κατά τη διάρ-
κεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (Ιωάννης Νυστάζος, Ελευθέριος Βογιατζάκος, Παναγιώτης 
Κουλουριώτης, Αντώνιος Βαζανέλλης). Στη δεύτερη εκδήλωση, η οποία σχετίστηκε με τον ναυ-
τικό έπος του αντιτορπιλικού «ΑΔΡΙΑΣ» το οποίο κατάφερε να επαναπλεύσει στη ναυτική συμ-
μαχική βάση της Αλεξάνδρειας μετά την πρόσκρουσή του σε γερμανική νάρκη στις ανατολικές 
ακτές της Καλύμνου, τιμήθηκαν μετά θάνατον, στις 28 Οκτωβρίου 2012, δύο Καλύμνιοι ναύτες οι 
οποίοι υπηρετούσαν εκείνη την εποχή στο πλοίο (Ιωάννης Νισύριος, Νικόλαος Σκουμπουρδής). 
Η εκδήλωση αυτή επαναλήφθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Λέρου, στην οποία τιμήθηκε, 
στις 19 Οκτωβρίου 2013, ο τελευταίος εν ζωή Λεριός, ο οποίος υπηρέτησε ως ναύτης στο 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ» κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (Χρήστος Τσιγαδάς). 
Επίσης, το ναυτικό μουσείο βρίσκεται πάντοτε δίπλα στα πληρώματα των ελληνικών πολεμι-
κών πλοίων, τα οποία επισκέπτονται το νησί στα πλαίσια της εκτέλεσης των αποστολών τους. 

Το μουσείο αποτελεί σε καθημερινή βάση χώρο συνάντησης φίλων και συγγενών των πα-
λιών σφουγγαράδικων οικογενειών του νησιού που καταθέτουν αναμνήσεις και μαρτυρίες. 
Η παρουσία παλαιών καπεταναίων, δυτών και απογόνων αυτών αποτελεί συχνό φαινόμενο 
και δεν είναι λίγες οι φορές που οι επισκέψεις αυτές μέσα από μια έντονη νοσταλγία του 
παρελθόντος συνοδεύονται από συγκινησιακή φόρτιση. Επίσης, το μουσείο αποτελεί κοινό 
τόπο διαφόρων προσωπικοτήτων που επισκέπτονται την Κάλυμνο με την ευκαιρία κάποιας 
πνευματικής, πολιτιστικής, θρησκευτικής ή άλλης εκδήλωσης. Όμως, το μουσείο βρίσκεται 
με κάθε ευκαιρία και δίπλα στους σημερινούς συνεχιστές της ναυτικής παράδοσης του νη-
σιού, τους σημερινούς σπογγαλιείς, αλιείς και ναυτικούς, που συνεχίζουν να ασχολούνται με 
τα παραδοσιακά θαλασσινά και ναυτικά επαγγέλματα. Ανεξάντλητη πηγή της δυναμικής του 
μουσείου αποτελεί η συχνή παραχώρηση, με μορφή δωρεάς, και νέων ναυτικών εκθεμάτων 
μεγάλης ιστορικής αξίας, γεγονός το οποίο καθιστά επιτακτική την χωροταξική επέκταση της 
έκθεσης της ναυτικής συλλογής.

Σε επίπεδο δημόσιων σχέσεων, το Ναυτικό Μουσείο Καλύμνου διαφημίστηκε μέσω των πε-
ριοδικών OLYMPIC ON AIR και ΑΕΛΛΩ του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος. Το μεγάλο όμως βήμα 
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έγινε και πάλι από την εθελοντική ομάδα του μουσείου, η οποία σε συνεργασία με τους αν-
θρώπους της θάλασσας και συγκεκριμένα με παλιούς καπεταναίους και δύτες σφουγγαρά-
δες, παλιούς ναύτες του Πολεμικού Ναυτικού, αλιείς, νεότερα μέλη παλιών σπογγαλιευτικών 
οικογενειών, εκπαιδευτικών και πολλών ακόμα, προχώρησε την 2 Μαΐου 2013 στην ίδρυση 
του Σωματείου «Οι Φίλοι του Ναυτικού Μουσείου Καλύμνου» με σκοπό να αποτελέσει τον 
«θεματοφύλακα» της ναυτικής κληρονομιάς του νησιού, στηρίζοντας με ποικίλους τρόπους 
και πάντοτε μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας τις σημερινές και μελλοντικές λειτουργικές 
ανάγκες του Ναυτικού Μουσείου Καλύμνου. Το Σωματείο μας προχώρησε στη σύναψη συ-
νεργασίας με τον βρετανικό «Σύλλογο για την Ιστορία της Κατάδυσης» («Historical Diving 
Society»), με σκοπό να αναδειχθεί και στο εξωτερικό η επιστημονική αξία της ιστορικής εξέ-
λιξης των καταδύσεων και η ναυτική παράδοση της Καλύμνου, της Δωδεκανήσου και της 
Ελλάδας εν γένει. Με σκοπό την επικοινωνία με το ευρύ κοινό, δημιουργήθηκε σε συνεργα-
σία με την εβδομαδιαίας κυκλοφορίας τοπική εφημερίδα «Νησιωτική Διαδρομή» υπό την επι-
μέλεια μελών του σωματείου, ειδική συντακτική στήλη, ανοιχτή σε όλους, μέσω της οποίας 
εκδίδονται ενημερωτικά άρθρα που σχετίζονται με τις δράσεις του ναυτικού μουσείου και τη 
ναυτική ιστορία και παράδοση. Με το ίδιο σκεπτικό, δημιουργήθηκε αντίστοιχα διαδικτυακός 
τόπος για τους ηλεκτρονικούς φίλους του μουσείου. Η πρώτη μουσική θαλασσινή εκδήλωση 
του σωματείου μας, οργανώθηκε με επιτυχία την 1η Σεπτεμβρίου 2013 στον αύλειο χώρο του 
ιερού ναού του Αγίου Νικολάου της Πόθιας Καλύμνου, τα έσοδα της οποίας διατέθηκαν στα 
μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα των μαθητών που επισκέφτηκαν το μουσείο τον περα-
σμένο χειμώνα και στην αναβάθμιση των θεματικών γωνιών της έκθεσης. 

Το Ναυτικό Μουσείο της Καλύμνου εισέρχεται, έστω και με σημαντική χρονική καθυστέρηση, 
δυναμικά στον 21ο αιώνα. Η αγάπη, η στήριξη και το μεράκι των φίλων του, η αυξανόμενη 
ετήσια επισκεψιμότητά του και ο συνεχής εμπλουτισμός της συλλογής του με νέα εκθέμα-
τα/δωρεές, αποδεικνύουν τη διαχρονική δυναμική του. Σήμερα είναι όσο ποτέ αναγκαία η 
στήριξη της ίδιας της κοινωνίας αλλά και της Πολιτείας στο σημαντικό και διαχρονικό έργο 
του. Η σπογγαλιεία αποτελεί μια θεματική η οποία είναι άγνωστη στους περισσότερους. Αυτή 
ακριβώς η πρωτοτυπία της, συνυφασμένη με τον σκληρό και θανατηφόρο αγώνα μιας κοι-
νωνίας που πάλεψε για την επιβίωση ακολουθώντας τον δρόμο της θάλασσας, με τη μεγάλη 
προσφορά των Καλυμνίων σε κάθε ναυτικό αγώνα για την ελευθερία της πατρίδας τους αλλά 
και με τις μελλοντικές ναυτικές ιστορικές σελίδες που συνεχίζουν να γράφουν οι εκατοντάδες 
νέοι Καλύμνιοι που ασχολούνται με τα επαγγέλματα της θάλασσας, αποτελούν μια ναυτική 
κληρονομιά που πρέπει να αναδεικνύεται σε όλους, μέσα από την πλούσια ναυτική συλλο-
γή του Ναυτικού Μουσείου Καλύμνου. Η εθελοντική ομάδα του μουσείου άνοιξε δρόμους 
που σίγουρα οδηγούν στο μέλλον. Αυτή η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί αμείωτη και να 
στηριχθεί από τον καθένα που αγαπάει πραγματικά την ελληνική ναυτική παράδοση και την 
κοινωνική και οικονομική πρόοδο της Καλύμνου.  

Θα ήθελα να συμπληρώσω την εισήγησή μου με την προσωπική εκτίμηση ότι: «Η συνδι-
οργάνωση στην Κάλυμνο, από το Ναυτικό Μουσείο Καλύμνου και το Ναυτικό Μουσείο της 
Ελλάδας, του ΙΑ’ Πανελλήνιου Συνεδρίου Ναυτικών Μουσείων (2018), του πρώτου που θα 
διεξαχθεί σε ακριτικό νησί του νοτιοανατολικού Αιγαίου, αποτελεί εκπλήρωση χρέους προς 
τους νησιώτες. Τώρα είναι η ώρα, το ανωτέρω εγχείρημα να αποτελέσει κοινό μελλοντικό στό-
χο με τη στήριξη της Πολιτείας, της νέας Περιφερειακής αρχής του νοτιοανατολικού Αιγαίου, 
της νέας Δημοτικής Αρχής Καλύμνου, του Πολεμικού μας Ναυτικού, όλων των ελληνικών 
ναυτικών μουσείων και φορέων της ναυτικής μας παράδοσης, των φίλων του Ναυτικού 
Μουσείου Καλύμνου και ολόκληρης της θαλασσινής οικογένειας της Δωδεκανήσου». 
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   ναυτικό Μουσείο καβάλας. 
Πεπραγμένα 2010-2013. 
Χρήστος Τζανάκος 
Πρόεδρος Ν.Μ.Καβάλας 
 
Ελευθέριος Παπαγιαννάκης 
Μέλος Δ.Σ. Ν.Μ. Καβάλας

Κυρίες και Κύριοι φίλοι Πρόεδροι των Ν.Μ της Ελλάδος
Πέρασαν σχεδόν τέσσερα χρόνια από την τελευταία μας συνάντηση τον Αύγουστο του 2010 
στο Ληξούρι της Κεφαλονιάς.

Ήταν αλήθεια αρκετά χρόνια που σ΄ εμένα τουλάχιστον μου φάνηκαν, Στο Γαλαξίδι που σας 
γνωρίσαμε ομολογουμένως μας αγκαλιάσατε και μας περιβάλατε με μεγάλη αγάπη. Μου 
έλειψε λοιπόν η φιλία και η χαρά και φυσικά το αντάμωμα που κάνουν οι άνθρωποι που έχουν 
κοινούς σκοπούς και ιδανικά.

Θα ήθελα εν πρώτοις να εκφράσω την ευαρέσκεια τόσο την δική μου όσο και των μελών του 
Ν.Μ.Κ. που στο ψήφισμα του 8ου Πανελληνίου Συνόδου Ναυτικών Μουσείων στο Ληξούρι η 
Σύνοδος εξέφρασε την ομόθυμη υποστήριξή της στις πολύχρονες προσπάθειες μας για την 
στέγαση του Μουσείου μας. 

Μέσα λοιπόν σε αυτά τα τέσσερα χρόνια οι προσπάθειες, η παρουσία και η φωνή μας ήταν 
αρκετά αισθητή τόσο εντός των τειχών της πόλης μας όσο και εκτός.

Αρχίζοντας λοιπόν την ενημέρωση θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι τον Μάρτιο του 2011 
πραγματοποιήσαμε στη Στρατιωτική Λέσχη Καβάλας την παρουσίαση του νέου λογότυπου 
του Ν.Μ.Κ. το οποίο απεικονίζει πλοιάριο από τα βραχογραφήματα που βρέθηκαν στην πε-
ριοχή της Φωλιάς Παγγαίου, θέλοντας έτσι να ενώσουμε δύο από τα πιο σημαντικά αλλά 
και παραμελημένα θέματα της περιοχής μας. Τα βραχογραφήματα της περιοχής μας και τη 
ναυτική παράδοση.

Το 2011 επίσης δόθηκε η ευκαιρία στο Ν.Μ.Κ. να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Ναυτικού 
Λυκείου Βόλου να επισκεφτεί το Ν.Μ. της πόλης μας. Μόνο που λόγω έλλειψης χώρου στέ-
γασης των εκθεμάτων μας, η ανταπόκριση αυτή περιορίστηκε σε παρουσίαση στο ξενοδοχείο 
ΩΚΕΑΝΙΣ από τον ομιλούντα και το μέλος του Δ.Σ. Λευτέρη Παπαγιαννάκη, για το ιστορικό 
της ίδρυσης του Ναυτικού Μουσείου Καβάλας, τις δραστηριότητες του και σε ηλεκτρονική 
παρουσίαση μέρους των εκθεμάτων που ομολογουμένως άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις 
και ικανοποίησαν τους 40 μαθητές και συνοδούς καθηγητές της σχολής.

Επίσης τον ίδιο χρόνο σε Σχολείο Δεύτερης ευκαιρίας της πόλης μας ανταποκριθήκαμε στο 
κάλεσμα τους και επισκεφτήκαμε το Σχολείο προκειμένου να τους ξεναγήσουμε σε ένα ανύ-
παρκτο χώρο Ναυτικού Μουσείου, έτσι νοερά και αόριστα.
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Στους μαθητές του Σχολείου, οι οποίοι σημειωτέον είναι οικογενειάρχες οι περισσότεροι και 
ενεργοί πολίτες αυτής της πόλης, παρουσιάστηκαν σημαντικά στοιχεία από την ναυτική μας 
παράδοση, όπως τύποι σκαριών και εξαρτήματα της ναυτιλίας και της ραδιοναυτιλίας της πα-
λιάς ρομαντικής εποχής του περασμένου αιώνα. Η ξενάγηση έγινε με την οπτικοακουστική 
μέθοδο και χρήση υπολογιστή power point. Τέλος ο κ. Παπαγιαννάκης, με μια ομολογουμέ-
νως εντυπωσιακή παρουσίαση εικόνων τεκμηρίωσε την επιλογή του γνωστού βραχογραφή-
ματος των Φιλίππων με το καραβάκι, ως οικόσημο του Μουσείου. Αξίζει να τονιστεί, ότι η συ-
γκεκριμένη παρουσίαση, αποτελούσε ήδη την τέταρτη κατά σειρά σε σχολεία της πόλης μας. 

Γενικά όμως ήταν μια συνέχεια της περασμένης χρονιάς με έντονες αντιπαραθέσεις, πιέσεις, 
διαβουλεύσεις, γενικά μια χρονιά που προσπαθήσαμε να βρούμε λύσεις για την περίφημη 
στέγαση του Μουσείου.

Το 2012 ήταν σταθμός και αφετηρία των τεραστίων προσπαθειών μας για τη στέγαση και την 
παρουσίαση των εκθεμάτων, που με τόση αγάπη και φροντίδα συλλέξαμε κυρίως από δωρη-
τές Καβαλιώτες. Μετά από πολλές προσπάθειες, πιέσεις συζητήσεις και ένα συνεχές πήγαινε 
έλα στο Δήμαρχο Καβάλας και στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών συνεπικουρούμενος 
από το Επίτιμο Μέλος του Μουσείου μας τον κ. Γεώργιο Μυτιληνό, καταφέραμε να πάρουμε 
το πράσινο φως για την προσωρινή μας στέγαση στον ισόγειο χώρο της Δημοτικής Καπνα-
ποθήκης, όπου μπορούσαμε πλέον να στεγάσουμε μέρος των εκθεμάτων μας με τη βοήθεια 
Μουσειολόγου και Διακοσμήτριας.

Προηγήθηκε ένα καλοκαίρι έντονης προεργασίας προκειμένου να ξεκινήσουμε το συντομό-
τερο δυνατόν. Πριν ξεκινήσει το Σχολικό έτος, καλύψαμε εκθέματα με θεματικές ενότητες 
από Ναυτιλιακά όργανα και εργαλεία, παραδοσιακά σκαριά, παραδοσιακά ναυπηγικά εργα-
λεία, πίνακες ζωγραφικής κλπ ώστε να καλύψουμε όσο είναι δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα από 
τις δωρεές των Καβαλιωτών και όχι μόνο. 

Έτσι στις 5 Σεπτεμβρίου 2012 σ ένα χώρο 160 τμ της Δημοτικής Καπναποθήκης έγιναν τα επί-
σημα εγκαίνια του Μουσείου, κόβοντας συμβολικά την κορδέλα μικροί μαθητές, δείχνοντας 
συγχρόνως με αυτό τον τρόπο ότι αυτό το Ν.Μ. το ιδρύσαμε και παλέψαμε γι αυτό, ώστε να 
ανήκει στα παιδιά και στα εγγόνια μας.

Η ικανοποίηση μας από τότε μέχρι και σήμερα είναι μεγάλη γιατί πέρα από τη μεγάλη επισκεψι-
μότητα που καταγράφεται στο Μουσείο, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα για μα-
θητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα προγράμματα αυτά εκπονήθηκαν 
κυρίως από Σχολικούς Συμβούλους. Με τη συνεργασία ενός εκπαιδευτικού και μιας αρχαιολό-
γου πραγματοποιήθηκαν βιωματικά εργαστήρια που σκοπό έχουν την καλλιέργεια, τη μάθηση 
και την τόνωση της νεολαίας στην αγάπη της προς τη θάλασσα και τη ναυτοσύνη γενικότερα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2012 έως τον Ιούνιο του 2013 
επισκέφτηκαν το Μουσείο μας 2770 Μαθητές από την Καβάλα και άλλες περιοχές της Μακε-
δονίας και της Θράκης.

Από δε τον Σεπτέμβριο του 2013 έως και σήμερα περίπου 1870 και αυτό πιστεύω λόγω της 
οικονομικής κρίσης και των αντίστοιχων εξόδων για της μετακινήσεις των μαθητών.

Στη συνέχεια και όπως είναι σε όλους σας γνωστό, το Ν.Μ.Κ. ανέλαβε τη διοργάνωση του 8ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου Ναυτικών Μουσείων. 

Το συνέδριο θα διεξήγετο στην Καβάλα το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Ιουνίου 2013 με θέμα 
«Καβάλα και θάλασσα: Μια ιστορία αιώνων».

Δυστυχώς και μετά από σχετική συνεννόηση με την Οργανωτική Επιτροπή των Ναυτικών 
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Μουσείων (Αθηνών, Ύδρας και Χανίων) με μεγάλη μας λύπη αναβάλαμε το Συνέδριο, γιατί 
φάνηκε ότι η οικονομική κρίση «χτύπησε» και τα Ναυτικά Μουσεία και έτσι κάποια από αυτά 
δεν μπόρεσαν να καλύψουν τα έξοδα μετάβασης των αντιπροσώπων τους (τα έξοδα παρα-
μονής θα καλύπτονταν, όπως γινόταν πάντοτε από το φορέα διοργάνωσης, δηλαδή από το 
Ναυτικό Μουσείο Καβάλας). 

Δυστυχώς άλλη μία προσπάθεια ανάδειξης του θεσμού  των Ναυτικών Μουσείων μέσα  
σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς «αναχαιτίστηκε» προς απογοήτευση πολλών. Εμείς βέ-
βαια συνεχίζουμε να πιστεύουμε και θα συνεχίσουμε με κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
καθιέρωση αυτού του θεσμού, γι’ αυτό το λόγο άλλωστε είμαστε και σήμερα εδώ μαζί σας.

Έτσι μετά την δέσμευση που είχαμε αναλάβει και προς την κοινωνία της Καβάλας για τη διε-
ξαγωγή του Συνεδρίου και σε συνδυασμό με τις εορταστικές εκδηλώσεις των εκατό χρόνων 
της απελευθέρωσης της Καβάλας πραγματοποιήσαμε εσπερίδα με μεγάλη επιτυχία και θέμα 
«Ψηφίδες της Ναυτικής Ιστορίας του τόπου μας».

Οι ομιλητές ξεδίπλωσαν Ιστορικά στοιχεία για τη Ναυτική Ιστορία και Παράδοση της πόλης 
μας και της Θάσου, ομολογουμένως άγνωστα στους Καβαλιώτες, εντυπωσιάζοντας τους 
ακροατές που παρευρέθηκαν στην Εσπερίδα 

Στη συνέχεια πραγματοποιήσαμε πανελλήνιο διαγωνισμό καλλιτεχνικής φωτογραφίας σε συ-
νεργασία και συνδιοργάνωση με την Ελληνική φωτογραφική Εταιρεία την γνωστή παγκοσμί-
ως ΕΦΕ με θέμα την Θάλασσα. 

Τα αποτελέσματα και το εύρος που έλαβε ο διαγωνισμός ήταν χωρίς προηγούμενο για την 
πόλη μας. Διαγωνίσθηκαν 51 καλλιτέχνες απ’ όλη τη χώρα με 193 έγχρωμες και 141 μαυρό-
ασπρες, ένα σύνολο δηλαδή 334 φωτογραφιών. Η κριτική επιτροπή ήταν τριμελής και απαρ-
τίστηκε από εγνωσμένης αξίας και βαρύτητας διεθνείς φωτογράφους της χώρας μας. 

Η επιτροπή έκρινε όλα τα έργα, με βάση την αντίληψη του καλλιτέχνη, την σύνθεση των φω-
τογραφιών και το πνεύμα που αυτές εκπέμπουν, αλλά επίσης και με κριτήρια τεχνικής φύσε-
ως και πως αυτά συνεισφέρουν στην όλη αξία των έργων. Προσφέρθηκαν βαρύτιμα έπαθλα 
στους νικητές του διαγωνισμού, δηλαδή τρία παραδοσιακά ανάγλυφα μετάλλια ανά νικητή 
χρυσό, αργυρό, χάλκινο, τα ίδια που απονέμονται από την ΕΦΕ στους δικούς της νικητές των 
πανελληνίων διαγωνισμών φωτογραφίας καθώς επίσης και 20 έπαινοι.

Ήδη ξεκίνησε και ο δεύτερος Πανελλήνιος διαγωνισμός φωτογραφίας σε συνεργασία με την 
ΕΦΕ εκ νέου. Φρονούμε ότι με το υλικό που θα συλλεχθεί και θα εκτεθεί σε ειδική πανηγυρι-
κή εκδήλωση - έκθεση σε χώρο της πόλης μας που θα καθοριστεί από τους συνδιοργανωτές, 
θα αναδειχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο θαλάσσιος πλούτος της χώρας μας. 

Τέλος ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη και ο πανκαβαλιώτικος μαθητικός διαγωνισμός φωτογραφίας 
με θέμα τη θάλασσα που λήγει τέλη Μαΐου.

Τελειώνοντας θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι συνεχίζεται η προσπάθεια του Δήμου Κα-
βάλας με τις Νομικές του υπηρεσίες προκειμένου να ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς 
των αποθηκών του Ναυπηγείου της Καβάλας 650 τμ. και το οποίο πρόκειται να παραχωρηθεί 
στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας για την οριστική του στέγαση. Ο Δήμαρχος κ. Κωστής Σιμιτσής 
ευελπιστεί ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει τακτοποιηθεί το ιδιοκτησιακό αυτό καθεστώς 
για να προχωρήσουν επιτέλους οι διαδικασίες της παραχώρησης. Εύχομαι να είναι όσο το δυ-
νατόν συντομότερη αυτή η ημέρα, παραδίδοντας τα κλειδιά στο Δήμο για να το λειτουργήσει, 
γιατί αυτό του Μουσείο ανήκει αποκλειστικά στους Καβαλιώτες και στην πόλη τους και εκεί 
πρέπει να παραχωρηθεί.
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   ινστιτούτο Προστασίας ναυτικής Παράδοσης.  
οι ενάλιες αρχαιολογικές έρευνες στην αλεξάνδρεια. 
Χάρης Τζάλας 
Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Προστασίας Ναυτικής Παράδοσης- 
Υπεύθυνος της Ελληνικής Αποστολής στην Αλεξάνδρεια

Κατά τo πρόσφατo Θ’ Πανελλήνιο Συνέδριο των Ναυτικών Μουσείων της Ελλάδος που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Προστασίας Ναυτικής Παράδοσης και υπεύθυνος των εναλίων αρχαιολογικών ερευνών της 
ελληνικής αποστολής στην Αλεξάνδρεια, παρουσίασε συνοπτικά το έργο που επιτελέστηκε 
κατά την τελευταία δεκαπενταετία.

Έχοντας εξασφαλίσει το 1997 άδεια διεξαγωγής ενάλιας αρχαιολογικής έρευνας σε μια πα-
ράλια περιοχή μήκους 10 χιλιομέτρων ανατολικά του αρχαίου «Ανατολικού Λιμένα» της Αλε-
ξάνδρειας, οι Έλληνες επιστήμονες-δύτες ανακάλυψαν, κατά τις 25 αποστολές που πραγμα-
τοποιήθηκαν, σημαντικά ευρήματα των Ελληνο-Ρωμαϊκών χρόνων αλλά και της Βυζαντινής 
και Ισλαμικής περιόδου.

Οι έρευνες ξεκίνησαν από τη βυθισμένη Άκρα Λοχιάδα όπου 400 μεγάλα αρχιτεκτονικά μέλη 
μαρτυρούν την παρουσία του Μαυσωλείου της Κλεοπάτρας, του Ναού της Ίσιδος και άλ-
λων κτισμάτων. Συνεχίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή του Chatby όπου πρώτο-Χριστιανικά 
κιονόκρανα και άλλα ευρήματα μαρτυρούν την παρουσία του Μαρτυρίου του Ευαγγελιστή 
Μάρκου. 

Ανατολικότερα μεγάλες βυθισμένες νεκροπόλεις συνυπάρχουν με λατομεία. Όπως ήταν ανα-
μενόμενο για μια μεγάλη πόλη που διέθετε δυο σημαντικά λιμάνια, πολλά είναι τα ευρήματα 
που συνδέονται με ναυτικές δραστηριότητες.

Οι έρευνες συνεχίζονται με δυο αποστολές κατά το 2014.
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Γρανιτένιος πυλώνας από κτήριο της πτολεμαϊκής περιόδου, που 
ανακαλύφθηκε στο βυθό του λιμανιού της Αλεξάνδρειας της Αι-
γύπτου από τους αρχαιόλογους-δύτες της ελληνικής αποστολής.



141

   Μουσείο ναυπηγικών και ναυτικών τεχνών αιγαίου. Α’ Μέρος 
Ματρώνη Κτίστου 
Διευθύντρια του Πνευματικού Ιδρύματος Σάμου “Νικόλαος Δημητρίου”

Ο Δήμος Σάμου και το Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου» ευχαριστούν τους 
διοργανωτές του συνεδρίου, και ιδιαίτερα το Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, για την πρόσκληση 
που τους απευθύνατε, για να παρουσιάσουμε στο συνέδριο το Νέο Μουσείο που έχει ξεκινή-
σει να φτιάχνεται στο νησί μας.

Συμμετέχω στο Θ’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ υπό διπλή ιδιότητα: εκ-
προσωπώντας το Δήμο Σάμου ως Δημοτικός Σύμβουλος, και το Πνευματικό Ίδρυμα «Νικό-
λαος Δημητρίου» ως Διευθύντρια. Κάτω από αυτή τη διπλή ιδιότητα λοιπόν, μεταφέρω τους 
χαιρετισμούς του Δημάρχου Σάμου κ. Στέλιου Θάνου και του Προέδρου του Ιδρύματος κ. 
Τηλαύγη Δημητρίου, καθώς και τις ευχές τους, να είναι ουσιαστικά τα συμπεράσματα του 
συνεδρίου προς όφελος του τόπου μας και του κοινού σκοπού μας, της διάσωσης δηλαδή 
της πολιτιστικής κληρονομιάς που αναπτύχθηκε γύρω από τη ζωοποιό θάλασσα που μας πε-
ριβάλλει, το Αιγαίο.

Θα αρχίσω την εισήγησή μου με κάποια ιστορικά στοιχεία.

Η Σάμος, νησί του Ανατολικού Αιγαίου, βρίσκεται στο κέντρο των δρόμων της θάλασσας που 
χρησιμοποιούν οι ναυτικοί από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα και που συνδέουν την Αφρι-
κή με την Προποντίδα, καθώς και την Ανατολή με την κεντρική Ελλάδα. Η γεωγραφική αυτή 
θέση της συντέλεσε στο να έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορική διαδρομή στο πέρασμα των αιώ-
νων κάπως διαφορετική από τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο.

Η ιδιαιτερότητα του εδάφους της, που κατά αρχαίες μαρτυρίες «και ορνίθων γάλα φέρει»1, και 
η γειτνίασή της με τα μικρασιατικά παράλια, της έδωσαν τη δυνατότητα από την αρχαιότητα 
και μέχρι σχεδόν τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια να είναι αυτάρκης.

Ένα σημαντικότατο χαρακτηριστικό του σαμιακού εδάφους είναι και η «αναγέννηση» των δα-
σών της, με αποτέλεσμα την πλουσιότατη βλάστηση του νησιού και τα απέραντα δάση από 
πεύκα που σήμερα καταλαμβάνουν έκταση 127.000 στρεμμάτων. 

1  Στα «Γεωγραφικά» του Στράβωνα αναφέρεται: «φέρει και ορνίθων γάλα, καθάπερ που και Μένανδρος έφη» (παρά-
γει και του πουλιού το γάλα, όπως είπε και ο Μένανδρος).
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Η τραχεία πεύκη της Σάμου δίνει μοναδικής ποιότητας ξυλεία, κατάλληλη για ναυπήγηση 
πλοίων. Έτσι, από τους αρχαϊκούς χρόνους η Σάμος ήταν γνωστή για την ναυπηγική της πα-
ράδοση αλλά και τη ναυτική της δύναμη. Λίγα είναι τα πλοία με ονομασία προέλευσης. Η 
Σαμία ναυς ή Σάμαινα, χρησιμοποιήθηκε τόσο ως εμπορικό πλοίο όσο και ως ταχύπλοο 
κωπήλατο σε περιόδους πολέμων.

Την εποχή του Βυζαντίου η Σάμος ήταν η μητρόπολη του 16ου θέματος της αυτοκρατορίας 
και αποτέλεσε μεγάλη ναυτική δύναμη, όχι μόνο στο Αιγαίο αλλά σε όλη τη λεκάνη της ανα-
τολικής Μεσογείου.

Μετά την πτώση του Βυζαντίου, η Σάμος ερημώνεται. Κατά τα τέλη του 16ου αιώνα, επί Σου-
λεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς, το νησί εποικίζεται με Έλληνες που φτάνουν από διάφορα σημεία 
της Ελλάδας και της Μικράς Ασίας. Μετά τον εποικισμό, η σαμιακή ναυπηγική γνωρίζει μεγά-
λη άνθηση. Ο ιστορικός της Σάμου Επαμεινώνδας Σταματιάδης στα Σαμιακά2 αναφέρει πως οι 
Οθωμανοί ανάγκαζαν τους Σαμιώτες να υλοτομούν τα πευκόφυτα δάση του νησιού που έφτα-
ναν μέχρι τα παράλια και να ναυπηγούν πλοία για λογαριασμό τους. Από το 1834 ως το 1912 
η Σάμος υπήρξε αυτόνομη ηγεμονία (πριγκιπάτο). Αυτήν την περίοδο παρατηρείται ραγδαία 
ανάπτυξη της ναυπηγικής τέχνης στο νησί. Σε κατάλογο της εποχής της Ηγεμονίας, αναφέρε-
ται ότι το 1881 καταμετρούνται 311 ιστιοφόρα πλοία ποικίλων τύπων, σαμιακής ιδιοκτησίας.

Η περιεκτικότητα της τραχείας πεύκης της Σάμου σε ρετσίνι, η ομαλή δομή του ξύλου, οι 
φυσικές καμπυλότητες των κορμών ήταν πλεονεκτήματα για τη χρήση της στη ναυπηγική.

Είναι τόσο μοναδικός ο τύπος της τραχείας πεύκης της Σάμου, που μέχρι σήμερα οι ταρσανά-
δες στην Ελλάδα χρησιμοποιούν για τη ναυπήγηση ξυλεία του νησιού. Η περιεκτικότητα της 
τραχείας πεύκης της Σάμου σε ρετσίνι, η ομαλή δομή του ξύλου, οι φυσικές καμπυλότητες 
των κορμών ήταν πλεονεκτήματα για τη χρήση της στη ναυπηγική. 
Για το λόγο αυτό, μιας και η πρώτη ύλη ήταν ποιοτική και προσβάσιμη, από τον εποικισμό 
της Σάμου μέχρι και τις αρχές του 20ού αι. παρατηρείται μετακίνηση ονομαστών οικογενειών 
καραβομαραγκών από άλλα νησιά. Οι Μελαχροινοί από την  Ύδρα, οι Παχαίοι και οι Ψιλοπάτη-
δες από τη Σύμη, οι Φουρναράκηδες από τον Τσεσμέ και πολλοί άλλοι μετοικίζουν στη Σάμο. 
Κοντά σ’ αυτούς μαθητεύουν και ντόπιοι κι έτσι η οικογένεια των ξυλοναυπηγών μεγαλώνει.

Στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα το νησί παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη ναυπηγική δραστη-
ριότητα του Αιγαίου. Δημιουργούνται ναυπηγεία στο Μαραθόκαμπο, στον Άγιο Ισίδωρο, στο 
Καρλόβασι, στο Πυθαγόρειο και στο Κοκκάρι. Μέχρι και τη δεκαετία του 1980 τα καρνάγια 
ανθούν. Η Σάμος εξάγει την μοναδική στην μεσογειακή λεκάνη τραχεία πεύκη της και τροφο-
δοτεί όλα τα καρνάγια του ελλαδικού χώρου. 

Αυτά ως ένα σύντομο ιστορικό της ναυπηγικής παράδοσης του νησιού. Ας έρθουμε τώρα
στην ιστορία του Μουσείου που κατασκευάζεται σήμερα.

Το 1991 στο πλαίσιο ενός προγράμματος καταγραφής αξιόλογων παραδοσιακών σκαφών από 
το Ελληνικό Ινστιτούτο Προστασίας Ναυτικής Παράδοσης, είχε εντοπιστεί και καταγραφεί 
ένας βαρκαλάς με ιστιοφορία σακολέβας, το «Καλή Τύχη». Το 1998 αυτό το σκάφος επισημαί-
νεται μισοβυθισμένο στη Μαρίνα Ζέας. 

2  Επαμεινώνδα Σταματιάδη «Σαμιακά» Δ’ τόμος σ.45-56 «Ο ορίζων το οροπέδιο αυτό κλάδος της Αμπέλου εκαλύπτετο 
άλλοτε υπό άπειροπληθών παχυκόρμων δένδρων, άτινα όμως αρχομένου του αιώνος τούτου, οι εγχώριοι κατά 
μέγα μέρος κατέστρεψαναν δια του πυρός ίνα αποφύγωσι τάς αφόρητους κακώσεις και τας αγγαρείας, εξ ών έπα-
σχον υπό της τουρκικής κυβερνήσεως, ύποχρεούσης αυτούς να κόπτωσι και εις την παραλίαν μαεταφέρωσιν εκ του 
όρους ξύλα μακρά προς χρήσιν του οθωμανικού στόλου, επί εβδομάδας δε πολλάς αι της Χώρας γυναίκες νύκτωρ 
επί των εξωστών των ευατών οίκων ειργάζοντο υπό την λάμψιν των πυρπολουμένων προαιωνίων δασών εκείνων.
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Το «Καλή Τύχη» ήταν σκαρωμένο στο ναυπηγείο του Φλαμουράκη το 1939 στο Καρλόβασι 
της Σάμου. 

Το Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου», που στους σκοπούς του, μεταξύ πολ-
λών άλλων, έχει και τη διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης του νησιού, προβαίνει σε όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες και μεταφέρει στη Σάμο το σκαρί. Προχωρά σε μελέτη αποκατά-
στασης, το συντηρεί, και συμβάλλει να κηρυχθεί διατηρητέο από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Η σακολέβα ήταν το έναυσμα για το Ίδρυμά μας, ώστε να προχωρήσει σε μια έρευνα για τα 
εναπομείναντα σκαριά στο Αιγαίο, που σκαρώθηκαν στη Σάμο. Η έκπληξή μας υπήρξε μεγά-
λη, μιας και τα περισσότερα που έχουν διασωθεί είναι σαμιώτικα. Έτσι καλλιεργείται η ιδέα 
για τη δημιουργία ενός Κέντρου Ναυπηγικών και Ναυτικών τεχνών του Αιγαίου στη Σάμο.

Ένας μακροχρόνιος αγώνας ξεκινάει. Συνεργαζόμαστε για την επίτευξη του στόχου με το Πα-
νεπιστήμιο Αιγαίου, με το Δήμο Πυθαγορείου, με τη Νομαρχία Σάμου. Η επιμονή μας, στο 
πέρασμα όλων αυτών των χρόνων επιβραβεύεται, με το να ενταχτεί στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” του Υπουργείου Ανάπτυξης, η δημι-
ουργία στο Ηραίον της Σάμου, ενός Μουσείου πλέον, Ναυπηγικών και Ναυτικών τεχνών του 
Αιγαίου. Έργο που υλοποιείται από το Δήμο Σάμου.

Αυτή την εποχή έχει ήδη προχωρήσει το κτιριακό μέρος της μελέτης και έχει ξεκινήσει η 
έρευνα για τη συλλογή με τα σκάφη και τα αντικείμενα που θα εκτεθούν στο Μουσείο. 

Όραμα του Ιδρύματός μας για το Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών Αιγαίου, είναι 
να αγκαλιάσει αυτή την όψη της ναυπηγικής ιστορίας και να τη μετουσιώσει σε ζωοποιό δύνα-
μη του αιγαιοπελαγίτικου χώρου. Σκοπός μας δεν είναι μόνο η αποτύπωση του παρελθόντος 
αλλά η δημιουργία ενός φορέα που θα δώσει ώθηση και θα βοηθήσει στην αναβίωση της 
παραδοσιακής ναυπηγικής στο Αιγαίο. Πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο θα δώσει μια ελπιδοφόρα, 
μια δημιουργική προοπτική όχι μόνο στο νησί μας, αλλά και σε ολόκληρο το Αρχιπέλαγός μας.

Πάνω: Η Σάμαινα σε αρχαίο 
νόμισμα. Συλλογή Π.Ι.Σ.Ν.Δ. 
Αριστερά: Η Σάμος θαλάσσιο 
σταυροδρόμι. Πηγή Google earth. 
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1. Η Σάμος και η “γειτονιά της”. Φωτογραφία Μ. Κτίστου.
2. Καμπυλότητες. Φωτογραφία Μ. Κτίστου.
3. Σαμιώτικο πευκόδασος. Φωτογραφία Τηλαύγης 
Δημητρίου. 4. Σημαία Ηγεμονίας. Συλλογή ΓΑΚ Σάμου.
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1. Ταρσανάς στο Πυθαγόρειο (Τηγάνι). Φωτ. Αρχείο Π.Ι.
Σ.Ν.Δ. 2. Μαστρογιάννης Πάχος. Φωτ. αρχείο Πάχου. 3. 
Οικογένεια Ραφαλιά Μελαχροινού. Αρχείο Δημητριάδη.
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1. Αξονομετρικό σχέδιο του κτιρίου του Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυτικών 
Τεχνών του Αιγαίου. Η μελέτη εκπονήθηκε από τα αρχιτεκτονικά γραφεία των: 
Ιωάννη Κανετάκη, Κώστα Δαμιανίδη και Γεωργίου Κορφιάτη, το γραφείο του 
πολιτικού μηχ. Άλκιμου Παπαθανασίου και το μηχανολογικό γραφείο Δημητρί-
ου Τιμολέων Παντελάκη. 2. Οι εργασίες προχωρούν στο κτίριο Μ.Ν.Ν.Τ.Α. Φω-
τογραφία Μ. Κτίστου. 3. Η σακολέβα “Καλή Τύχη”. Πηγή National Geographic. 
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1
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   Μουσείο ναυπηγικών και ναυτικών τεχνών αιγαίου. B’ Μέρος 
οι στόχοι της δημιουργίας του Μουσείου ναυπηγικών  
και ναυτικών τεχνών του αιγαίου. 
Κώστας Α. Δαμιανίδης 
Δρ. Ιστορικός της Ναυπηγικής,  
Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου προετοιμασίας του Μ.Ν.Ν.Τ.Α. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα αρκετά τεχνικά θεματικά μουσεία 
που αναδεικνύουν σημαντικές, αλλά όχι τόσο γνωστές πτυχές της Ελληνικής Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. Μπορούμε να αναφέρουμε ορισμένα από αυτά, όπως το Μουσείο Μεταξιού 
στο Σουφλί, από τα πιο παλιά στο είδος του, το Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα, με με-
γάλη επισκεψιμότητα τα τελευταία χρόνια, το Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας στην Αγία 
Παρασκευή της Λέσβου, από τα νεότερα και το Μουσείο Μαρμαροτεχνίας στον Πύργο της 
Τήνου, με ιδιαίτερα εντυπωσιακά έργα τέχνης από τηνιακό μάρμαρο. 

Σύντομα ένα νέο τεχνικό θεματικό μουσείο για τη ναυπηγική και τις ναυτικές τέχνες του 
Αιγαίου θα ανοίξει στη Σάμο. Για την ακρίβεια είναι ένα μουσείο που έχει σκοπό να συνδέσει 
τα τεχνικά με τα ναυτικά μουσεία. Η ξυλοναυπηγική είναι ένας από τους κυριότερους τομείς 
του νέου μουσείου και αποτελεί αναμφίβολα μια λαϊκή τέχνη που αναπτύχθηκε σε πολλά 
νησιά και παραλιακές περιοχές του Αιγαίου. Η ναυπηγική και η ναυσιπλοΐα αποτελούν βα-
σικά τεχνικά χαρακτηριστικά της πολιτισμικής ταυτότητας του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου. Ο 
πολιτισμός του Αιγαίου, σε όλες τις περιόδους της ιστορίας του, διαμορφώθηκε μέσα από τις 
«τέχνες της θάλασσας», οι οποίες καθόρισαν αρκετά από τα χαρακτηριστικά του. Γι’ αυτό και η 
ναυπηγική, παρά τις τοπικές ιδιαιτερότητες στις επιμέρους περιοχές του Αιγαίου, είναι σαφέ-
στατα μια κοινή τεχνική πολιτιστική κληρονομιά που ενώνει το σύνολο του Αιγαιοπελαγίτικου 
χώρου. Αυτή η προσέγγιση είναι και η κεντρική θεματική του νέου μουσείου. 

Το Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου είναι ένα σύγχρονο θεματικό 
τεχνικό μουσείο, που αποσκοπεί στη διάσωση, τη μελέτη, την έρευνα και την ανάδειξη της 
ναυπηγικής και ναυτικής παράδοσης του Αρχιπελάγους. Απευθυνόμενο σε όσο το δυνατόν 
ευρύτερο αριθμό επισκεπτών, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χώρο μόρφωσης, ψυχαγωγίας 
και πολιτισμού για όλο το Αιγαίο. 

Για την εκπλήρωση των στόχων του το νέο μουσείο περιλαμβάνει τις τέσσερις ακόλουθες 
λειτουργικές ενότητες: 
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1. Διάσωση και προστασία κειμηλίων και μαρτυριών. 
2. Βιωματική συμμετοχή και αναψυχή. 
3. Ανάδειξη και διάδοση γνώσεων και συναισθημάτων.
4. Μελέτη και έρευνα.

Εκτός από τις τέσσερις λειτουργικές ενότητες το Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών 
Τεχνών του Αιγαίου είναι σχεδιασμένο για να πετύχει τους σκοπούς του μέσα από δύο 
πρωτότυπες προσεγγίσεις. Η πρώτη είναι η έμφαση στην κατανόηση της τεχνικής και της 
εργασίας, με σκοπό την ερμηνεία των δημιουργιών και των δραστηριοτήτων των ανθρώπων 
της θάλασσας. Η δεύτερη είναι η αξιοποίηση βιωματικών εφαρμογών για τη βαθύτερη και 
αμεσότερη κατανόηση, από τους ειδικούς και το ευρύτερο κοινό του μουσείου, των υλικών 
και άυλων μαρτυριών που διαφυλάσσει.

Οι φορείς που έχουν μέχρι τώρα συμβάλει στη δημιουργία του μουσείου είναι: «Το Πνευ-
ματικό Ίδρυμα Σάμου Νικόλαος Δημητρίου», ο πρώην Δήμος Πυθαγορείου, η πρώην Νο-
μαρχεία Σάμου, ο Δήμος Σάμου και το τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
Εκτός νησιού το πρόγραμμα του μουσείου έχει εγκριθεί και υποστηριχτεί από το Υπουργείο 
Πολιτισμού και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και 
Επιχειρηματικότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Το Μουσείο απευθυνόμενο σε ένα ευρύ φάσμα επισκεπτών θα πρέπει να είναι ένας φιλόξενος 
ανοιχτός χώρος, προσαρμοσμένος τις σύγχρονες απόψεις για την λειτουργία ενός βιωματι-
κού μουσείου. Οι δραστηριότητες που εντάσσονται στις τέσσερις λειτουργικές ενότητες του 
Μουσείου είναι οι ακόλουθες: 

1. ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΩΝ
Η συλλογή του Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου αποτελείται κυρίως 
από σκάφη, εργαλεία ναυπηγικής και άλλων ναυτικών τεχνών, εξαρτήματα και όργανα παρα-
δοσιακού ναυπηγικού σχεδιασμού, αντικείμενα εξαρτισμού των σκαφών, όργανα και εξαρτή-
ματα ναυσιπλοΐας, ημερολόγια σκαφών, αρχεία επιχειρήσεων και έργα τέχνης.

Επίσης παράλληλα με τα υλικά κειμήλια διασώζονται και σημαντικά στοιχεία της άυλης πολιτι-
στικής κληρονομιάς, όπως προφορικές μαρτυρίες ξυλοναυπηγών και ναυτικών του Αιγαίου, 
τοπικά ήθη και έθιμα, παραδόσεις (σε μορφή ψηφιακού ή αναλογικού ήχου και βίντεο) και 
ακόμη έντυπες μαρτυρίες, φωτογραφίες, κ.α. 

Μια από τις σημαντικότερες ενότητες των αντικειμένων, στην οποία το νέο μουσείο επικε-
ντρώνεται, είναι αναμφίβολα τα σκάφη που θα καταλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος στον εσω-
τερικό (μικρά σκάφη) και στον εξωτερικό χώρο (μεγάλα σκάφη) του μουσείου. (Εικ. 1)

2. ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 
Το Μουσείο έχει σχεδιαστεί με ιδιαίτερη έμφαση σε προγράμματα βιωματικής συμμετοχής 
και αναψυχής των επισκεπτών του. Κυριότερες δραστηριότητες στην κατεύθυνση αυτή εί-
ναι οι αναβιώσεις τεχνών και δραστηριοτήτων που προέρχονται από τη ναυτική πολιτιστική 
κληρονομιά και στις οποίες θα προσκαλούνται να συμμετέχουν και οι επισκέπτες. (Εικ. 2) 
Κεντρικό ρόλο για τις δραστηριότητες αυτές θα παίξει το «Εργαστήριο συντήρησης εκθεμά-
των και τεχνικών μουσειακών εφαρμογών», το οποίο εκτός από τον εσωτερικό του χώρο 
δραστηριοποιείται σε όλο τον υπαίθριο χώρο του μουσείου. Στη βιωματική συμμετοχή των 
επισκεπτών εντάσσονται επίσης και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για νέους και για ενήλικες 
που θα λειτουργούν καθ’ όλο το χρόνο στο μουσείο. (Εικ. 3)
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3. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ
Βασικό χαρακτηριστικό του Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου είναι 
η ανάδειξη και διάδοση γνώσεων, και συναισθημάτων που πηγάζουν από τη ναυτική πολιτι-
στική κληρονομιά. Με τις μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις, τις βιωματικές δραστηριότητες, 
τα εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, νέους και ενήλικες, τις δημοσιεύσεις και εκδόσεις 
με κάθε τεχνολογικό μέσο και με άλλες δραστηριότητες ελκυστικές προς τους επισκέπτες, 
το μουσείο θα προσπαθήσει να ευαισθητοποιήσει ευρύτερες ηλικιακές και κοινωνικές ομά-
δες επισκεπτών. Ο στόχος για την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού είναι ο σημαντι-
κότερος για το μέλλον του Μουσείου. Με βάση τη συλλογή του μουσείου δημιουργούνται 
οι ενότητες της μόνιμης έκθεσης όπως και οι περιοδικές εκθέσεις που θα παρουσιάζονται 
φιλοξενούμενες σε άλλους χώρους, διαδίδοντας τους σκοπούς και τους στόχους του νέου 
μουσείο του Αιγαίου. (Εικ. 4)

Στο πλαίσιο του μουσείου προγραμματίζεται να λειτουργήσει μόνιμη εκπαιδευτική δομή 
υποστήριξης της ξυλοναυπηγικής τόσο με την κατάρτιση και μαθητεία νέων όσο και με τον 
εμπλουτισμό των γνώσεων των ήδη απασχολούμενων στο κλάδο.

4. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Το Μουσείο στοχεύει στη συστηματική μελέτη και έρευνα του πρωτογενούς υλικού που έχει 
άμεση σχέση με τους σκοπούς του μουσείου είτε αποτελεί μέρος των εκθεμάτων είτε όχι. 
Αντικείμενο συστηματικής επίσης έρευνας θα είναι και οι τρόποι προσέγγισης και ευαισθη-
τοποίησης του κοινού, πάνω στα θέματα με τα οποία ασχολείται το μουσείο. Προωθείται ή 
συνεργασία με πανεπιστημιακά, τεχνολογικά και ερευνητικά ιδρύματα. (Εικ. 5)

Ιδιαίτερα στο χώρο του Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου θα λειτουρ-
γεί ερευνητικό εργαστήριο της Σχολής Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αντικεί-
μενο την μαθηματική μοντελοποίηση και τις αντίστοιχες εφαρμογές στο πλαίσιο των δραστη-
ριοτήτων του μουσείου. 

Ακόμη μέσα στους ερευνητικούς στόχους του μουσείου είναι η υποστήριξη της επιχειρη-
ματικότητας των ξυλοναυπηγών όλου του Αιγαίου για να μπορέσουν να διασώσουν και να 
διαφυλάξουν την τέχνη τους, διαιωνίζοντας την εμπειρία, τη γνώση και τα μυστικά τους στις 
επόμενες γενιές. (Εικ. 6)

Επίλογος
Το Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου με την ευρύτητα των δράσεών 
του, σκοπεύει να καλύψει την θεματολογία που αντιστοιχεί στα τεχνικά χαρακτηριστικά της 
ναυπηγικής παράδοσης και να δημιουργήσει ένα πόλο ναυτικού πολιτισμού στο Αιγαίο με 
επιστημονική εγκυρότητα και σύγχρονες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές λειτουργίες. Οι άν-
θρωποι του μουσείου προσδοκούν στη συνεργασία και ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών με 
τα υπόλοιπα Ναυτικά Μουσεία όπως και με τα Τεχνικά Μουσεία με στόχο τη γενικότερη βελ-
τίωση των μουσειακών εφαρμογών και πρακτικών. Στο πλαίσιο αυτής της προσδοκίας δια-
βλέπουν και την συμβολή τους στην ανάπτυξη και αναβάθμιση του θεσμού των Πανελλήνιων 
Συνεδρίων των Ναυτικών Μουσείων. 
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1. Η διάσωση του σκάφους “Καλή Τύχη”, τον 
Ιανουάριο του 1999. Το σκάφος είχε εντοπι-
στεί από το 1992 στη Μαρίνα Ζέας και το 1998 
διαπιστώθηκε ότι είχε βυθιστεί. Ανελκύθηκε 
και μεταφέρθηκε στη Σάμο από το Πνευμα-
τικό Ίδρυμα Σάμου “Ν. Δημητρίου”. Το 2000 
εκπονήθηκε η μελέτη αποκατάστασής του και 
μέχρι το 2004 πραγματοποιήθηκαν σταδιακά 
εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης. Το 
“Καλή Τύχη” είναι μια σακολέβα ή μαούνα, 
όπως αναφέρεται στο νηολόγιο, κατασκευα-
σμένη στο Καρλόβασι το 1939 ή σύμφωνα με 
προφορική μαρτυρία το 1901. Το σκάφος έχει 
ενταχθεί στη συλλογή του Μουσείου Ναυ-
πηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου. 
Φωτ.: Κ. Δαμιανίδης, 1998. 2. Κατασκευή 
αντιγράφου τμήματος του ναυαγίου Ιούλιος 
Βερν 9, που βρέθηκε στο αρχαίο λιμάνι της 
Μασσαλίας και χρονολογείται το δεύτερο μισό 
του 6ου αι. π.Χ. Η κατασκευή έγινε στο πλαίσιο 
του έργου “Ανάδειξη του αρχαίου πλοίου Σά-
μαινα” του Δήμου Πυθαγορείου, με σκοπό την 
αναβίωση της χαρακτηριστικής τεχνικής του 
ραψίματος, που χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες 
κατά την Αρχαϊκή εποχή. Μελέτη και σχεδί-
αση: Κ. Δαμιανίδης, Ε. Σγουρίδου. Επίβλεψη 
κατασκευής: Τ. Δημητρίου. Κατασκευή: Ι. 
Γραμματικής, Γ. Κιάσος και Ν. Τσαρδούλιας. 
Φωτ.: αρχείο Πνευματικού Ιδρύματος Σάμου 
“Ν. Δημητρίου”, 2008.

1

2
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3. Βιωματική εφαρμογή για 
παιδιά στο Ναυτικό Μουσείο 
του Μπέργκεν στη Νορβηγία. 
Το παιδί σηκώνει ένα βάρος 
100 κιλών με τη βοήθεια ενός 
πολύσπαστου (παλάγκου) 
με δύο τροχίλους (μακαρά-
δες). Με αυτόν τον βιωματι-
κό τρόπο γίνονται κατανοητά 
τα χειροκίνητα συστήματα 
ανύψωσης μεγάλων βαρών 
που χρησιμοποιούσαν τόσο 
στα ναυπηγεία, όσο και πάνω 
στα ιστιοφόρα σε παλιότερες 
εποχές. Αντίστοιχες τεχνικές 
βιωματικές εφαρμογές θα 
διαθέτει και το νέο Μουσείο. 
Φωτ. Κ. Δαμιανίδης, 2009. 4. 
Άποψη της περιοδικής έκθε-
σης «Το αρχαίο πλοίο Σάμαι-
να» του Δήμου Πυθαγορείου 
που παρουσιάστηκε στο Δη-
μοτικό Μουσείο “Θάλασσα” 
στην Αγία Νάπα της Κύπρου. 
Δεκέμβριος 2008 - Οκτώ-
βριος 2009. Τα εκθέματα 
εντάσσονται στο νέο Μουσείο 
Ναυπηγικών και Ναυτικών 
Τεχνών του Αιγαίου και απο-
τελούν τμήμα της μόνιμης έκ-
θεσης και υλικό για τις περιο-
δικές εκθέσεις του Μουσείου. 
Φωτ.: Κ. Δαμιανίδης, 2008. 3

4
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5. Ψηφιακή σάρωση για την αποτύπωση της κουρίτας “Ευαγγελίστρια” στο αίθριο του τμήματος Επιστη-
μών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η κουρίτα είναι ένας ιδιαίτερος τύπος σκάφους με επίπεδο 
πυθμένα που χρησιμοποιούσαν παλιότερα στο Ανατολικό Αιγαίο. Έχουν διασωθεί ελάχιστες και μια από 
τις παλιότερες είναι η “Ευαγγελίστρια” που είχε κατασκευαστεί στην παλαιά Φώκαια πριν από το 1922. Οι 
ψηφιακές σαρώσεις αποτελούν ένα από τα ερευνητικά πεδία του νέου Μουσείου. Η εργασία της σάρωσης 
του σκάφους στη Μυτιλήνη πραγματοποιήθηκε από την εταιρία ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. στο πλαίσιο 
της προετοιμασίας του Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου. Φωτ.: Κ. Δαμιανίδης, 
2014. 6. Ξύλινα σκάφη που κατασκευάζονται στο σύμπλεγμα των διατηρητέων ναυπηγείων του Αγίου 
Ισιδώρου στη Σάμο. Μπροστά από τα σκάφη έχουν απλωθεί τα ξύλα τραχείας πεύκης του νησιού για να 
στεγνώσουν στον ήλιο πριν από την εφαρμογή τους πάνω στην κατασκευή. Η τραχεία πεύκη της Σάμου 
χρησιμοποιείται από τους αρχαίους χρόνους στη ναυπηγική. Το νέο Μουσείο στοχεύει να υποστηρίξει 
έμπρακτα τη διάσωση της ξυλοναυπηγικής τέχνης στο σύνολο του Αιγαίου. Φωτ.: Κ. Δαμιανίδης, 1999.

5
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   Ίδρυμα Άλσους ελληνικής ναυτικής Παράδοσης.  
ιστορική αναδρομή. 
Κυριάκος Κυριακίδης 
Αντιναύαρχος ΠΝ εα, Πρόεδρος ΙΔ.ΑΛ.Ε.ΝΑ.Π. 

Με ιδιαίτερη χαρά το Ίδρυμα Άλσους Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης συμμετέχει και την 
χρονιά αυτή στο Πανελλήνιο Συνέδριο Ναυτικών Μουσείων, μια διοργάνωση που επαναλαμ-
βάνεται για 9η φορά και γι’ αυτό πλέον αποτελεί θεσμό ο οποίος αντέχει και στον χρόνο αλλά 
και στις ιδιαίτερες οικονομικές συγκυρίες. 
Αυτό βέβαια είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας όλων όσων δουλεύουν για την διατήρηση 
των ναυτικών παραδόσεων, την μελέτη της ναυτικής ιστορίας και την ανάδειξη του πολιτι-
σμού και της προόδου που πηγάζει από το γαλάζιο που περιβάλει την χώρα μας και κυριαρχεί 
σε όλο τον πλανήτη. 
Επειδή όμως μιλάμε για ιστορία, κακά τα ψέματα, στην χώρα μας τελικά όλα εξαρτώνται από 
τα πρόσωπα, γι’ αυτό και για την φετινή εκδήλωση θα ήθελα να αναγνωρίσω ότι η συνέχεια 
του θεσμού οφείλεται στην εμμονή της Προέδρου του Ναυτικού Μουσείου Κας Αναγνωστο-
πούλου καθώς και του Διευθυντού του ΠΝΜ «Θωρηκτό Γ. Αβέρωφ» Πλωτάρχη Τριπόντικα 
τους οποίους και παρακαλώ να μου επιτρέψουν να τους συγχαρώ και για την συνέχιση του 
θεσμού αλλά και για την άψογη διοργάνωση του.
Εκτιμώ ότι μεταξύ μας έχουμε και ακροατές που δεν έτυχε να έχουν γνώση του τι είναι το 
Ίδρυμα, που έχω την τιμή να Προεδρεύω του ΔΣ του, γι’ αυτό θα ήθελα να μου επιτρέψουν οι 
γνώστες να αναφερθώ εντελώς επιγραμματικά σε αυτό.
Το 1993 η Πολιτεία ιδρύει το Άλσος Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης με μορφή ΝΠΙΔ και το 
υπαγάγει υπό την εποπτεία και τον έλεγχο των Υπουργείων Άμυνας, Ναυτιλίας, Πολιτισμού 
και Οικονομικών και υπό την αιγίδα της ΑΕ του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ως σκοπός του 
ιδρύματος τέθηκε «Η ενίσχυση του θαλασσίου πνεύματος και η διατήρηση και προβολή της 
Ναυτικής Παράδοσης των Ελλήνων».
Στο ΔΣ του Ιδρύματος συμπεριλαμβάνονται εκπρόσωποι των ιδρυτικών φορέων εκπροσω-
πώντας ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ναυτικού κόσμου και του πολιτισμού.
Για την επίτευξη των επιδιώξεων του Ιδρύματος θεωρήθηκε σκόπιμη η δημιουργία του Άλ-
σους Ναυτικής Παράδοσης με πυρήνα το οικοδόμημα του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης 
των Ελλήνων που θα ανεγερθεί εντός αυτού και θα καθρεπτίζει και παρουσιάζει κατάλληλα 
στο κοινό τις θαλασσινές καταβολές, δραστηριότητες και επιδόσεις του Έθνους, τη Ναυτική 
μας δηλαδή ιστορία και την Ελληνική Ναυτική Παράδοση.
Η μεταφορά και ελλιμενισμός του Θωρηκτού ΑΒΕΡΩΦ στον Φαληρικό Όρμο το 1984 θεωρώ 
ότι απετέλεσε το έναυσμα για την δημιουργία ενός τέτοιου «κέντρου» στην περιοχή. 
Με αυτή την σκέψη, προ ιδρύσεως του Ιδρύματος, προκηρύσσεται πανελλήνιος διαγωνισμός 
για την σχεδίαση αναλόγου μουσείου ενώ από τότε και σταδιακά μέχρι το 1993, που ιδρύεται 
«το Άλσος» το ελληνικό δημόσιο τμηματικά παραχωρεί, για χρήση, στην περιοχή του Φλοί-
σβου, συνολική έκταση 22,5 στρεμμάτων για τους σκοπούς του Ιδρύματος. 
Το 2006 ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός των κτιριακών εγκαταστάσεων, το 2008 η μελέτη 
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εφαρμογής ενώ προ μηνών είχαμε την τελευταία αναθεώρηση του ρυθμιστικού σχεδίου 
Αθηνών όπου πάντοτε περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό η ανάπτυξη του Ιδρύματος και από 
πλευράς κτιριακών εγκαταστάσεων.
Αυτή τη στιγμή, έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα από πλευράς σχεδιασμού, μελετών κλπ και 
είμαστε στο ώριμο στάδιο, και εξαιρετικά δύσκολο βέβαια για τις σημερινές συνθήκες, εξεύ-
ρεσης των πόρων χρηματοδότησης.
Οι αγκυλώσεις του δημοσίου μηχανισμού, επέβαλαν την μη δυνατότητα συγκρότησης ΔΣ από 
τον Ιούνιο του ’12 έως τον Οκτώβριο του ’13, δηλαδή 15 περίπου μήνες το Ίδρυμα αναγκά-
σθηκε πρακτικά να παραμείνει σε κατάσταση αδράνειας. 
Οι περισσότεροι έχουν την αίσθηση ότι η αποστολή του Ιδρύματος είναι η κατασκευή και 
λειτουργία Μουσείου. Αυτό αποτελεί έναν πολύ βασικό στόχο του, αλλά όχι και μοναδικό.
Το νέο ΔΣ θεωρεί πλέον ότι δεν είναι λόγος να αναστέλλονται οι λοιπές δυνατές δραστηριότη-
τες του όπως αυτές ενδεικτικά αναφέρονται στο ιδρυτικό Προεδρικό Διάταγμα και στοχεύουν 
στον σκοπό του Ιδρύματος.
Στο πνεύμα αυτό, τους τελευταίους οκτώ μήνες αναπτύχθηκε μια εξωστρέφεια του Ιδρύ-
ματος στα πλαίσια επιδιώξεως των σκοπών του και με αρχικό σκοπό να κάνει εμφανή την 
παρουσία του σε κατά τον δυνατό μεγαλύτερο κύκλο. Στα πλαίσια αυτά:
Δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα του Ιδρύματος με σκοπό την απόκτηση ενός σύγχρονου ερ-
γαλείου επικοινωνίας. Στην ιστοσελίδα αυτή, με διεύθυνση www.alsosnautikisparadosis.gr, 
αναφέρονται ως σύνδεσμοι και όλοι οι συγγενείς φορείς.
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας καλέσουμε να την επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και εάν 
κάποιος φορέας, εκ παραδρομής, δεν αναφέρεται να τον συμπεριλάβουμε. Επίσης ανοίγει 
άλλο ένα παράθυρο και για την δική σας επικοινωνία καθώς είμαστε έτοιμοι να φιλοξενήσου-
με κάθε δραστηριότητα σας.
-  Πρόσφατα, πριν ένα μήνα, πραγματοποιήσαμε στο Ίδρυμα Ευγενίδη ημερίδα με θέμα «Θά-

λασσα Πηγή Ανάπτυξης και Σταθερότητας» με υψηλή παρουσία της Πολιτικής και στρατι-
ωτικής ηγεσίας των ΕΔ αλλά και του κόσμου της Ναυτιλίας, με διακεκριμένους ομιλητές.

-  Στις 21 Ιουνίου, παγκόσμια ημέρα μουσικής και του θερινού ηλιοστασίου με συνδιοργανωτή 
το ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ και την αρωγή του Πολεμικού Ναυτικού θα πραγματοποιήσουμε 
μια Μουσική βραδιά στους χώρους του Άλσους, εντελώς ανοιχτή στο κάθε ένα, μην περι-
μένετε ιδιαίτερες προσκλήσεις. Σκοπός μας να φέρουμε περισσότερο κόσμο δίπλα στην θά-
λασσα και στα μοναδικά θαλάσσια εκθέματα ταξιδεύοντας τους με τραγούδια της θάλασσας. 

-  Συμβάλουμε ουσιαστικά στην από ετών προσπάθεια και άλλων φορέων μεταξύ των οποίων 
και του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος για να καλυφθεί το ανεπίτρεπτο κενό, που υπάρχει 
στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου, της μη αναγραφής της θυσίας των Ελλήνων που 
χάθηκαν στους κατά θάλασσα αγώνες και με την εμμονή να συμπεριληφθεί και ο Ατλαντικός 
στην μνήμη των πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων κατά το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, ανα-
δεικνύοντας με τον τρόπο αυτό ότι η χώρα οφείλει να αναγνωρίσει την Εμπορική Ναυτιλία, 
μια τεράστια εφεδρεία η οποία αποτελεί το τέταρτο όπλο. 

-  Δραστηριοποιούμεθα έντονα με την εξεύρεση λύσης χρηματοδότησης για την κατασκευή 
των κτιριακών μας εγκαταστάσεων στον απέναντι παραχωρηθέντα για τον σκοπό αυτό 
χώρο, από όλες τις πιθανές πηγές, όπως ευρωπαϊκά προγράμματα, χορηγία ή και ανάληψη 
του έργου από ιδιωτικούς φορείς με ή χωρίς την σύμπραξη του κράτους. 

Πριν κλείσω θεωρώ υποχρέωση μου να εκφράσω, και από αυτό το βήμα, τις θερμές ευχαρι-
στίες μας προς το Πολεμικό Ναυτικό επειδή το Ίδρυμά μας το θεωρεί και δική του υπόθεση 
γι΄ αυτό και η συμπαράσταση του είναι αμέριστη
Πεποίθηση μας είναι ότι με συνέργειες όλων μας μπορούμε να καταφέρουμε τον κοινό μεγά-
λο στόχο μας και να πετύχουμε τον επί μέρους σκοπό μας.
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Αριστερά: Το λογότυπο του ΙΔ.ΑΛ.Ε.ΝΑ.Π.
Κάτω: Μακέτα του κτηρίου που θα φιλοξενεί το ΙΔ.ΑΛ.Ε.
ΝΑ.Π. στο Φαληρικό Όρμο. Σχέδιο: Ιωάννης Πατρώνης. 
Φωτογραφία: ΙΔ.ΑΛ.Ε.ΝΑ.Π.
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Όψεις του κτηρίου που θα φιλοξενεί το ΙΔ.ΑΛ.Ε.ΝΑ.Π. Φωτογραφία: ΙΔ.ΑΛ.Ε.ΝΑ.Π.
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  ναυτικόν Μουσείον της ελλάδος.  
Πεπραγμένα 2010-2013. 
Αναστασία Αναγνωστοπούλου-Παλούμπη 
Πρόεδρος Ν.Μ.Ε.

Αγαπητοί σύνεδροι και φίλοι, κυρίες και κύριοι,
Ως είθισται στο δεύτερο μέρος των συναντήσεών μας, το περιεχόμενο της ανακοίνωσής μου 
είναι τα πεπραγμένα της παρελθούσης διετίας, τριετίας στην προκείμενη περίπτωση, για το 
Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος και η σκιαγράφηση των βασικών γραμμών του προγράμματος 
μας για την νέα που αρχίζει.

Σταθεροί στόχοι της διοίκησης του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος τα τελευταία χρόνια, 
όπως γνωρίζετε, είναι: Η επίτευξη της οικονομικής αυτάρκειας που να διασφαλίζει την επιβί-
ωσή και αναβάθμισή του καθώς και η προβολή του έργου του στο ευρύ κοινό και η ενίσχυση 
της θέσης του στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας μέσα από υψηλής ποιότητας εκδηλώσεις, 
πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και επιστημονικού χαρακτήρα. 

Η οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα μας, όπως γνωρίζετε, δεν ήταν δυνατόν να μην 
πλήξει και τον φορέα μας. Το 2011 οι κρατικές επιχορηγήσεις περιορίστηκαν αισθητά, ενώ οι 
ιδιωτικές χορηγίες μειώθηκαν. Ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης μειώθηκε και το προ-
σωπικό του Μουσείου που σήμερα πλέον αριθμεί τα 5 άτομα. Ωστόσο, το 2012 ύστερα από 
σύντονες ενέργειες 10 ετών και ατελείωτες παραστάσεις σε όλα τα κλιμάκια της διοικητικής 
ιεραρχίας, επιτεύχθηκε η επαναφορά του 50% του πόρου του ΝΑΤ. To 2013 ήταν η πρώτη 
χρονιά έχοντας θεσμοθετημένη την καταβολή του 50% του πόρου του Ν.Α.Τ. και οφείλω να 
σας δηλώσω ότι ομολογουμένως η οικονομική λειτουργία διευκολύνθηκε τόσο ώστε παρά 
τη μείωση της ετήσιας εισφοράς των μελών από 40 σε 20 ευρώ και την μείωση στην τιμή των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που υπαγορεύτηκε από τη δύσκολη οικονομική συγκυρία η 
λειτουργία του Μουσείου να είναι εφικτή.

Ωστόσο, στο πείσμα των καιρών το Μουσείο παρά τα οικονομικά προβλήματα που ανέφερα 
και με το ολιγάριθμο προσωπικό του, κατάφερε με χορηγίες να πραγματοποιήσει τις ακόλου-
θες δραστηριότητες, συμβάλλοντας στην πολιτιστική ζωή της χώρας:

Τον Νοέμβριο του 2010 πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα: «Η ακμή της ελληνικής ιστι-
οφόρου ναυτιλίας τον 18ο και 19ο αιώνα». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 
συνεργασίας που έχει το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος με το Πανεπιστήμιο Ιονίου και την 
καθηγήτρια της Ιστορίας της Ναυτιλίας κα Τζελίνα Χαρλαύτη, στην διεξαγωγή ερευνητικών 
προγραμμάτων. Οι τέσσερις ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν πραγματικά εντυπωσίασαν το 



158

ακροατήριο τους με τα άκρως ενδιαφέροντα συμπεράσματα του ερευνητικού τους έργου για 
την χαρτογράφηση της ελληνικής ναυτιλίας στα καθοριστικά χρόνια πριν από την ελληνική 
επανάσταση.

Το 2010 έκλεισε με μια σημαντική διάκριση. Η έκδοση του Μουσείου «Απ’ τα πελάγη.. στους 
αιθέρες. Το χρονικό της Ναυτικής Αεροπορίας 1913-1941», την οποία συνέγραψε ο Αντι-
ναύαρχος ε.α. Ιωάννης Παλούμπης, μέλος του Μουσείου, βραβεύτηκε από την Ακαδημία 
Αθηνών. Πρόκειται για μια δίγλωσση έκδοση που είναι αφιερωμένη στην ιστορία της Ναυτι-
κής Αεροπορίας, ενός κλάδου που αναπτύχθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, εντάχθηκε στην 
Πολεμική Αεροπορία το 1930 και είχε συμμετοχή στον Β’ Παγκόσμιο Πολέμο. Στην έκδοση 
εντάχθηκε πλούσιο υλικό από το φωτογραφικό αρχείο του Μουσείου ενώ χρησιμοποιήθηκε 
και υλικό από τα αρχεία της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού και Αεροπορίας αλλά και από ιδι-
ωτικά αρχεία συλλεκτών και απογόνων των ανδρών που ανήκαν στη Ναυτική Αεροπορία.

Το 2011 το Ναυτικό Μουσείο οργάνωσε δύο πανελλήνιους διαγωνισμούς, ο πρώτος ήταν 
διαγωνισμός Θαλασσινής Λογοτεχνίας για διήγημα και ποίηση και ο δεύτερος φωτογραφίας. 
Η συμμετοχή και στους δύο διαγωνισμούς ήταν πολυ μεγάλη. 

Στον πρώτο διαγωνισμό δόθηκαν τρία βραβεία στην κατηγορία του διηγήματος και δύο στην 
ποίηση. Στην κριτική επιτροπή συμμετείχαν η κα. Μαρία Ρώτα, καθηγήτρια Νεοελληνικής Φι-
λολογίας του Παν/μιου Αθηνών και ο κ. Πάνος Κυπαρίσσης, Μαθηματικός, Φιλόλογος, Ηθο-
ποιός, Ποιητής και Συγγραφέας. Στο διαγωνισμό της φωτογραφίας δόθηκαν τρία βραβεία στις 
κατηγορίες, ασπρόμαυρη φωτογραφία, έγχρωμη και portofolio, ενώ έπαινος απενεμήθη σε 
μαθήτρια της 3ης Λυκείου στην ειδική κατηγορία Νέων. Στην κριτική επιτροπή συμμετείχαν 
ο καθηγητής Φωτογραφίας ΤΕΙ Αθηνών, κ. Γρηγόρης Βλασσάς και ο Ιστορικός Φωτογραφίας 
και Διευθυντής Φωτογραφίας ΑΚΤΟ, κ. Άλκης Ξανθάκης. 

Την ίδια χρονιά το Μουσείο πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία έκθεση με τίτλο: «Το Θωρηκτό 
“Γεώργιος Αβέρωφ”.1911-2011. Ιστορία και τέχνη.» Η έκθεση οργανώθηκε στο πλαίσιο των 
εορτασμών για την επέτειο των 100 χρόνων από την ένταξη του θωρηκτού «Γ. Αβέρωφ» στο 
Πολεμικό Ναυτικό και διήρκεσε από τις 5 Οκτωβρίου του 2011 ως τις 7 Ιανουαρίου του 2012. 
Σκοπό είχε να παρουσιάσει την ελληνική ζωγραφική παραγωγή, η οποία είχε ως πηγή έμπνευ-
σής της το ηρωικό πλοίο και ταυτόχρονα να παρουσιάσει τα ιστορικά γεγονότα που καθιέρω-
σαν το «Γ. Αβέρωφ» ως σύμβολο των ναυτικών αγώνων του νέου ελληνισμού. Στην έκθεση 
παρουσιάστηκαν πίνακες ζωγραφικής σημαντικών καλλιτεχνών, όπως του Βασίλειου Χατζή, 
του Αιμίλιου Προσαλέντη, του Λυκούργου Κογεβίνα, του Νικόλαου Καλογερόπουλου, του 
Κων/νου Παρθένη και άλλων, οι οποίοι προήλθαν από ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές. Επι-
μελητής της έκθεσης ήταν ο καθηγητής Μανόλης Βλάχος. Την έκθεση συνόδευε κατάλογος. 

Σημαντικό ήταν και το 2011 το εκδοτικό έργο του Μουσείου καθώς έπαινος της Ακαδημίας 
Αθηνών απενεμήθη σε μία ακόμη έκδοσή του, το δίτομο ιστορικό βιβλίο «Τα Ελληνικά Υποβρύ-
χια», του Αντιναυάρχου ε.α. Π.Ν. Τιμόθεο Μασούρα και του αειμνήστου Αντιναυάρχου Θωμά 
Κατωπόδη. Η έκδοση, αποτέλεσμα πολύχρονης εργασίας των δύο συγγραφέων, είναι αφιε-
ρωμένη στην ιστορία των Ελληνικών Υποβρυχίων και περιλαμβάνει πλούσιο φωτογραφικό και 
αρχειακό υλικό από τα αρχεία του Ναυτικού Μουσείου, δημόσιων φορέων και ιδιωτών. 

Την ίδια χρονιά το Μουσείο εξέδωσε το πεντάτομο έργο του Αντιναυάρχου ε.α. Α. Δημητρα-
κόπουλου, «Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Οι πολεμιστές του Ναυτικού θυμούνται». Η έκδοση, 
αποτέλεσμα πολύχρονης έρευνας αποτελεί σημαντική συλλογή στοιχείων που αφορούν τη 
δράση και τα επιτεύγματα του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού κατά την περίοδο 1940-1945. 
Η παρουσίασή της πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου. Και αυτή η 
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έκδοση έλαβε από την Ακαδημία Αθηνών εύφημο μνεία. Εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι το 
Μουσείο μας είναι ο μοναδικός πολιτιστικός φορέας που απέσπασε την τελευταία τριετία 3 
τιμητικές διακρίσεις για το εκδοτικό του έργο από το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας, 
την Ακαδημία Αθηνών.

Τον ίδιο χρόνο κυκλοφορήσαμε και μια μικρή έκδοση του αντιναυάρχου ε.α. Γεωργίου Δημη-
τρόπουλου Π.Ν. «Το Πολεμικό Ναυτικό στην Κύπρο, 1964-66». Η μελέτη αυτή πραγματεύεται 
μία άγνωστη ως τώρα σελίδα της ιστορίας του Πολεμικού Ναυτικού, τη συμμετοχή του στην 
οργάνωση της θαλάσσιας άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά την περίοδο 1964-66. Η 
μικρή έκδοση εμπλουτίζεται από φωτογραφικό υλικό από αρχεία φορέων και ιδιωτών. Την 
επιμέλεια της έκδοσης είχε ο Αντιναύαρχος ε.α. Ιωάννης Παλούμπης Π.Ν.

Το 2012 άνοιξε με μια σημαντική διάκριση για το Μουσείο καθώς βραβεύθηκε για την κοινω-
νική του προσφορά από τα «Ναυτικά Χρονικά» και την Ένωση Ναυτιλιακών Οικονομολόγων 
Ελλάδος (ΕΝΟΕ) με το βραβείο «Ευκράντη». Η βράβευση έγινε παρουσία πολλών επιφανών 
προσκεκλημένων από τον ευρύτερο χώρο της ναυτιλιακής κοινότητας. Το βραβείο παρέλαβε 
η Πρόεδρος.

Η χρονιά αυτή ήταν ιδιαίτερα δημιουργική και παραγωγικη από πλευράς εκδηλώσεων. 

Τον Ιανουάριο πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα «Το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό μεταξύ 
της Εθνικής Ολοκλήρωσης και της Τεχνολογικής Εξέλιξης, 1821-1941». Η εκδήλωση πραγ-
ματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την ένταξη του θωρηκτού 
“Γεώργιος Αβέρωφ” στο Πολεμικό Ναυτικό. Στην ημερίδα συμμετείχαν με εισηγήσεις καθη-
γητές Παν/μιων και ανώτατοι απόστρατοι του Πολεμικού Ναυτικού. 

Το καλοκαίρι, το Μουσείο συμμετείχε στη μεγάλη γιορτή της ναυτιλίας, τα Ποσειδώνια, με την 
παρουσίαση μιας έκθεσης αφιερωμένης στην ελληνική ναυτική κληρονομιά και παράδοση. Η 
έκθεση είχε ως στόχο να παρουσιάσει με συνοπτικό αλλά σφαιρικό τρόπο την ζωντανή πα-
ρουσίαση των Ελλήνων στην Θάλλασα δια μέσου των αιώνων και παράλληλα να αποδείξει ότι 
η πρώτη παγκοσμίως θέση της ελληνόκτητης ναυτιλίας δεν είναι τυχαίο γεγονός αλλά στη-
ρίζεται στο σταθερό υπόβαθρο μιας ναυτικής παράδοσης 100 χρόνων. Ομοιώματα πλοίων, 
έργα τέχνης, κειμήλια και φωτογραφικό υλικό από τις συλλογές του Μουσείου πρόβαλαν την 
παρουσία των Ελλήνων θαλασσοπόρων μέσα στους αιώνες, ενώ videoπροβολές και πλούσιο 
εποπτικό υλικό συμπλήρωνε την έκθεση παρουσιάζοντας το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο 
της κάθε εποχής. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης διατέθηκε στους επισκέπτες που ξεπέρασαν 
τις 18.000, Έλληνες και ξένοι, το ομότιτλο με την έκθεση φυλλάδιο-κατάλογος (το οποίο θα 
έχετε ήδη βρεις τους φακέλους που σας δόθηκαν) καθώς και το περιοδικό του Μουσείου που 
ήταν αφιερωμένο στη γιορτή των Ποσειδωνίων.

Στο πλαίσιο της γιορτής των Ποσειδωνίων το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος και ο Σύνδεσμος 
Επιτελών Εθνικής Αμύνης συνδιοργάνωσαν εκδήλωση αφιερωμένη στην Ελληνική Εμπορική 
Ναυτιλία στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου. Η εκδήλωση είχε ως κεντρικό ομιλητή 
τον κ. Παναγιώτη Λασκαρίδη, Γραμματέα της Ενώσεως Εφοπλιστών, Πρόεδρο του Ιδρύμα-
τος «Αικατερίνη Λασκαρίδη» και Αντιπρόεδρο του Ναυτικού Μουσείου με θέμα «Η Εμπορική 
Ναυτιλία ως πυλώνας της Εθνικής μας Οικονομίας».

Το 2012, όπως γνωρίζετε, συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την έναρξη των Βαλκανικών Πο-
λέμων. Έχοντας την πεποίθηση ότι τα πολιτιστικά αγαθά είναι προσιτά σε όλους και ότι τα 
μουσεία πρέπει να ταξιδεύουν και εκτός των τειχών τους, το Ναυτικό Μουσείο αποφάσισε να 
μην οργανώσει το ίδιο μία έκθεση για τους Βαλκανικούς Πολέμους αλλά να υποστηρίξει και 
να ενισχύσει τοπικούς φορείς και ιδρύματα σε όλη τη χώρα που προχώρησαν στην οργάνωση 
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εκθέσεων και εκδηλώσεων με το δανεισμό εκθεμάτων καθώς και αρχειακού και φωτογραφι-
κού υλικού από τις συλλογές του. Συγκεκριμένα, συμμετείχε στις εξής εκθέσεις:

•  «100 χρόνια από την απελευθέρωση της Μακεδονίας» στο Ναυτικό Μουσείο Λιτοχώρου.
•  «Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913» και «Η Ανόρθωση της Ελλάδος την περίοδο των Βαλ-

κανικών Πολέμων» που οργάνωσε ο Δήμος Λήμνου σε συνεργασία με την Ανεμόεσσα, Όμι-
λο Προστασίας Περιβάλλοντος & Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς Νήσου Λήμνου 

•  Στην Επετειακή έκθεση Βαλκανικών Πολέμων που οργάνωσε ο Δήμος Πειραιά
•  Στην έκθεση «100 χρόνια Χίος Ελευθέρα.», μια έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τους Βαλ-

κανικούς Πολέμους και την απελευθέρωση της Χίου που οργάνωσε το ίδρυμα Μαρία Τσά-
κος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης ΜΚΟ, στη Χίο. 

•  Στην Έκθεση ιστορικών Κειμηλίων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης που οργά-
νωσε το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης και το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα 
στη Θεσσαλονίκη 

•  Στην Έκθεση φωτογραφικού και αρχειακού υλικού για τα 100 χρόνια από την απελευθέρω-
ση της Λέσβου που οργάνωσε στη Μυτιλήνη η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η 98η ΑΔΤΕ, και 
η Φιλοτελική Εταιρεία Λέσβου.

•  Στην Έκθεση με ενθυμήματα του ναυάρχου Σοφοκλή Δούσμανη που πραγματοποίησε το 
Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών. 

•  Στην έκθεση «100 χρόνια από την έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων 1912-1913» που ορ-
γάνωσε ο Δήμος Παπάγου και η Πνευματική Εστία Παπάγου.

•  Και τέλος στην έκθεση «Το άγνωστο μέτωπο των Βαλκανικών Πολέμων: η διοικητή ενσω-
μάτωση των Νέων Χωρών», μια έκθεση που πραγματοποιήθηκε από το Ίδρυμα της Βουλής 
των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.

Επίσης, στο πλαίσιο των εορτασμών για τους Βαλκανικούς πολέμους επανεκδόθηκε σε συ-
νεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό, το ιστορικό λεύκωμα «Βαλκανικοί Πόλεμοι. 1912-1913. Ο 
Ναυτικός Αγώνας», του Αντιναυάρχου ε.α. Ιωάννη Παλούμπη, ενώ το Μουσείο έδωσε φω-
τογραφικό και αρχειακό υλικό από τα αρχεία του για την εικονογράφηση του βιβλίου «Ο Ναυ-
τικός Πόλεμος του 1912-1913. 100 χρόνια από τη στρατηγική νίκη του Ναυτικού» που εξέ-
δωσε το Πολεμικό Ναυτικό με τα ΕΛΤΑ και συνέγραψε και πάλι ο Αντιναύαρχος Παλούμπης. 

Στο ίδιο πλαίσιο η Πρόεδρος του Μουσείου έδωσε δύο ομιλίες για τη δράση του Ναυτικού 
στους Βαλκανικούς Πολέμους, η μία στο Δήμο Πειραιά τον Οκτώβριο του 2012 και η άλλη στο 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο σε εκδήλωση που οργάνωσε η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία 
της Ελλάδος και ο Σύνδεσμος Γυναικών Θεσσαλονίκης-Μακεδονίας εν Αθήναις. 

Τον ίδιο χρόνο το Μουσείο συμμετείχε στην έκθεση Mare Liberum, μία έκθεση αφιερωμέ-
νη στη ναυσιπλοΐα στη Μεσόγειο κατά τον 16ο και 19ο αιώνα. Η έκθεση οργανώθηκε υπό 
την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας στην ΕΕ και στο πλαίσιο των επισήμων εκδηλώσεων 
για τη υπγραφή της Διακήρυξης της Λεμεσού για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της 
Ευρώπης, από το κοινωφελές ίδρυμα Ευαγόρα και Κάθλιν Λανίτη και με τη συνεργασία του 
κυπριακού Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Δήμου Λεμεσού και του ΡΙΚ. Τα εγκαίνια 
πραγματοποιήθηκαν από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόσο. 
Από το Ναυτικό Μουσείο παρουσιάστηκαν στην έκθεση 5 κοκάλλινα ομοιώματα γαλλικών και 
αγγλικών πολεμικών πλοίων του 18ου αιώνα της συλλογής του Αριστοτέλη Ωνάση καθώς και 
ένα σπάνιο αντίτυπο ελληνικού πορτολάνου του λεγόμενου «του Δημητρίου Τάγια», έκδοσης 
περί το 1800 από το τυπογραφείο του Νικολάου Γλυκύ στη Βενετία. Στόχος ήταν να μυηθεί ο 
επισκέπτης στο μαγικό κόσμο της κοινής μας θάλασσας, της Μεσογείου και της κοινής ευρω-
παϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς μας.
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Τον Νοέμβριο του 2012 η Πρόεδρος του Μουσείου ήταν η κεντρική ομιλήτρια στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Διονυσιου Αρεοπαγίτου, όπου εορτάστηκε η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τέλος, το 2012 φιλοξενήθηκαν στους χώρους του Μουσείου μια εκδήλωση για τον εφοπλι-
στή Νικόλαο Φράγκο. Το εφοπλιστή τίμησε για την προσφορά του στην ελληνική κοινωνία ο 
Δήμος Άνδρου καθώς και η παρουσίαση του λευκώματος «Από τα Liberties στα SD14» του 
πλοιάρχου και πλοιοκτήτη Γιάννη Καμπάνη. Στην εκδήλωση παραβρέθησαν πολλοί εκπρό-
σωποι της ναυτιλιακής κοινότητας.

Το 2013 το Μουσείο θεσμοθέτησε για πρώτη φορά δύο ετήσιους αγώνες ιστιοπλοΐας, τον 
αγώνα ΝΑΥΤΟΣΥΝΗ, ύστερα από πρωτοβουλία της ελληνικής κλάσεως Dragon και τον αγώ-
να κλασικών σκαφών με τίτλο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ με τη συνδρομή και των Ναυτικών Ομί-
λων Ελλάδος και Παλαιού Φαλήρου. Η δραστηριότητα αυτή έτυχε ομολογουμένως μεγάλης 
αποδοχής από το ευρύτερο κοινό και πρόσφατα, πριν λίγες ημέρες, οργανώσαμε με επιτυχία 
τον 2ο αγώνα σκαφών τύπου Dragon που ήταν αφιερωμένος στο Πολεμικό Ναυτικό. 

Από 3 έως 7 Ιουνίου του 2013 πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Μουσείου το 3ο Διεθνές 
Σεμινάριο της IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse 
Authorities) με τίτλο «Διατήρηση των Παραδοσιακών Φάρων», σε συνεργασία με την Υπηρε-
σία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού, υπό την αιγίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης, του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος και του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη». 
Κατά τη διάρκεια του έγιναν συνολικά 35 ανακοινώσεις οι οποίες πραγματεύτηκαν θέματα 
που αφορούσαν την αναστήλωση, διατήρηση και αξιοποίηση πετρόκτιστων φάρων από όλο 
τον κόσμο.

Από τις 23 Οκτωβρίου ως τις 22 Νοεμβρίου του 2013 το Ναυτικό Μουσείο πραγματοποίησε 
σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (Helmepa) 
έκθεση παιδικής ζωγραφικής με τίτλο: «Αρμενίζοντας σε καθαρές, γαλάζιες θάλασσες». Η 
έκθεση περιελάμβανε 56 ομαδικά έργα 920 μαθητών, 5 έως 13 ετών, από 30 πόλεις, χωριά 
και νησιά της πατρίδας μας που πήραν μέρος στους ετήσιους Διαγωνισμούς του προγράμ-
ματος «Παιδική HELMEPA» μεταξύ 2006 και 2013. Στόχος των συνδιοργανωτών φορέων 
ήταν να προβληθεί η σύνδεση της ελληνικής ναυτικής παράδοσης και θαλασσινής ιστορίας 
με την περιβαλλοντική ευαισθησία της νέας γενιάς. Η έκθεση αποτέλεσε πόλο έλξης μεγά-
λου αριθμού κυρίως μικρών επισκεπτών που με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών του 
Μουσείου και με αφορμή τα εκτιθέμενα έργα συζήτησαν για τη μόλυνση του θαλάσσιου οι-
κοσυστήματος.

Το Μουσείο, επίσης, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την 73η επέτειο του ΟΧΙ, 
συνδιοργάνωσε με το Δήμο Πειραιά και την Εταιρεία Αρχείου και Μελετών «Μνήμες» έκθεση 
ενθυμημάτων του Μιλτιάδη Χούμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά. Ο Μιλτιάδης Χούμας 
υπήρξε μια εμβληματική φυσιογνωμία στον τομέα της αντίστασης και μέσα από την προβολή 
της δράσης του, οι τρεις φορείς θέλησαν να υπενθυμίσουν τον ηρωισμό και την αυταπάρνηση 
των ανδρών και γυναικών που ενεπλάκησαν σ’ αυτόν τον αγώνα.

Το Ναυτικό Μουσείο συμμετείχε με δανεισμό εκθεμάτων στις εξής εκθέσεις:

•  «Ελληνικές Θάλασσες. Ένα φωτογραφικό ταξίδι μέσα στο χρόνο» που οργάνωσε το Μουσείο 
Μπενάκη από τις 10 Οκτωβρίου 2013 έως τις 5 Ιανουαρίου 2014. Μέρος της έκθεσης, επί-
σης, παρουσιάζεται στο Ζάππειο Μέγαρο στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας.

•  Και στην έκθεση που οργάνωσε ο Δήμος Πειραιά με τίτλο «Η Ναυτιλία γιορτάζει στο Λιμάνι 
της». Σκοπός της έκθεσης ήταν να παρουσιαστεί η σύνδεση του λιμανιού και της χώρας με 
τη ναυτιλία και να τονιστεί η εθνική σημασία της.
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Στους χώρους, τέλος, του Μουσείου κατά το 2013 φιλοξενήθηκαν το Γ και Δ Ναυτιλιακό 
Συνέδριο Ετησίες. Το Γ’ Ναυτιλιακό Συνέδριο που διοργάνωσε η “VAPORIA MARINE” είχε ως 
σκοπό να συζητηθούν και να αναλυθούν τα προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
η ελληνική εμπορική ναυτιλία διεθνώς και στην Ελλάδα σήμερα, ενώ το Δ Συνέδριο είχε ως 
θέμα «Ο ρόλος του Έλληνα ναυτικού στη δημιουργία του θαύματος της ελληνικής εμπορικής 
ναυτιλίας».

Παράλληλα με τις εκδηλώσεις συνεχίστηκαν απρόσκοπτα οι καθιερωμένες μας δραστηριό-
τητες:

Συνεχίστηκε η εκπαιδευτική προσφορά του Μουσείου με προγράμματα απευθυνόμενα σε 
μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης καθώς και οι εκπαιδευτικές ξεναγήσεις, τα 
οποία παρακολούθησαν περίπου 18.000 μαθητές από όλη την Ελλάδα. Νέα προγράμματα 
σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με την ευκαιρία διεθνών εορτασμών όπως οι Ευρωπαϊκές 
Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομίας. Επιδίωξή μας είναι να αποτελεί το Μουσείο για τους μι-
κρούς επισκέπτες μας χώρο σκέψης, δράσης, προβληματισμού και ψυχαγωγίας.

Επίσης, συνεχίστηκε η έκδοση του τριμηνιαίου περιοδικού του Μουσείου «Περίπλους Ναυ-
τικής Ιστορίας» με την εμπλουτισμένη και αναβαθμισμένη του μορφή και με ύλη ιστορικού, 
μουσειολογικού καλλιτεχνικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος αλλά και ανακοινώσεις 
από συνέδρια και ημερίδες που οργάνωσε ή συμμετείχε το Μουσείο. Το τελευταίο διάστημα 
έχουμε εγκαινιάσει στον Περίπλου μια σειρά αφιερωμάτων σε μεγάλους Έλληνες εφοπλιστές 
που είχαν ή έχουν ακόμα μέσα από τα κληροδοτήματά τους μεγάλο πολιτιστικό, εκπαιδευτι-
κό, κοινωνικό και ανθρωπιστικό έργο. Η έκδοση του περιοδικού καθίσταται δυνατή καθώς το 
κόστος καλύπτεται από τις διαφημιστικές καταχωρήσεις εταιρειών στις σελίδες του.

Οι δραστηριότητες του Μουσείου, εκθέσεις, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδό-
σεις, αποτελούν ζωτικό τμήμα της λειτουργίας του Ναυτικού Μουσείου και ανανεώνουν την 
επαφή του με το κοινό. Ωστόσο, κύριο μέλημα του Μουσείου αποτελεί και ο εμπλουτισμός 
των συλλογών του και των αρχείων του. Το Μουσείο βρίσκεται διαρκώς σε αναζήτηση νέου 
υλικού. Από τις πιο σημαντικές δωρεές των τελευταίων τριών ετών θα ήθελα να σημειώσω 
τη δωρεά του Κων/νου Φιλίππου, ο οποίος δώρισε στο Μουσείο μεταξύ άλλων πολυάριθμα 
σχέδια εμπορικών πλοίων που εκτείνονται χρονικά από το 1924 έως το 1994, του βετεράνου 
του Ναυτικού ναυάρχου Γ. Μόραλη που δώρισε κειμήλια από τη σταδιοδρομία στο Ναυτι-
κό, της κας. Αλίκη Παΐζη, συζύγου του αειμνήστου Προέδρου του Μουσείου που δώρισε 
το αρχείο του και του Δημητρίου Αδριάνα που προσέφερε ένα μεγάλο αριθμό φωτογραφι-
ών πλοίων της εταιρεία Niarchos (London) ltd. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σημειώσω την 
σημαντική συμβολή εθελοντών στην καταγραφή και ταξινόμηση των αρχείων μας και τους 
οποίους ευχαριστούμε θερμά.

Σήμερα το Ναυτικό Μουσείο στοχεύοντας στον εμπλουτισμό των δραστηριότήτων του αλλά 
και την ενίσχυση της παρουσίας του στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή ξεκινά ένα νέο μεγάλο 
κοινοτικό πρόγραμμα με τον τίτλο Περίπλους: Εικονική περιήγηση και εκπαιδευτικές δρα-
στηριότητες στο Ναυτικό Μουσείο και με το οποίο στοχεύει να ψηφιοποιήσει μεγάλο μέρος 
των αρχείων του και των λοιπών συλλογών του, να δημιουργήσει διαδραστικές διαδικτυακές 
εφαρμογές και συμμετοχικές εμπειριές στον διαδικτυακό τόπο του ΝΜΕ καθώς και διαδρα-
στικές εγκαταστάσεις στο χώρο του μουσείου. Ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη και πολύ 
σύντομα ελπίζουμε ότι θα αρχίσει να υλοποιείται το έργο. 

Παράλληλα, έχουμε προχωρήσει τη διαδικασία προκειμένου να κηρυχθεί το μεγαλύτερο μέ-
ρος των εκθεμάτων του Μουσείου ως κινητά μνημεία, μια διαδικασία μέσω της οποίας θα 
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διασφαλιστεί η διάσωση, διαφύλαξη και προβολή των ιστορικών αυτών κειμηλίων, που απο-
τελεί έναν από τους πρωταρχικούς σκοπούς ίδρυσης του Μουσείου.

Πορευόμενοι στο 2014 το Μουσείο προγραμματίζει, επίσης, τις εξής εκδηλώσεις:

•  Καταρχήν η έκθεση της ναυτικής συλλογής του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη θα πα-
ραμείνει ανοικτή για το κοινό μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου.

•  Στις αρχές του Ιουνίου επίσης, ύστερα από πρόσκληση της ελληνικής πρεσβείας στη Σόφια 
και με τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού της Βουλγαρίας θα παρουσιαστεί φωτο-
γραφική έκθεση με εκθέματα του Μουσείου και με θέμα την διαχρονική παρουσία των Ελ-
λήνων στην θάλασσα. Η έκθεση θα ενταχθεί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το κλείσιμο 
της ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε.

•  Τον Οκτώβριο θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο έκθεση έγων τέχνης της κατεξιωμένης 
ζωγράφου και μέλους μας κας. Μαρίνας Ζωγραφάκη. Στην έκθεση θα εκτεθούν 40 πίνακες, 
αποτέλεσμα πολύχρονης δουλειάς, τους οποίους η κα. Ζωγραφάκη δωρίζει στο Μουσείο με 
σκοπό να ενισχυθεί η λειτουργία του Ιδρύματός μας.

•  Επίσης, το Μουσείο θα συμμετέχει τον Νοέμβριο του 2014 με δανεισμό εκθεμάτων σε έκ-
θεση που οργανώνει το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο σε συνεργασία με άλλους πολι-
τιστικούς φορείς με θέμα «Τέχνη και κοινωνία στην Κρήτη στα χρόνια του Δομήνικου Θεο-
τοκόπουλου». Η έκθεση έχει ως στόχο να παρουσιάσει στο κοινό το περιβάλλον μέσα στο 
οποίο διαμορφώθηκε η καλλιτεχνική φυσιογνωμία του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου στην 
Κρήτη, πριν την αναχώρησή του για τη Βενετία. 

Θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε δίπλα μας. 

Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για την έκδοση του ΝΜΕ «Από τα πελάγη… στους αιθέρες 1913-1941. 
Το Χρονικό της Ναυτικής Αεροπορίας» του Αντιναυάρχου ΠΝεα Ιωάννη Παλούμπη.
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Πάνω: Βραβεία «Ευκράντη». Τιμητική διάκριση για το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος.
Kάτω: Έκθεση του ΝΜΕ στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων 2012 «Ελληνική Ναυτική Παράδοση 10.000 χρόνων.» 
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Συμμετοχή του Ναυτικού Μουσείο της Ελλάδος σε εκθέσεις ανά την Ελλάδα για την επέτειο των 100 
χρόνων από την έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων.



«Ναυτοσύνη»: 
Αγώνας σκαφών 
τύπου Dragon.

«Ελληνική 
Ναυτιλία»: Αγώνας 
ελληνικών 
κλασικών σκαφών.

Στιγμιότυπο  
από εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα στο 
ΝΜΕ.



Ψήφισμα 
Θʹ Πανελληνίου Συνεδρίου Ναυτικών Μουσείων 

9 & 10 Μαΐου 2014





  Ψήφισμα Θ΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου ναυτικών Μουσείων.  
9 & 10 Μαΐου 2014.

Την 8, 9 & 10 Μαΐου 2014 έλαβε χώρα στο Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος και στο Π.Ν.Μ. 
“Γεώργιος Αβέρωφ” το Θ’ Πανελλήνιο Συνέδριο των Ναυτικών Μουσείων της χώρας παράλ-
ληλα με επιστημονικό συνέδριο που είχε ως ειδική θεματική:

“Πλοία μνημεία της ελληνικής ναυτικής παράδοσης και μουσειακή πραγματικότητα”

Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος και το Π.Ν.Μ. “Γεώρ-
γιος Αβέρωφ” το δε θέμα της επιστημονικής ημερίδας επελέγη λόγω της φύσεως του συνδι-
οργανωτή φορέα.

Στο επίσημο δείπνο το βράδυ της Πέμπτης 8ης Μαΐου στο κατάλληλα διαμορφωθέν Ναυτικό 
Μουσείο Ελλάδος χαιρέτησαν την εκδήλωση ο Υπουργός Πολιτισμού κ. Πάνος Παναγιωτό-
πουλος, ο Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχος κ. Ευάγγελος Αποστολάκης εκ μέρους του συνδιοργανωτή 
φορέα και η Πρόεδρος του ΝΜΕ κα Αναστασία Αναγνωστοπούλου-Παλούμπη. Παρέστησαν 
και τίμησαν με την παρουσία τους το δείπνο ο ΥΦΕΘΑ κ. Αθανάσιος Δαβάκης, ο Δήμαρχος 
Πειραιά κ. Βασίλης Μιχαλολιάκος, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Ιωάννης Τραγάκης και οι 
Βουλευτές Πειραιά κ. Τάσος Νεράτζης και η κα Μαρία Ρεπούση.

Το πρωί της Παρασκευής παρέστησαν και χαιρέτησαν την έναρξη των εργασιών του Συνε-
δρίου ο Υφυπουργός ΕΘ.Α. κ. Αθανάσιος Δαβάκης, ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Βασίλης Μιχαλο-
λιάκος, ο εκπρόσωπος του ΓΕΝ Υποναύαρχος κ. Νικόλαος Τσούνης, ο Πρόεδρος του ΕΟΤ  
κ. Χρήστος Πάλλης, ο Βουλευτής Πειραιά κ. Θοδωρής Δρίτσας, ο εκπρόσωπος της Δημοτικής 
Κίνησης Πειραιά κ. Πέτρος Κόκκαλης, η προϊσταμένη της ΔΙΝΕΠΟΚ (νυν Δ/νση Νεώτερου 
Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς) κ. Βιργινία Ματσέλη, ο Πρό-
εδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Παραδοσιακών Σκαφών κ. Νικόλαος Καβαλλιέρος και η 
Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος του ICOM κα Τέτη Χατζηνικολάου.

Στην επιστημονική ημερίδα κλήθηκαν και παρουσίασαν εισηγήσεις οι:

• Γιάννης Δρίνης, Δρ. Λαογράφος του Υπουργείου Πολιτισμού.
• Κώστας Δαμιανίδης, Δρ. Ιστορικός της Ναυπηγικής.
• Πάνος Λασκαρίδης, Πρόεδρος του Ιδρύματος “Αικατερίνης Λασκαρίδη”.
• Παναγιώτης Τριπόντικας Πλωτάρχης ΠΝ, Διευθυντής Π.Ν.Μ. “Γεώργιος Αβέρωφ”.
• Αικατερίνη Χαριτάτου, Πρόεδρος Ναυτικού Μουσείου Αιγαίου.
•  Αθηνά Σπανάκη, Υπεύθυνη τομέα Πλωτού Μουσείου “Νεράιδα” και Ιστορικού Αρχείου Ιωάν- 

νη Σ. Λάτση.
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•  Δρ. Αγγελική Σίμωσι, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων του 
Υπουργείου Πολιτισμού.

•  Νικόλαος Βλαβιανός, Εκρόσωπος ελληνικής ομάδας του  European Maritime Heritage.
•  Nικόλαος Ρηγινός, Ιδιοκτήτης πλοίου-μνημείου, περάματος “Φανερωμένη”.

Το απόγευμα η συνεδρίαση επαναλήφθηκε στο Π.Ν.Μ. “Γεώργιος Αβέρωφ” και οι σύνεδροι 
ξεναγήθηκαν στα πλωτά μουσεία “Γεώργιος Αβέρωφ”, “Βέλος”, “Ευγένιος Ευγενίδης”, “Θαλής 
ο Μιλήσιος”, “Ευαγγελίστρια”, τριήρης “Ολυμπιάς” και “Νεραΐδα”.

Στην απογευματινή συνεδρίαση παρουσιάστηκε από τους παρόντες εκπροσώπους των ναυ-
τικών μουσείων το έργο της τετραετίας που είχε μεσολαβήσει από τη διεξαγωγή του Η΄ Πα-
νελληνίου Συνεδρίου Ναυτικών Μουσείων τον Αύγουστο του 2010.

Η παρουσίαση των πεπραγμένων των ναυτικών μουσείων συνεχίστηκε και στη συνεδρίαση 
του πρωινού του Σαββάτου 10 Μαΐου 2014.

Μετά το πέρας των ομιλιών πραγματοποιήθηκε επίσκεψη και ξενάγηση από τον κο Ευάγγελο 
Κούζιλο στο Πλωτό Ναυτικό Μουσείο “Ελλάς Λίμπερτυ”.

Στις εισηγήσεις της επιστημονικής ημερίδας επισημάνθηκε η κατεπείγουσα ανάγκη διάσωσης 
τόσο των ξύλινων παραδοσιακών πλοίων-μνημείων που υπάρχουν στην Ελλάδα, όσο και 
της άυλης ξυλοναυπηγικής παράδοσης που συρρικώνεται δραματικά. Συγκεκριμένες δράσεις 
που πρέπει να αναληφθούν με επείγοντα χαρακτήρα είναι οι ακόλουθες:

1.     Υποβολή πρότασης εγγραφής της Ξυλοναυπηγικής στον κατάλογο στοιχείων της άυλης 
πολιτιστικής κληρονομιάς της Ανθρωπότητας (UNESCO) που χρειάζονται προστασία και 
άμεση θεσμική υποστήριξη.

2.     Διάσωση και κυρίως έμπρακτη προστασία των ξύλινων παραδοσιακών πλοίων που υπάρ-
χουν ακόμα στην Ελλάδα.

3.     Προώθηση της δημιουργίας δομών εκπαίδευσης και μαθητείας νέων ξυλοναυπηγών, με 
στόχο τη διάσωση και ποιοτική βελτίωση της τέχνης.

4.     Δημιουργία μητρώου ξύλινων παραδοσιακών πλοίων με ιδιαίτερη πολιτιστική αξία και ερ-
γαστηρίων, όπου θα εξασκείται η παραδοσιακή ξυλοναυπηγική με σκοπό την καταγραφή 
του συνολικού δυναμικού και την ενθάρρυνση ορθών πρακτικών.

5.     Εφαρμογή της Χάρτας της Βαρκελώνης για τη συντήρηση και αποκατάσταση των εν ενερ-
γεία παραδοσιακών σκαφών και εγγραγή της Ελλάδος ως Εθνικού Μέλους στο European 
Maritime Heritage.

6.     Συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής για τη διάσωση και την υποστήριξη με κάθε τρόπο των 
ξύλινων παραδοσιακών πλοίων-μνημείων και της άυλης ξυλοναυπηγικής παράδοσης. 
Εντός του μηνός Ιουνίου θα συγκληθεί υπό το Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος σύσκεψη για 
τον καθορισμό των μελών της Επιτροπής.

Οι παρουσιάσεις των πεπραγμένων των ναυτικών μουσείων συνέτειναν σε ορισμένα συμπε-
ράσματα τα οποία παρατίθενται συνοπτικά:

1.     Η Σύνοδος των Προέδρων και εκπροσώπων των ναυτικών μουσείων συμπαρίσταται στο 
Ναυτικό Μουσείο Καβάλας και συνηγορεί προς τη Δημοτική Αρχή που θα προκύψει από 
τις επικείμενες εκλογές με σκοπό την παραχώρηση κατάλληλου χώρου για τη στέγαση 
του Ναυτικού Μουσείου Καβάλας.

2.     Από το Ίδρυμα Άλσους Ναυτικής Παράδοσης προτάθηκε η επίσημη ή έστω και ανεπίση-
μη συνάντηση των ναυτικών μουσείων σε συχνότερα της διετίας χρονικά διαστήματα, με 
στόχο τον καλύτερο συντονισμό των προσπαθειών.
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3.     Τα Ναυτικά Μουσεία δημιουργήθηκαν και εξακολουθούν να συγκροτούνται με ιδιωτική 
πρωτοβουλία χωρίς συγκεκριμένη κατεύθυνση ειδικής πολιτικής από το Υπουργείο Πο-
λιτισμού.

4.     Τα περιφερειακά Ναυτικά Μουσεία υπέχουν θέση κεντρικών πολιτιστικών φορέων στις 
κοινωνίες των επαρχιών και με τις ποικίλες εκδηλώσεις που διοργανώνουν παίζουν ση-
μαντικό ρόλο στην αναβάθμιση της τοπικής κοινωνικής ζωής.

5.     Σχεδόν όλα τα ναυτικά μουσεία υλοποιούν στους χώρους τους εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα και εξοικειώνουν τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
με τα θέματα της θάλασσας, ενώ παράλληλα καλλιεργούν πνεύμα αγάπης προς το υγρό 
στοιχείο. Η λειτουργία αυτή σε μία ναυτική χώρα όπως η Ελλάδα θεωρείται απαραίτητη 
και πολύ ουσιαστική.

6.     Αποτελεί γεγονός αποδεδειγμένο ότι η παρουσία των ναυτικών μουσείων στους δια-
φόρους τόπους αποτελεί πόλο έλξης τουριστικής κίνησης, όπως άλλωστε και οι λοιποί 
πολιτιστικοί φορείς.

7.     Μόνο για τις τρεις ανωτέρω λειτουργίες υπ’ αριθμ. 4,5 και 6 θα έπρεπε να ενθαρρύνεται η 
παρουσία των ναυτικών μουσείων και να δημιουργηθεί πλαίσιο αρχών που να διέπει την 
ίδρυση και τη λειτουργία τους.

8.     Η εντύπωση που αποκομίζεται από την εν γένει αντιμετώπιση των ναυτικών μουσείων 
είναι σαν η Πολιτεία να αγνοεί την ύπαρξή τους με στόχο να απεκδύεται των ευθυνών 
κατεύθυνσης και στήριξής των.

9.    Εάν όμως όλα αυτά συμβαίνουν με τα περιφερειακά ναυτικά μουσεία που αναδεικνύ-
ουν την τοπική ναυτική παράδοση, είναι απόλυτα ακατανόητη η έλλειψη πολιτικής για την 
ύπαρξη ενός κεντρικού ναυτικού μουσείου εθνικού χαράκτηρα που να παρουσιάζει και 
να αναδεικνύει τη συνολική επίδοση των Ελλήνων στη θάλασσα από την προϊστορία μέχρι 
σήμερα.

10.  Η παράλειψη γίνεται ακόμη εντονότερη όταν για ποικίλες εκδηλώσεις εκπροσώπησης 
της χώρας το Υπουργείο απευθύνεται στο Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος για θέματα που 
άπτονται των δραστηριοτήτων του.

11.  Σε σχετική συζήτηση μεταξύ των Προέδρων και εκπροσώπων των ναυτικών μουσείων 
προτάθηκε και συμφωνήθηκε το επόμενο συνέδριο, το 2016, να διεξαχθεί στο Γαλαξείδι.

12.  Η Συντονιστική Επιτροπή των ελληνικών ναυτικών μουσείων για την επόμενη διετία απο-
τελείται από τους Αναστασία Αναγνωστοπούλου-Παλούμπη Πρόεδρο ΝΜΕ, τον Μανώλη 
Πετράκη Πρόεδρο Ν.Μ. Κρήτης και τον Γεώργιο Νάκο Αντιναύαρχο Λ.Σ. εα Πρόεδρο Επι-
τροπής του Ναυτικού και Ιστορικού Μουσείου Γαλαξειδίου.
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