
                                                        
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Αθήνα, 21/5/2018 

 

Η Εταιρεία Οργάνωσης Εκθέσεων POSIDONIA EXHIBITIONS S.A.  και η Εταιρεία Συμβούλων Μουσείων 

PAN Art Connections Inc. παρουσιάζουν την έκθεση: 

 

«ΠΛΕΥΣΙΣ», ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ 

 

Στην έκθεση, η οποία θα φιλοξενείται κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης 

“ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2018” (από 4 έως 8/6/2018) στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO, στον κεντρικό 

διάδρομο, παρουσιάζεται η ιστορία της ναυσιπλοΐας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο μέσω 12 επιλεγμένων 

χειροποίητων μοντέλων πλοίων τα οποία προέρχονται από μια περιοδεύουσα έκθεση συνολικά 35 

ανάλογων εκθεμάτων. Το σύνολο της συλλογής ανέρχεται σε περισσότερα από 150 ξύλινα μοντέλα 

ελληνικών πλοίων τα οποία χρονολογούνται από την προϊστορική αρχαιότητα έως τις αρχές του 20ού 

αιώνα. 

 

Δημιουργός των εκθεμάτων είναι ο Μηχανολόγος-Μηχανικός M.Sc., Μικροναυπηγός Δημήτρης 

Μάρας, ο οποίος έχει ενδιατρίψει στη μελέτη της ναυπηγικής ιστορίας του ελλαδικού χώρου, αλλά και 

στην κατασκευή μικρογραφικών ομοιωμάτων πλοίων. Η αγάπη του για την θάλασσα και την Ελληνική 

ναυτική παράδοση, έγινε αιτία να ασχοληθεί συστηματικά επί 40 χρόνια με την έρευνα και την μελέτη 

της Ελληνικής παραδοσιακής ναυπηγικής. Ακολουθεί αυστηρά παραδοσιακό τρόπο κατασκευής των 

ομοιωμάτων, χρησιμοποιώντας αυθεντικά υλικά κατασκευής, ίδια με αυτά που χρησιμοποιούσαν οι 

κατασκευαστές των πρωτότυπων. Όλα τα ομοιώματα είναι κατασκευασμένα υπό κλίμακα. Ο κ.Μάρας 

θα βρίσκεται στη διάθεση των επισκεπτών καθ’όλη τη διάρκεια της έκθεσης. 

 

Στόχος της έκθεσης είναι να παρουσιάσει στους επισκέπτες, με συναφή και κατανοητό τρόπο, την 

ιστορία της ελληνικής ναυπηγικής και ναυσιπλοΐας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να κάνουν ένα 

πνευματικό ταξίδι πίσω στο χρόνο για να ανακαλύψουν τη στενή και διαχρονική σχέση του ελληνικού 

λαού με τη θάλασσα. 

 

• Δημιουργός εκθεμάτων:  

Δημήτρης Μάρας, Μηχανολόγος-Μηχανικός M. Sc., Μικροναυπηγός 

• Επιμελήτρια: 

Νικολέτα Ξυδέα, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος ΜΑ 

 

                   ΧΟΡΗΓΟΣ                                          ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ                           ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

                        
 

 
Πληροφορίες:  

κ. Νικόλαος Κοντοπρίας:  +30 6932 232 562|   info@pan-art-connections.com 

http://posidonia-events.com/
http://pan-art-connections.com/
http://posidonia-events.com/
http://www.celestyalcruises.com/
http://pan-art-connections.com/


                                                        
 

 

Για την Εκθέσεις Ποσειδώνια Α.Ε.   

 

Η εταιρεία Εκθέσεις Ποσειδώνια ΑΕ είναι ο σημαντικότερος διοργανωτής διεθνών εκθέσεων στην 

Ελλάδα, με εξειδίκευση στη βιομηχανία της ναυτιλίας και του θαλάσσιου τουρισμού. Φέτος 

συμπληρώνει 50 χρόνια λειτουργίας και έχει έδρα τον Πειραιά. Διοργανώνει τη διεθνή ναυτιλιακή 

έκθεση Ποσειδώνια και το Posidonia Sea Tourism Forum, ένα διεθνές forum για τον θαλάσσιο 

τουρισμό. Τα Ποσειδώνια είναι σήμερα η μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση στον κόσμο. Προβάλλουν τα 

επιτεύγματα της ελληνικής ναυτιλίας και τη μοναδικότητα της ελληνικής ναυτοσύνης και παράλληλα 

τον έντονο διεθνή χαρακτήρα της ναυτιλίας, ενώ αποτελούν πλατφόρμα ενημέρωσης για τις τελευταίες 

εξελίξεις της παγκόσμιας ναυτιλίας αφού εκεί επιλέγουν οι εταιρίες να παρουσιάσουν τα νέα τους 

προϊόντα, τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και τις τελευταίες τάσεις στο χώρο της ναυτιλίας. 

 

 

Για την Celestyal Cruises 

 

Η Celestyal Cruises διατηρεί ως βάση των δραστηριοτήτων της την Ελλάδα με λιμάνια επι/αποβίβασης 

κατά κύριο λόγο τα ελληνικά νησιά και την Ανατολική Μεσόγειο. Η εταιρία διαχειρίζεται τέσσερα 

μεσαίου μεγέθους κρουαζιερόπλοια, που το καθένα προσφέρει ιδανικό περιβάλλον για ζεστή και 

προσωπική εξυπηρέτηση. Επίκεντρο της φιλοσοφίας της εταιρίας είναι ο «προορισμός», ενώ κάθε 

κρουαζιέρα της εστιάζει σε όλες τις εκφάνσεις του πολιτισμού των περιοχών που επισκέπτεται, 

προσφέροντας αυθεντικές εμπειρίες τόσο εν πλω όσο και στην ξηρά. 

 

 

Για την PAN Art Connections Inc. 

 

Η εταιρεία PAN Art Connections, Inc. σχηματίστηκε από επαγγελματίες με πολύχρονη εμπειρία στο 

χώρο των μουσείων οι οποίοι έρχονταν αντιμέτωποι καθημερινά με την επιχειρηματική πρόκληση της 

λειτουργίας ενός μουσείου. Με έδρα στις Η.Π.Α., προσφέρει σε μουσεία και ιδρύματα μια επιλογή από 

υψηλού προφίλ, έτοιμες προς έκθεση και προερχόμενες από μια πηγή συλλογές, εξασφαλίζοντας 

υψηλή επισκεψιμότητα. Στο χαρτοφυλάκιό της συμπεριλαμβάνονται συλλογές γνωστών καλλιτεχνών 

όπως: Henri de Toulouse-Lautrec, Victor Vasarely, Keith Haring, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, J. & 

F.X. Leyendecker, καθώς και διαδραστικές εκθέσεις με θέμα την επιστήμη και την ιστορία. 


