
Συγγραφικό έργο 

I. Τον Απρίλιο του 2011 τα Ελληνικά Ταχυδρομεία του αναθέτουν τη συγγραφή ιστορικής 

μελέτης για την Ελληνική ναυτιλία, της περιόδου από τον 15πχ έως τον 11μχ αιώνα, την 

οποία και εκδίδουν τον Μάιο του 2011 με τίτλο «Ελληνική Ναυτιλία». 

II. Το καλοκαίρι του 2011 η εν λόγω ιστορική μελέτη – λεύκωμα επιλέγεται από τα Ελληνικά 

Ταχυδρομεία να εκπροσωπήσει τη Ναυτική Ελλάδα στο παγκόσμιο συνέδριο ταχυδρομείων 

στη Βέρνη της Ελβετίας. 

III. Το 2012 τα Ελληνικά Ταχυδρομεία προχωρούν στην ανάθεση της συγγραφής δεύτερης 

ιστορικής μελέτης για την Ελληνική ναυτιλία, που αφορά την περίοδο από το 1453-1821, 

την οποία εκδίδει το Νοέμβριο του 2012. 

IV. Τον Δεκέμβριο του 2013, κατά την ετήσια Πανηγυρική Συνεδρία του Ανώτατου 

Πνευματικού Ιδρύματος της χώρας απονέμεται στον Ευάγγελο Γρυπιώτη βραβείο της τάξης 

των Θετικών Επιστημών για την συγγραφή δύο Ιστορικών Λευκωμάτων με τίτλο: "Ελληνική 

Ναυτιλία" 15 ος π.χ. - 11 ος μ.χ. αιώνας ( Α' τόμος) και "Ελληνική Ναυτιλία 1453 - 1821 (Β' 

τόμος) εκδόσεων Ελληνικά Ταχυδρομεία. Μελέτες που αφορούν έργα της συλλογής και 

σηματοδοτούν το ρόλο και τη προσφορά της στη Ναυτική μας Ιστορία. 

V. Τον Οκτώβριο του 2014, έκθεση των ιστορικών λευκωμάτων της συλλογής, στο Μουσείο 

Κυκλαδικής Τέχνης, στα πλαίσια του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο "Κουρσάροι και 

Πειρατές στην Ανατολική Μεσόγειο, 15 ος - 19 ος αιώνας" υπό την αιγίδα του "Sylvia 

Ioannou Foundation". 

VI. Το 2015, το δίτομο έργο μεταφράστηκε από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία στην Κινεζική 

γλώσσα με σκοπό να αποτελέσει πλατφόρμα φιλοξενίας, προβολής και προώθησης 

αναμνηστικής σειράς γραμματοσήμων αφιερωμένων στο "Έτος Θαλάσσιας Συνεργασίας 

Ελλάδας - Κίνας". 

VII. Το Νοέμβριο του 2015 εκπροσώπησε επάξια τη Ναυτική Ελλάδα κατά την τελετή λήξης 

των εορτασμών του "2015 - Έτος Θαλάσσιας Συνεργασίας Ελλάδας - Κίνας" στην πόλη 

Xiamen της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Την εκδήλωση εγκαινίασαν ο Έλληνας Υπουργός 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ο επικεφαλής της Κρατικής Διοίκησης Ωκεανών της 

Κίνας. 

 Αρθρογραφεί στα περιοδικά ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ  και στον τομέα Ιστορίας της εκπομπής Η 

ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ της ΕΡΤ-1. 

 


