Επίσκεψη στην έκθεση μικροναυπηγικης του Ευάγγελου Γρυπιώτη.
Οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου του σχολείου μας παρακολούθησαν σε δυο ομάδες την
έκθεση μικροναυπηγικής στο χώρο του Village Center της Νίκαιας την22/3/2018 και την
19/4/2018.
Η ξενάγηση έγινε από τον ίδιο τον δημιουργό των εκθεμάτων, τον κ. Γρυπιώτη και
κάλυπτε την χρονική περίοδο της ναυτικής μας ιστορίας από τον 15ο έως και τον 18ο αιώνα.
Η αφηγηματική ικανότητα του κ. Γρυπιώτη, το πάθος του για την ιστορία και τη
θάλασσα, η εμπεριστατωμένη έρευνά του καθώς και το τελικό αποτέλεσμα που
προβάλλεται μέσα από τα μοντέλα των καραβιών του, συνεπήραν τους μαθητές και τους
συνοδούς καθηγητές και τους οδήγησαν σ΄ ένα ταξίδι καθηλωτικό μέσα στο χρόνο. Οι
λεπτομέρειες σε γεγονότα, αίτια και αιτιατά καθήλωσαν τους συμμετέχοντες και τους
πρόσφεραν βγνώση και συγκίνηση. Η παρουσίαση των έξι συνολικά καραβιών έδωσαν την
ευκαιρία και την δυνατότητα στους μαθητές μας να παρατηρήσουν λεπτομερώς την
κατασκευή τους, αλλά και να κατανοήσουν σε βάθος τα πώς και τα γιατί της ταραγμένης
εκείνης εποχής για τον Ελλαδικό χώρο.
Οι μαθητές μας άκουσαν προσεκτικά την αφήγηση σημαντικών γεγονότων της
ναυτικής μας ιστορίας, προσέγγισαν τη δύσκολη ζωή των ναυτικών σε εποχές αιχμαλωσίας
και σκλαβιάς και κατανόησαν την προσπάθεια των Ελλήνων της Διασποράς για οικονομική
και πνευματική εισφορά στους σκλαβωμένους πληθυσμούς των νησιών.
Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον κύριο Γρυπιώτη, ο οποίος αποτελεί φωτεινό
παράδειγμα για τους νέους που θέλουν να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους!
Να έχει την υγεία του, να συνεχίσει την προσπάθειά του με την ίδια δύναμη, τον ζήλο
και την αγάπη γι αυτό που τόσο εύστοχα έχει ξεκινήσει!
Ευχαριστούμε επίσης τον Δήμο Νικαίας που έδωσε αυτήν την ευκαιρία στους
μαθητές μας και μας πρόσφερε την διευκόλυνση να προσεγγίσουμε τον χώρο της έκθεσης.
Τέτοιες πρωτοβουλίες δείχνουν μεγάλη ευαισθησία εκ μέρους της Δημοτικής αρχής
και εισπράττουν μόνο επαίνους.
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