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Θέμα:  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 

Αγαπητέ κ. Γρυπιώτη, 

Έπειτα από την εκπαιδευτική επίσκεψη που πραγματοποίησαν τα τμήματα του τομέα 

των Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού του 3
ου

 ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου στο πρωτότυπο 

παιδαγωγικό και πολιτιστικό δρώμενο – έκθεση μικροναυπηγικής σας, με τίτλο:  

«Η απαράμιλλη δεινότητα των Ελλήνων ναυτικών  

στα ζοφερά χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας 1453-1821» 

θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την φιλοξενία και την ξενάγηση στον χώρο σας, 

καθώς και για την  πρόθυμη μετάδοση γνώσεων και εμπειριών σας προς τους μαθητές 

μας. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική επίσκεψη ενδιέφερε πολύ τους μαθητές μας, τους 

ικανοποίησε και σας ευχαριστούνε και από τη μεριά τους για ό,τι τους προσφέρατε. 

Μάλιστα είχαμε σχόλια από τη μεριά τους, τα οποία σας τα παρουσιάζουμε αυτούσια: 

 
 Η επίσκεψη ήταν πολύ ωραία γιατί ο κ. Γρυπιώτης παρουσίασε με πολύ αγάπη τη 

δουλειά του και μας έκανε να το προσέξουμε και εμάς. 

 Μου άρεσε πολύ η θερμή υποδοχή του παρουσιαστή και ο τρόπος που παρουσίασε 

τα εντυπωσιακά έργα του.. Ιδιαίτερα εντυπωσιακές ήταν οι λεπτομέρειες στις 

κατασκευές των πλοίων. Επιπλέον, μου άρεσε η δεξαμενή με το νερό στον πάνω 

όροφο και τα σενάρια με τις φορτοεκφορτώσεις βαρών που άλλαζαν την ευστάθεια 

του πλοίου. Επίσης, στον πάνω όροφο έκανε πολύ ζέστη, αλλά ήταν μία ωραία 

εμπειρία και θα ήθελα να ξαναπάω στην συγκεκριμένη έκθεση. 

 Προσωπικά μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Είδαμε κατασκευές πλοίων 

με πανιά από την παλιά εποχή και μάθαμε ενδιαφέροντα ιστορικά πράγματα γι` 

αυτά.  

 Μου έκανε εντύπωση στην έκθεση που επισκεφτήκαμε τα πλοία και τα ιστορικά 

βιβλία που βρίσκονταν στο χώρο. Μάθαμε πολύ ενδιαφέροντα ιστορικά πράγματα 

για τα πλοία και τη ναυσιπλοΐα. 

Καλλιθέα, 30/5/2018 

Αρ. Πρωτ. 168 
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κ. Γρυπιώτη 

 

 



 Η έκθεση ήταν πάρα πολύ ωραία. Ο κ. Γρυπιώτης εξηγούσε πολύ κατανοητά την 

ιστορία των πλοίων και τα πλοία συμπλήρωναν την εικόνα σε ότι μας έλεγε ο 

δημιουργός. 

 Η έκθεση ήταν υπέροχη και ήμουν τυχερός που παρευρέθηκα. Μάθαμε χρήσιμα 

πράγματα για την ιστορία των πλοίων, την κατασκευή τους και την ναυσιπλοΐα. 

 Εντυπωσιακές κατασκευές, προσεγμένες και ενδιαφέρουσες. Πολλές αναφορές σε 

ιστορικά γεγονότα και λιγότερες αναφορές στην σύγχρονη κατασκευή των πλοίων. 

 Η έκθεση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Οι λεπτομέρειες στην κατασκευή των πλοίων 

και η ακρίβεια επάνω στο ξύλο ήταν εντυπωσιακές. Ακόμη και το εσωτερικό των 

πλοίων ήταν προσεγμένο. 

 Η έκθεση ήταν πολύ ωραία. Είναι καλό να γίνονται τέτοιου είδους επισκέψεις διότι 

μαθαίνεις πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τα πλοία. 

 Πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Μου κίνησε το ενδιαφέρον οι λεπτομέρειες στην 

κατασκευή των πλοίων και ο χρόνος που χρειάστηκε για να ολοκληρώσει τις 

απίστευτες κατασκευές. 

 Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική εκδρομή ήταν εντυπωσιακή. Η υποδοχή από τον κ. 

Γρυπιώτη ήταν άριστη και η χαρά του που επισκέφτηκαν την έκθεσή μαθητές 

ναυτιλιακού σπουδών ήταν έκδηλη και ενθουσιώδης. Μου άρεσε προσωπικά η 

αγάπη του για το αντικείμενο. Οι λεπτομέρειες στα πλοία της εποχής, τα οποία 

κατασκεύασε, ήταν εντυπωσιακές. Από τα εκθέματα φαίνεται η δουλειά και η 

συλλογή γνώσεων για να επιτύχει ένα τέτοιο εγχείρημα. Οι γνώσεις του, αν και δεν 

είχε όπως ανέφερε ταξιδέψει, ήταν εντυπωσιακές. Οι κατασκευές των πλοίων όσον 

αφορά ναυπηγική, ευστάθεια, λεπτομέρειες στη μεταφορά φορτίου και στην 

ευστάθειά τους, δείχνει ένα άνθρωπο με παιδεία. Μας δίνει το παράδειγμα ότι η 

γνώση δεν σταματάει ποτέ. Επιπλέον, είναι σημαντικό όλες αυτές οι γνώσεις να 

διατηρηθούν και να αναδειχθούν. Επίσης, να στηριχτεί κάθε καινούργια ιδέα και 

προσπάθεια για καινούργιες κατασκευές επειδή η ναυτιλία στην Ελλάδα είναι 

μεγάλο κομμάτι της ιστορίας της. Συγχαρητήρια στο κ. Ευάγγελο Γρυπιώτη. 

 Καταπληκτική έκθεση. Θαυμάσια προσπάθεια από τον κ. Γρυπιώτη τόσο για τις 

κατασκευές όσο και για τις σημαντικές λεπτομέρειες για τη ναυπηγική στη 

Μεσόγειο, αλλά και την πειρατεία. Ο κ. Γρυπιώτης είχε πολλές γνώσεις για το 

αντικείμενο, μας απάντησε σε όλες τις απορίες μας και έβγαζε έντονη αγάπη για 

την ναυπηγική και τη ναυσιπλοΐα.  

 Η επίσκεψη στην έκθεση του κ. Γρυπιώτη ήταν μια μοναδική εμπειρία, καθώς 

παρακολουθήσαμε μοναδικά χειροποίητα έργα φτιαγμένα με μεγάλη λεπτομέρεια 

και μεράκι. Επιπλέον, αντλήσαμε πολλές πληροφορίες, καθώς το πάθος και η 

αγάπη του κατασκευαστή για τα πλοία ήταν αξιοσημείωτη. Ήταν μια εκδρομή που 

άξιζε τον κόπο και τον χρόνο. 

 Η έκθεση που επισκεφτήκαμε ήταν πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα. Ιδιαίτερα 

οι λεπτομέρειες στις κατασκευές των πλοίων, όπως και τα πολλά ιστορικά στοιχεία 

που μάθαμε. 

 Άξιζε τον κόπο η επίσκεψη στην έκθεση. Είδαμε πλοία της παλιάς εποχής με πολλές 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες και μάθαμε από τον παρουσιαστή των εκθεμάτων 

πολλές πληροφορίες και ιστορικά στοιχεία. Διευρύναμε τους ορίζοντές μας όσον 

αφορά τα πλοία και το ναυτικό επάγγελμα. 



 Η εκπαιδευτική εκδρομή ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και είδαμε και ακούσαμε πολλά 

πράγματα για την ιστορία των πλοίων. Ο κ. Γρυπιώτης ήταν πολύ πρόθυμος και 

ευχάριστος να μας απαντήσει και να μας εξηγήσει σε κάθε ερώτηση και απορία που 

είχαμε. Επιπλέον, πιστεύω ότι η τέχνη που δημιούργησε ο κ. Γρυπιώτης μέσα από 

την κατασκευή των πλοίων είναι αξιοσέβαστη και πρέπει να αναγνωριστεί και να 

προβληθεί περισσότερα 

 Η επίσκεψη στην έκθεση μου άρεσε γιατί έμαθα πράματα για την ιστορία των 

πλοίων, το πώς κατασκευάστηκαν και πώς εξελίχθηκαν μέσα από το εμπόριο. Μου 

άρεσαν πολύ οι κατασκευές και κυρίως οι πολλές λεπτομέρειες στο εσωτερικό και 

εξωτερικό τους. 

 Η εκπαιδευτική εκδρομή ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Ο δημιουργός των ξύλινων 

χειροποίητων πλοίων έκανε πολύ και καλή δουλειά, ήξερε πολλά πράγματα και 

ήταν πολύ πρόθυμος να μας απαντήσει σε όλες μας τις ερωτήσεις. 

 

 Η έκθεση που επισκεφτήκαμε ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Είδαμε φανταστικές 

κατασκευές και μάθαμε πράγματα για την κατασκευή των πλοίων  και την ιστορική 

τους εξέλιξη. Με εντυπωσίασε οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες των ξύλινων 

σκαφών και η σκληρή δουλεία που θα χρειάστηκε για να δημιουργηθούν. Επίσης, 

με εντυπωσίασε η παρουσίαση του κ. Γρυπιώτη, το έκανε με αγάπη και του άρεσε 

πολύ. 

Τελειώνοντας, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά και να σας 

διαβεβαιώσουμε πως από τη μεριά μας θα επιδιώξουμε να καθιερώσουμε στενότερη 

συνεργασία μαζί σας με στόχο την βελτίωση της παιδείας των μαθητών μας. 

 

   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

               ΜΠΑΦΟΥΝΗΣ Ι. 
 

 


