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Αγαπητοί συμπατριώτες,

Ο Σύλλογος Απανταχού Καρπαθίων σε συνεργασία με την Ένωση Καλύμνιων 
Αττικής σας προσκαλεί σε μια μοναδική εκδήλωση το Σάββατο 15 Ιουνίου 
2013, 7.00-8.00μ.μ,. πάνω στο ιστορικό πλοίο Ηellas Liberty για την έκθεση 
φωτογραφίας του Άρη Λυχναρά με τίτλο: "Νυχτερινή βάρδια". Μια έκθεση 
φωτογραφίας που παρουσιάζεται μέσα στα αμπάρια ενός ιστορικού πλοίου, το 
οποίο αποτελεί το πρώτο έκθεμα της "Πολιτιστικής Ακτής" του Πειραιά, με 
ευθύνη του ΟΛΠ και θα μας την παρουσιάσει ο ίδιος ο δημιουργός της.

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου και για τέσσερα χρόνια 
ναυπηγήθηκαν στα ναυπηγία των ΗΠΑ και του Καναδά πάνω από 2700 πλοία 
τύπου Liberty  για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες σε τροφοδοσία των 
συμμαχικών στρατευμάτων. Μετά τον πόλεμο οι Έλληνες εφοπλιστές των 
οποίων τα πλοία είχαν καταστραφεί κατά τη διάρκεια του πολέμου, αγόρασαν 
100 από αυτά τα σκάφοι και τα μετασκεύασαν με τη βοήθεια και εγγύηση των 
δανείων τους από την Ελληνική Κυβέρνηση το διάστημα από Δεκέμβριο 1946 
έως Απρίλιο 1947.  Τα πλοία αυτά για πολλά χρόνια αποτέλεσαν τη 
ραχοκοκαλιά του ελληνικού εμπορικού στόλου και κατέστησαν κραταιά την 
ελληνόκτητη ναυτιλία.

Το Hellas Liberty είναι ένα από τα τρία πλοία τέτοιου τύπου που έχουν 
διατηρηθεί ως μουσεία στον κόσμο. Στους χώρους που κάποτε ήταν γεμάτοι 
φορτίο για τις ανάγκες των συμμάχων στο Β' Παγκόσμιο πόλεμο, και γεμάτοι με 
μνήμες του πολέμου, από τις 23 Μαϊου παρουσιάζεται η δεύτερη κατά σειρά 
ατομική έκθεση του Άρη Λυχναρά, μετά την έκθεση 140° στην Τεχνόπολη στο 
Γκάζι, το 2009.

"Νυχτερινή βάρδια", ο Πειραιάς της βάρδιας, της βάρδιας της νυχτερινής που 
φιλοξενείται μέσα σ' ένα μονίμως αραγμένο πλοίο. Σ' ένα πλοίο ιστορικό που 
κάποτε μετέφερε την "ελευθερία" στην Ευρώπη σε καιρό πολέμου. Αυτό το 
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πλοίο, αν και σταματημένο γίνεται σήμερα ένας πυρήνας, ένα όχημα μεταφοράς 
ιδεών, συνύπαρξης και διαλόγου. Ένα διαφορετικό σημείο θέασης του παρόντος 
μέσα από το παρελθόν. Αυτό που κάποτε μετέφερε ελπίδα για ζωή σήμερα αν 
και στάσιμο μεταφέρει ιδέες κι εμπνέει τον Άρη Λυχναρά.

Σας προσκαλούμε να δούμε τις φωτογραφίες του Πειραιά τη νύχτα. Να δούμε 
τη στάσιμη πλευρά του. Χαρακτηριστικά σημεία της ακτογραμμής το βράδυ, 
που στέκουν πάντα εκεί για το καλωσόρισμα ή για τον αποχωρισμό, σε 
αντίθεση με τη συνεχή κίνηση επιβατών και πλοίων…

Στη συνέχεια, στις 8.30μ.μ., από κοινού οι δύο σύλλογοι θα βρεθούν στην 
πλατεία Τερψιθέας στο μεζεδοπωλείο + Ουσία για πλούσιο γεύμα όπου θα 
έχουμε τη τιμή να μας παραθέσει η γνωστή  συγγραφέας-ξεναγός και Πρόεδρος 
της Ένωσης Καλύμνιων Αττικής, Κα Σκουπμπουρδή Άρτεμη μια ιστορική 
αναδρομή του Πειραιά. 

• Πλοίο   Hellas     Liberty  : Λιμάνι Πειραιά, Ακτή Βασιλειάδη, πύλη Ε2(ΔΕ 
προβλήτα προς Δωδεκάνησα)   Είσοδος: Ελεύθερη

• +Ουσία  : Κων/νου Παλαιολόγου 5, Πλατεία Τερψιθέας, 
Πειραιάς210.4222005  Τιμή:  15 ευρώ/άτομο 
(Στην  τιμή δεν  περιλαμβάνονται  τα  ποτά./ Ενδεικτικές τιμές ποτών:                          
Φιάλη κρασί Λευκό ή κόκκινο 5,00€   Μπύρες 3,20€)                                  

• Για πληροφορίες στα μέλη Δ.Σ:
Πατσουράκη Μαρία :  6978694717
Διακογιάννη Χατζηδημητρίου Μαρία:  6976680514
Χρυσού Πιπέρη Μαρία:  6974437916 
Χατζηδάκη Καλλιόπη :6972267033
Νικητιάδου Πένυ : 6978071008
Καραΐτιανός Ιωάννης  :  6932401823
Γραφείο ΣΑΚ- Κα Χαρτοφύλακα:  210. 4124564 (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 5-9 μμ)

Με εκτίμηση και Πατριωτικούς χαιρετισμούς.

                                  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                         Η Γεν. Γραμματέας

Ιωάννης   Γ.  Καραιτιανός                            Χρυσού-Πιπέρη Μαρία
Α.Ε  Καθηγητής   Χειρουργικής            Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος
Παν/μίου   Αθηνών                                  Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών      


