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ΘΕΜΑ: Επίσκεψη της Δημάρχου Σκύδρας Κατερίνας Ιγνατιάδου στο Θ/Κ «Γεώργιος 

Αβέρωφ». 

 

Από την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017 έχει καταπλεύσει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ο 

ζωντανός θρύλος και σύμβολο του Πολεμικού μας Ναυτικού και γενικότερα των 

Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, το θωρακισμένο καταδρομικό «Γεώργιος Αβέρωφ», που 

από το 1984 το Πολεμικό μας Ναυτικό αποφάσισε να το μετατρέψει στο Πλωτό Ναυτικό 

Μουσείο Θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ» όπως παραμένει μέχρι σήμερα.  

Σκοπός της κατάπλευσης του στα νερά του Θερμαϊκού, ύστερα από 72 (εβδομήντα δύο 

χρόνια), ήταν η συμμετοχή του στις επετειακές εκδηλώσεις της 26ης και της 28ης 

Οκτωβρίου και η επίσκεψη γνωριμίας του από τους πολίτες της Θεσσαλονίκης και 

κατ΄επέκταση της Βόρειας Ελλάδας. 

Οι επισκέψεις - ξεναγήσεις σχολείων, συλλογικών οργάνων και μεμονωμένων πολιτών 

ξεπέρασαν κάθε πρόβλεψη και προσδοκία με αποτέλεσμα φορείς της πόλης και της 

ευρύτερης περιοχής, όπως η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας 

(Π.Ε.Δ./Κ.Μ.), απηχώντας και διερμηνεύοντας τα αισθήματα κι αιτήματα των πολιτών να 

υπογράψουν σχετικό κείμενο για την παράταση της παραμονής του «Γεώργιος Αβέρωφ» 

προκειμένου να το επισκεφθούν όσο το δυνατό περισσότεροι πολίτες. 

Το κείμενο προσυπέγραψε και η Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου. Μάλιστα, το 

Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017, Δήμαρχοι της Κεντρικής Μακεδονίας επισκέφθηκαν και 

ξεναγήθηκαν στο εμβληματικό, ιστορικό πλοίο ανάμεσα στους οποίους και η Δήμαρχος 

Σκύδρας.  

Η Δήμαρχος φανερά εντυπωσιασμένη δήλωσε τα εξής: « Οι Δήμαρχοι της Κεντρικής 

Μακεδονίας επισκεφθήκαμε το θρύλο του Πολεμικού μας Ναυτικού που κατέπλευσε στη 

Θεσσαλονίκη και η ιστορία του είναι όλη η Ελλάδα, όπως πολύ χαρακτηριστικά τόνισε ο 

Κυβερνήτης του «Αβέρωφ» Αρχιπλοίαρχος Σωτήρης Χαραλαμπόπουλος που μας 

υποδέχθηκε και μας ξενάγησε. Μεγάλο κομμάτι της ιστορίας της χώρας μας, λοιπόν, έχει 

καταγραφεί και αποτυπωθεί στο «Αβέρωφ» και κατά την επίσκεψή του αυτό που  
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αποκομίζουμε, πέρα από την ιστορική γνώση και μνήμη, είναι επιπλέον βαθιά συγκίνηση, 

σεβασμό, ενότητα και ομοψυχία! Τελικά η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει!». 

Το «Γεώργιος Αβέρωφ» θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη μέχρι την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 

2017 και παρά το τεράστιο ενδιαφέρον που υπάρχει, ας προσπαθήσουμε 

ν΄αξιοποιήσουμε τη  μεγάλη ευκαιρία  να επισκεφθούμε και να ξεναγηθούμε στο θρυλικό 

καταδρομικό που η δράση του κατά τους Βαλκανικούς κυρίως αλλά και τους 

Παγκόσμιους Πολέμους ήταν καθοριστική στον απελευθερωτικό αγώνα του έθνους μας. 

(Συνημμένο φωτογραφικό υλικό για δημοσιογραφική χρήση). 
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