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Πατήστε το https://vimeo.com/163738616 για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο ∆ήµος Κέας
και ο Σύλλογος Φίλων Κέας συνδιοργανώνουν
διεθνές συνέδριο που θα διαρκέσει από
τις 30 Σεπτεµβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2016 µε
επετειακό χαρακτήρα για τα 100 χρόνια από τη βύθιση
δύο εκ των σηµαντικότερων πλοίων του Α’ Παγκοσµίου
Πολέµου, του S/S Βurdigala και του HMHS Britannic,
του αδελφού πλοίου του θρυλικού Τιτανικού.

Με την Αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO

Αυτή είναι η ιστορία τους...
Helen Tsopouropoulou
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S/S BURDIGALA

Το πρωί της 14ης Νοεµβρίου 1916 το υπερωκεάνιο S/S Βurdigala,
12.380 κόρων KOX, ατµόπλοιο επιταγµένο από το Γαλλικό ναυτικό
που είχε µετατραπεί σε ελαφρύ καταδροµικό, κατευθυνόταν νότια
της Θεσσαλονίκης προς την Τουλούζη. Ενώ περνούσε από το στενό
της Κέας βυθίστηκε από πρόσκρουση σε νάρκη που είχε ποντίσει το
γερµανικό υποβρύχιο U73 στο ναρκοπέδιο Νο 32.
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HMHS BRITANNIC

Ακριβώς επτά µέρες αργότερα, το πρωί της 21ης Νοεµβρίου 1916,
ακολουθεί η βύθιση του αδελφού πλοίου του Τιτανικού. Το HMHS Britannic, επιβατηγό πλοίο 48.158 KOX, αποτελούσε την εποχή εκείνη
το µεγαλύτερο υπερωκεάνιο παγκοσµίως. Με την έναρξη του Α’
Παγκοσµίου Πολέµου επιτάχθηκε από το Βρετανικό Ναυαρχείο και
µετατράπηκε σε πλωτό νοσοκοµείο. Η βύθιση του στο στενό της Κέας
έγινε ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο, από πρόσκρουση σε νάρκη που είχε
ποντίσει το ίδιο γερµανικό υποβρύχιο.
Το HMHS Britannic κατευθυνόταν βόρεια προς το λιµάνι του Μούδρου
µε µοναδικούς επιβάτες το πλήρωµά του, άνδρες του Βασιλικού
Υγειονοµικού Σώµατος και νοσοκόµες, περίπου 1.200 άτοµα. Εάν είχε
φτάσει στον Μούδρο, στο πλοίο θα είχαν επιβιβαστεί περίπου 2.000 µε
2.500 τραυµατισµένοι Βρετανοί στρατιώτες από το µέτωπο της
Καλλίπολης.
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ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ
• Να αναδείξουµε τα ιστορικά γεγονότα που έλαβαν χώρα
στην περιοχή πριν από 100 χρόνια.
• Να τιµήσουµε τις ζωές εκείνων που χάθηκαν, αλλά και
επηρεάστηκαν από τη βύθιση των δύο πλοίων.
• Να προωθήσουµε την Κέα ως µοναδικό προορισµό
καταδυτικού και τουριστικού ενδιαφέροντος.
• Πάνω απ’ όλα, να προσφέρουµε µια ξεχωριστή εµπειρία
στους συµµετέχοντες και τους χορηγούς.
• Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, οι
διοργανωτές αναµένουν τη συµµετοχή γνωστών
προσωπικοτήτων από την ιστορική, καταδυτική,
διπλωµατική, πολιτική και επιχειρηµατική κοινότητα
(ελληνική και διεθνή), είτε ως οµιλητές είτε ως σύνεδροι.
• Τα έσοδα από την εκδήλωση θα δοθούν σε µορφή
υποτροφιών υπό την αιγίδα του ∆ηµάρχου στους
αριστούχους µαθητές του Λυκείου Κέας. Για τον σκοπό
αυτό δηµιουργείται η υποτροφία «Carl Spencer».
Οι χορηγοί θα προέλθουν από την διεθνή καταδυτική/ιστορική
κοινότητα, τα µέλη τοπικών συλλόγων, επιχειρήσεων, ΜΚΟ
και ιδιωτών.
Ο αριθµός λογαριασµού για την ενίσχυση των υποτροφιών είναι:
IBAN: GR6001727030005703045867985,
BIC/SWIFT: PIRBGRAA της Τράπεζας Πειραιώς.
Αιτιολογία “Carl Spencer Scholarship”.
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∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
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Οι διοργανωτές είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν ότι έχουν ήδη εξασφαλίσει χορηγούς επικοινωνίας. Σχεδιάζεται επιπλέον
κάλυψη από διεθνή ΜΜΕ προκειµένου να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών των χορηγών του συνεδρίου.

kathimerini.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή, 30 Σεπτεµβρίου 2016
Τοποθέτηση από ειδικά εκπαιδευµένους δύτες
τριών χάλκινων αναµνηστικών πλακετών, ένα στο ναυάγιο
του S/S Burdigala και δύο στο HMHS Britannic
(η τρίτη σε µνήµη του Carl Spencer).
Στολίσκος από µεγάλα και µικρά σκάφη θα αναχωρήσει
από τον κόλπο του Αγ. Νικολάου και θα προσεγγίσει τα
σηµεία των ναυαγίων. Θα ακολουθήσει τελετή µνήµης
καθώς και ρίψη στεφάνων προς τιµή των απολεσθέντων.
Στους προσκεκληµένους περιλαµβάνονται πολιτικοί και
στρατιωτικοί αρχηγοί, πρέσβεις και ναυτικοί ακόλουθοιεκπρόσωποι της Γαλλίας, Μεγάλης Βρετανίας και
Γερµανίας, καθώς και άλλοι αξιωµατούχοι και VIPs,
οµιλητές και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών.
Σάββατο και Κυριακή, 1-2 Οκτωβρίου 2016
∆ιήµερο διεθνές συνέδριο µε θέµα τα ναυάγια S/S
Burdigala και HMHS Britannic. Εξέχοντες οµιλητές
θα παρουσιάσουν ιστορικά, επιχειρηµατικά και
περιβαλλοντολογικής φύσης στοιχεία σχετικά µε τα
ναυάγια και ανακαλύψεις που έχουν γίνει µετά από
έρευνες και καταδυτικές αποστολές.
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ΟΜΙΛΗΤΕΣ
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Leigh Bishop

∆ηµήτρης Γκαλών

(UK)

Φωτογράφος,
Ερευνητής Ναυαγίων, Συγγραφέας,
Συνιδρυτής Έθεσης EUROTEK

(GR)

Τεχνικός δύτης, ερευνητής-ιστορικός
www.keadive.gr

Mitchell James Jonathan

(UK)

Lawyer, grandson of
HMHS Britannic survivor volunteer nurse
Mrs. Sheila Macbeth-Mitchell

∆ρ. Γιώργος Παπαθεοδώρου

(GR)

Chairman, Department of Geology
www.upatras.gr/en/node/23

Richie Kohler

(UK)

Συγγραφέας

(USA)

Τεχνικός κατάδυσης,
εξερευνητής, συγγραφέας

www.markchirnside.co.uk

Μιχαήλ Μιχαηλάκης

(GR)

Derk Remmers

(GER)

Ερευνητής, συγγραφέας

Τεχνικός δύτης, µηχανολόγος

www.hmhsbritannic.weebly.com

www.derkremmers.de

www.richiekohler.com

Pierre-Yves Cousteau

(FR)

CEO και ιδρυτής της
Cousteau Divers Organization
www.cousteaudivers.org

Simon Mills

(UK)

Συγγραφέας & ιστορικός της ναυτιλίας
www.thehistorypress.co.uk

Πέτρος Νικολαΐδης

(GR)

∆ρ. Μαρία Σαλωµίδη

(GR)

Βιολόγος-Ωκεανογράφος &
offshore µηχανικός

Ερευνήτρια, εκπρόσωπος του Ελληνικού
Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών - ΕΛΚΕΘΕ

www.aegeandiving.gr

TBC

(GR)

Προϊσταµένη
της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων (Ε.Ε.Α.)
www.yppo.gr

www.eurotek.uk.com

Mark Chirnside

∆ρ. Αγγελική Γ. Σίµωσι

Η ΟΜΑ∆Α
Επικεφαλής

Γιάννης Ευαγγέλου, ∆ήµαρχος Κέας
Πρόεδρος

Βύρων Ε. Ρηγινός, Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Κέας
Υπεύθυνος Τεχνικής Επιτροπής

∆ηµήτρης Γκαλών
Υπεύθυνος Μarketing και Χορηγιών

Γιάννης Τζαβελάκος
Υπεύθυνος Προγράµµατος Φιλοξενίας

Χρήστος ∆ίπλας
Ταµίας

Στέφανος Ψαράκης
Συντονίστρια

Μαίρη Παούρη
Λοιπά µέλη:

Νικόλας Βασιλάτος, Ελένη Τσοπουροπούλου,
Μιχάλης Μιχαηλάκης, Χρήστος Λιοδάκης,
Γιάννης Ε. Κοντέλλης, Κώστας Αναστασιάδης.
Η καταδυτική οµάδα που θα τοποθετήσει τις δύο
αναµνηστικές πλακέτες στα ναυάγια:

∆ηµήτρης Γκαλών, Γιώργος Βανδώρος, Νίκος Βαρδάκας,
Derk Remmers, Γιάννης Κοντέλλης, Αντώνης Krents.
* Περισσότερα µέλη µπορεί να προσέλθουν στην οµάδα κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης.

Εταιρία ∆ηµοσίων Σχέσεων: Asset Ogilvy Public Relations
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ

MAIN
SPONSOR
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ΧΟΡΗΓΟΣ

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
20.000 ευρώ ή >

FRIENDS

SUPPORTER

SPONSOR

10.000 ευρώ ή >

ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΚΕΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
5.000 ευρώ ή >

µικρές χορηγίες

MEΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
20.000 ευρώ ή >

MAIN
SPONSOR

• Προώθηση στα ΜΜΕ και υλικό προβολής και επικοινωνίας
• ∆ιαφηµιστική προώθηση µε το λογότυπο του χορηγού σε περίοπτη θέση
στο επικοινωνιακό υλικό της εκδήλωσης, υπο µορφή λογοτύπου
που θα περιλαµβάνει:
Τηλεοπτική προβολή (µετά από άδεια που θα δοθεί από το ΕΣΡ για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση)
Καταχώρηση
Αφίσα εκδήλωσης
Banners κ.λπ.
• ∆ελτία τύπου (πριν και µετά την εκδήλωση) µε αναφορά στον Μέγα Χορηγό
• Λογότυπο στις προσκλήσεις προς τα ΜΜΕ, τους οµιλητές, τους συνέδρους,
τους VIPs, και στο δηµοσιογραφικό υλικό
• Λογότυπο στις διαπιστεύσεις δηµοσιογράφων και συνέδρων
• Εντυπο υλικό του Μέγα Χορηγού στην τσάντα που θα δοθεί στους
δηµοσιογράφους και συνέδρους (press & delegates kit)
• Μεγάλη εταιρική σηµαία που θα κυµατίζει σε όλα τα σκάφη του στολίσκου [flotilla]
και στο χώρο του Συνεδρίου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης (παραγωγής του
χορηγού σε µέγεθος που θα συµφωνηθεί απο τη ∆ιοργάνωση)
• Χαιρετισµό από τον CEO (ή άλλο ανώτερο στέλεχος)
• Περίπτερο 20 τ.µ. στο Συνέδριο και αντίστοιχο στο λιµάνι της Κέας για
περίοδο που θα συµφωνηθεί (παραγωγής του χορηγού σε τύπο που θα
συµφωνηθεί απο τη ∆ιοργάνωση)
• 10 προσκλήσεις στο εορταστικό δείπνο
• ∆ύο θέσεις στο τιµητικό τραπέζι του ∆ηµάρχου/Προέδρου
• ∆υο δίκλινα δωµάτια σε πολυτελές ξενοδοχείο για τους
εκπροσώπους της εταιρείας
Ιστοσελίδες:
www.100years-kea-shipwrecks.org
www.facebook.com/keashipwrecks/
www.kea.gr
www.destinationkea.com
www.facebook.com/DimosKeas
www.sfkeas.gr
www.facebook.com/sfkeas
Προώθηση στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης
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ΧΟΡΗΓΟΣ
10.000 ευρώ ή >

SPONSOR

• Προώθηση στα ΜΜΕ και υλικό προβολής και επικοινωνίας
• Tο λογότυπο του χορηγού σε όλο το επικοινωνιακό υλικό
της εκδήλωσης που θα περιλαµβάνει:
Έντυπη διαφήµιση
Αφίσα εκδήλωσης
Banners κ.λπ.
• Αναφορά του Χορηγού στα ∆ελτία Τύπου (πριν και µετά την εκδήλωση)
• Λογότυπο στις προσκλήσεις προς τα ΜΜΕ, τους οµιλητές,
τους συνέδρους και τους VIP’s
• Έντυπο υλικό του Χορηγού στην τσάντα δηµοσιογράφων και
συνέδρων (press & delegates kit)
• Eταιρική σηµαία που θα κυµατίζει σε όλα τα σκάφη του στολίσκου [flotilla] και
στο χώρο του Συνεδρίου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης (παραγωγής του
χορηγού σε µέγεθος που θα συµφωνηθεί απο τη ∆ιοργάνωση)
• Περίπτερο 12 τ.µ. στο χώρο του Συνεδρίου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
(παραγωγής του χορηγού σε τύπο που θα συµφωνηθεί απο τη ∆ιοργάνωση)
• 6 προσκλήσεις για το εορταστικό δείπνο

Ιστοσελίδες:
www.100years-kea-shipwrecks.org
www.facebook.com/keashipwrecks/
www.kea.gr
www.destinationkea.com
www.facebook.com/DimosKeas
www.sfkeas.gr
www.facebook.com/sfkeas
Προώθηση στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
5.000 ευρώ ή >

SUPPORTER

• Προώθηση στο υλικό επικοινωνίας [Banners κ.λπ.]
• ∆ιαφηµιστική προώθηση σε έντυπα µέσα: υπο µορφή λογοτύπου
• ∆ελτία Τύπου (πριν και µετά την εκδήλωση) µε ειδική αναφορά στον Υποστηρικτή
• Λογότυπο στις προσκλήσεις προς τα ΜΜΕ, τους οµιλητές, τους συνέδρους,
τους VIP’s και στο δηµοσιογραφικό υλικό (press & delegates kit)
• Περίπτερο 10 τ.µ. για χρήση κατά βούληση στο χώρο του Συνεδρίου
κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης (παραγωγής του χορηγού σε τύπο
που θα συµφωνηθεί απο τη ∆ιοργάνωση)
• 4 προσκλήσεις για το εορταστικό δείπνο

Ιστοσελίδες:
www.100years-kea-shipwrecks.org
www.facebook.com/keashipwrecks/
www.kea.gr
www.destinationkea.com
www.facebook.com/DimosKeas
www.sfkeas.gr
www.facebook.com/sfkeas
Προώθηση στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης
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ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΚΕΑΣ
FRIENDS

Υποστηρικτικές Χορηγίες για τις οποίες θα γίνει µνεία σε υλικό του Συνεδρίου.
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ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ
www.100years-kea-shipwrecks.org
www.facebook.com/keashipwrecks/
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