ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
Το 54ο Παγκόσμιο συνέδριο των Συνδέσμων Υποβρυχίων έλαβε χώρα στην Αγία
Πετρούπολη της Ρωσίας από 5 έως 12 Ιουνίου 2017.
Στην συνάντηση έδωσαν δυναμικό παρών 401 συνάδελφοι υποβρύχιοι από 27 χώρες.
Η Ελληνική αποστολή συμμετείχε με οκτώ (8) άτομα.
Η επίσημη έναρξη του 54ου Παγκόσμιου Συνέδριου Συνδέσμων Υποβρυχίων, έγινε
σε παρατεταγμένες σειρές μαθητών από τις ναυτικές σχολές της Αγίας Πετρούπολης
οι οποίοι τίμησαν τους επικεφαλής των αποστολών της κάθε χώρας που κρατούσαν
τις σημαίες των συνδέσμων των.
Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιελάμβανε επίσκεψη/ξενάγηση στο Φρούριο
Πέτρου και Παύλου, στον καθεδρικό ναό Πέτρου και Παύλου, στο μαυσωλείο
των Μεγάλων Δούκων και των Δούκισσων και στον προμαχώνα Naryshkin υπό
τους ήχους της ορχήστρας της Ναυτικής Βάσης του Λένινγκραντ. Έγινε επίδειξη από
τμήμα της τιμητικής φρουράς τους και ερίφθησαν κανονιοβολισμοί προς τιμή
έναρξης του 54ου Παγκόσμιου Συνέδριου.
Ακολούθησε μεταφορά στο Peterhof βασιλικό θερινό ανάκτορο του τσάρου της
Ρωσίας Πέτρου Α΄ του Μεγάλου και στην πορεία μεταξύ του ποταμού Νέβα και
Φινλανδικού κόλπου πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση και ρήψη λουλουδιών
στη θάλασσα στη μνήμη των θανόντων υποβρύχιων. Μετά την ξενάγηση στην πόλη
ακολούθησε δενδροφύτευση 5 δέντρων στην πλατεία της 300ης επετείου του Peterhof
σε ανάμνηση του συνεδρίου.
Κατά την ξενάγηση στην πόλη της Αγίας Πετρούπολης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη
στον ναό του Σωτήρα, στον καθεδρικό ναό του Αγίου Ισαάκ όπου χορωδία απέδωσε
ύμνους για όλους τους Ρώσους που έχασαν την ζωή τους κατά τον Β! Παγκόσμιο
Πόλεμο. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο των ηρωικών υπερασπιστών
του Λένινγκραντ κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Επίσκεψη και
ξενάγηση στο Ναυτικό μουσείο, στο υποβρύχιο μουσείο D-2 «Narodovolets» καθώς
και στο καταδρομικό «Aurora».
Έγινε επίσκεψη/ξενάγηση στη βάση του Ρωσικού Στόλου της Βαλτικής που
βρίσκεται στην πόλη της Kronstadt καθώς και δέηση στον Ναυτικό Καθεδρικό ναό
της πόλης που ανηγέρθη σε μνήμη του Αγίου Νικολάου.
Έγινε οικειοθελής επίσκεψη από αρκετά μέλη αποστολών την εκκλησία του Πέτρου
και Παύλου στο Sestroretsk (εκκλησία στη μνήμη των νεκρών υποβρύχιων Ρωσικού
στόλου). Στον περίβολο της εκκλησίας αντικρίσαμε πιστό αντίγραφο του υποβρυχίου
του Yefim Nikonov, που πιστεύεται ότι είναι το πρώτο στρατιωτικό υποβρύχιο που
κατασκευάστηκε, και το μνημείο πεσόντων υποβρύχιων. Ακολούθησε δέηση στο
μνημείο πεσόντων υποβρύχιων και απόθεση λουλουδιών από τους συμμετάσχοντες.
Στην τελετή μνήμης και απονομής στρατιωτικών τιμών υπέρ των πεσόντων κατά την
διάρκεια του Β! Παγκοσμίου Πολέμου απολεσθέντων πληρωμάτων καθώς και των εν
ειρήνη θανόντων της οικογένειας των Υποβρυχίων έγινε στο στρατιωτικό
νεκροταφείο Serafimovskoe και στο μνημείο του Υ/Β ASMC K-141 Kursk, στην
σύντομη ομιλία του, ο εκπρόσωπος και αρχηγός της Ελληνικής αποστολής (Γενικός
Γραμματέας του Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων) Ανθυπασπιστής (Ρ/Ε) Μιχάλης
Πρωιμάκης είπε:
«Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Υποβρυχίων εκφράζει τον βαθύ σεβασμό του:

• Σε όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου, υπηρετώντας τα
έθνη τους, κρατώντας τον όρκο και την πίστη τους στις χώρες τους.
• Σε όσους έχασαν τη ζωή τους, κατά τη διάρκεια της ειρήνης, εξασφαλίζοντας την
ειρήνη, την ασφάλεια και την ελευθερία των θαλασσών.
• και σε όλους τους συνταξιούχους υποβρύχιους που έχουν φύγει από την ζωή.
Τέλος, ο Θεός να ευλογεί όλους τους υποβρύχιους είτε σε ενεργό υπηρεσία είτε σε
σύνταξη».
Ακολούθησε επίσκεψη στο μνημείο της πόλης αφιερωμένο στα θύματα των
πολιορκημένων του Leningrad.
Στην πορεία έγινε επίσκεψη στο ναυπηγείο «Poltava» καθώς και στο μουσείο
«Hermitage».
Το συνέδριο έκλεισε με την εκδήλωση του αποχαιρετιστήριου Gala Dinner σε
ξενοδοχείο της πόλης.
Το 55ο παγκόσμιο συνέδριο θα γίνει το 2018 στην Πολωνία. Ο αρχηγός της
Ελληνικής αποστολής υλοποιώντας απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έθεσε
υποψηφιότητα για το συνέδριο του 2021 που συμπληρώνονται 200 χρόνια από την
απελευθέρωση του Τούρκικου ζυγού.

