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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο πίνακας “The Fighting Temeraire” του JMW Turner, στο ναυπηγείο Σπανόπουλου στο 
Πέραμα.

Ένα γνήσιο αντίγραφο του πίνακα “The Fighting Temeraire” του JMW Turner, δώρισαν οι 
Hellenic Lloyd’s στον Όμιλο εταιρειών Σπανόπουλου, για “το καλορίζικο” στη νέα 
ναυπηγική μονάδα του Ομίλου. Το δώρο παραδόθηκε στους κ.κ. Ιγνάτιο και  Μιχάλη 
Σπανόπουλο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, που οργανώθηκε στις καινούργιες 
εγκαταστάσεις στο Πέραμα, την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου. 

Ο πίνακας, μια ελαιογραφία του 1838, απεικονίζει το πολεμικό πλοίο HMS Temeraire, να 
ρυμουλκείται στον τελευταίο προορισμό του, το Rotherhithe, στο νοτιο-ανατολικό Λονδίνο 
με σκοπό τη διάλυσή του. 

Το ιστορικό πλοίο είχε 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη 
Μάχη του Τραφάλγκαρ το 1805. 
Καλλιτέχνης, ο Άγγλος JMW Turner, 
ένας Ρομαντικής σχολής  ζωγράφος 
τοπίων και χαράκτης, ο οποίος αν 
και στην εποχή του, θεωρήθηκε 
αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, ήταν
εκείνος που εξύψωσε την 
τοπιογραφία σε περίοπτη θέση στην 
Ζωγραφική Τέχνη. Το έργο πρωτο-
εκτέθηκε στη Βασιλική Ακαδημία  

του Λονδίνου το 1839, ενώ από το 1851, κληροδοτήθηκε από τον ζωγράφο, στο Αγγλικό 
έθνος και κοσμεί την Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου. Το 2005, έτος εορτασμού δύο 
εκατονταετηρίδων, από τη μάχη του Τραφάλγκαρ, το  “The Fighting Temeraire” ψηφίστηκε 
σε δημόσια δημοσκόπηση, ως ο καλύτερος πίνακας ζωγραφικής στη Βρετανία.

“Ευχαριστούμε θερμά τους Hellenic Lloyd’s  για την εμπνευσμένη χειρονομία τους, της 
οποίας  ο συμβολισμός εκτιμάται βαθιά από όλους μας. Όπως γνωρίζετε, η εταιρεία μας 
ξεκίνησε την πορεία της πριν από 30 χρόνια και δραστηριοποιείται ευρέως στο χώρο των 
ρυμουλκών. Το διακεκριμένο έργο τέχνης, που μας προσφέρθηκε, έχει ήδη εξασφαλίσει 
μια ξεχωριστή θέση στο νέο μας ναυπηγείο”, δήλωσε ο κ. Μιχάλης Σπανόπουλος.

“Είναι πραγματικά μοναδικό, ένας πίνακας με θέμα μια ρυμούλκηση,  να έχει αποσπάσει 
τέτοια εκτίμηση από το κοινό. Τα επιτεύγματα του ομίλου Σπανόπουλου στο χώρο, και η 

http://www.spanopoulos-group.com/el/


ρυμούλκηση του HMS Ark Royal στον τελικό προορισμό του, από ρυμουλκό του ομίλου· 
μας ενέπνευσαν να επιλέξουμε και να προσφέρουμε αυτόν τον πίνακα με το διάσημο 
ιστορικό θέμα” είπε ο κ. Θεοδόσης Σταματέλλος, LLOYD'S Register Area Manager GEMA.

Το νέο ναυπηγείο του ομίλου Σπανόπουλου έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία από τον 
Φεβρουάριο του 2014 κι έχει δημιουργήσει πολλές θέσεις απασχόλησης εργαζομένων στην
περιοχή. Η πλήρως εξοπλισμένη ναυπηγική μονάδα, έκτασης 16,500m2, εξυπηρετεί 
αποκλειστικά πολυτελή mega-yachts και παρέχει ευρεία γκάμα υπηρεσιών υψηλού 
επιπέδου, λειτουργώντας κάτω από τα διεθνή πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,
ISPS.
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