Βιογραφικό μοντελίστα μικροξυλοναυπηγικής Μάρα Δημήτρη
Συντάχθηκε απο τον/την mouseio

Βιογραφικό
Ο κ. Δημήτρης Μάρας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1944.Σπούδασε στη Φυσικομαθηματική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και μετά πήγε στις Η.Π.Α. όπου φοίτησε στο University of
Illinois, Chicago, με υποτροφία και έλαβε το πτυχίο του Μηχανολόγου Μηχανικού M.Sc.
Εργάστηκε σε Χημικές βιομηχανίες, ναυπηγεία, κατασκευαστικές και ναυτιλιακές εταιρίες.
Η αγάπη του για την θάλασσα και την Ελληνική ναυτική παράδοση, έγινε αιτία να ασχοληθεί
συστηματικά επί 30 χρόνια με την έρευνα και την μελέτη της Ελληνικής παραδοσιακής
ναυπηγικής, επισκεπόμενος ναυτικά μουσεία σε Ελλάδα και του εξωτερικού , βιβλιοθήκες
και ιδιαίτερα, ναυπηγικά κέντρα.
Μετά από έρευνα και συγκέντρωση στοιχείων, εκμεταλλευόμενος την έμφυτη ικανότητά
του στην χειροτεχνία και οπλισμένος με το χάρισμα της υπομονής, άρχισε να κατασκευάζει
ομοιώματα ιστορικών ξύλινων ιστιοφόρων σκαφών, υπό κλίμακα, που δεν πλέουν σήμερα
στα νερά της Μεσογείου.
Ακολουθεί αυστηρά παραδοσιακό τρόπο κατασκευής των ομοιωμάτων, όπως ακριβώς τα
έκτιζαν οι καραβομαραγκοί ανά τους αιώνες. Χρησιμοποιεί αυθεντικά υλικά κατασκευής
,ιδια με αύτά που χρησιμοποιούσαν οι κατασκευαστές των πρωτότυπων.Ολα τα ομοιώματα
είναι κατασκευασμένα υπό κλίμακα.
Η συλλογή του περιλαμβάνει περισσότερα από 120 διαφορετικά ομοιώματα που αποτελούν
την παραδοσιακή ναυπηγική ιστορία της ανατολικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανόμενου του
Βοσπόρου και της Μαύρης Θάλασσας. Καλύπτουν, τη Μινωική εποχή, εποχή της Ναυμαχίας
της Σαλαμίνος, την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την Βυζαντινή εποχή, την Ελληνική
επανάσταση του 1821 και μέχρι την εφαρμοφή του ατμού στην κίνηση των πλοίων.
Εχει εκθέσει μέρος της πλούσιας συλλογής του, σε διάφορες εκδηλώσεις, όπως :
1. Ναυτική εβδομάδα, Θεσσαλονίκη, 1996
2. Ναυτική εβδομάδα, Καβάλα, 2002
3. Κέντρο Ιστορίας, Θεσσαλονίκη, 2003
4. Ελληνικό Ναυτικό Μουσείο, Αθήνα 2004
5. Συμμετοχή στις εκδηλώσεις των Ολυμπιακών αγώνων της Αθήνας
6. Ελληνικό Ναυτικό Μουσείο, Αθήνα, 2006
7. 470 World Masters Cup, Αλεξανδρούπολη, 2006
8. Ναυτικό Μουσείο, Λιτόχωρου, 2006
9. Αίθουσα Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 2008
10. Ναυτικό Μουσείο Λιτόχωρου, 2008
11. Ναυτικό Μουσείο Λιτόχωρου , 2009
12. Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης Θεσσαλονίκης .'Εκθεση 40 ομοιωμάτων , 18-10 έως
19-11-2010.
Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης του περιοδικού < ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ >
Αρκετοί τηλεοπτικοί σταθμοί , εφημερίδες και περιοδικά έχουν παρουσιάσει την δουλειά
του.
Σκοπός του κ Δημήτρη Μάρα είναι η κατασκευή όσο το δυνατόν περισσοτέρων ομοιωμάτων
, η πρόκληση ενδιαφέροντος των νέων, για την Ελληνική παραδοσιακή ναυπηγική και τον
μοντελισμό.Επιθυμία του είναι ,η πλούσια συλλογή του να εκτίθεται μόνιμα σε κάποιο
κατάλληλο χώρο.
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Μέρος της συλλογής του εκτίθεται μονίμως στο Ναυτικό Μουσείο Λιτόχωρου.
www.nmlitohorou.gr
Αρκετά ομοιώματα του παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.naftotopos.gr
Ο κ Δημήτρης Μάρας είναι μέλος του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος.
Η συλλογή του ή μέρος αυτής διατίθεται προς έκθεσην από ενδιαφερόμενους φορείς , στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
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