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ΊΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΤΟΡΠΙΛΑΚΑΤΩΝ ΡΩΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 
Του Αντιναυάρχου (ε.α.) 
Εμμ. Ζαρόκωστα Π.Ν. 

_____________________________________________________ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Η ιστορία μας ξεκινάει από την μεγαλύτερη, ωραιότερη και αρχοντικότερη πλατεία 

της χώρας μας, την πλατεία Λιστ-ον (List On - Libro d’ Oro) της Κέρκυρας, όπου κατά 
πρώτο δεκαήμερο του Αύγουστου του 1964, μια παρέα αποτελούμενη από νεαρούς 
Κερκυραίους και συνομήλικούς τους Αξιωματικούς Β.Ν. που υπηρετούσαν στο Β.Π. 
ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ (θαλαμηγός AAMM Βασιλέων), συζητούσαν για τα κοινά ενδιαφέροντά 
τους και την Κυπριακή κρίση, που είχε ξεσπάσει με τις επιχειρήσεις στη Μανσούρα και 
στα Κόκκινα. 

 Οι συζητήσεις αυτές από νεαρούς αντιφρονούντες πολιτικά εντάθηκαν με τη 
συνέχιση των Τουρκικών βομβαρδισμών της Κύπρου και ιδιαίτερα στις 8 Αυγούστου, όταν 
παρά την αυστηρή προειδοποίηση του Έλληνος Πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου ότι «η 
Ελλάς θα επέμβει αν δεν σταματήσουν οι βομβαρδισμοί μέχρι τις 08:00 της 8ης 
Αυγούστου», οι Τούρκοι συνέχισαν και εμείς δεν κάναμε τίποτε, μέχρι το τέλος της ημέρας 
που ολοκληρώθηκαν. Αυτές οι συζητήσεις, η μάλλον οι έντονοι λεκτικοί διαξιφισμοί, 
μεταξύ Ελληνοφρόνων νεαρών και η ολοσχερής καταστροφή της Α/Κ ΦΑΕΘΩΝ με 6 
νεκρούς, μεταξύ των οποίων ο Ύπαρχος Σημαιοφόρος (ΣΕΑ/Μ) Π. Χρυσούλης και 
πληθώρα σοβαρών τραυματιών, μεταξύ των οποίων και ο Κυβερνήτης, Ανθυποπλοίαρχος 
Δ. Μητσάτσος Β.Ν., ώθησαν τον νεαρό μας τότε Σημαιοφόρο -συντάκτη του παρόντος- να 
λάβει την απόφαση να υπηρετήσει στην Κύπρο, όπου από τον ημερήσιο τύπο είχε 
πληροφορηθεί την άφιξη στη Μεγαλόνησο των 2 Α/Κ (Ακταιωρών), με Κυβερνήτες τους 
Ανθ/χους Δ. Μητσάτσο Β.Ν. και Ν. Μπέτση Β.Ν..  

Στο ημερολόγιο του Β.Π. ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ συνεχίστηκε καθημερινά η αναγραφή της 
τυπικής φράσεως «Συνήθης εν όρμω υπηρεσία», πλην ενός Μαΐστρου που έπιασε το 
δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου και μας ανάγκασε να λύσουμε τις πρυμάτσες και να 
παραμείνουμε προσδεμένοι στον σημαντήρα, χωρίς επικοινωνία με την ξηρά καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ημέρας, και της διαταγής μεταθέσεώς μου ως Ύπαρχος στο Β.Π. ΙΕΡΑΞ, που 
υλοποιήθηκε στις 27 Αυγούστου.  

Κατά την μετάβαση από το Α/Δ του Ελληνικού στο σπίτι μου με το αυτοκίνητο του 
πατέρα μου, μου είπε ότι τελευταία, γνώρισε ένα συγγενή/φίλο του Α/ΓΕΝ και αν θέλω 
κάτι από αυτόν να του το πω. Χωρίς να του αναφέρω το λόγο, τον παρακάλεσα να του 
ζητήσει να μου κλείσει μια συνάντηση με τον Α/ΓΕΝ. 

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε κάποιο βράδυ στις αρχές Σεπτεμβρίου και 
επακολούθησε η ακόλουθη κατά γράμμα στιχομυθία μεταξύ ενός “τρακαρισμένου και 
νωπού” Σημαιοφόρου (λόγω θερμοκρασίας και στολής Νο 8 μετά λευκών βαμβακερών 
χειροκτίων) και του τότε κυριολεκτικά “μπαρουτοκαπνισμένου” Α/ΓΕΝ, αειμνήστου 
Αντιναυάρχου Σπ. Αυγέρη Β.Ν.:  
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 ΣΗΜ/ΡΟΣ (συνεσταλμένος στο τετράγωνο): Με …συγχωρείτε για τον τρόπο ….που 
βρήκα να σας παρουσιαστώ …κύριε Αρχηγέ ….αλλά…. 

 Α/ΓΕΝ (Υποψιαζόμενος ρουσφέτι καλοπεράσεως και σε έντονο τόνο και ύφος): 
ΜΙΛΑ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΑ ΔΕΝ ΑΚΟΥΩ ΤΙΠΟΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟ ΕΔΩ (δείχνοντας ένα 
πρωτόγνωρο και σπάνιο για την Ελλάδα αλλά συνηθισμένο για τις δυτικές 
ευρωπαϊκές χώρες Αμερικάνικο κλιματιστικό της εποχής εκείνης). 

 ΣΗΜ/ΡΟΣ (με ανεβασμένη την πίεση από την αυτοσυγκράτηση και τη συστολή): 
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΩ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ. 
(Επικράτησε σιγή δευτερολέπτων που μου φανήκανε ώρες και ο Α/ΓΕΝ επανήλθε με 
πατρικό ύφος πλέον) 

 Α/ΓΕΝ: Μα καλά η τάξη σου δεν θα πάει φέτος Γ/Ε ? 

 ΣΗΜ/ΡΟΣ: Έχω ακούσει ότι θα πάμε μισοί - μισοί.  

 Α/ΓΕΝ: Έχεις δίκιο. Και γιατί θέλεις να πας στη Κύπρο ? 

 ΣΗΜ/ΡΟΣ: Γιατί δεν είναι σωστό να σκοτώνονται Έφεδροι Σημαιοφόροι στη 
Κύπρο και εμείς οι μόνιμοι να υπηρετούμε σε πλοία εν όρμω Β.Ν.Σ (δεδομένου ότι το 
ΒΠ ΙΕΡΑΞ που υπηρετούσα ήταν σε ΠΕΑΚ 50 - ΠΕριορισμένη ΑΚινησία 50 ημερών). 

 Α/ΓΕΝ (Σηκώνεται όρθιος προτείνοντας μου το χέρι και λέγοντας): 
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ, ΑΝ ΠΑΕΙ ΕΝΑΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ, ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ.  
 
Κατέβηκα τις σκάλες πετώντας όπως λέει η διαφήμιση και ακόμη και σήμερα, 

αναπολώντας τη σκηνή αυτή, αισθάνομαι την υπερηφάνεια και τη χαρά που ένιωσα για το 
Β.Ν. που ήταν τέτοια, που για όλα τα πλούτη του κόσμου δεν θα την άλλαζα. 

Συμπερασματικά στην 36-χρονη καριέρα μου στο Β.Ν./Π.Ν. τεκμηριώνεται ότι 
μπορεί να μπήκα το Σεπτέμβριο του 1957 στο Β.Ν., από οικογενειακή παράδοση και αγάπη 
για αυτό, αλλά, το ερωτεύθηκα 7 χρόνια αργότερα κατεβαίνοντας τα σκαλιά του ΓΕΝ της 
πλατείας Κλαυθμώνος, μετά την συνάντησή μου με τον Α/ΓΕΝ. 

Έτσι λοιπόν χάριν των διαφωνιών της Κερκυραϊκής παρέας, που βασικό της 
επιχείρημα ήταν ότι οι Έφεδροι Αξιωματικοί έναντι των Μονίμων αναλαμβάνουν τα 
«δύσκολα και θυσιάζονται», μπήκαν τα θεμέλια της πολυτιμότερης σε αναμνήσεις 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ μου και σφυρηλατήθηκε ο χαρακτήρας μου για την περαιτέρω σταδιοδρομία 
μου στο Β.Ν./Π.Ν.  

  
Έχουν περάσει 55 χρόνια από τα γεγονότα που σημάδεψαν για πρώτη φορά τη 

μαρτυρική Κύπρο και εκτιμάται ότι είναι καιρός να πληροφορηθούν οι νεότεροι 
Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού και οι ενδιαφερόμενοι, την Ιστορία της Δημιουργίας 
του Κυπριακού Ναυτικού το 1964, με τις λεπτομέρειές του και με τα αληθινά ονόματα των 
δημιουργών του.  

Μέχρι τώρα έχουν δημοσιευθεί τρία βιβλία για το θέμα αυτό, από τον Επίτιμο Α/ΓΕΝ 
Ναύαρχο Π. Αραπάκη Π.Ν., τον Επίτιμο Αντιναύαρχο Α. Χρυσικόπουλο Π.Ν. και ένα από 
τον Επίτιμο Αντιναύαρχο Κ. Δημητριάδη Π.Ν. και τον Επίτιμο Αρχηγό Στόλου 
Αντιναύαρχο Γρ. Δεμέστιχα Π.Ν., όπου εξιστορούνται με σαφήνεια και πληρότητα τα 
γεγονότα, αποφεύγοντος να αναφέρουν τα πραγματικά ονόματα των πρωταγωνιστών και 
τις λεπτομέρειες παραλαβής στην Αίγυπτο και μεταφοράς των έξη (6) Ρωσικής 
κατασκευής Τορπιλακάτων (Τ/Α) στην Κύπρο. 

Με την παρούσα αφήγηση θα εξιστορηθεί η παραλαβή των έξη (6) Ρωσικής 
κατασκευής Τ/Α στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, η μεταφορά τους και η δημιουργία της 
Ναυτικής Βάσεως ΧΡΥΣΟΥΛΗ στο Μπογάζι της Κύπρου. 
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ΧΑΡΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
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Μετά τα θλιβερά γεγονότα που διημείφθησαν την περίοδο των Χριστουγέννων του 
1963, λόγω της προσπάθειας του Μακαρίου να καταστήσει πλέον λειτουργικό το 
συμφωνηθέν Σύνταγμα των Συνθηκών Λονδίνου και Γενεύης, αποφασίσθηκε η αποστολή 
προσωπικού των τριών κλάδων των Ε.Δ. και πολεμοφοδίων από την Ελληνική Κυβέρνηση 
στη Μεγαλόνησο.  

Η δημιουργία του Κυπριακού Ναυτικού αρχίζει με την αποστολή μιας μονάδας ΜΥΚ 
υπό τον Ανθυποπλοίαρχο Ν. Κιοσσέ Β.Ν. την 4η Φεβρουαρίου 1964 και τη μετάθεση στην 
Κύπρο του Αντιπλοιάρχου Π. Αραπάκη Β.Ν. στις 16 Απριλίου του 1964, ως Συμβούλου του 
Μακαρίου. Στην αρχική αυτή δυάδα του Β.Ν., που συμπεριελήφθησαν αργότερα και οι 
Πλωτάρχης Γ. Δημητρόπουλος Β.Ν., ο Υποπλοίαρχος (Μ) Γ. Αθανασιάδης Β.Ν. και ο 
Αρχικελευστής Η/Ν Π. Χριστάκης, οφείλονται: 

α.- Η επιλογή της τοποθεσίας και η εγκατάσταση τεσσάρων τροχοφόρων ραντάρ 
επιφανείας, Καναδικής προελεύσεως. 

β.- Η εγκατάσταση αριθμού επάκτιων πυροβόλων διαμετρήματος 4,7¨ ιντσών, 
Καναδικής προελεύσεως  

γ.- Η σύνδεση με δίκτυο επικοινωνιών των παραπάνω ραντάρ και πυροβόλων με τον 
Θάλαμο Επιχειρήσεων της ΝΔΚ (Ναυτικής Διοικήσεως Κύπρου) στο ΓΕΕΦ (Γενικό 
Επιτελείο Εθνικής Φρουράς).  

δ.- Ο καθορισμός και η προετοιμασία των χώρων υποδοχής προσωπικού και 
οπλισμού της μεταφερθείσας Ελληνικής Μεραρχίας, 

ε.- Η υποδοχή στην Κύπρο των Α/Κ ΦΑΕΘΩΝ και ΑΡΙΩΝ. 
 
Επίσης, χάρις στις ενέργειες του τότε Αντιπλοιάρχου Π. Αραπάκη Β.Ν. και την άμεση 

υιοθέτησή τους από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, εφοδιάστηκε η Κύπρος με έξη (6) Τ/Α 
(Τορπιλακάτους) Ρωσικής κατασκευής, τύπου Κ-123 και ταχύτητος 51 κόμβων, που λόγω 
του μεγέθους και της τότε τεχνολογίας, εντοπιζόντουσαν από τα Radar επιφανείας των 
Πολεμικών Πλοίων σε αποστάσεις μικρότερες των 7 ν.μ. (12,6 χλμ.), όπως η παρακάτω 
φωτογραφία #1, της Τ/Α 1 να πλέει με μεγίστη ταχύτητα 51 κόμβων, που αντιστοιχεί σε 95 
περίπου χιλιόμετρα ανά ώρα. 
(Η Ρωσική παραγγελία κατέστη αναγκαία μετά την άρνηση των χωρών της Δυτικής 
Ευρώπης για εφοδιασμό της Κύπρου με Πολεμικά Πλοία και άλλο Στρατιωτικό υλικό – 
σύμφωνα με μαρτυρία του Ναυάρχου Π. Αραπάκη Π.Ν. στον συγγραφέα του παρόντος ).  

 
ΦΩΤΟ 1 
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Η δική μου συμμετοχή ξεκινά στις 13 Οκτωβρίου 1964, όταν μαζί με ένα μικρό αριθμό 
Μονίμων και Εφέδρων εκ Μονίμων Υπαξιωματικών και Ναυτοδιόπων, φθάσαμε στην 
Κύπρο με αεροσκάφος της Ο.Α. ως συμπλήρωμα της προαφιχθείσας στις αρχές Οκτωβρίου 
αποστολής παραλαβής 4 Ρωσικής κατασκευής Τ/Α.  

 Στην Κύπρο παρουσιαστήκαμε στον τότε Αντιπλοίαρχο Π. Αραπάκη Β.Ν. και 
καταλύσαμε στο Ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΑ, όπου συναντήσαμε τους Εφέδρους εκ μονίμων 
Υποπ/χους Β.Ν. Στ. Νικολαράκο, Κ. Κονδύλη, Φ. Σκυλακάκη, Κ. Καρδούλη, τον μόνιμο 
Ανθ/χο (Μ) Ε. Ξενιτίδη Β.Ν., τους Έφεδρους εκ Μονίμων Ανθ/χους Β.Ν. Γ. Ζερβουδάκη, 
Π. Παναγιωτόπουλο και τον Έφεδρο εξ Εφέδρων Ανθ/χο (ΣΕΜΑ –Σχολή Εφέδρων 
Μαχίμων Αξ/κών) Ι. Αντωνόπουλο.  

Όλοι οι παραπάνω Μάχιμοι Αξιωματικοί, μαζί με άλλους εφέδρους Υπαξιωματικούς 
και Ναυτοδιόπους, είχαν ανακληθεί στην Ενέργεια και τοποθετήθηκαν στο Κυπριακό 
Ναυτικό προκειμένου χρησιμοποιηθούν στην παραλαβή τεσσάρων αρχικά Τ/Α, 
προερχομένων από τη Ρωσία, σαν Κυβερνήτες, Ύπαρχοι και πληρώματα. Ο δε Ανθ/χος 
(Μ) Ε. Ξενιτίδης Β.Ν. για να οργανώσει την υποστήριξη της Ναυτικής Βάσεως στο 
Μπογάζι, που μετά την ενεργοποίησή της ονομάστηκε Ν.Β. ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ, προς τιμήν του 
φονευθέντος Υπάρχου της Α/Κ ΦΑΕΘΩΝ, Σημαιοφόρου ΣΕΑ Π. Χρυσούλη, κατά τους 
βομβαρδισμούς της Τουρκικής Αεροπορίας στις 8 Αυγούστου 1964 στον Κόλπο Ξηρού. 

 Όλοι οι προαναφερθέντες είχαν αφιχθεί στην Κύπρο στις 6 Οκτ. 1964 με το M/S 
(Motor Ship ) ΕΡΜΗΣ, συμφερόντων Ανδρέα Ποταμιάνου.  

 Στην Κύπρο συνάντησα επίσης και τον Ανθ/χο Εμμ. Παπαγρηγοράκη Β.Ν., που είχε 
αντικαταστήσει τον Ανθ/χο Ν. Κιοσσέ Β.Ν. και τον Ανθ/χο Ν. Μπέτση Β.Ν., που 
υπηρετούσαν αντίστοιχα στην ΜΥΚ/Κύπρου (Μονάδα Υποβρυχίων Καταστροφών) και 
στην Α/Κ ΑΡΙΩΝ.  

 Από την επομένη της αφίξεώς μας μέχρι της αναχωρήσεώς μας για την Αίγυπτο, 
ασχοληθήκαμε με την προετοιμασία παραλαβής των Τ/Α και επισκεφθήκαμε όλα τα 
λιμάνια και τις επισκέψιμες με όχημα ακτές της Κύπρου. Εδώ αξίζει να επισημανθεί η 
αμέριστη και άδολη αγάπη με την οποία μας περιέβαλαν οι κάτοικοι των λιμανιών που 
επισκεπτόμεθα -πέραν αυτών της Λευκωσίας- που εκδηλωνόταν με κεράσματα και 
φιλοφρονήσεις και που πολύ σύντομα από δικά μας σφάλματα την περίοδο της χούντας 
κατεστράφη, με αποκορύφωμα το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974. Περί τα τέλη 
Οκτωβρίου μου κοινοποιήθηκε η διαταγή προαγωγής μου σε Ανθυποπλοίαρχο Β.Ν.. 

 Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου εορτάσθηκε με κάθε επισημότητα, ενώ η συμμετοχή 
στην παρέλαση για πρώτη φορά των ανδρών της αποσταλείσας ειδικής Μεραρχίας και των 
Δυνάμεων Καταδρομών, υπό τον τότε Αντισυνταγματάρχη Αγαμέμνονα Γκράτσιο, 
προσέδωσε εθνική υπερηφάνεια και αισθήματα ασφαλείας, μετά τις οδυνηρές αναμνήσεις 
των Τουρκικών βομβαρδισμών του Αυγούστου. Στην παρέλαση αυτή έλαβε μέρος και 
άγημα του νεοϊδρυθέντος Κυπριακού Ναυτικού, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες Νο 2 και 
Νο 3. 
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ΦΩΤΟΣ  2 & 3 

 

 
 

Στις φωτογραφίες, στη μέση των επισήμων μετά τον Μακάριο, τον Διγενή και τον Γεωρκάτζη, 
φαίνεται ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αργότερα, που τότε 
κατείχε το αξίωμα του Υφυπουργού Εθνικής Αμύνης Κύπρου. 
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Το βράδυ της 29ης Οκτωβρίου, ολόκληρη η αποστολή που περιελάμβανε τέσσερα 
πλήρη πληρώματα Τ/Α, μαζί με τεχνικό προσωπικό υπό τον Ανθ/χο (Μ) Ε. Ξενιτίδη Β.Ν., 
αποτελούμενη από 80 περίπου άτομα, προσγειωθήκαμε με Α/Φ των Αιγυπτιακών 
Αερογραμμών στο Αεροδρόμιο της Αλεξανδρείας. 

 Ο καθορισμός των πληρωμάτων έγινε από τον Ναυτικό Διοικητή Κύπρου, Αντιπ/χο 
Π. Αραπάκη Β.Ν. και βασίσθηκε στις τελευταίες πληροφορίες, όπου το μέγεθος των Τ/Α 
δεν απαιτούσε πλέον Υπάρχους, αλλά μόνον Κυβερνήτες. Έτσι, σαν αρχικοί Κυβερνήτες 
καθορίσθηκαν οι Έφεδροι Υποπ/χοι Β.Ν. Στ. Νικολαράκος, Κ. Κονδύλης και οι Ανθ/χοι Ν. 
Μπέτσης Β.Ν. και Εμμ. Α. Ζαρόκωστας Β.Ν., ενώ ο Έφεδρος Υποπ/χος Κ. Καρδούλης Β.Ν. 
ορίσθηκε ως εναλλακτικός. Ο έφεδρος Ανθ/χος (ΣΕΜΑ-Σχολής Εφέδρων Μαχίμων 
Αξ/κών) Ι. Αντωνόπουλος αντικατέστησε τον Ανθ/χο Ν. Μπέτση Β.Ν. στα καθήκοντα του 
Κυβερνήτη της Α/Κ ΑΡΙΩΝ, που στις 31 Οκτωβρίου μετονομάστηκε σε Π.Π. (Παράκτιο 
Περιπολικό) ΛΕΒΕΝΤΗΣ, προς τιμήν του Κυπρίου ευεργέτη. 

 Η διαμονή μας στην Αίγυπτο εξασφαλίστηκε σε ένα παλαιό, από την εποχή του 
δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, Αγγλικό Στρατόπεδο, περί τα 25 χλμ. Δυτικά της 
Αλεξανδρείας, που ενεργοποιήθηκε ειδικά για να στεγάσει τη δική μας αποστολή. Η 
διάθεση του Α/Φ των Αιγυπτιακών Αερογραμμών όπως και όλη η φιλοξενία μας 
(ενδιαίτηση και εστίαση) στην Αίγυπτο, παρασχέθηκε από τον Πρόεδρο της Αιγύπτου 
Νάσσερ, μετά από αίτημα του Μακαρίου. 

 Στο Στρατόπεδο αυτό το ΤΟΛ των ενδιαιτήσεών μας ήταν ένα μεγάλο μακρόστενο 
κτίσμα, μήκους περί τα 80μ και πλάτους περί τα 20μ, που χωριζόταν κατά το διάμηκες 
από έναν τοίχο ύψους 2μ περίπου και που άφηνε κενό μέχρι την οροφή. Το μισό τμήμα 
κατά το διάμηκες διετέθη για την ενδιαίτηση των Αξιωματικών και το άλλο μισό για τους 
Υπαξιωματικούς και Ν/Δ. Τα νιπτήρια και οι τουαλέτες ευρίσκοντο σε άλλο στεγασμένο 
χώρο, σε μικρή απόσταση από τις ενδιαιτήσεις μας.  

 Από την επομένη της αφίξεώς μας, και καθημερινά, επισκεπτόμαστε το Ναύσταθμο 
της Αλεξανδρείας, όπου είχαν καταπλεύσει οι 4 Τ/Α με δύο πλήρη Ρωσικά πληρώματα. Οι 
εργασίες παραλαβής των Τ/Α και του Υλικού Βάσεως, στο οποίο περιλαμβανόταν πλήρες 
Συνεργείο Τ/Λ (η παραλαβή του οποίου ανατέθηκε σε μένα), ήταν συνεχείς μέχρι τα μέσα 
Ιανουαρίου και μας βοήθησαν σε αυτό οι δυο Ρώσοι διερμηνείς, όπου μετέφραζαν τις 
οδηγίες χρήσεως των μηχανημάτων και επέλυαν τις απορίες μας, από τα Ρωσικά στα 
Αγγλικά.  

Το πρώτο 15θήμερο της παραμονής μας στην Αίγυπτο, αφίχθηκε ο ανακληθείς σαν 
Σύμβουλος του Μακαρίου, αείμνηστος Αντιναύαρχος Γ. Καρβέλης Β.Ν., που ήταν 
υπεύθυνος για την παραλαβή όλου του Ρωσικού υλικού, που αγοράσθηκε από την 
Κυπριακή Δημοκρατία και για τους τρείς κλάδους των Ε.Δ., ενώ περί το τέλος του 
Νοεμβρίου μας επισκέφθηκε και ο νέος Ναυτικός Διοικητής Κύπρου, Πλωτάρχης Γ. 
Δημητρόπουλος Β.Ν., που αντικατέστησε τον επαναπατρισθέντα Αντιπ/χο Π. Αραπάκη 
Β.Ν. Η συνδρομή και των δύο στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζαμε με τα 
υψηλά κλιμάκια των Αιγυπτιακών αρχών ήταν πολύτιμη. Στις αρχές Δεκεμβρίου 
αφίχθηκαν στην Αλεξάνδρεια, φορτωμένες σε Εμπορικό πλοίο, και οι λοιπές Τ/Α, Νο 5 και 
Νο 6.  

 Οι εργασίες παραλαβής των Τ/Α συνεχίσθηκαν καθημερινά τις εργάσιμες ώρες, ενώ 
τις απογευματινές ώρες ασχολούμεθα με αθλητισμό και της βράδυνες, μετά το δείπνο, με 
τη σύνταξη Μητρώου Πλοίου, Βιβλίου Απογραφών και Εγχειριδίων Τακτικής και 
Συνεννοήσεως. 
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 Το τρίτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου του 1965, άρχισε η φόρτωση των υλικών στο 
Motor Ship (M/S) Καπετάν Μπουσές από Αιγύπτιους εργάτες, που διήρκησε μια ολόκληρη 
εβδομάδα. Τα υλικά που φορτωθήκαν αποτελούσαν τον εξοπλισμό των Τ/Α σε τορπίλες, 
πυρομαχικά, αμοιβό υλικό, και τα υλικά του Συνεργείου Τ/Λ, που περιελάμβαναν ένα 
αυτοκίνητο μεταφοράς πέντε Τ/Λ μάρκας ZUL, και ένα γερανό φορτοεκφορτώσεως Τ/Λ. 
Επίσης φορτώθηκαν και τα υλικά υποστηρίξεως των Α/Α πυραύλων της Π.Α., ενώ οι 
πύραυλοι ουδέποτε έφθασαν στην Κύπρο, προφανώς κατόπιν παρεμβάσεων ξένων 
δυνάμεων.  

Μετά τη φόρτωση όλων των υλικών, πακτώθηκαν με ηλεκτροσυγκόλληση επάνω στα 
αμπάρια δυο μόρσα (φορεία μεταφοράς), και πάνω τους τοποθετήθηκαν οι Τ/Α Νο 1 και 
Νο 4. Κατά τον ίδιο τρόπο, με άλλα δυο δρομολόγια, ολοκληρώθηκε εντός του 
Φεβρουαρίου 1965 η μεταφορά όλων των υλικών και των λοιπών τεσσάρων Τ/Α στην 
Κύπρο. Τα δρομολόγια του M/S Καπετάν Μπουσές συνεχίστηκαν και το επόμενο δίμηνο, 
όπου μεταφέρθηκαν στη Κύπρο Ρωσικά Άρματα Μάχης και τα υπόλοιπα πολεμοφόδια του 
Στράτου Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας. 

 Σε σύσκεψη όλων των Αξιωματικών σχεδιάστηκε το δρομολόγιο επιστροφής στην 
Κύπρο ώστε να αποφύγουμε τυχόν εντοπισμό μας από ξένες δυνάμεις. Έτσι αποπλεύσαμε 
από την Αλεξάνδρεια με το τελευταίο φως της 29ης Ιανουαρίου 1965, παραπλέοντες τις 
Αιγυπτιακές ακτές μέχρι το Σουέζ, και στη συνέχεια ακολουθήσαμε πορεία με ελίγδην από 
Σουέζ προς Ισραήλ/Λίβανο και στο τελευταίο στάδιο κατευθυνθήκαμε προς το Μπογάζι, 
όπου καταπλεύσαμε στις 22:00 της 30ης Ιανουαρίου 1965. Κατά τη διάρκεια του πλου οι 
Ανθ/χοι Ν. Μπέτσης Β.Ν. και Εμμ. Ζαρόκωστας Β.Ν., είχαν αναλάβει καθήκοντα Επόπτου 
Πηδάλιου. Στα τελευταία στάδια του ταξιδιού μας είχαμε τη συνοδεία του Π.Π. 
ΛΕΒΕΝΤΗΣ, που στη συνέχεια εγκατέστησε περιπολία καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκφόρτωσης. 

 Με τον κατάπλου μας στο Μπογάζι, μας πλεύρισε αμέσως ο πλωτός γερανός, όπου 
μετά την καθαίρεση των 2 Τ/Α άρχισε, με τη βοήθεια αυτοκινούμενης φορτηγίδας, η 
εκφόρτωση των υλικών. Κατά παράβαση πολλών κανόνων ασφαλείας -λόγω της 
κρισιμότητας του χρόνου- η εκφόρτωση τελείωσε πριν ξημερώσει, με αποτέλεσμα το 
πρώτο φως να βρει τις δυο Τ/Α στην προβλήτα, καλυμμένες με δίχτυα παραλλαγής και το 
M/S Καπετάν Μπουσές μακριά από το Μπογάζι. Έτσι όταν το μικρό δικινητήριο Α/Φ των 
Δυνάμεων του ΟΗΕ σηκώθηκε για την πρωινή πτήση του πάνω από τις Ελληνικές βάσεις, 
δεν βρήκε τίποτε, καθόσον τυχόν εντοπισμός των Τ/Α θα εξέθετε τις Κυπριακές Αρχές, 
που είχαν αποδεχθεί τη μη δημιουργία νέων Στρατοπέδων (status quo). 

 Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στην Αλεξάνδρεια, όπου υπερέβη το τρίμηνο, 
αξιοσημείωτα γεγονότα ήταν : 

Α. Μια τροφική δηλητηρίαση που υπέστη το μεγαλύτερο τμήμα του προσωπικού, 
πιθανώς από την πλημμελή τήρηση των κανόνων υγιεινής από τους Αιγυπτίους 
μαγείρους (γεγονός που δεν επανελήφθη μετά τον καθορισμό Ελλήνων εθελοντών 
Εσχαρέων και Επιτροπής Συσσιτίου).  
 
Β. Η έκρυθμη κατάσταση που προκλήθηκε από τα πληρώματα στις 30 Νοεμβρίου, 
όπου λόγω της εορτής του Υποκελευστή Α΄ (ΤΟΡ) Ανδρέα Φαραώ, καταναλώθηκε 
μεγάλη ποσότητα ζύθου και μετά τα πρώτα γέλια και τους αστεϊσμούς, άρχισαν οι 
γκρίνιες για τον περιορισμό της ελευθεροκοινωνίας και το αβέβαιο της απόρρητης 
αποστολής μας (ήδη στην Αθήνα είχαν σημειωθεί συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο 
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Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, από τους συγγενείς των ανακληθέντων Εφέδρων 
Υπαξιωματικών και Ναυτοδιόπων για το Κυπριακό Ναυτικό). 
Στις συζητήσεις αυτές που γινόντουσαν σε υψηλή ένταση αποδιδόταν η ευθύνη στους 
Αξιωματικούς, οι οποίοι προς χάριν της καριέρας τους υπέμεναν τα πάντα, ενώ αυτοί 
είχαν επιστρατευτεί, είχαν εγκαταλείψει τις εργασίες τους και είχαν απομακρυνθεί 
από τους οικείους τους και την πατρίδα τους.  
Από την άλλη πλευρά του ΤΟΛ, οι διηγήσεις των Εφέδρων εκ Μονίμων 
Υποπλοιάρχων Στ. Νικολαράκου Β.Ν. και Κ. Κονδύλη Β.Ν. για τα συμβάντα της 
ανταρσίας των Πληρωμάτων Στόλου, που οργανώθηκαν και υποκινήθηκαν από τους 
κομουνιστές τον Απρίλιο του 1944 στην Αλεξάνδρεια, εξέγειραν τη νεανική μας 
φαντασία περί επικειμένης ανταρσίας των ...παρακοιμωμένων πληρωμάτων μας.  
Έτσι οι Ανθυποπλοίαρχοι Ν. Μπέτσης Β.Ν. και Εμμ. Ζαρόκωστας Β.Ν., πήδησαν τον 
διαχωριστικό τοίχο και κραδαίνοντας τα ατομικά τους πιστόλια, που κρυφά είχαν 
πάρει μαζί τους, απείλησαν να σταματήσουν άμεσα οι γκρίνιες και τα παράπονα, 
πράγμα που έγινε, και έτσι μετά από λίγο η εξουθένωση από την ζυθοποσία από την 
μια πλευρά και η προσπάθεια καταστολής της επικειμένης φανταστικής ανταρσίας 
από την άλλη, έφεραν τον Μορφέα σε ολόκληρο το οίκημα.  
 
Γ. Το τρίτο αξιομνημόνευτο γεγονός είναι ότι, από τις 29 Οκτ. μέχρι τις 26 Δεκ. 1964, 
βγήκαμε μόνο μια φορά έξω και μόνον οι Αξιωματικοί, όπου με συνοδεία Αιγυπτίων 
Αξιωματικών, μας πήγαν στον κινηματογράφο. Από τις 26 Δεκεμβρίου και μετά, 
όπως φαίνεται και στην φωτογραφία 4, βελτιώθηκε κατά πολύ η διαβίωσή μας και 
...ανέβηκε το ηθικό μας. 

ΦΩΤΟ 4 
 

 
Η πρώτη κανονική μας έξοδος στις 26 ΔΕΚ 64. Στην παραπάνω φωτογραφία εμφανίζονται 
κατά σειρά ο Ανθ/χος (Μ) Ε. Ξενιτίδης Β.Ν. και οι Ανθ/χοι Εμμ. Ζαρόκωστας Β.Ν. και Ν. 
Μπέτσης Β.Ν.. 
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Μετά την άφιξη μας στο Μπογάζι και την εκφόρτωση των Τ/Α και των υλικών, ο Ν. 
Ταμίας της Ν.Δ. Κύπρου μας χορήγησε τους αναμένοντες μισθούς μας τριών μηνών και ο 
Διοικητής Στολίσκου Πλοίων Παρακτίου Αμύνης (Πλωτάρχης Α. Μιχαλόπουλος Β.Ν.) μας 
έδωσε άδεια τριών ημερών -λόγω Σαββατοκύριακου- που την περάσαμε με Ωνάσεια 
πρότυπα στην πανέμορφη τότε Αμμόχωστο.         

 Στη συνέχεια, όλοι μαζί οργανώσαμε την περίφραξη και ασφάλεια του Στρατοπέδου. 
Μια ιδέα του Βατραχανθρώπου Ανθ/χου Εμμ. Παπαγρηγοράκη Β.Ν., που προέβλεπε την 
τοποθέτηση πασσάλων ύψους περί τα 20 εκ. από το έδαφος, συνδεδεμένους μεταξύ τους 
με σύρμα, όπου στο μέσον της αποστάσεως μεταξύ των δύο πασσάλων ήταν στερεωμένες 
φωτοβολίδες διασώσεως ναυαγών, απέβη επικίνδυνη. Το σύστημα αυτό, μετά από 
αλλεπάλληλους συναγερμούς που προκαλούσαν τα αδέσποτα περιφερόμενα σκυλιά, 
ακυρώθηκε, διότι για μια ακόμη φορά επιβεβαιώθηκε ότι δεν υπάρχει τίποτε περισσότερο 
επικίνδυνο από Ν/Δ οπλισμένους με γεμάτα όπλα. 

 Στην Κύπρο οργανωθήκαμε σε δύο Μοίρες υπό τον Διοικητή Στολίσκου Πλοίων 
Παρακτίου Αμύνης (ΔΣΠΑ), Πλωτάρχη Α. Μιχαλόπουλο Β.Ν., και μετά την άφιξη των 
Ανθ/χων Β.Ν. Ε. Καναβαριώτη, Κ. Δημητριάδη, Α. Χρυσικόπουλου και Γρ. Δεμέστιχα, η 
οργάνωση ήταν η ακόλουθη: 

Α΄ΜΟΙΡΑ 
Εφ. Υποπ/χος Κ. Κονδύλης, Διοικητής και Κυβερνήτης Τ/Α 2 
Ανθ/χος Κ. Δημητριάδης Β.Ν., Κυβερνήτης Τ/Α 3  
Ανθ/χος Ε. Ζαρόκωστας Β.Ν., Κυβερνήτης Τ/Α 1 
 
Β΄ΜΟΙΡΑ 
Ανθ/χος Ε. Καναβαριώτης Β.Ν., Διοικητής και Κυβερνήτης Τ/Α 6 
Ανθ/χος Ν. Μπέτσης Β.Ν., Κυβερνήτης Τ/Α 4 
Ανθ/χος Γ. Δεμέστιχας Β.Ν., Κυβερνήτης Τ/Α 5  
 
Οι Έφεδροι εκ μονίμων Υποπλοίαρχοι Β.Ν. Σ. Νικολαράκος και Κ. Καρδούλης 

επαναπατρίσθηκαν αμέσως μετά την άφιξη των Τ/Α τους, ενώ ο Ανθ/χος Άγγ. 
Χρυσικόπουλος, που εκτελούσε καθήκοντα Υποδιοικητή Ν.Β.Χ., αντικατέστησε την 1η 
Μαΐου τον Ανθ/χο Ν. Μπέτση Β.Ν. Αργότερα το ανώτερο προσωπικό της Ν.Β. 
ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ ενισχύθηκε από τον Υποπ/χο Κ. Μαγκόπουλο Β.Ν. ως Υποδιοικητή της 
Δ/ΣΠΑ, τον Ανθ/χο Α. Ναξάκη Β.Ν. ως Υποδιοικητή της ΝΒΧ και Ανθ/χο Κ. Ξηντάρη Β.Ν. 
ως Τεχνικό Βοηθό του Διοικητού Ναυτικής Βάσεως ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ, Ανθ/χου (Μ) Ε. 
Ξενιτίδη Β.Ν. Οι ημερομηνίες παραλαβής/παραδόσεως καθηκόντων του υπηρετήσαντος 
στη Κύπρο ανωτέρου προσωπικού Β.Ν. για την περίοδο 1964–1974, αναγράφονται στους 
συνημμένους πίνακες. 

 Μετά από δίμηνη μεμονωμένη και συλλογική εκπαίδευση, με ιδιαίτερα εντατική 
εκπαίδευση στην κατεύθυνση Μοίρας Τ/Α από τα Ναυτικά Παρατηρητήρια υπό «σιγήν 
ασυρμάτου» (radio silence), θεωρηθήκαμε ετοιμοπόλεμοι (δεδομένου ότι δεν υπήρχε 
εμπειρία, όχι μόνο στο συγκεκριμένο τύπο, αλλά γενικά στις Τ/Α σε όλο το τότε Ελληνικό 
Β.Ν. μετά τον Β’ Π.Π.) και αναλάβαμε δράση ανά μοίρες, εναλλασσόμενοι κάθε 
εικοσαήμερο μεταξύ Μπογαζίου και Κυρηνείας. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδεύσεως, μια 
Μοίρα ελλιμενιζόταν στην περιοχή του Ξυλοφάγου, στις όχθες ενός ποταμού, ο οποίος αν 
και ήταν κοντά στην Βρετανική Βάση της Λάρνακας, μας παρείχε κάλυψη από αέρα, λόγω 
των υψηλών και πυκνών ευκαλύπτων, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία 5.  
 
 



  

11 
 

ΦΩΤΟ 5 

 

              
Στην εκπαίδευσή μας, η οποία περιελάμβανε, όπως προανέφερα, ατομική και 

συλλογική κατά Μοίρες και Στολίσκο εκπαίδευση, σημαντική βοήθεια μας παρείχε το Π.Π. 
ΛΕΒΕΝΤΗΣ σαν πλοίο στόχος και το Π/Κ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, που το χρησιμοποιούσαμε σαν 
πλοίο μεταφοράς και αλιείας των βαλλομένων  Τ/Λ.  

Μεγάλο μέρος στην εκπαίδευσή μας όπως προείπα απετέλεσε η συνεργασία και 
κατεύθυνση υπό «σιγήν ασυρμάτου» με τα Ναυτικά Παρατηρητήρια, ενώ σημαντικός 
ήταν και ο αριθμός των βολών Τ/Λ με κώνους γυμνασίων και εκπαιδευτικών πυρών. 

 Η όλη ναυσιπλοΐα και ιδιαίτερα την νύχτα “εξασφαλίζετο” από ένα μικρής 
αξιοπιστίας ραντάρ, που τον περισσότερο καιρό ήταν εκτός λειτουργίας λόγω ευπάθειάς 
του στους κραδασμούς. Έτσι μόνον η αναμέτρηση, βασισμένη σε ταχύτητες, χρόνους και 
πορείες, μας παρείχε κάποια σχετική έννοια του εκάστοτε στίγματος μας, ενώ πολύτιμη 
ήταν η συνδρομή του Αγίου Νικολάου, όπως απεδείχθη από την έλλειψη ατυχημάτων. 

Βασικά χαρακτηριστικά της 14μηνης υπηρεσίας μου στην Κύπρο απετέλεσαν η 
έννοια της αμέσου προσφοράς υπηρεσιών προς την Πατρίδα και ο υψηλός 
βαθμός συναδελφώσεως που επήλθε μεταξύ των τότε υπηρετούντων Αξιωματικών, ο 
οποίος διατηρείται μέχρι και σήμερα. Βέβαια, βασικό στοιχείο της ορμητικότητάς μας 
αποτελούσαν τα νιάτα μας, πλην όμως η σχεδίαση πορειών και τρόπων προσβολής 
εχθρικών αγκυροβολίων, βασισμένων σε πληροφορίες που παίρναμε από Έλληνες 
Ναυτικούς που είχαν επισκεφθεί τα Τουρκικά αυτά λιμάνια, οφειλόταν στην κοινή μας 
αγάπη για την Ελλάδα και το Βασιλικό Ναυτικό, και αυτή ήταν πιστεύω που μας 
ένωσε και μας σφυρηλάτησε στη περαιτέρω σταδιοδρομία μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι και 
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οι πέντε πρώτοι Μόνιμοι Κυβερνήτες Τ/Α φυλακιστήκαμε και αποταχθήκαμε από τη 
χούντα λόγω συμμετοχής μας στο κίνημα του Ναυτικού τον Μάϊο του 1973. 

Πέραν αυτών, η διαφορετικότητα των επικρατουσών συνθηκών (λόγω κινδύνου) 
μεταξύ Ελλάδος-Κύπρου και η συμβίωση και συναναστροφή με ομοιοβάθμους μου, 
εξαιρετικής ποιότητας και χαρακτήρα Αξιωματικούς Β.Ν. απετέλεσαν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ στην 
περαιτέρω σταδιοδρομία μου, διότι η αναπτυχθείσα μεταξύ μας ευγενής άμιλλα, με ώθησε 
στη περαιτέρω βελτίωση της αποδόσεώς μου στο Β.Ν. Με έναν από αυτούς είχα την τιμή 
και την τύχη να αποχαιρετήσουμε μαζί το ΝΑΥΤΙΚΟ μας, όπως φαίνεται στην παρακάτω 
φωτογραφία.  

 
ΦΩΤΟ 6 

 

 
  
Παραδοσιακή Κωπηλασία (22 Δεκεμβρίου 1993) των Διοικητών επ’ ευκαιρία της παραδόσεως καθηκόντων 
λόγω παραιτήσεων, για λόγους Αξιοπρεπείας, του Αρχηγού Στόλου, Αντιναυάρχου Γ. Δεμέστιχα Π.Ν. και του 
Α/Ε Στόλου Υποναυάρχου Εμμ. Ζαρόκωστα Π.Ν. Διακρίνονται οι Πλοίαρχοι Π.Ν. Ι. Μπανταβάνης (ΔΠΑ), Ι. 
Δαλακλής (ΔΕΝ), Β. Παναγιάρης (ΔΝΑΡ) και Ι. Ιωάννου (ΔΜΑ/2) ως κωπηλάται, ενώ χρέη πηδαλιούχου 
έχει αναλάβει ο Διοικητής Αντιτορπιλικών, Πλωτάρχης Γ. Καλιγγιάννης Π.Ν. 

  
 Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με τις άγραφες παραδόσεις του 

Ναυτικού μας, από όλο το Ναυτικό μας μόνο στον παραδίδοντα Αρχηγό Στόλου 
απονέμεται η τιμή να αποβιβασθεί στη ξηρά με λέμβο που έχει ως κωπηλάτες και 
λέμβαρχο τους Διοικητάς των Διοικήσεων και Μοιρών του. Η δική μου συμμέτοχη 
οφείλεται σε πρόσκληση του παραδίδοντος Αρχηγού Στόλου, δεδομένου ότι και εγώ είχα 
υποβάλει παραίτηση για τους ίδιους λόγους αξιοπρεπείας, όπως και οι τότε 9 από τους 11 
Αντιναυάρχους/Υποναυάρχους του ΑΝΣ (ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) και 
όλοι οι Αντιστράτηγοι του ΑΣΣ (ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) . 
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 Η αγάπη αυτή, η οποία, είμαι σίγουρος παρέμεινε αμετάβλητη στον καθένα από 
εμάς που υπηρετήσαμε τότε στην Κύπρο, πληγώθηκε όταν στις 22/23 Ιουλίου 1974, στην 
Αθήνα πανηγυρίζαμε την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και στην Κύπρο 
πολεμούσαν και σκοτωνόντουσαν από τις ορδές των βαρβάρων ΤΟΥΡΚΩΝ. Και 
εάν μεν στις 22/23 Ιουλίου 1974 μπορούσαμε να ισχυρισθούμε εθελοτυφλώντας, ότι δεν 
γνωρίζαμε για τις μάχες που γινόντουσαν στην Κύπρο και παρασυρθήκαμε από τον 
ενθουσιασμό μας για την κατάρρευση της χούντας, δεν έχουμε κανένα άλλοθι να 
συνεχίζουμε να εορτάζουμε αυτή την ημερομηνία σαν επέτειο της αποκαταστάσεως της 
Δημοκρατίας, που συμπίπτει με την Εθνική καταστροφή στην Κύπρο, καταστροφή που 
προσομοιάζει με την Μικρασιατική, αφού και στις δύο περιπτώσεις ξεριζώθηκε το 
Ελληνικό στοιχείο από πατροπαράδοτα Εθνικά εδάφη. 

 Το αποτέλεσμα αυτής της πληγής, μαζί με την ατυχή απαίτηση της Πολιτείας να 
ζητήσει από τους συμμετασχόντες και φυλακισθέντες στην Κίνηση του Ναυτικού τον Μάιο 
του 1973 Αξιωματικούς Β.Ν. (αντί να ζητήσει τα απαιτούμενα στοιχεία απ’ ευθείας από τα 
Μητρώα ΓΕΝ), να υποβάλουν αίτημα στη Νομαρχία Αθηνών για την αναγνώριση της 
αντιδικτατορικής τους δράσεως, με οδήγησε στην απόφαση να μη δεχθώ να υποβάλω 
αίτηση στην Νομαρχία Αθηνών ως ΔΜΑ 1 για την απονομή του Αντιστασιακού Μεταλλίου, 
συντασσόμενος πλήρως και με τους άλλους δυο Διοικητές της Διοικήσεως Αντιτορπιλικών 
(ΔΑ, ΔΜΑ 2) της περιόδου 1988/89. 

ΦΩΤΟ 7 

 
 
Μια από τις λίγες φορές που βρισκόμαστε μαζί και οι 6 Κυβερνήτες Τ/Α. Όταν συνέβαινε αυτό, ο 
Υποδιοικητής της Βάσεως έφευγε σε άδεια. Εκ δεξιών προς ΑΡ όρθιοι, οι Ανθ/χοι Κ. Δημητριάδης 
Β.Ν., Α. Χρυσικόπουλος Β.Ν. και ο Έφ. Υποπ/χος Κ. Κονδύλης. Καθιστοί από ΔΕ προς τα ΑΡ οι 
Ανθ/χοι Γρ. Δεμέστιχας Β.Ν., Ευ. Καναβαριώτης Β.Ν. και Εμμ. Ζαρόκωστας Β.Ν. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα εργασία αφιερώνεται στους πεσόντες κατά την εκτέλεση του 
καθήκοντος, τους Ηρωικούς Νεκρούς της Α/Κ ΦΑΕΘΩΝ, της Τορπιλακάτου ΠΑΦΟΣ (Τ/Α-
3) και στον Ηρωικό Κυβερνήτη του Αρματαγωγού ΛΕΣΒΟΣ, Αντιπ/χο Ελ. Χανδρινό Β.Ν., 
που λάμπρυναν με την θυσία τους και τις ενέργειες του τις σελίδες ΔΟΞΑΣ του ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΜΑΣ. 

 Εδώ πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία στον ηρωικό Αντιπλοίαρχο Ελ. Χανδρινό Β.Ν., ο 
οποίος μετά τον κατάπλου στην Πάφο και την αποβίβαση με ζητωκραυγές και 
αυταπάρνηση των επαναπατριζομένων ανδρών της ΕΛΔΥΚ, βομβάρδισε τις 
Τουρκοκυπριακές θέσεις με αίτηση που του απηύθυνε ο Διοικητής του Τακτικού 
Συγκροτήματος. Η αποβίβαση αυτή και ο κανονιοβολισμός, αναφέρθηκε ως Ελληνική 
απόβαση στην Τουρκία από τους Τουρκοκυπρίους, με αποτέλεσμα να σταλούν εκ μέρους 
του Τουρκικού Ναυτικού τρία Αντιτορπιλικά, για εντοπισμό και καταστροφή της 
Ελληνικής Αμφιβίου Δυνάμεως. Χωρίς κανένα μεταξύ τους συντονισμό, η Τουρκική 
Αεροπορία απέστειλε σμήνος αεροσκαφών, το οποίο αντί να εντοπίσει το Β.Π. ΛΕΣΒΟΣ -
που έπλεε προς Νότο με σωστή πρωτοβουλία του Κυβερνήτη του-, εντόπισε και προσέβαλε 
τα 3 Τουρκικά Α/Τ, με αποτέλεσμα να βυθίσει το TGS KOCATEPE και να προκαλέσει 
σοβαρές βλάβες στα άλλα δύο. 

Τελειώνοντας νομίζω ότι αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ιδανικά στις επερχόμενες 
γενεές, είναι προτιμότερο η 20η Ιουλίου κάθε έτους να ανακηρυχθεί ως ημέρα 
πένθους και να πραγματοποιείται Ιερό Μνημόσυνο στο Μνημείο των Πεσόντων 
στην Κύπρο Αξιωματικών και Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων στο Άλσος 
Στρατού παρά την οδό Κατεχάκη, αντί δεξιώσεως στο Προεδρικό Μέγαρο για την 
αποκατάσταση της Δημοκρατίας.  

ΑΦΙΕΡΩΣΗ 

Ο συντάκτης του παρόντος, διερμηνεύοντας τα αισθήματα των πρωτεργατών της 
δημιουργίας του Κυπριακού Ναυτικού, αφιερώνει το παρόν σαν ελάχιστη τιμή στη μνήμη των 
πεσόντων της Ακταιωρού ΦΑΕΘΩΝ και της Τορπιλακάτου ΠΑΦΟΣ Τ/Α-3, οι κυβερνήτες των 
οποίων, πιστοί στις παραδόσεις του Β.Ν., τους οδήγησαν στο Πάνθεον των ηρώων, στις 8 Αυγ. 
1964 και στις 20 Ιουλ. 1974. Στους δύο αυτούς άξιους κυβερνήτες, θα πρέπει να περιληφθεί και ο 
πρώτος κυβερνήτης της Ακταιωρού ΑΡΙΩΝ, αείμνηστος Ανθυποπλοίαρχος Ν.Μπέτσης ΒΝ, που 
αντιμετώπισε με σθένος τα τουρκικά αεροσκάφη στις 8 Αυγ. 1964 και λόγω των επιτυχών 
χειρισμών και των συνεχών πυρών της Ακταιωρού του, διέσωσε το πλήρωμα και το πλοίο, ενώ 
πιθανολογείται ότι κατέρριψε ένα τουρκικό αεροσκάφος. 

ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Ακταιωρού ΦΑΕΘΩΝ  Τορπιλακάτου ΠΑΦΟΣ Τ/Α-3 

ΣΗΜ/ΡΟΣ ΣΕΑ Π. ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΕΛΕΥΘ. ΤΣΟΜΑΚΗΣ 

ΑΡΧ/ΤΗΣ (ΜΗΧ) Ν. ΠΑΝΑΓΟΣ ΑΝΘ/ΤΗΣ (ΜΗΧ) Λ. ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗΣ 

ΑΡΧ/ΤΗΣ (ΠΥΡ) Σ. ΠΑΝΑΓΟΣ ΕΠΙΚ/ΤΗΣ (ΤΟΡ) Κ. ΚΑΡΕΤΟΣ 

Δ/ΠΟΣ (ΜΗΧ) Π. ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΣΤΡ. ΚΣΤΗΣ (Ρ/Ε) Ν. ΔΕΡΙΖΙΩΤΗΣ 

Δ/ΠΟΣ (ΑΡΜ) Ν. ΠΑΠΑΔΟΥΚΑΣ Δ/ΠΟΣ (ΜΗΧ) Ν. ΣΤΗΒΑΚΤΑΣ 

Δ/ΠΟΣ (ΝΟΣ) Ν. ΝΙΑΦΑΣ Δ/ΠΟΣ (ΜΗΧ) Ε. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ 

  * Ε/Κ ΝΑΥΤΗΣ ΧΡ. ΚΑΡΕΦΥΛΛΙΔΗΣ 

  * Ε/Κ ΝΑΥΤΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΦΙΕΡΟΣ 

  * Ε/Κ ΝΑΥΤΗΣ ΧΡ. ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ 

  * Ε/Κ = Ελληνοκύπριος 

 


