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Αντιναυάρχου Δρα Στυλιανού Πολίτη 

 

Το Αρματαγωγό ΛΕΣΒΟΣ στη δίνη των γεγονότων της Κύπρου 
(Πώς έμεινε η Πάφος ελεύθερη και σώθηκαν οι κάτοικοι 

 από την Τουρκική θηριωδία) 

 

 

Οι παλιοί ναυτικοί έλεγαν πως κάθε πλοίο έχει ψυχή: τη ψυχή του Καπετάνιου 

του. Εγώ το πιστεύω, όσο παράξενο κι αν ακούγεται. Το έχω άλλωστε διαπιστώσει 

και ο ίδιος. Μόλις αλλάζει ο Κυβερνήτης αλλάζει και η «προσωπικότητα» του πλοί-

ου, η συμπεριφορά του καθώς και η επιχειρησιακή του απόδοση. Λέγοντας αυτά δεν 

υποτιμούμε το έργο του πληρώματος. Γνωρίζουμε ότι το έργο στο πλοίο είναι συλλο-

γικό. Για να δουλέψουν όλοι όμως σαν ένα «καλοκουρντισμένο ρολόι» και να ληφ-

θούν οι σωστές αποφάσεις χρειάζεται ο καλός Κυβερνήτης. Ας μην φανεί λοιπόν πα-

ράξενο ότι ξεκινάμε την ιστορία του ΛΕΣΒΟΣ με την περιγραφή του Κυβερνήτη. 

 

Όσοι γνώρισαν λοιπόν τον τότε Πλωτάρχη Ελευθέριο Χανδρινό, Κυβερνήτη 

του Αρματαγωγού ΛΕΣΒΟΣ, μόνο καλές αναμνήσεις έχουν και μόνο καλά λόγια λέ-

νε. Ο Άκης, όπως τον αποκαλούσαν οι οικείοι του, προφανώς από το Λευτεράκης, 

ήταν ένας Αξιωματικός με αρχοντικό παράστημα και ευγενικούς τρόπους. Είχε γεν-

νηθεί το 1937 στην Κομοτηνή όπου υπηρετούσε τότε ο πατέρας του, ένας γενναίος 

Αξιωματικός του Στρατού Ξηράς. Η αγάπη του στην Πατρίδα και η εξοικείωση του 

με το στρατιωτικό περιβάλλον, οδήγησαν τα βήματα του το 1954 στη Σχολή Ναυτι-

κών Δοκίμων όπου διακρίθηκε για την επιμέλεια του και το ήθος του. Αποφοίτησε το 

1958 και άρχισε μια λαμπρή σταδιοδρομία σαν Αξιωματικός. Παντρεύτηκε την αγα-

πημένη του Αμαλία Γαβριήλ, κόρη και αυτή Αξιωματικού του Στρατού Ξηράς και 

αδελφή εκλεκτού συναδέλφου και φίλου του. Μαζί της απέκτησε δυο κόρες την Μα-

ρία και την Ευαγγελία. Δυστυχώς δεν έτυχε να συνυπηρετήσω μαζί του. Έτυχε όμως 

να μετατεθώ σαν Ανθυποπλοίαρχος στο Αντιτορπιλικό ΑΙΓΑΙΟ λίγο μετά την περίο-

δο που είχε διατελέσει εκείνος Κυβερνήτης. Οι μνήμες του πληρώματος ήταν έντο-

νες. Όλοι μίλαγαν γι’ αυτόν με μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση. Είχαν τόσα να 

πουν για την καλοσύνη, την ευπρέπεια, τη ναυτοσύνη και γενικά για την άρτια 

κατάρτιση του στο αντικείμενο της αποστολής του.  
 

Ήρθε όμως η ώρα να αναφερθούμε στα γεγονότα της Κύπρου. Στις 13 Ιουλίου 

1974, δέκα το βράδυ, απέπλευσε από τις Κεχριές το Αρματαγωγό ΛΕΣΒΟΣ. Ήταν 

φορτωμένο με υλικό της Ελληνικής Δυνάμεως Κύπρου (ΕΛΔΥΚ) και με τετρακό-

σιους πενήντα περίπου στρατιώτες, το νέο προσωπικό για το Νησί. Το παλιό θα ερχό-

ταν πίσω με το ίδιο πλοίο. Προορισμός του ήταν η Αμμόχωστος όπου προβλεπόταν 

να είναι στις επτά το πρωί της 17ης του ιδίου μηνός. Ήταν παλαιό και ταλαίπωρο 

πλοίο. Είχε χτισθεί την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου για το Ναυτικό των 

Ηνωμένων Πολιτειών και η καθέλκυση του έγινε στις 28 Σεπτεμβρίου του 1942 με 

αρχικό όνομα USS BOONE COUNTY (LST 389). Στις 2 Ιουνίου του 1960, παρα-

λήφθηκε από το Ελληνικό Ναυτικό και μετονομάσθηκε Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ (L-172). Ο 

απαρχαιωμένος οπλισμός του ήταν τέσσερα δίδυμα πυροβόλα 40 mm Μπόφορς (Bo-

fors) και άλλα έξι 20 mm Έρλικον (Oerlicon). Η ταχύτητα του όταν ήταν καινούργιο 

δεν μπορούσε να ξεπεράσει τους 11,6 κόμβους. Την εποχή που αναφερόμαστε μόλις 

και μετά βίας κατάφερνε να πιάσει τους 10. 
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Όσο το πλοίο ταξίδευε, ξάγρυπνος ο Κυβερνήτης του, ο Πλωτάρχης Ελευθέ-

ριος Χανδρινός, βρισκόταν στη γέφυρα. Στις 15 Ιουλίου στις εννέα και μισή το πρωί, 

ενώ το πλοίο βρισκόταν ανατολικά της Ρόδου, ο Κυβερνήτης είχε κατέβει για λίγο 

στο δεξιό κατάστρωμα για να συνομιλήσει με συναδέλφους του Στρατού Ξηράς που 

συνόδευαν το νέο προσωπικό της ΕΛΔΥΚ. Τότε παρουσιάσθηκε ο Υπόλογος Ασυρ-

μάτου και του ανέφερε ότι ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Λευκωσίας ανακοίνωσε ότι στην 

Κύπρο είχε εκδηλωθεί πραξικόπημα κατά του Μακαρίου. Το καράβι ανάφερε με σή-

μα την πληροφορία στο Αρχηγείο Ναυτικού εξακολουθώντας κανονικά το ταξίδι του 

με εξοπλισμένα τα πυροβόλα για την αντιμετώπιση κάθε ενδεχόμενου. Την επομένη 

μέρα το μεσημέρι (16 Ιουλίου), και ενώ το πλοίο βρισκόταν νότια της Λεμεσού, δια-

τάχθηκε να πλεύσει προς Ρόδο και να αγκυροβολήσει στον όρμο Λάρδο της Λίνδου. 

Το πλοίο συμμορφώθηκε αναστρέφοντας. Το μεσημέρι της 17ης όμως και ενώ το 

πλοίο είχε φθάσει είκοσι μίλια νοτιοανατολικά της Λίνδου, εκδόθηκε νέα διαταγή. 

Σύμφωνα μ’ αυτή το πλοίο κατευθύνθηκε πάλι προς την Κύπρο για να καταπλεύσει 

στην Αμμόχωστο στις πέντε το πρωί της 19ης Ιουλίου. Το πλοίο αγκυροβόλησε στις 

τέσσερις, παρέλαβε τον πλοηγό στις πέντε και τελικά πρόσδεσε στο κεκλιμένο στις 

πεντέμισι. Εκεί τους περίμεναν ο Υποδιοικητής της ΕΛΔΥΚ Αντισυνταγματάρχης Γ. 

Παπαγιάννης με το απαιτούμενο για την εκφόρτωση προσωπικό και οχήματα, ο Υπο-

πλοίαρχος Σταύρος Γουλέας με Ομάδα Βατραχανθρώπων για τον έλεγχο των υφάλων 

και λίγο αργότερα προσήλθε ο Αντισυνταγματάρχης Χ. Φαρμάκης της 4ης Μικτής 

Επιτελικής Ομάδας του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων που είχε καταφθάσει στη 

Νήσο για να υποδείξει ποια από τα μεταφερόμενα υλικά θα ξεφορτωνόντουσαν. Αυ-

τός λοιπόν τους υπέδειξε να μην ξεφορτωθούν τα πυρομαχικά διότι πέρα από υπάρ-

χουσα διαταγή του Αρχηγείου των Ενόπλων Δυνάμεων, αυτά τους ήταν περιττά κα-

θώς είχαν αποκτήσει πρόσφατα αρκετά όπλα και πυρομαχικά τσεχοσλοβακικής προε-

λεύσεως τελειότατου τύπου. Για πρώτη φορά επίσης υπήρχαν εκεί και δύο Αξιωματι-

κοί της Ειρηνευτικής Δυνάμεως του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, οι οποίοι στάθη-

καν στον καταπέλτη του πλοίου ελέγχοντας το υλικό που ξεφόρτωνε το πλοίο.  

 

Η κατάσταση στην πόλη της Αμμοχώστου σύμφωνα με πληροφορίες προερ-

χόμενες από τελωνιακό υπάλληλο, ήταν έκρυθμη. Ένοπλοι Τούρκοι είχαν συγκε-

ντρώσεις. Το ίδιο και οι Τουρκοκύπριοι λιμενεργάτες που είχαν αρχίσει να εγκατα-

λείπουν τις εργασίες τους. Σε μια από τις οχυρές θέσεις διακρίθηκε παρά την κάλυψη 

του, ένα πολυβόλο όπλο. Ασφαλώς θα υπήρχαν και άλλα. Μπροστά σ’ αυτές τις εξε-

λίξεις εντάθηκαν τα μέτρα επαγρυπνήσεως στο πλοίο. Επιπλέον ο Κυβερνήτης ερχό-

μενος σε επαφή με Αξιωματικούς της ΕΛΔΥΚ και μάλιστα με το Διευθυντή Πληρο-

φοριών, έμαθε ότι σύμφωνα με πληροφορίες οι Τούρκοι επιβιβάζονται σε πλοία για 

να εκτελέσουν απόβαση στην Κύπρο. Η εκτίμηση τους όμως ήταν ότι επρόκειτο για 

άσκηση, παρόμοια με εκείνες που είχαν ξαναγίνει πολλές άλλες φορές. Σ’ αυτό συνη-

γορούσε και το γεγονός ότι είχαν αποδειχθεί ανακριβείς άλλες πληροφορίες για δήθεν 

επιθετικές ενέργειες των Τούρκων κοντά στην «πράσινη γραμμή» στη Λευκωσία και 

για δήθεν πρόκληση πανικού στους κατοίκους και στα καταστήματα. Στο μεταξύ και 

όσο παρέμεινε το πλοίο επιβιβάσθηκαν για επάνοδο στο Ελληνικό Κράτος τετρακό-

σιοι πενήντα οπλίτες της ΕΛΔΥΚ. Το απόγευμα της ιδίας ημέρας, γύρω στις έξι, το 

πλοίο απέπλευσε. Παρά τις έντονες ανησυχίες και τα έντονα μέτρα επαγρυπνήσεως, 

επικρατούσε γενικά στο πλοίο μια ευθυμία τροφοδοτούμενη από τη χαρά των στρα-

τιωτών που επέστρεφαν. Μόνο ο Κυβερνήτης δεν μπορούσε να ησυχάσει. Άκουγε 

διαρκώς ραδιόφωνο. Ξημέρωσε η επόμενη μέρα, η 20η Ιουλίου 1974! Γύρω στις έξι 

το πρωί σαν κεραυνός έπεσε η είδηση από το σταθμό της Κυπριακής ραδιοφωνίας. 

''Κυπριακέ Ελληνικέ Λαέ, οι Τούρκοι, ο αιώνιος εχθρός μας, μας επετέθησαν τας 
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πρωινάς ώρας υπούλως. Η Κυβέρνησις εκήρυξεν γενικήν επιστράτευσιν" Για τη 

μαρτυρική Μεγαλόνησο είχαν αρχίσει οι φρικτότερες μέρες. Ορδές βαρβάρων επι-

δρομέων αποβιβαζόντουσαν στην περιοχή Κυρήνειας ενώ Τουρκικές Αεροπορικές 

Δυνάμεις έπλητταν τη Βόρειο Κύπρο και τη Λευκωσία. Ο «Αττίλας» βρισκόταν ήδη 

σε πλήρη εξέλιξη. Ο Κυβερνήτης σήμανε συναγερμό και εξοπλίσθηκαν τα πυροβόλα. 

Ο επικεφαλής μάλιστα του προσωπικού της ΕΛΔΙΚ Αντισυνταγματάρχης Σταυρου-

λόπουλος διέθεσε τους αναγκαίους οπλίτες για ολοκληρωτική επάνδρωση των πυρο-

βόλων, αφού η σύνθεση του πληρώματος δεν ήταν πλήρης. Λίγη ώρα αργότερα, στις 

εννιά και είκοσι περίπου, ενώ το πλοίο βρισκόταν κοντά στη Λεμεσό διατάχθηκε να 

καταπλεύσει εκεί και να αποβιβάσει τους στρατιώτες που είχε παραλάβει. Μετά όμως 

από λίγα μόνο λεπτά η διαταγή τροποποιήθηκε. Το πλοίο διατάχθηκε πάλι να πλεύσει 

για αποβίβαση των στρατιωτών στην Πάφο που απείχε περί τα 40 ναυτικά μίλια. 

Πλέοντας με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, το πλοίο έφθασε στο προορισμό του 

στις δυο το μεσημέρι, αγκυροβόλησε και αποβίβασε τους στρατιώτες της παλιάς 

ΕΛΔΙΚ με τη βοήθεια τριών αποβατικών ακάτων (ΑΒΑΚ) του. Το στρατιωτικό προ-

σωπικό ήταν ενθουσιασμένο. Κανένας δεν σκεπτόταν πια την επάνοδο στο σπίτι του. 

Όλοι σκεπτόντουσαν την Κύπρο, το πανέμορφο νησί που δεν θ’ πρεπε να πέσει ποτέ 

στα χέρια των Τούρκων. Περιγράφοντας το γεγονός ο Κυβερνήτης θα γράψει αργό-

τερα στην αναφορά του «….διεπίστωσα το ηθικόν του Έλληνος, η ψυχραιμία και η 

τόλμη αυτού, ευρίσκεται εις υψηλόν βαθμόν. Δεν θα ήτο υπερβολή να γράψω ότι 

άπαντες οι επιβαίνοντες του πλοίου Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και Οπλίται εν 

ουδεμία περιπτώσει απώλεσαν το θάρρος των και την πίστιν προς τα ιδεώδη της 

φυλής. Ιδιαιτέρως εθαύμασα το θάρρος των επαναπατριζομένων οπλιτών του 

Στρατού Ξηράς, οίτινες καίτοι είχαν συνειδητοποιήσει ότι επέστρεφον εις τας οικί-

ας των, με έξαλλον ενθουσιασμόν και αλλαλαγμούς χαράς, εδέχθηκαν την, από του 

στόματός μου, πληροφορίαν περί της επανόδου των εις την Κύπρον, προς ενίσχυσιν 

των μαχομένων συναδέλφων των εναντίον των εχθρών του γένους ….». 

 

Στο μεταξύ σχεδόν αμέσως μετά τον κατάπλου, ο Διοικητής του ΑΤΔ Πάφου, 

Συνταγματάρχης Νικόλαος Γραβάνης, μίλησε με τον Κυβερνήτη με το ραδιοτηλέφω-

νο. Του εξήγησε την κατάσταση και του ζήτησε να προσβάλλει με τα πυροβόλα του 

τον περίκλειστο θύλακα Μουττάλου, όπου στρατοπέδευαν δύο πλήρη άριστα εξοπλι-

σμένα Τουρκικά Τάγματα. Εκεί υπήρχε επίσης Ομάδα Επαφής για την κατεύθυνση 

αεροσκαφών, διαβιβάσεις, υπόγειες αποθήκες πυρομαχικών καθώς και άλλες εγκατα-

στάσεις διοικητικής μερίμνης. Ήταν η σημαντικότερη συγκέντρωση δυνάμεων του 

εχθρού. Ο Κυβερνήτης δεν είχε εντολές από τους ανωτέρους του. Ούτε μπορούσε ε-

κείνη τη στιγμή να ζητήσει. Η ευθύνη σε τέτοιες στιγμές είναι μεγάλη. Αν δεν έκανε 

αυτό που έπρεπε, οι δυνάμεις αυτές θα κατελάμβαναν την Πάφο και θα αιματοκυ-

λούσαν τον πληθυσμό της. Πήρε αμέσως την απόφαση του! Μια απόφαση που κρά-

τησε την «γραμμή του Αττίλα» βορειότερα, σώζοντας την Πάφο και τους κατοί-

κους της από την Τουρκική θηριωδία. Μια απόφαση που μετέφερε τον τότε 

Πλωτάρχη Ελευθέριο Χανδρινό στο Πάνθεον των Ηρώων. Όπως ο ίδιος αργότερα 

ανάφερε: «… απεφάσισα εξ ιδίας πρωτοβουλίας, όπως ικανοποιήσω την αίτησιν 

του Διοικητού της Εθνοφρουράς και να εκτελέσω βολή εναντίον του αιτηθέντος 

στόχου…». Το πλοίο βρισκόταν ήδη σε συναγερμό. Τα πυροβόλα ήταν γεμάτα και σε 

πλήρη ετοιμότητα. Ο Κυβερνήτης ανακοίνωσε την απόφαση του από τα μεγάφωνα. 

Από παντού ακούσθηκαν ζητωκραυγές και πολεμικοί αλαλαγμοί. Με τέτοιο Κυβερ-

νήτη ήταν δυνατόν να μην είναι το ηθικό ακμαιότατο; Τι κι αν το αργοκίνητο πλοίο 

ήταν παμπάλαιο και με παρωχημένης τεχνολογίας οπλισμό! Μόνο η ψυχή μετράει! 
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Αστραπιαία το πλοίο ήταν έτοιμο για την εκτέλεση πυρών βομβαρδισμού. 

Στις τρεισήμισι άρχισε το πυρ που κράτησε μέχρι τις πεντέμισι. Μέσα σ’ αυτές τις 

δυο ώρες έπεσαν τόνοι τα πυρομαχικά στον Τουρκικό θύλακα αλλά και στο Διοικη-

τήριο των Τουρκοκυπρίων της περιοχής. Ο Συνταγματάρχης Ν. Γραβάνης που ανέ-

βηκε στο πλοίο και ο έφεδρος Σημαιοφόρος Παλαίστρος που ήταν Διοικητής του 

Ναυτικού Σταθμού της Πάφου, συνέβαλαν στην ορθή υπόδειξη των στόχων. Μόνο τα 

Μπόφορς έριξαν περισσότερα από εννιακόσια βλήματα! Το αποτέλεσμα ήταν εκπλη-

κτικό! Πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού άρχισαν να ανεβαίνουν σκοτεινιάζοντας 

τον ουρανό, ενώ λάμψεις και εκκωφαντικές εκρήξεις έβγαιναν από το θύλακα. 

Πολλοί Τούρκοι στρατιώτες παραδόθηκαν με όλο τον οπλισμό τους ενώ άλλοι 

στην προσπάθεια τους να διαφύγουν συνελήφθησαν αιχμάλωτοι από τις δυνάμεις 

του Στρατού Ξηράς που ήταν γύρω τους. Οι εγκαταστάσεις διαβιβάσεων των 

Τούρκων και γενικά όλες οι στρατιωτικές τους εγκαταστάσεις είχαν καταστρα-

φεί ολοσχερώς. Το ΛΕΣΒΟΣ είχε πετύχει απόλυτα τον σκοπό του. Οι Τουρκικές 

Δυνάμεις της Πάφου είχαν εξουδετερωθεί πλήρως! Μετά την ηρωική δράση του το 

ΛΕΣΒΟΣ και αφού είχε σχεδόν αδειάσει από πυρομαχικά, ξεκίνησε στις έξι παρά τέ-

ταρτο το απόγευμα για να επιστρέψει στη Βάση του. Οξυδερκής ο Κυβερνήτης αντε-

λήφθηκε ότι τέτοιες ενέργειες δεν θα έμεναν ασυγχώρητες. Αντί λοιπόν να πλεύσει 

προς Ναύσταθμο Σαλαμίνας έστρεψε προς Νότο. Που να φαντασθεί ο εχθρός ότι αυ-

τός θα κατευθυνόταν στην Αίγυπτο! Με αυτό τον τρόπο έσωσε το πλοίο του! Μακάρι 

να μπορούσε να ξανακάνει κάτι ανάλογο και για τον εαυτό του λίγα χρόνια αργότερα. 

 

Η παραπλανητική ενέργεια, που ήταν σωτήρια για το Αρματαγωγό ΛΕΣΒΟΣ 

είχε τεράστια επιτυχία. Τόσο μεγάλη που κανείς ούτε στα πιο τρελά του όνειρα δεν το 

φανταζότανε. Οι Τούρκοι με τα ανεπαρκή μέσα επικοινωνιών που είχαν διασωθεί με-

τά την καταστροφή του κέντρου των διαβιβάσεων τους από το ΛΕΣΒΟΣ, ανάφεραν 

την αποβίβαση των Ελλήνων στρατιωτών στην Πάφο και τον άγριο ναυτικό βομβαρ-

δισμό του θύλακα στον σταθμό Σταυροκόνου. Ο σταθμός αναμετέδωσε στην Τουρκι-

κή Διοίκηση το σήμα με υπερβολές, αναφέροντας όχι για ένα πλοίο άλλα για περισ-

σότερα. Ενημερώθηκε σχετικά ο Τούρκος Πρωθυπουργός Μπουλέντ Ετσεβίτ και ο 

Υφυπουργός των Ηνωμένων Πολιτειών Τζόζεφ Σίσκο ο οποίος κατέβαλε πολλές 

προσπάθειες να κατευνάσει τους Τούρκους. Παρ’ όλες τις προσπάθειες του όμως στις 

21 Ιουλίου, ώρα δώδεκα και δέκα ο Αρχηγός της Τουρκικής Αεροπορίας Πτέραρχος 

Εμίν Αλπκαγιά, αφού συνεννοήθηκε με τον Αρχηγό του Τουρκικού Ναυτικού Ναύ-

αρχο Κεμάλ Καγιατζιάν, διέταξε την καταστροφή «των ένδεκα Ελληνικών αποβατι-

κών που έπλεαν υπό την προστασία πέντε πλοίων κρούσεως», όπως εκείνος νόμιζε 

μέσα στη σύγχυση του. Σαρανταοκτώ Τουρκικά αεροπλάνα και συγκεκριμένα το 

Σμήνος 181 από την Αττάλεια, το 141 από το Μουρτενέ (Murtenay) και το 111 από 

το Εσκί Σεχίρ (Eski-Sehir), έσπευσαν στην περιοχή. Εκεί βρήκαν τα Τουρκικά Αντι-

τορπιλικά που με Διοικητή τον Πλοίαρχο Ιρφάν Τινάζ ΤΝ (Irfan Tinaz) είχαν καταφ-

θάσει για να βυθίσουν και εκείνα την «Ελληνική Δύναμη». Οι Τούρκοι Αεροπόροι 

νόμισαν ότι τα Τουρκικά Αντιτορπιλικά ήταν Ελληνικά και τους επετέθησαν. Δεν 

επετέθησαν όμως μόνο σ’ αυτά, αλλά και σ’ ένα ημιβυθισμένο πλοίο που είχε προσα-

ράξει στον ύφαλο Μουλιά νοτιοδυτικά της Πάφου και είχε εγκαταλειφθεί εκεί από 

καιρό. Τόσο μεγάλη ήταν η ορμητικότητα τους! 

 

Το Τουρκικό Ναυτικό δεχόμενο τα πυρά των αεροσκαφών απάντησε δυναμι-

κά, νομίζοντας και αυτό με τη σειρά του ότι είναι Έλληνες οι πιλότοι. Κάποια στιγμή 

όμως τα πλοία συνειδητοποίησαν την κωμικοτραγική πραγματικότητα αναγνωρίζο-

ντας τα αεροσκάφη. Ένας πιλότος που είχε διασωθεί από καταρριφθέν Τουρκικό αε-
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ροσκάφος και επέβαινε στο Αντιτορπιλικό Μ.Φεβζί Τσακμάκ (M.Fevzi Cakmak), 

κατάφερε να μπει στη συχνότητα των αεροσκαφών και να τους μιλήσει λέγοντας τους 

ότι προσβάλουν φίλια πλοία. Οι Τούρκοι Αεροπόροι όμως επειδή δεν ήξερε το σύν-

θημα της ημέρας, δεν τον πίστευαν. Άρχισαν λοιπόν να τον χλευάζουν εκφράζοντας 

μάλιστα και το θαυμασμό τους για το πώς αυτός ο «γκιαούρης» μίλαγε τόσο καλά τα 

Τούρκικα. Οι επιθέσεις έτσι συνεχίσθηκαν κανονικά χωρίς να δίνουν καμιά σημασία 

ούτε και στις Τουρκικές Σημαίες που ήταν επηρμένες στους ιστούς των πλοίων. Τέ-

τοια «κόλπα» αυτούς δεν τους ξεγελούσαν! Γι’ αυτό και η «επιτυχία» τους ήταν με-

γάλη. Μέσα σε λίγο χρόνο κατάφεραν να βυθίσουν το Αντιτορπιλικό Κοτσάτεπε 

(Kocatepe) με Κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο Γκιουβέν Ερκαγιά (Giouven Erkayia) 

T.N., (μετέπειτα Αρχηγό του Τουρκικού Ναυτικού) και να προκαλέσουν σημαντικές 

βλάβες και σοβαρούς τραυματισμούς στο προσωπικό στο Αντιτορπιλικού Αντάτεπε 

(Adatepe) με Κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο Ριζά Νουρ Οντζού (Rizah Nur Ontzu) TN 

και στο Αντιτορπιλικό Μ.Φεβζί Τσακμάκ. Υπήρξαν και αεροπορικές απώλειες. Κα-

ταρρίφθηκαν τουλάχιστον τρία Τουρκικά αεροπλάνα. Τα Τούρκικα καράβια, βα-

ριά πληγωμένα τράπηκαν σε φυγή αδιαφορώντας παντελώς για τους δυστυχισμέ-

νους ναυαγούς του Κοτσάτεπε που θαλασσοπνιγόντουσαν στα κύματα. Τραγική στ’ 

αλήθεια η μοίρα τους! Τους περίμενε φρικτός θάνατος από τα εγκληματικά πυρά των 

ομοεθνών τους αεροπόρων! Το θέαμα ήταν τουλάχιστον ανατριχιαστικό καθώς τα 

Τουρκικά αεροπλάνα πετώντας χαμηλά πολυβολούσαν τις σωστικές λέμβους και 

γενικά όπου έβλεπαν να επιπλέει άνθρωπος. Μετά απ’ αυτό το αποτρόπαιο έγκλη-

μα, τα αεροσκάφη απομακρύνθηκαν. Τότε προσέγγισε το Ισραηλινό εμπορικό πλοίο 

«Μααρότ Γιόμ» και άρχισε να περισυλλέγει τους ναυαγούς. Από ένα πλοίο τριακοσί-

ων περίπου ατόμων διασώθηκαν μόνο σαρανταδύο, τα οποία αποβιβάσθηκαν στην 

Χάιφα. Αυτοί ανάφεραν ότι από την εγκληματική ενέργεια των Τουρκικών αερο-

σκαφών φονεύθηκαν περισσότεροι από ογδόντα ναυαγοί, οι άλλοι πνίγηκαν. 

 

Η Τουρκική Αεροπορία ανάφερε αμέσως το «σημαντικό κατόρθωμα» της. 

Πανηγυρισμοί στο Επιτελείο επί τριήμερο! Το ίδιο και στο Γραφείο του Πρωθυπουρ-

γού. Μπράβο στα παλικάρια! Η Διεύθυνση Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, του Γε-

νικού Επιτελείου από την Άγκυρα έσπευσε να ανακοινώσει: «Παρά τις συνεχείς και 

μέχρι ακόμα και σήμερα το απόγευμα φιλικές μας προειδοποιήσεις, μία μεγάλη Ελ-

ληνική αποβατική νηοπομπή, με τη συνοδεία αεροσκαφών, διείσδυσε στην περιοχή 

που έχει κηρυχθεί απαγορευμένη από το βράδυ της 20ης Ιουλίου και προσέγγισε 

ανοικτά της Πάφου στις 16.00. Στα προειδοποιητικά πυρά της Τουρκικής αεροπο-

ρίας, η νηοπομπή απήντησε με πυκνά πυρά και κινήθηκε για να αποβιβάσει στη 

Πάφο στρατεύματα. Απετράπη όμως η αποβίβαση αυτή στον λιμένα της Πάφου, 

μετά από επιθέσεις της αεροπορίας μας οι οποίες προξένησαν βαριές απώλειες στα 

πολεμικά και τα αποβατικά πλοία της νηοπομπής». Ο δε Τουρκικός τύπος έγραφε 

πανηγυρίζοντας: «…Ο τουρκικός Στόλος ναυμαχώντας ηρωικά, έγραψε με χρυσά 

γράμματα μια νέα νίκη και βύθισε Ελληνικά πλοία στη Μεσόγειο». 

 

Τα μεσάνυκτα το Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ είχε απομακρυνθεί εξήντα μίλια νότια από το 

μαρτυρικό νησί. Μέσα στο πυκνό σκοτάδι πήρε πορεία δυτική. Ο ασύρματος δεν είχε 

εκπέμψει ούτε ένα σήμα για να μην εντοπισθεί η θέση του. Η σιγή «έσπασε» στις 

τρεισήμισι το πρωί για να αναφερθεί ένα δυσάρεστο συμβάν. Ένας πολιτικός υπάλ-

ληλος, οδηγός περονοφόρου οχήματος από το Ναύσταθμο, είχε πεθάνει από καρδια-

κή προσβολή. Από τότε το πλοίο, μακριά απ’ την ακτίνα δράσεως της Τουρκικής Αε-

ροπορίας, έδινε τακτικά το στίγμα του έχοντας κανονική επικοινωνία με το Αρχηγείο 

Ναυτικού. Στις 22 Ιουλίου και ώρα τρεις παρά δέκα το μεσημέρι, το πλοίο είχε φθά-
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σει στη Σητεία της Κρήτης. Εκεί περίμενε μέχρι να πέσει βαθύ σκοτάδι, οπότε στις 

δέκα και είκοσι τη νύκτα, απέπλευσε για το Ναύσταθμο Σαλαμίνας. Κατάπλευσε την 

επομένη ημέρα, δηλαδή την 23η Ιουλίου στις εννιά το βράδυ, περατώνοντας με τερά-

στια επιτυχία την αποστολή του.  

 

Ο Αντιναύαρχος τώρα πια Ελευθέριος Χανδρινός έχει φύγει από αυτό τον κό-

σμο. Ο Θεός να αναπαύει τη γενναία ψυχή του! Ένα «αυτοκινητιστικό» στη Δυτική 

Θράκη στις 17 Μαΐου του 1986, ενώ επέστρεφε στην Άγκυρα, όπου ήταν Ναυτικός 

Ακόλουθος τον οδήγησε στο κρεβάτι του πόνου. Με κακή την κατάσταση της υγείας 

του και σχεδόν παράλυτος πάλεψε σκληρά με το Χάρο μέχρι τις 27 Ιουλίου του 1994 

που έφυγε από αυτή την ζωή. Στην Πάφο υπάρχει γι’ αυτόν ηρώο ενώ ένας δρόμος 

και ένα δημοτικό άλσος φέρουν το δοξασμένο του όνομα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα 

που τον σκεπάζει και η θαλασσινή αύρα που έρχεται κάθε βράδυ για να δροσίσει 

το απέριττο μνήμα του ας φέρνει τα χαιρετίσματα των συναδέλφων του που τα-

ξιδεύουν υπερήφανα στο Αιγαίο, καθώς και την αγάπη όσων έτυχε να τον γνωρί-

σουν! 

 

 

 


