Στο Μαλεβίζι ο Υπουργός Ναυτιλίας Θ. Δρίτσας και η ηγεσία του Λιμενικού Σώματος – Συνάντηση

Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016
Σε μια σεμνή τελετή, παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ.
Θοδωρή Δρίτσα, της ηγεσίας του Λιμενικού Σώματος και τοπικών αρχών, η Δημοτική Αρχή
Μαλεβιζίου και η Δ.Κ. Γαζίου τίμησαν την μνήμη του Ήρωα Λιμενοφύλακα Μαρίνου Ζαμπάτη,
δίνοντας το όνομά του σε οδό της Αμμουδάρας.
Μέσα σε συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας
Μαμουλάκης, ο Υπουργός κ Θοδωρής Δρίτσας, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος
Αντιναύαρχος Σταμάτης Ράπτης και ο Διοικητής της 7ης Περιφερειακής Διοίκησης
Λιμενικών Αρχών Κρήτης και Κεντρικός Λιμενάρχης Ηρακλείου κ. Δημήτρης Σαιτάκης,
αναφέρθηκαν στη σημασία της εκδήλωσης ονοματοδοσίας, στην Ηρωική φυσιογνωμία του
Λιμενοφύλακα Μαρίνου Ζαμπάτη, στις πολλές αντιξοότητες και την επικινδυνότητα της
δράσης του Λιμενικού, αλλά και στο υψηλό φρόνιμα των στελεχών του Σώματος, που
εξασφαλίζουν την ασφάλεια στις θάλασσές μας.
Σε συνάντηση που ακολούθησε, ο Δήμαρχος Κ. Μαμουλάκης έθεσε στον Υπουργό μια σειρά
ζητημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, όπως είναι η επέκταση του αλιευτικού
καταφυγίου της Παντάνασσας για το οποίο η Δημοτική Αρχή χρηματοδοτεί τις μελέτες και
αναζητά πρόγραμμα χρηματοδότησης του έργου, αλλά και το φλέγον ζήτημα των
μισθωμάτων και των λιμενικών τελών των εγκατεστημένων οχλουσών μονάδων των
Ληνοπεραμμάτων (ΔΕΗ, πετρέλαια, τσιμέντα, κλπ) που εισπράττονται από τον Ο.Λ.Η.
Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Γ. Θεοτοκάς, οι
Βουλευτές Ηρακλείου Σ. Βαρδάκης και Ν. Ηγουμενίδης, ο εκπρόσωπος του Ευρωβουλευτή Μ.
Κεφαλογιάννη, Κ. Κεφαλογιάννης, ο Α΄ Υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος Θ. Κλιάρης, ο
Διευθυντής του Γραφείου του Αρχηγού Αλ. Λαγουρός, ο Πρόεδρος του Ο.Λ.Η. Απ. Φιλιππής,
σύσσωμη η Δημοτική Αρχή Μαλεβιζίου, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαζίου Γ. Κοτσυφός, ο
Γραμματέας της Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Παυλιδάκης, στελέχη του Λιμενικού Σώματος και
κάτοικοι της περιοχής.
Ποιος ήταν ο Μαρίνος Ζαμπάτης
Ο Λιμενοφύλακας Μαρίνος Ζαμπάτης υπηρετούσε στο Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών της
Λιμενικής Αρχής Κέρκυρας, όταν τις πρωινές ώρες της 27ης Απριλίου 1997, στα 25 του
χρόνια, άφησε την τελευταία του πνοή στη θαλάσσια περιοχή όρμου Παγανιά Θεσπρωτίας,
ηρωικά μαχόμενος για την ασφάλεια και την ακεραιότητα των θαλάσσιων συνόρων μας και
συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια συμπλοκής με Αλβανούς.
Ήταν ξημερώματα Μεγάλης Παρασκευής, τότε που ο Μαρίνος Ζαμπάτης έπεσε νεκρός σε
επιχείρηση καταδίωξης Αλβανών εμπόρων ναρκωτικών. Σύμφωνα με τη γνωμάτευση της
Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής, ο Ζαμπάτης "απεβίωσε συνεπεία βαρείας
κρανιοεγκεφαλικής κακώσεως, συνεπεία τραύματος εκ πυροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια
εμπλοκής πλωτού περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
με άλλο ταχύπλο σκάφος"
Είχε γεννηθεί στην Πρέβεζα στις 28 Μαρτίου 1972 και κατατάχθηκε στο Λιμενικό Σώμα στις
4 Σεπτεμβρίου 1995 ως δόκιμος λιμενοφύλακας. Ήταν παιδί βιοπαλαιστών, από το
Μεγανήσι Λευκάδας. Ο πατέρας του, ναυτικός, αγωνιζόταν στη θάλασσα και η μητέρα του
αγωνιζόταν στο σπίτι για την ανατροφή του γιου της. Μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον που
τον έκανε να εκτιμά τον κόπο των άλλων και έμαθε να προσφέρει και να συμπαραστέκεται
σε όποιον το είχε ανάγκη. Από μικρός δούλευε, ενώ παράλληλα πήγαινε και σχολείο. Όσοι
τον γνώρισαν μαγεύτηκαν από την περηφάνεια του, την πηγαία καλοσύνη του, το χαμόγελό

1/2

Στο Μαλεβίζι ο Υπουργός Ναυτιλίας Θ. Δρίτσας και η ηγεσία του Λιμενικού Σώματος – Συνάντηση μ

του, την ανιδιοτέλειά του, το ελεύθερο πνεύμα του, την τόλμη του. (πληροφορίες από την
ιστοσελίδα του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος)
Ο χαιρετισμός του Δημάρχου Κώστα Μαμουλάκη
Ο Δήμος Μαλεβιζίου σήμερα, τιμάει έναν σύγχρονο Ήρωα της πατρίδας μας.
Ένα άξιο στέλεχος του Λιμενικού Σώματος, που έπεσε στο βωμό του καθήκοντος, ηρωικά
μαχόμενος για την ασφάλεια και την ακεραιότητα των θαλασσίων συνόρων μας. Τιμά τον
Λιμενοφύλακα Μαρίνο Ζαμπάτη.
Τον Ήρωα που σε ηλικία μόλις 25 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή στη θαλάσσια
περιοχή του όρμου της Παγανιάς Θεσπρωτίας, πέφτοντας νεκρός από τις σφαίρες των
(Αλβανών) εμπόρων ναρκωτικών που καταδίωκε με το πλωτό του Λιμενικού Σώματος, μαζί
με συναδέλφους του. Κάνουμε ως Δημοτική Αρχή το ελάχιστο, για να μείνει ζωντανή η
μνήμη του Ήρωα Λιμενοφύλακα.
Παρά το ότι βρισκόμαστε αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την ιδιαίτερη
πατρίδα του, το Μεγανήσι, γνωρίζουμε ότι ο Μαρίνος Ζαμπάτης, όταν φυλούσε τα
θαλάσσια σύνορα της χώρας μας, είχε κι εμάς κατά νου, εδώ στην Κρήτη. Όπως μας έχουν
στο νου τους όλα τα αξιόμαχα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, στις καθημερινές τους
περιπολίες στις θάλασσές μας. Κι ο συμβολισμός αυτής της ονοματοδοσίας της οδού του
Δήμου μας, σε «οδός Ζαμπάτη Μαρίνου», που έγινε έπειτα από πρόταση του Προέδρου της
Δ.Κ. Γαζίου και επίσης Λιμενικού, Γιάννη Κοτσυφου, είναι πώς οι Ήρωες της πατρίδας μας,
δεν πρέπει να λησμονούνται. Και το μήνυμα της θυσίας τους, πρέπει να γίνεται γνωστό σε
όλους και να μένει αναλλοίωτο με τα χρόνια. Η θυσία τους είναι αναπόσπαστο κομμάτι της
ιστορίας της πατρίδας μας και λαός που ξεχνά την ιστορία του, είναι ως γνωστόν
καταδικασμένος!
Κύριε Αρχηγέ του Λιμενικού Σώματος, απευθυνόμενος μέσω υμών σε όλα τα άξια στελέχη
του Λιμενικού, θα ήθελα να κάνω μόνο μια ευχή: Μακάρι να ήσασταν «αχρείαστοι». Να μην
διακινδυνεύατε ούτε μια στιγμή τη ζωή σας. Επειδή όμως αυτό, δυστυχώς δεν είναι εφικτό,
εύχομαι ο προστάτης σας ο Άι Νικόλας και η Παναγία, να είναι πάντα στο πλευρό σας. Στην
πλώρη κάθε σκάφους σας. Δίπλα σε κάθε γυναίκα και άνδρα του Σώματος που φεύγει από
το σπίτι του το πρωί, χωρίς να ξέρει αν θα γυρίσει πίσω. Μπορεί εμείς να μην έχουμε τη
δυνατότητα να αντιληφθούμε τους κινδύνους που καθημερινά βιώνετε, αλλά να ξέρετε πώς
κάθε φορά που βλέπουμε τα σκάφη σας να βγαίνουν για περιπολία, οι ευχές μας για καλή
επιστροφή, σας συνοδεύουν!
Κλείνοντας τον σύντομο αυτόν χαιρετισμό, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κατοίκους
της περιοχής και την κ. Μαρία Μαρούση Μακριδάκη από τον σταθμό Μελισσάκια για την
υποδοχή τους, καθώς και τον Πρόεδρο της Δ.Κ. Γαζίου Γιάννη Κοτσυφό για την εξαιρετική
πρωτοβουλία. {gallery}../ArticleImages/Grafeio_Typou/Deltia_Typou/2016/08/2016_08_31_za
mpaths_onomatodosia{/gallery}
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