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Ενα 13χρονο αγόρι στην Αντί-
σταση ήταν ο Γιώργος Πατε-
ράκης που γεννήθηκε το 1931 

στη Σούγια της επαρχίας Σελήνου του 
νοµού Χανίων. Πολλά τα αναµνη-
στικά µετάλλια και οι τιµητικές δια-
κρίσεις που έχει λάβει για τον ρόλο 
του στην Αντίσταση, στην περίθαλψη 
των συµµάχων στην Κρήτη, αλλά και 
τη δραστηριότητα που επέδειξε πάνω 
από µισό αιώνα στην Αυστραλία, 
προκειµένου να µείνουν ζωντανά τα 
ιδεώδη της Ελλάδας και της Κρήτης 
ιδιαίτερα, να σφυρηλατηθούν και να 
µείνουν άτρωτοι οι δεσµοί µεταξύ 
των παλαιών πολεµιστών Αυστρα-
λών και Νεοζηλανδών µε τους Κρήτες 
της Αυστραλίας. Όταν εισέβαλαν οι 
Γερµανοί στην Κρήτη ο Γιώργος Πα-
τεράκης ήταν 10 χρονών αγόρι. Έζη-
σε την εισβολή του εχθρού στο νησί 
του, γεύτηκε την αγριότητα και την 
απειλή του θανάτου σε καθηµερινή 
βάση. Όλοι οι άντρες της οικογένειας, 
όλοι οι συγγενείς του ήταν στο βουνό 
κι εκείνος παρά το νεαρό της ηλικίας 
του, δε γινόταν να µείνει αµέτοχος. 
Αναλάµβανε από 13 χρόνων πολύ 
δύσκολες και επικίνδυνες αποστολές.

Ενθυµούµενος τις µέρες εκείνες 

δήλωσε: «∆ε φοβόµουν τίποτε. ∆εν 
ήξερα τι θα πει φόβος. Με κυνηγού-
σαν και ξέφευγα µέσα από τα χέρια 
τους. Πετούσα. Ένιωθα την καρδιά 
µου να φτερουγίζει, δεν ήταν όµως 
από φόβο. Ήταν από τη λαχτάρα να 
φέρω σε πέρας την αποστολή µου. Η 
δουλειά µου ήταν να µεταφέρω µηνύ-
µατα από το ένα πόστο στο άλλο».

Για τους συµµάχους που έκρυβαν 
οι Κρήτες µε κίνδυνο της ίδιας της 
ζωής τους αλλά και της ίδιας της οι-
κογένειάς τους, θα πει: «Κανείς δε 
δείλιαζε, κανείς δεν σκεφτόταν τον 
κίνδυνο που διέτρεχε αν τον έπιαναν 
οι Γερµανοί να κρύβει συµµάχους. 
Απλά ήξερε ότι έπρεπε να κάνει το 
καθήκον του απέναντι στον άνθρω-
πο. Εξάλλου, κανείς δεν ξεχνούσε ότι 
οι Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί ήταν 
εκεί για να µας στηρίξουν. Παρότι 
εθελοντές, έκαναν το παν να σώσουν 
την Κρήτη. Βρέθηκαν εγκλωβισµένοι, 
µέσα στη φωτιά του πολέµου και ανα-
γκάστηκαν να πάρουν τα βουνά. Ζη-
τούσαν καταφύγιο για να µη πιαστούν 
αιχµάλωτοι. Οι δικοί µας έκαναν το 
παν για να τους βοηθήσουν. Πρόσφε-
ραν το υπέρτατο αγαθό, αυτή την ίδια 
τη ζωή τους και αυτή της οικογένειάς 

τους. Γι’ αυτό και οι Αυστραλοί είναι 
τόσο ευγνώµονες και µέχρι σήµερα 
θυµούνται και µιλάνε µε συγκίνηση 
γι’ αυτές τις εµπειρίες που σφυρη-
λάτησαν δεσµούς ζωής. Εγώ, τους 
κουβαλούσα φαγητό στις σπηλιές. 
Αν µε έπιαναν οι Γερµανοί, δεν τη 
γλύτωνα». Ο Γιώργος Πατεράκης λέει 
ότι µόλις µετανάστευσε στην Αυστρα-
λία, τον Απρίλιο του 1959, έψαξε να 
βρει Αυστραλούς που είχαν παγιδευ-
τεί στην Κρήτη. «Η επιθυµία µου να 
εντοπίσω περισσότερους ήταν µεγά-
λη. Πήγα και στη Ν. Ζηλανδία. ∆εν 
ξεχνάνε και µας θεωρούν αδέλφια. 

Είχα την τιµή φέτος, µε πρωτοβου-
λία της Οργάνωσης Βετεράνων Αυ-
στραλών (RSL), να βρίσκεται το πορ-
τραίτο µου, µεταξύ των πολεµιστών 
στον εκθεσιακό χώρο του Μνηµείου 
του Αγνώστου Στρατιώτη. 

Ήταν µια τιµή που αποδόθηκε σε 
µένα µόνο, από όλη την κρητική πα-
τριά και µε συγκίνησε βαθύτατα. Επί-
σης µε τίµησαν µε µετάλλιο. Όλα αυτά 
σε αναγνώριση των υπηρεσιών µου 
προς τους συµµάχους Αυστραλούς 
και Νεοζηλανδούς». Η έκθεση των 
παλαιών πολεµιστών έχει ήδη µετα-
φερθεί στην Καµπέρα.

Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Λάρισας θα οδηγηθεί ο 65χρο-
νος για τον οποίο είχε εκδοθεί 

διεθνές ένταλµα σύλληψης για το 
φρικιαστικό έγκληµα µε θύµα έναν 
61χρονο, τον οποίο κατηγορείται 
ότι χτύπησε και έκαψε ζωντανό τον 
Νοέµβριο του 2008. Ο φερόµενος 
ως δράστης πήγε κατεπειγόντως 
στην Ελλάδα - από την Αυστραλία 
όπου βρισκόταν τα τελευταία χρόνια 

- µόλις ενηµερώθηκε για το ένταλ-
µα και την αναζήτησή του µέσω της 
Interpol και της Europol. Αµέσως 
µόλις έφτασε, παραδόθηκε στην 
Αστυνοµία δηλώνοντας ότι δεν 
έχει καµία σχέση µε το αποτρόπαιο 
έγκληµα που είχε γίνει στη Ραψάνη! 
Ο δολοφόνος είχε συναντήσει το 
θύµα σε δύσβατη αγροτική περιοχή 
του δηµοτικού διαµερίσµατος Ρα-
ψάνης στη Λάρισα. Του επιτέθηκε 

και τον χτύπησε στο θώρακα και το 
κεφάλι προκαλώντας του βαρύτατες 
κακώσεις, αλλά όσο ο 61χρονος 
ήταν ακόµη εν ζωή του έβαλε φωτιά 
προκαλώντας το θάνατό του! Η σο-
ρός του 61χρονου άνδρα είχε βρε-
θεί µερικώς απανθρακωµένη και, 
µετά από τριάµισι χρόνια έρευνας, 
οι αστυνοµικοί ανακοίνωσαν ότι 
είχε εξακριβωθεί η ταυτότητα του 
δολοφόνου.

∆εν έχει όρια η επινο-
ητικότητα των παρά-
νοµων κυκλωµάτων 

των επίορκων λειτουργών 
που απεργάζονται διάφο-
ρες κοµπίνες προκειµένου 
να αποµυζούν δηµόσιο 
χρήµα. Μετά τα επιδόµα-
τα-«µαϊµούδες», τις παρά-
νοµες συνταγογραφήσεις, 
τη λεηλασία των φαρµα-
καποθηκών, τις πλαστές 
ιατρικές γνωµατεύσεις 
και τις ανύπαρκτες εργα-
στηριακές εξετάσεις, µια 
νέα κοµπίνα έρχεται στο 
φως. Το εν λόγω σκάνδα-
λο έρχεται στο προσκήνιο 
ύστερα από εµπιστευτική 
επιστολή που απέστειλε 
ο Γενικός Επιθεωρητής 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης κ. 
Λέανδρος Ρακιντζής προς 
τη διοίκηση του ΟΓΑ. 
Αναφέρει ο κ. Ρακιντζής: 
«Περιήλθε εις γνώση του 
γραφείου µας περίπτωση 
απάτης σε βάρος των συµ-
φερόντων του ΟΓΑ και 
συγκεκριµένα αναφέρθη-
κε ότι Έλληνες οµογενείς 
της Αυστραλίας και του 
Καναδά, ασφαλισµένοι 
στον ΟΓΑ, καταλείπουν τα 
βιβλιάρια υγείας τους σε 
φαρµακεία, όπου συντα-
γογραφούνται πανάκριβα 
φάρµακα και εν συνεχεία 
αποστέλλονται στους δι-
καιούχους κατοίκους εξω-
τερικού µε courier. Κύριε 
διοικητά, διά της παρού-
σης παρακαλούµε όπως 
ενηµερώσετε το Γραφείο 
µας αν είναι δυνατόν µε 
διασταυρώσεις στοιχεί-
ων του Οργανισµού που 
εποπτεύετε να εντοπιστεί 
η συστηµατική συνταγο-
γράφηση και υπερκατανά-
λωση πανάκριβων σκευα-
σµάτων και η ταυτοποίηση 
των στοιχείων αυτών µε 
συγκεκριµένους ασφαλι-
σµένους και συνταγογρα-
φούντες ιατρούς».

ΚΑΛΟΣΤΗΜΕΝΗ 
ΑΠΑΤΗ

Η κοµπίνα, όπως ανα-
φέρουν πληροφορίες που 
έχει στη διάθεσή του η 
εφηµερίδα των Αθηνών, 
«Το Βήµα», έχει προσλά-
βει ευρείες διαστάσεις και 
λειτουργεί ως εξής: φαρ-

µακοποιοί προµηθεύονται 
πανάκριβα φάρµακα από 
φαρµακαποθήκες χωρίς 
την έκδοση σε ορισµένες 
περιπτώσεις ούτε καν των 
αναγκαίων τιµολογίων µε 
αποτέλεσµα το ∆ηµόσιο να 
χάνει τεράστια έσοδα από 
φοροδιαφυγή. Τα φάρ-
µακα αυτά - ορισµένα κο-
στίζουν πάνω από 1.000 
ευρώ - συνταγογραφού-
νται παράνοµα από για-
τρούς και αναγράφονται 
στα βιβλιάρια των «ασθε-
νών» από την Αυστραλία 
και τον Καναδά που έχουν 
στην κατοχή τους οι φαρ-
µακοποιοί. Κατόπιν, τα 
φάρµακα παίρνουν τον 
δρόµο προς το εξωτερικό. 

Αποτέλεσµα της δράσης 
του κυκλώµατος είναι τα 
ασφαλιστικά ταµεία και 
κυρίως ο ΟΓΑ, στον οποίο 
διατηρούν τα ασφαλιστικά 
τους δικαιώµατα µετανά-
στες ή οµογενείς του εξω-
τερικού, να χάνουν τερά-
στια ποσά. Στο κύκλωµα 
εµπλέκονται φαρµακαπο-
θήκες µε έδρα την Ελλάδα 
και Έλληνες γιατροί και 
φαρµακοποιοί, οι οποίοι 
θησαυρίζουν από τη φο-
ροδιαφυγή. 

Η κοµπίνα αυτή µάλι-
στα, όπως επισηµαίνουν 
προς «Το Βήµα» οι γνω-
ρίζοντες, έρχεται να «συ-
µπληρώσει» εκείνη που 
είχε στηθεί πριν από λίγο 
χρονικό διάστηµα µε πρω-
ταγωνιστές ορισµένους 
υπεύθυνους φαρµακα-
ποθηκών νοσηλευτικών 
ιδρυµάτων της χώρας. Οι 
εν λόγω µε τη συνδρο-
µή γιατρών και στελεχών 
φαρµακευτικών εταιρειών 
άδειαζαν ουσιαστικά τις 
φαρµακαποθήκες - ακό-
µη και από ψυχοτρόπες 
ουσίες, που χορηγούνται 
αυστηρά µε ιατρική συ-
νταγή και για τη θεραπεία 
ευαίσθητων παθήσεων 
- και έστελναν φάρµακα 
σε χώρες των Βαλκανίων 
και της Μέσης Ανατολής. 
Γι’ αυτό τον λόγο µάλιστα 
«αξιοποιούσαν» και ανύ-
παρκτους «ιατρικούς φα-
κέλους» οικονοµικών µε-
ταναστών που διαµένουν 
στη χώρα µας.

Οι Αυστραλοί τίµησαν οµογενή 
που στη Μάχη της Κρήτης 
τους έσωσε τη ζωή
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Κομπίνα 
με εξαγωγές 
πανάκριβων 
σκευασμάτων

Πήγε στην Ελλάδα από την Αυστραλία 
για να παραδοθεί!


