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Ναύαρχος Γ. Ζαµπέλλας: Ελληνικής 
καταγωγής ο Αρχηγός του Βρετανικού 
Βασιλικού Ναυτικού

Ανώτατος αξιωµατικός του Βρετανικού Βασιλικού 
Ναυτικού, ελληνικής καταγωγής. Φέρει τον βαθ-
µό του ναυάρχου, τον τίτλο του σερ και από τις 9 
Απριλίου του 2013 ανέλαβε την αρχηγία του Βρε-
τανικού Βασιλικού Ναυτικού, του πολεµικού ναυ-
τικού µε τη µακραίωνη ιστορία και τη σηµαντική 
συνεισφορά στη δηµιουργία και την ακµή της πά-
λαι ποτέ διαλαµψάσης Βρετανικής Αυτοκρατορίας.
O Γιώργος Ζαµπέλας (George Zambellas) γεννή-
θηκε στις 4 Απριλίου 1958 στη Νότια Ροδεσία 
(σηµερινή Ζιµπάµπουε). Είναι γιος του Μιχάλη 
Ζαµπέλα και της Ρόζµαρι Λίντσεϊ. Ένας από τους 
θείους του ήταν ο Απόστολος Ζαµπέλας, δεξί χέρι 
του Αριστοτέλη Ωνάση. Η οικογένεια Ζαµπέλα 
κατάγεται από την Αίγυπτο, µε ρίζες στα ∆ωδε-
κάνησα.
Ο Γιώργος Ζαµπέλας, αφού ολοκλήρωσε τις εγκύ-
κλιες σπουδές του στη Ροδεσία, µετέβη στην Αγ-
γλία για ανώτερες σπουδές. Το 1980 αποφοίτησε 
από το Πανεπιστήµιο του Σαουθάµπτον µε πτυχίο 
αεροναυπηγού. Στις 17 Σεπτεµβρίου του ίδιου 
χρόνου κατετάγη στο Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό 
ως ανθυποπλοίαρχος και αρχικά υπηρέτησε ως πι-
λότος ελικοπτέρων. Το 1982 νυµφεύεται την Τζέιν 
Λε Κιούντενεκ, µε την οποία θα αποκτήσει τρεις 
γιους.
Το 1990 φοίτησε στη σχολή επιτελών του ναυτι-
κού και το1991 ανέλαβε κυβερνήτης του ναρκα-
λιευτικού HMS Cattistock. Στις 30 Ιουνίου 1994 
προήχθη σε αντιπλοίαρχο και τον επόµενο χρόνο 
ανέλαβε κυβερνήτης της φρεγάτας HMS Argyll, η 
οποία περιπολούσε στην Καραϊβική σε επιχειρή-
σεις κατά του παράνοµου εµπορίου ναρκωτικών.
Μετά από µία σύντοµη θητεία στο Επιτελείο, κατά 
την οποία συµµετείχε στην αναθεώρηση της στρα-
τηγικής άµυνας (National Defence Review), επα-
νήλθε στην επιχειρησιακή δράση το 1999 ως κυ-
βερνήτης της φρεγάτας HMS Chatham, η οποία 
συµµετείχε σε επιχειρήσεις στα ανοικτά της ∆υτι-
κής Αφρικής (Operation Palliser), κατά τη διάρ-
κεια του Εµφυλίου Πολέµου στην Σιέρα Λεόνε. Για 
τη δράση του, ο Ζαµπέλας τιµήθηκε µε τον Σταυρό 
των Εξαίρετων Πράξεων το 2001.
Το 2002 προήχθη σε πλωτάρχη, υπηρέτησε ως 
επιτελάρχης στο βρετανικό ΓΕΕΘΑ και συµµετεί-
χε στη χάραξη των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια 
της εισβολής στο Ιράκ. Το 2005 ανέλαβε τη δι-
οίκηση των αµφίβιων δυνάµεων του Βρετανικού 
Ναυτικού.
Στις 29 Αυγούστου 2006 προήχθη σε υποναύαρχο 
και τοποθετήθηκε στο επιτελείο, όπου σχεδίασε το 
νέο δόγµα του ναυτικού. Το 2011 προήχθη σε αντι-
ναύαρχο και ανέλαβε υποδιοικητής του βρετανικού 
στόλου και τον επόµενο χρόνο ανέλαβε διοικητής. 

Τιµήθηκε δύο φορές από τη βασίλισσα Ελισάβετ 
για την προσφορά του. Για τους επιχειρησιακούς 
χειρισµούς του στον εµφύλιο πόλεµο της Σιέρα 
Λεόνε, τιµήθηκε µε τον Σταυρό ∆ιακεκριµένης 
Υπηρεσίας το 2001 και το 2006 µε τον τίτλο του 
ιππότη-διοικητή του Τάγµατος του Λουτρού κι έγι-
νε σερ.
«Οι νέοι είναι το µέλλον και είµαι βαθιά πεπεισµέ-
νος ότι θα καταφέρουν µε ευκολία να ξεπεράσουν 
όσα πέτυχε η δική µου γενιά» δηλώνει.
Στις 6 Ιανουαρίου 2013 προήχθη σε ναύαρχο και 
λίγες ηµέρες αργότερα (24 Ιανουαρίου) ο υπουρ-
γός Άµυνας της Μεγάλης Βρετανίας, Φίλιπ Χάµοντ, 
ανακοίνωσε ότι ο ναύαρχος Ζαµπέλας θα αναλά-
βει αρχηγός του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού 
(First Sea Lord).
Ο βρετανός υπουργός Άµυνας, τον εξήρε για τον 
εκσυγχρονισµό της επιχειρησιακής σκέψης του 
Βασιλικού Ναυτικού και σαν Πρώτος Λόρδος της 
Θάλασσας έχει υποχρέωση να διατηρεί το αξιόµα-
χο, το ηθικό και την επάρκεια του Στόλου και να 
υποστηρίζει τον Γενικό Γραµµατέα στην διαχείριση 
και κατεύθυνση των Ένοπλων ∆υνάµεων.

Α. Καλανγκός: O γιατρός 
των φτωχών παιδιών

Τον έχουν χαρακτηρίσει σύγχρονο ιεραπόστο-
λο της Ιατρικής και όχι άδικα. ∆εν τον ενδιαφέ-
ρουν, ούτε οι τίτλοι, ούτε τα αξιώµατα. Μαθητής 
του Αλέν Καρπεντιέ και του Μαγκντί Γιακούµπ, µε 
τον οποίο στη συνέχεια συνεργάστηκε στενά, ο Αυ-
ξέντιος Καλανγκός κατέχει διευθυντική θέση στην 
Καρδιοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµιακού 
Νοσοκοµείου της Γενεύης. Τι σηµασία έχουν όµως 
όλα αυτά, µπροστά στις 9.000 επεµβάσεις που έχει 
κάνει την τελευταία δεκαετία σε άπορα παιδιά;
Το 1998, ο Αυξέντιος Καλανγκός ίδρυσε το φιλαν-
θρωπικό ίδρυµα «Coeurs pour tous» (Καρδιές για 
όλους), και από τότε, πλαισιωµένος από µια οµάδα 
χειρουργών µε κοινά ιδανικά, προσφέρει ανεκτί-
µητες ιατρικές υπηρεσίες στους ανθρώπους που 
έχουν την ανάγκη του ανά τον κόσµο.
Αποφοίτησε το 1984 σε ηλικία 23 ετών, από την 
Αµερικανική Ιατρική Σχολή της Κωνσταντινού-
πολης, ειδικεύτηκε στη χειρουργική στο Λονδίνο 
και στη συνέχεια αφιέρωσε πέντε επιπλέον χρόνια 
σπουδών προκειµένου να αφοσιωθεί στην καρδι-
οχειρουργική παιδιών και νεογνών στο Παρίσι και 
στις ΗΠΑ, για να γίνει τελικά τακτικός καθηγητής 
στο πανεπιστήµιο της Γενεύης στα 40 του.
Αγαπά τη µυρωδιά της κανέλας, έχει πάντα ένα 
µπουκαλάκι µε αυτό στο γραφείο του. Ο ίδιος δη-
λώνει ότι τον αναζωογονεί, παράλληλα όµως του 
θυµίζει και τον τόπο καταγωγής του, την Πόλη.
Γιος γιατρού, ο πατέρας του ήταν παθολόγος, αρχί-
ατρος του παιδικού νοσοκοµείου Μπαλουκλί στην 

Κωνσταντινούπολη. Ακολούθησε κατά γράµµα τα 
λόγια του, να µην έχει ως σκοπό τη ζωή του τα 
χρήµατα αλλά τα έργα. ∆εν είναι να απορεί κανείς, 
που ένας δρόµος στην Κωνσταντινούπολη έχει πά-
ρει το όνοµα του πατέρα του, ο οποίος πέθανε το 
2004, έχοντας συµπληρώσει 65 συναπτά έτη προ-
σφοράς προς τους ασθενείς. Ένας άνθρωπος, για 
τον οποίο οι Τούρκοι λένε ακόµη και σήµερα, πως 
«µπορούσε να γιατρεύει κάθε ασθένεια!»
Από συνεντεύξεις:
«Σας λέω µετά λόγου γνώσεως πως όλα αυτά τα 
χρόνια όσο ακριβώς προχώρησα σε επιστηµονικό 
και σε φιλανθρωπικό επίπεδο, άλλο τόσο προσπα-
θώ να είµαι ταπεινός, και αυτό είναι το µεγαλύτερο 
ιδανικό στη ζωή». 
«Στην Υεµένη, που είναι η βάση µου, χειρουργώ 
κάθε µήνα περίπου σαράντα µε πενήντα περιστατι-
κά. Όταν ταξιδεύω για φιλανθρωπικό σκοπό, είµαι 
ικανός να χειρουργήσω περίπου πενήντα περιστα-
τικά µέσα σε δέκα µέρες, για να αυξήσω τον αριθ-
µό των παιδιών που περιµένουν µήνες και χρόνια 
να υποβληθούν σε επέµβαση. Υπερβαίνω τις δυ-
νάµεις µου. ∆ουλεύω περίπου δεκαοχτώ ώρες την 
ηµέρα και τα Σαββατοκύριακα».
«Από τα παιδικά µου χρόνια θυµάµαι ότι ο πατέρας 
µου έλεγε να αφουγκράζοµαι τον πόνο των ανθρώ-
πων και ειδικά αυτών που ζούνε στη φτώχεια.»
«Πιστεύω στον Θεό. Πρέπει να ξέρετε πως κάθε 
φορά που χειρουργώ πάνω από το χειρουργικό 
τραπέζι δεν κάνω τίποτα άλλο από το να επικαλού-
µαι τον Θεό. Αµέσως µετά, όταν όλα πάνε καλά, σε 
κάθε ευκαιρία θαυµάζω το έργο του Θεού πάνω σε 
µας τους ανθρώπους. Ναι, λοιπόν, πιστεύω στον 
Θεό. Άλλωστε, ο παππούς µου ήταν ιερέας.»
«Ετρεχα πέντε χιλιόµετρα τη µέρα, αλλά τα παράτη-
σα. Οµως, δεν καπνίζω, προσέχω τον τρόπο δια-
τροφής, τρώω λίγο - το πρωί ένα µήλο, το µεσηµέρι 
δεν προλαβαίνω να φάω, το βράδυ όταν επιστρέ-
ψω, ένα ψητό ψάρι συνήθως, µε λαχανικά.»
«Στον Tρίτο Kόσµο, σε ξεχασµένα σηµεία της Γης 
βρήκα κάτι, που µπορεί να κτίσει το νόηµα της ψυ-
χής µου. Οι χώρες, όπως η Ελβετία, δεν µε έχουν 
ανάγκη - εγώ σήµερα αδειάζω αυτή την έδρα, κά-
ποιος άλλος θα πάρει τη θέση µου. Σ’ εκείνα, όµως, 
τα µέρη όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευ-
σης, η παρουσία µας έχει µεγάλη σηµασία. Κανείς 
δεν µπορεί να καταλάβει, αν δεν το ζήσει, την άµε-
ση ανάγκη που έχουν τα παιδιά σε αυτές τις χώρες, 
από ανθρώπους που είναι έτοιµοι να προσφέρουν 
ό,τι εµείς, ακόµη και σε συνθήκες κινδύνου. Ποτέ 
δεν το σκέφτηκα αυτό, γιατί δεν έχω φόβους στη 
ζωή µου. Κι εάν δεν είχα οικογένεια, θα µπορού-
σα να τα παρατήσω όλα και να ζήσω εκεί. Οσο... 
για τις τελικές υπαρξιακές απαντήσεις, τις έχει ο 
Θεός κι αυτή είναι η καλή πλευρά της ζωής. Με 
την αναζήτηση µπορεί να φτάσουµε σε ένα ανώτε-
ρο πνευµατικό επίπεδο, κάνοντας θετικές πράξεις 
και δίνοντας κίνητρο στους άλλους ανθρώπους να 
βοηθήσουν. Και τότε, θα µπορούµε µια µέρα να 
πούµε «έκανα κάτι που θα µείνει»»!
«Η ιστορία της οικογένειάς µου αρχίζει από τον 8ο 
αιώνα, µια βυζαντινή οικογένεια που εξελίχτηκε 
ώς τη σύγχρονη εποχή. Ως Ελληνας της διασπο-
ράς, θα πω και η πατρίδα.»
«Ο Θεός µού έδωσε µια ορισµένη ζωή, ορισµένες 
µέρες που είναι η ύπαρξή µου σε αυτό τον κόσµο 
και µια θετική φύση αγάπης. Οτι µου «ζητάει»να 
δώσω νόηµα σε αυτή τη ζωή, χτίζοντας κάτι το θε-
τικό, όχι µόνο για τα προσωπικά µου, αλλά και για 
τους άλλους - αυτό αντιλαµβάνοµαι. Και ξέρω ότι, 
όταν ο άνθρωπος µεγαλώνει και ρίχνει µια µατιά 
στο παρελθόν, κάνει έναν απολογισµό πράξεων: 
«από πού ξεκίνησα και πού έφτασα»».

Άρατε πύλας… οι Ελληνες της διασποράς…
Ο 

ι ΄Ελληνες από την αρχαι-
ότητα ταξίδεψαν, µετανά-
στευσαν, επηρέασαν και 
δέχθηκαν επιρροές. Η µα-

κραίωνη ιστορία του Έλληνα µετα-
νάστη, πρόσφυγα, ταξιδευτή, έχει 
να επιδείξει έναν λαό που ξέρει όχι 
µόνο να αγωνίζεται και να επιβι-
ώνει, αλλά και να ξεχωρίζει µε τα 
επιτεύγµατά του όπου κι αν βρεθεί.
Κατά τον εικοστό αιώνα, ο ελληνι-
σµός έγραψε ένα µεγάλο κεφάλαιο 
στη µεταναστευτική του ιστορία. 
Σήµερα, έχετε την ευκαιρία ως Έλ-
ληνας οµογενής να µιλήσετε για 
την πορεία σας, η οποία θα αποτυ-
πωθεί σε µια επιµεληµένη έκδοση, 
για τον εαυτό σας και τα παιδιά σας.
Κρατήστε την αξιόλογη ιστορία των 
προγόνων σας, την οποία αν δεν 
γράψετε θα χαθεί στον χρόνο. Εί-
ναι η πνευµατική και πολιτισµική 
παρακαταθήκη σας. Προσφέρετε 
τον θησαυρό της µνήµης σας στην 
επόµενη γενιά.
Ο δυναµισµός και η αποφασιστικό-
τητα του Ελληνικού στοιχείου στη 
διασπορά προκαλεί συγκίνηση και 
δίνει ελπίδα στη µητέρα πατρίδα 
ότι η φλόγα που ονοµάζεται «Ελλη-
νισµός» δεν σβήνει και θα ξαναπά-
ρει τις πρωτοβουλίες που απαιτού-
νται για «Να σηκώσουµε όλοι µαζί 
ξανά την Ελλάδα µας ψηλά».
Οι Έλληνες της διασποράς είναι 
ανιδιοτελείς και ταυτόχρονα οι κα-
λύτεροι πρεσβευτές και αντιπρό-

σωποι των συµφερόντων και του 
Ελληνισµού. 
Το µόνο που ζητούν από την πατρί-
δα είναι να µην τους αγνοούµε!
Με αυτή την απλή παραδοχή σήµε-
ρα, περισσότερο παρά ποτέ, είναι 
επιτακτική η ανάγκη µιας εθνικής 
πρωτοβουλίας µε στόχο τη συνένω-
ση και τη συνεργασία όλων των δυ-
νάµεων του Ελληνισµού, την κατα-
µέτρηση των δυνάµεών µας και τη 
δηµιουργία µηχανισµών επικοινω-
νίας µεταξύ της Οµογένειας και της 
Μητροπολιτικής Ελλάδας για την 
υποστήριξη και υπεράσπιση των 
εθνικών δικαίων, ιδιαίτερα στις 
κρίσιµες προκλήσεις που θέτουν οι 
νέες συνθήκες. Νέοι δρόµοι ανοί-
γονται µπροστά µας, δρόµοι κινδύ-
νου αλλά και ευκαιριών.
Κυριότερη προϋπόθεση της εθνι-
κής πρωτοβουλίας είναι η διατή-
ρηση ενιαίου µετώπου του Ελληνι-
σµού.
Κορυφαίες προσωπικότητες της 
οµογένειας διακρίνονται σε διάφο-
ρους τοµείς σε κάθε γωνιά του κό-
σµου, στην Αµερική, την Ευρώπη, 
την Αυστραλία, την Αφρική που θέ-
λουν, µπορούν και ποθούν να βοη-
θήσουν την πατρίδα µα δεν ξέρουν 
πώς. Που θέλουν να προσφέρουν 
τη γνώση τους και δε βρίσκουν 
ακόµα το θεσµικό δίαυλο που θα 
τους κάνει ενεργούς πολίτες.
Ο Οικουµενικός Ελληνισµός µπο-
ρεί να αλλάξει τη µοίρα µας και 

πρέπει να το νιώσουµε και να το 
πιστέψουµε σήµερα, περισσότερο 
από ποτέ άλλοτε, ιδιαίτερα οι εν 
Ελλάδι Έλληνες.
Αυτοί είναι η δύναµή µας στο σύγ-
χρονο παγκόσµιο γίγνεσθαι, για-
τί υποστηρικτές και ευεργέτες της 
Ελλάδας είναι οι ίδιοι οι Έλληνες. 
Ο Ελληνισµός αυτός, σε όποια γω-
νία της Γης και να βρίσκεται, πάντα 
νιώθει, πάντα πονάει και σκέφτεται 
την Ελλάδα.
Υπάρχει ένας συγκλονιστικός στί-
χος της Οδύσσειας (Α΄ 57):
«Οδυσσεύς ιέµενος και καπνόν 
αποθρώσκοντα νοήσαι ης γαίης, 
θανείν ιµείρεται…»
Ο σύγχρονος Οδυσσέας, δεν παρα-
µένει αιχµάλωτος της Καλυψώς σε 
µακρινά νησιά.
∆εν ψάχνει στο ορίζοντα «καπνόν 
αποθρώσκοντα»…
Είναι µακριά από την πατρίδα του. 
Κι είναι κοντά.
Είναι µόνος του. Κι είναι, ταυτό-
χρονα µε χιλιάδες συµπατριώτες 
του.

ΠΡΟΤΑΣΗ

23 Ψαλµός τω ∆αυΐδ. της µιας 
Σαββάτων.
«Αρατε πύλας οι άρχοντες υµών· και 
επάρθητε πύλαι αιώνιοι και εισελεύ-
σεται ο βασιλεύς της δόξης. Τίς έστιν 
ούτος ο βασιλεύς της δόξης; Κύριος 
κραταιός και δυνατός, Κύριος δυνατός 

εν πολέµω. “Αρατε πύλας οι άρχοντες 
υµών· και επάρθητε πύλαι αιώνιοι και 
εισελεύσεται ο βασιλεύς της δόξης. 
Τίς έστιν ούτος ο βασιλεύς της δόξης; 
Κύριος των δυνάµεων αυτός έστιν ο 
βασιλεύς της δόξης.»
Με τη φράση αυτή πραγµατοποιείται 
ένα ιδιαίτερο τελετουργικό αµέσως 
µετά την Ανάσταση όταν ο ιερουργός 
κληρικός επιστρέφει για να εισέλθει 
στον ιερό ναό όπου και ακολουθεί η 
στιχοµυθία του ψαλµού, οι πύλες εν 
προκειµένω συµβολίζουν τις πύλες του 
κάτω κόσµου που µε την Ανάσταση 
καταργούνται.

ΠΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ

Άρατε πύλας.
Ανοίξτε τις πύλες επικοινωνίας της 
∆ιασποράς, κι απελευθερώνετε δυ-
νάµεις που ακόµα κι οι ίδιοι δεν 
φαντάζεστε.

Υ.Γ.  Η υποδοµή και οι προτάσεις για την άµεση 
ενεργοποίηση ολοκληρωµένου σχεδίου για 
την αξιοποίηση και ενεργό ένταξη των Ελλή-
νων της ∆ιασποράς στον Εθνικό σχεδιασµό 
υπάρχει στο υπουργείο Εξωτερικών.

Το µόνο που χρειάζεται για την 
εφαρµογή του είναι το τρίπτυχο 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ – ΟΡΑΜΑ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΕΛΛΗ-
ΝΙΣΜΟ – ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΡΑΣΗΣ 
πέρα και πάνω από κόµµατα και 
πρόσωπα. Το µήνυµα µας είναι 
«ΜΠΡΟΣΤΑ Η ΕΛΛΑ∆Α».

Φωτογραφία από την παρέλαση της οµογένειας στην Ν. Υόρκη επί τη επετείω της 25ης Μαρτίου


