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Προεδρικό παράσημο στον Ιάκωβο Τσούνη

Τ
ο Παράσημο του Μεγαλόσταυρου 
του Τάγματος της Τιμής επέδωσε η 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερί-
να Σακελλαροπούλου στον 97χρονο 

εφοπλιστή και βετεράνο του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου, Ιάκωβο Τσούνη, για τη σημαντική 
προσφορά του και ιδιαιτέρως για τη συμβο-
λή του στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνά-
μεων. Σε δηλώσεις της, αμέσως μετά την 
επίδοση του Παρασήμου, η κ. Σακελλαρο-
πούλου έκανε λόγο για έναν εθνικό ευεργέ-
τη, που ακολουθώντας τη μακρά παράδοση 
των εθνικών δωρητών όχι μόνο έχει ήδη 
ενισχύσει σημαντικά τις Ένοπλες Δυνάμεις, 
αλλά προτίθεται να κληροδοτήσει σε αυτές 
το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του.
«Η πράξη του αυτή, η οποία αποτελεί το 
επιστέγασμα της συνολικής του προσφο-
ράς, είναι βαθύτατα πατριωτική και παρα-
δειγματική για όλους τους Έλληνες» τόνι-
σε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Αναφερόμενη στην πορεία του κ. Τσούνη, 
η Πρόεδρος υπογράμμισε ότι διακρίθηκε 
για την προσφορά του στην πατρίδα ήδη 
από την εφηβική του ηλικία, όταν στα 16 
του χρόνια κατατάχθηκε εθελοντής στον ελ-
ληνικό στρατό και πολέμησε στο αλβανικό 
μέτωπο.
Υπενθύμισε, επίσης, ότι πρόκειται για έναν 
ρέκτη επιχειρηματία που δεν επαναπαύθηκε 
στις επιτυχίες του, αλλά έθεσε τον εαυτό του 
στην υπηρεσία όσων έχουν ανάγκη, ενισχύ-
οντας το έργο συλλόγων, ιδρυμάτων, επι-
τροπών και φορέων. Τέλος, σημείωσε την 
προσφορά τους στον πολιτισμό, επισημαί-
νοντας ότι υπήρξε φύλακας της πολιτιστικής 
κληρονομιάς μας, δραστήριος συλλέκτης 
εθνικών και εκκλησιαστικών κειμηλίων, τα 
οποία προσέφερε στους συμπατριώτες του, 
δημιουργώντας το Μουσείο που φέρει το 
όνομά του στην πόλη του Αιγίου.
Από την πλευρά του, ο κ. Τσούνης ευχα-

Ολοκληρώνοντας την τριήμερη επίσκεψή 
της, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε 
την ακόλουθη δήλωση:
«Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση βρέθηκα 
σήμερα στα Διαπόντια Νησιά, τους Οθω-
νούς, το Μαθράκι και την Ερείκουσα, 
νησιά στο δυτικότερο άκρο της πατρίδας 
μας, τόπους μοναδικής ομορφιάς και γα-
λήνης. Η επίσκεψή μου συνέπεσε με το 
εγχείρημα του εμβολιασμού στα νησιά 
αυτά και θα ήθελα εδώ να εξάρω, εκτός 
φυσικά από τη σημαντική συμβολή του 
νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, 
και τη στήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων 
στο εμβολιαστικό εγχείρημα και γενικότε-
ρα τη διακριτική τους υποστήριξη σε αυ-
τές τις περιοχές.
Ξέρω ότι πολλοί μένουν στον τόπο τους 
από την αγάπη για τον τόπο αυτό παρόλα 
τα προβλήματα και τις αντίξοες συνθή-
κες. Επίσης, Έλληνες της διασποράς επι-
στρέφουν εδώ για να βρουν τη μοναδική 
γαλήνη που προσφέρουν τα νησιά αυτά. 

Είναι πολύ σημαντικό ότι στην Ερείκου-
σα, όπου βρίσκομαι αυτήν τη στιγμή, λει-
τουργεί και το σχολειό. Πριν από ενενή-
ντα χρόνια είχε εκατό μαθητές, τώρα μόνο 
τρεις. Μακάρι σύντομα να μπορέσουν να 
λειτουργήσουν σχολεία και στα υπόλοιπα 
νησιά.
Θέλω, όμως, να γνωρίζουν οι κάτοικοι 
των νησιών αυτών ότι ξέρουμε ότι στη-
ρίζουν μια κοιτίδα ελληνισμού με την πα-
ραμονή τους εδώ κι ότι η Πολιτεία είναι 
παρούσα. Αυτήν την ανάγκη αισθάνθηκα 
να εκφράσω με την επίσκεψή μας, που 
είναι πιο επιτακτική τώρα, τον καιρό της 
πανδημίας – ότι η Πολιτεία είναι παρού-
σα, ότι τους ακούει και θα τους στηρίζει 
πάντα».
Την κυρία Σακελλαροπούλου συνόδευαν 
ο Υφυπουργός Άμυνας Αλκιβιάδης Στε-
φανής, η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 
Ρόδη Κράτσα και η Δήμαρχος Κεντρικής 
Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Μερό-
πη Υδραίου».

Τ
ο μήνυμα ότι οι κάτοικοί τους 
στηρίζουν μία κοιτίδα ελληνι-
σμού και η Πολιτεία στέκεται δί-
πλα τους απηύθυνε την Δευτέρα η 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας που πραγμα-
τοποίησε επίσκεψη στα Διαπόντια Νησιά, 
προκειμένου να παραστεί στο εμβολιαστι-
κό πρόγραμμα των κατοίκων των ακριτι-
κών αυτών νησιών. 
Πρώτος σταθμός ήταν οι Οθωνοί και το 
τοπικό εμβολιαστικό κέντρο, όπου συνα-
ντήθηκε και συνομίλησε με τους γιατρούς 
και τους πολίτες που βρίσκονταν εκεί.
Αμέσως μετά, η Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο των 
ηρωικώς πεσόντων ανδρών του υπο-
βρυχίου “Πρωτεύς”, το οποίο βυθίστηκε 
κοντά στο νησί στη διάρκεια του Ελλη-
νοϊταλικού Πολέμου στις 29 Δεκεμβρίου 
1940. Ακολούθησε συνάντησή της με εκ-
προσώπους των τοπικών αρχών, με τους 
οποίους συζήτησε για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι.
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιβιβά-
στηκε, στη συνέχεια, σε σκάφος του Λι-
μενικού που την μετέφερε στο Μαθράκι. 
Εκεί συναντήθηκε με εκπροσώπους των 
τοπικών αρχών και πολίτες, οι οποίοι 
της εξέθεσαν τα θέματα που τους απασχο-
λούν.
Από εκεί, η κυρία Σακελλαροπούλου με-
τέβη στην Ερείκουσα. Στο τοπικό εμβο-
λιαστικό κέντρο συνάντησε την γιατρό, η 
οποία την ενημέρωσε για την πορεία του 
εμβολιαστικού προγράμματος. Στη συνέ-
χεια επισκέφθηκε το σχολείο του νησιού 
και συνομίλησε με τους τρεις μαθητές και 
τη δασκάλα τους, ενώ συνάντηση είχε και 
με εκπροσώπους των τοπικών αρχών. 
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η κ. Σακελ-
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έκανε λόγο για 
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ευεργέτη

Κατ. Σακελλαροπούλου στα Διαπόντια: 
Στηρίζετε μία κοιτίδα του Ελληνισμού

ρίστησε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
για την τιμή που του έγινε, αφηγήθηκε τις 
εμπειρίες του από το Αλβανικό Έπος, που 
τον οδήγησαν στην απόφασή του να βρί-
σκεται πάντα αρωγός των Ενόπλων Δυ-
νάμεων, ενώ επεσήμανε ότι η ανιδιοτελής 
προσφορά προς την πατρίδα αποτελεί ύψι-
στο καθήκον.


