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Κώστας Παΐζης-Παραδέλλης, (1930-2002) — ~ " 

β πολύτιμος φίλος, ο εξαίρετος άνθρωπος, που έφυγε πριν από ολίγες εβδομάδες, επά

ξια θα διεκδικούσε τον τίτλο του τεχνοκράτη-ουμανιστή. 

Αξιωματικός του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, έφθασε τις ανώτατες βαθμίδες της ιε

ραρχίας και αποστρατεύθηκε το 1982 με το βαθμό του ναυάρχου. Οι σπουδές του σε στρα

τιωτικές Ακαδημίες της αλλοδαπής (Μεγάλη Βρεττανία, ΗΠΑ) και στο Εθνικό Μετσόβιο Πο

λυτεχνείο, του είχαν εξασφαλίσει μια λαμπρή επαγγελματική σταδιοδρομία. Εντούτοις από 

πολύ ενωρίς ο Κώστας Παΐζης είχε συγκεντρώσει τα ενδιαφέροντα του και προς τις ανθρω

πιστικές σπουδές, δίνοντας έμφαση στην ιστορία του ελληνικού Ναυτικού, τομέα στον οποίο 

είχε αφιερώσει πολλά μελετήματα. Ο Κώστας Παΐζης συνέχιζε στην ίδια γραμμή που είχαν 

χαράξει παλαιότεροι εξέχοντες μελετητές, αξιωματικοί του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, ο 

ναύαρχος Δημ. Φωκάς, ο επίσης ναύαρχος Κων. Αλεξανδρής, που ασχολήθηκαν με την 

ιστορία του ελληνικού ναυτικού και εδημοσίευσαν σημαντικές μελέτες. 

Ως Πρόεδρος του Ελληνικού Ναυτικού Μουσείου, από το έτος 1988 και έως τον θάνατο 

του, έδωσε με απλοχεριά, τις γνώσεις, τον χρόνο και το μεράκι, την ευαισθησία του για την 

καλή λειτουργία και για τον συνεχή εμπλουτισμό του Ιδρύματος. Ως προς αυτό το τελευταίο 

χρειάζεται να αναφερθεί ιδιαιτέρως η συλλογή 220 σπανίων ελληνικών χαρτών τους οποίους 

απέκτησε το Μουσείο τα τελευταία χρόνια, χάρη στις άοκνες ενέργειες του Κώστα Παΐζη. Σχέ

δια τα οποία επίσης είχε καταστρώσει και εν μέρει ενεργοποιήσει για μεταστέγαση του Ναυ

τικού Μουσείου της Ελλάδος σε ανετώτερο χώρο και σε κατασκευή με σύγχρονες προδια

γραφές, δεν έφθασαν στο τελικό αποτέλεσμα. Ας ελπίσουμε ότι δεν έφθασαν ακόμη και ότι 

τελικώς ο στόχος τον οποίο ο ίδιος και οι συνεργάτες του είχαν θέσει θα επιτευχθεί. 

Η γνωριμία μαζί του, πολλών ετών, είχε γίνει στενώτερη κατά τη διάρκεια της θητείας 

του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Χαρτογραφίας. Η παρουσία του βοή

θησε αποτελεσματικά το τότε Συμβούλιο, και εμέ προσωπικώς που είχα την ευθύνη του Δι

οικητικού Συμβουλίου. 

Χάρη στην προσήνεια και τη νηφαλιότητα του, τις γνώσεις του σε θέματα σχετικά με την 

χαρτογραφία ήταν πάντα ένας καλός σύμβουλος και συνεργάτης, για όλους εμάς που είχα

με την καλή τύχη να τον έχουμε μαζί μας. 

Η ακαταπόνητη εργατικότητα του, η ενεργός συμμετοχή του σε θέματα κοινού ενδιαφέ

ροντος, η φιλική ατμόσφαιρα την οποία δημιουργούσε η παρουσία του, αποτελούσαν βασι

κά και ιδιαιτέρως ευχάριστα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του. 

Έφυγε ένας πολύτιμος, ειλικρινής και πολύ αγαπητός φίλος, ένας συνάδελφος στον το

μέα των ανθρωπιστικών σπουδών, τις οποίες υπηρέτησε με την ίδια αγάπη και αφοσίωση 

πού έδειχνε για τις επαγγελματικές του ενασχολήσεις. 

Κύριο δημοσίευμα του το σχετικό με την ιστορία του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού εί

χε κυκλοφορήσει ήδη το 1980 και τιμηθεί με Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Εμπλουτι

σμένο εκυκλοφόρησε σε δεύτερη έκδοση και σε αγγλική μετάφραση πρόσφατα, με τον τίτ

λο: Τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, 1829-1999, από τις εκδόσεις Αστρέα. 

Αικατερίνη Κουμαριανού 
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