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ΟΜΙΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

«Νικόλαος Κατούντας – Ο Λεωνίδας της Κερύνειας» 

(ΛΑΦΘ, Παρασκευή 08 Νοε 2019) 

κ. Δκτά του Γ΄ ΣΣ

κ. Υπουργέ

κ. Γεν. Πρόξενε της Κύπρου

κ. Περιφερειάρχα

κ. Δήμαρχε

κ.κ. Βουλευτές

κ. Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

κ. Πρόεδροι Λεσχών και Ενώσεων

κ. Πρόεδρε της ΕΑΑΣ Θεσσαλονίκης

Αγαπητοί σεβαστοί Στρατηγοί

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Αγαπητοί Καταδρομείς

Αγαπητοί προσκεκλημένοι

Κυρίες και κύριοι,

Σας καλωσορίζω στη σημερινή μας εκδήλωση και σας ευχαριστώ θερμά για την

παρουσία σας.

Ο Σύνδεσμος Καταδρομέων και Ιερολοχιτών Μακεδονίας σε συνεργασία με τις

εκδόσεις «Ινφογνώμων», διοργανώνει σήμερα αυτή την εκδήλωση απόδοσης φόρου

τιμής στον ήρωα Νικόλαο Κατούντα, με την ευκαιρία της παρουσίασης του βιβλίου

«Νικόλαος Κατούντας - Ο Λεωνίδας της Κερύνειας».

Πριν περίπου 2,5 χρόνια, τον Ιούνιο του 2017, διοργανώσαμε ως Σύνδεσμος Ημερίδα

αφιερωμένη στους καταδρομείς που έδωσαν άνιση μάχη με τα δεδομένα «κατά την 

εισβολή το 1974 στην Κύπρο» για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης των ειδικών

δυνάμεων της πατρίδας μας.

Οι ομιλητές που φιλοξενήσαμε, ήταν πολεμιστές (είχαν λάβει μέρος στις επιχειρήσεις)

και ήταν τότε διοικητές Μονάδων και τμημάτων καταδρομών.
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Τότε ακούστηκαν ανέκδοτες αφηγήσεις που αφορούσαν στις αποστολές και το έργο 

των Μοιρών Καταδρομών οι οποίες αντιμετώπισαν τις Τουρκικές Δυνάμεις εισβολής 

στην Κύπρο το καλοκαίρι του 1974. 

Σε μία οριακή φάση της ζωής τους αψήφησαν τους αριθμούς, τα δεδομένα, την ύλη, 

τις προβλέψεις και έκαναν πράξη τον όρκο τους. 

Σε έναν από αυτούς σήμερα, με τη λιτή αυτή εκδήλωση θέλουμε να αποδώσουμε φόρο 

τιμής στον ήρωα λοχαγό της 33ης Μοίρας που αντιστάθηκε στην τουρκική εισβολή 

στην Κερύνεια το 1974 και έπεσε μαχόμενος υπερασπίζοντας το ιδανικό της πατρίδας 

και τη ζωή των συμπολεμιστών του. 

Ο ηρωικός λοχαγός πολέμησε μέχρις εσχάτων, αψηφώντας την αριθμητική υπεροχή 

του εχθρού μη δειλιάζοντας ούτε μπροστά στο βέβαιο θάνατο. 

Με την αυτοθυσία του έγραψε την Ιστορία με το αίμα του δείχνοντας σε όλους εμάς 

πώς γεννιέται ένας ήρωας. 

Σήμερα που τα πάντα γύρω μας κλονίζονται, που οι αξίες και τα ιδανικά περνούν σε 

δεύτερη μοίρα, και οι λαοί αυτοπροσδιορίζονται από την οικονομική τους επιφάνεια και 

ευρωστία, έχουμε ανάγκη να αντλήσουμε δύναμη από ανθρώπους που ομολόγησαν 

πίστη σε έναν ηθικό κώδικα αξιών, που φαντάζει αδιανόητος για τους πολλούς. 

Γιατί με τη στάση ζωής και τη θυσία του ο ήρωας Νικόλαος Κατούντας δίδαξε σε όλους 

εμάς τι σημαίνει πνεύμα και δόγμα εθελοντισμού και προσφοράς στην πατρίδα. 

Σήμερα έχουμε καθήκον ιερό να στρέψουμε το βλέμμα ταπεινά στον γαλάζιο ουρανό 

της πατρίδας μας και να ευχαριστήσουμε τον ήρωα Νικόλαο Κατούντα για όσα μας 

άφησε παρακαταθήκη και συγχρόνως να ευχαριστήσουμε τη σύζυγό του ήρωα και την 

οικογένειά του, η οποία παρευρίσκεται στην εκδήλωση και μας τιμά ιδιαίτερα και τους 

εκφράζουμε τον σεβασμό μας. 

Ας αφήσουμε λοιπόν τους ομιλητές να μας παρουσιάσουν τον ΗΡΩΑ. 

Συντονιστής της εκδήλωσης είναι ο κύριος Σαββίδης Παντελής, ο γνωστός 

δημοσιογράφος. 

Το λόγο έχει ο κύριος Σαββίδης. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

 




