
 

Χαιρετισμός σε παρουσίαση βιβλίου προς τιμή του αείμνηστου 
Υπολοχαγού Νικόλαου Κατούντα από Σάββα Μέντζη 

Με φορτισμένη συνείδηση πλημμυρισμένη από συγκίνηση με την επαναφορά 
στη μνήμη των ηρωικών και συνάμα τραγικών γεγονότων που έζησα κατά τις 
δύσκολες εκείνες μέρες της βάρβαρης τουρκικής εισβολής του 1974, ως 
κληρωτός ανθυπολοχαγός στην 33Μ. Κ. ευρίσκομαι σήμερα εδώ σ' αυτή την 
εκδήλωση για απόδοση τιμής στον Νικόλαο Κατούντα , τον Λεωνίδα της 
Κερύνειας, με την ευκαιρία της παρουσίασης ομώνυμου γι' αυτόν βιβλίου από 
τις εκδόσεις «Ινφογνώμων» για να καταθέσω το δικό μου χαιρετισμό. 

Η 33 Μ. Κ. στην οποία υπηρετούσα την στρατιωτική μου θητεία είχε την 
έδρα της στο κατεχόμενο τώρα Μπέλλαπάϊς. Διοικητής του 31ου Λ. Κ. του 
δικού μου Λόχου, ήταν ο αείμνηστος εκλεκτός Ελλαδίτης Πατρινός 
αξιωματικός, ο Υπολοχαγός Κατούντας Νικόλαος. Πέραν της τόλμης, της 
ανδρείας και της άρτιας (Στρατιωτικής του κατάρτισης διακρινόταν και για 
την ακεραιότητα του χαρακτήρα του . Ήταν άψογος στρατιωτικός ηγέτης, 
αλλά πάνω απ' όλα ήταν άνθρωπος πράος και πάντα δίκαιος. 

Κατά τις αποφράδες εκείνες μέρες της τουρκικής εισβολής που η αιώνια 
κατάρα των Ελλήνων, η διχόνοια στην Κύπρο και στην Ελλάδα και η 
ανικανότητα της δικτατορικής κυβέρνησης της Ελλάδος να αναλάβει τις 
ευθύνες της εις το να προστατεύσει τον Ελληνισμό της Κύπρου έναντι των 
υπέρτερων τουρκικών δυνάμεων εισβολής, κατόρθωσαν να διαλύσουν 
σχεδόν τα πάντα στην αμυντική θωράκιση της Κύπρου, με την υπεροπλία του 
διέθεταν και να δημιουργήσουν ένα τεράστιο χάος στις υπάρχουσες 
στρατιωτικές δυνάμεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Ελάχιστες ήταν οι στρατιωτικές μονάδες στην Κύπρο μεταξύ των οποίων και 
οι τρεις Μοίρες Καταδρομών που έδωσαν το άπαν των δυνάμεων τους, 
υπερέβησαν τον εαυτό τους, τίμησαν την Ελληνική ανδρεία και παρά τις 
μεγάλες αιματηρές τους απώλειες παρέμειναν μέχρι τέλους συντεταγμένες 
μονάδες. Τούτο δε οφείλεται κατά μέγιστο λόγο στη φιλοπατρία. Στην 
αυταπάρνηση και στις απαράμιλλες στρατιωτικές αρετές των ηγητόρων 
τους, και στο ότι κατόρθωσαν να μεταδώσουν και μεταλαμπαδεύσουν τις 
αρετές αυτές και στους άνδρες των μονάδων τους, δίδοντας τους το δικό 
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τους παράδειγμα με το να προπορεύονται αυτοί οι ίδιοι των ανδρών τους στα 
παιδεία των μαχών και να μάχονται μέχρι εσχάτων υπέρ πίστεως και 
πατρίδος. 

Έχουν γραφτεί πολλά βιβλία για τα γεγονότα της τουρκικής εισβολής και 
την ηρωική αντίσταση αυτών των ολίγων που στάθηκαν παρά την προδοσία 
και το χάος που υπήρχε, παρά την τεράστια αριθμητική υπεροχή του 
εισβολέα σε έμψυχο και άψυχο υλικό και πολέμησαν για την εθνική τους 
περηφάνια για την τιμή και αξιοπρέπεια, γνωρίζοντας ότι ο εχθρός θα 
περάσει, ενώ γΓ αυτούς το πλέον σίγουρο που μπορούσε να τους τύχει, θα 
ήταν ο ένδοξος θάνατος . Η 33η Μ. Κ. ήταν μια εκ των ολίγων στρατιωτικών 
μονάδων που έπραξε το καθήκον της στον υπέρτατο βαθμό. 

Ήταν στελεχωμένη με γενναίους ηγήτορες και αποφασισμένους να 
πολεμήσουν μέχρις εσχάτων καταδρομείς. Είχα την εύνοια του Θεού να 
λάβω μέρος στις έποικες μάχες της 33ης Μ. Κ. και προς κατάληψη των 
υψωμάτων Πετρομουθίων του Αγίου Ιλαρίωνα και προς παρεμπόδιση των 
δυνάμεων των εισβολέων στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Κερύνειας, να 
προχωρήσουν και καταλάβουν την Κερύνεια και να επιζήσω. Στις μάχες 
αυτές έλαβε μέρος ο Υπολοχαγός και Διοικητής του 31 Λ. 

Κ. και Διοικητής μου, ο αείμνηστος Κατούντας Νικόλαος. Κατά τη διάρκεια 
της κατάληψης των υψωμάτων Πετρομουθίων του Αγ. Ιλαρίωνα τα οποία 
κατείχαν οι Τούρκοι από παλιά, βρισκόμουν ως Διμοιρίτης Διμοιρίας 
Κρούσεως δίπλα από τον σκληραγωγημένο και άριστο αξιωματικό Λοχαγό 
μου, ο οποίος διεύθυνε την όλη επιχείρηση προσωπικά με πραγματική 
μαεστρία και αξιοθαύμαστη τόλμη και αυτοθυσία. 

Διά νυχτερινής διεισδύσεως την 23:00 της 20/7/74 καταλάβαμε εκ νότων 
το δυτικό μέρος των υψωμάτων Πετρομουθίων χωρίς καμία απώλεια. Τα 
τμήματα του τακτικού Στρατού που θα αντικαθιστούσαν την μονάδα δεν 
εμφανίστηκαν και την 11:30 της 21/7/74 έγινε σύμπτυξη του Λόχου και της 
Μοίρας. 

Έζησα τα γεγονότα αυτά. Μέσα στον όλεθρο των μαχών αυτών που σε κάθε 
μας βήμα οσμιζόμασταν το θάνατο να μας ακολουθεί για να μας αρπάξει στο 
αδηφάγο στόμα του. Βλέπαμε δίπλα μας να πέφτουν νεκροί και πληγωμένοι, 
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φίλοι και συναγωνιστές μας, αγαπημένοι και εκλεκτοί και να μην μπορούμε 
να προσφέρουμε προς αυτούς την παραμικρή βοήθεια. 

Ιδιαίτερα εκεί που διαταχτήκαμε να μεταβούμε στην περιοχή της απόβασης 
να βοηθήσουμε τις εκεί δυνάμεις μας να παρεμποδίσουν την απόβαση και 
καταστρέψουμε τα δήθεν δύο αποβιβασμένα άρματα και 200 Τούρκους 
στρατιώτες, βρήκαμε πάνω από 50 εχθρικά άρματα και χιλιάδες 
αποβιβασθέντες Τούρκους στρατιώτες να προσπαθούν να μας 
περικυκλώσουν και να μας σκοτώσουν ενώ φιλία τμήματα δεν βρήκαμε, παρά 
διαλαλημένα τμήματα να φεύγουν άτακτα προς Κερύνεια για να σωθούν.

Θαύμασαν εκεί τον Διοικητή μας Κατούντα Νικόλαο, που όταν φθάσαμε στον 
Άγιο Γεώργιο και ενώ προχωρούσαμε προς το σημείο της απόβασης, ρώτησε 
τους εγκαταλελειμμένους και εγκαταλείποντας πεζικάριους (πιθανόν του 
251 Τ. Π.) που είναι οι Τούρκοι? Του απάντησαν: «Είναι πολλοί κ. 
Λοχαγέ». Και ευθέος με δυνατή φωνή τους απάντησε: «Δεν ρώτησα πόσοι 
είναι αλλά που είναι;». 

Επίσης τον θαύμασα που πολεμούσε κάθιδρος σαν άλλος Λεωνίδας με τους 
ολιγάριθμους λοκατζήδες του γνωρίζοντας «ότι οι Μύδοι θα περάσουν». 
Έτρεχε παντού να συμβουλέψει τους λοκατζήδες του, να τους προφυλάξει, 
να τους ενισχύσει. Πρώτος ορμούσε όπου έβλεπε Τούρκους πεζούς και με 
άρματα να προσπαθούν να περικυκλώσουν τους άντρες του. 

Καταστρέψαμε δύο τούρκικα άρματα. Ενόψει όμως της υπεροπλίας των 
τούρκων και αφού δεν υπήρχε καμιά δυνατότητα να μας υποστηρίξουν με 
πυρά και να μας ανεφοδιάσουν με πυρομαχικά, ο Λοχαγός έλαβε άνωθεν 
διαταγή για αυτοδιάλυση και σημείο ανασυγκροτήσεως στη Μοίρα στο 
Μπέλλαπαϊς. Κινηθήκαμε ΜΑΖΙ στη διαδρομή, από Άγιο Γεώργιο προς 
Κερύνεια όπου μας ακολουθούσαν και άλλοι καταδρομείς καθώς και 
στρατιώτες άλλων μονάδων. 

Ο Τούρκος Στρατηγός Μπεντρετίν Ντεμιρέλ ο «πορθητής της Κερύνειας», 
τις μέρες εκείνες σε έκθεση του στο περιοδικό με τίτλο «Επιχείρησις 
Καταιγίς» που εκδίδει το τουρκικό επιτελείο μεταξύ άλλων αναφέρει: την 
πιο ισχυρή αντίσταση του εχθρού τη συναντήσαμε μεταξύ Αγίου Γεωργίου 
και Κερύνειας. Οι μονάδες μας όμως με επικεφαλής τους στρατηγούς τους, 
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κάποτε στο έδαφος και κάποτε στα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, 
επιτίθεντο κατά του εχθρού. Δεν ήταν δυνατό να αντιληφθούμε από πού και 
πως ερχόταν πυρ του εχθρού. Το έδαφος τριγύρω ήταν καλυμμένο με ελιές, 
κήπους και σπίτια. Κάθε στιγμή, από κάθε σπίτι και πίσω από κάθε φράχτη 
ανοιγόταν πυρ. Ένα άρμα μας βλήθηκε και πήρε φωτιά, δύο οχήματα 
μεταφοράς προσωπικού ετέθησαν εκτός μάχης. Χάναμε ένα-ένα τους 
ηρωικούς μας αξιωματικούς: το λοχαγό αρμάτων Ραμίς Τουράν, τον 
ανθυπολοχαγό αρμάτων Καλήμ Σιαχίν, Μεχμέτ Γιαβούζ και πολλούς 
στρατιώτες. Δεν θα ξεχάσω τους πόνους του Φεϋζουλλάχ Τασκιντζού που 
άκουσα από τον ασύρματο...» 

Σε κάποιο σημείο πριν την είσοδο μας στην 1η χαράδρα βόρεια του Τουρκικού 
χωριού Τέμπλος, καλυπτόμενοι κάτω από τα ελαιόδεντρα με ρώτησε ο 
λοχαγός: «Μέντζη πόσοι είμαστεν εδώ?» Αφού μέτρησα όλους από το 
σημείο που βρισκόμουν του απάντησα «Γύρω στους 60 κ. λοχαγέ». 

Κατά τη σύμπτυξη έγινε επανειλημμένος διάσπαση εχθρικών κλοιών και 
κατόπιν αιματηρών και παράτολμων ενεργειών αρκετοί καταδρομείς 
διέφυγαν στας φιλίας γραμμάς. 

Ενώ προχωρούσαμε και αφήσαμε την 1η χαράδρα βόρεια του Τούρκικου 
χωριού Τέμπλος φθάσαμε στην δεύτερη χαράδρα όπου ρίχτηκαν εναντίον 
μας καταιγιστικά πυρά και ο λοχαγός διέταξε την περίπολο αναγνωρίσεως 
να βγει να εντοπίσει από πού προέρχονταν και ακολούθως διάταξε έξοδο 
από την χαράδρα και να καταλάβουμε θέσεις προς αντιμετώπιση του 
εχθρού. 

Τραυματισμένοι καταδρομείς καλύπτοντας συναδέλφους τους για να 
διαφύγουν ξεψυχούσαν αναφωνώντας Ελλάς – Κύπρος - Ένωσης.

Ανταλλάξαμε απόψεις για το πώς θα προχωρήσουμε και με διάταξε να ρίξω 
μίαν καπνογόνο χειροβομβίδα να κάνει προπέτασμα καπνού και να κινηθεί 
προς τη πρώτη χαράδρα και ακολούθως να ρίξω δεύτερη καπνογόνο και να 
τον ακολουθήσω. 

Μέχρι σήμερα θυμάμαι συνεχώς τον λοχαγό που κινήθηκε και βγήκε έξω 
από τη δεύτερη χαράδρα. 
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Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που τον είδα. 
Από τους 60 στρατιώτες που σας ανάφερα προηγουμένως οι 15 γυρίσαμε 
πίσω. Οι υπόλοιποι έπεσαν μαχόμενοι και άλλοι αγνοούνται μέχρι σήμερα. 
Συγχαίρω θερμότατα τους συντελεστές της έκδοσης αυτής, ιδιαίτερα τον κ. 
Σάββα Καλλεντερίδη ο οποίος ότι έχει περιλάβει και γράψει εις την παρούσα 
έκδοση είναι η πραγματική αλήθεια των γεγονότων. 

Τον γενναίο μας λοχαγό όπου η μητέρα πατρίδα ευγνωμονούσα για την 
πολύτιμη προσφορά του προς την Κύπρο στις 31 Δεκεμβρίου 2008, βάσει 
Παγίας Διαταγής τον προήγαγε στον βαθμό του Αντιστράτηγου με 
αναδρομική ισχύ από το 1974. 

Για την ανδρεία που επέδειξε στη μάχη εναντίων των Τούρκων η Διοίκηση 
της 33ης ΜΚ στις προτάσεις ηθικών αμοιβών στην ημερήσια διαταγή την 
5/8/74 αναφέρει: 

«Με ιδιαίτερο σεβασμό και τιμή χαιρετίζουμε την προσφιλή του σύζυγο 
Σταυρούλα και την θυγατέρα του Σύλβια που βρίσκονται ανάμεσα μας και 
τους ευχόμαστε ολόψυχα, παρά Θεού τα βέλτιστα. 
Οι άντρες της 33 Μ. Κ. Αξιωματικοί και Λοκατζήδες έδειξαν κατά την 
τραγική αυτή περίοδο της τουρκικής εισβολής απαράμιλλο θάρρος. Έπραξαν 
αυτό που τάχτηκαν: Να «φυλάξουν Θερμοπύλες». Φάνηκαν ισάξιοι των 300 
του Λεωνίδα. Δεν λύγισαν, δεν πρόδωσαν την αποστολή που τους ανέθεσα 
η ταλαίπωρη πατρίδα, η συνείδηση τους και η Ελληνική τους καταγωγή. 
Πολέμησαν για την τιμή τους, για το έμβλημα τους «Ο Τολμών Νικά». 
Η 33 Μ. Κ. παρά τις θυσίες που υπέστη στο τέλος του πολέμου το 1974 την 
βρήκε ετοιμοπόλεμη και συντεταγμένη Μονάδα. 
Οι άντρες της μεταξύ των πρώτοι στους πρώτους, ο ήρωας ηγήτορας μας 
Κατούντας Νικόλαος μας δίδαξε ότι : «ΘΕΛΕΙ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ Η 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ». 
 
Τιμή στο Λοχαγό Κατούντα που μας δίδαξε να πολεμάμε. Είναι πράγματι 
ήρωας όπως όλοι οι πεσόντες του 1974. Τιμή και σε όλους τους μαχητές 
της 33 Μ. Κ. που πολέμησαν στον Άγιο Ιλαρίωνα - Άγιο Γεώργιο – Τέμπλος 
– Κερύνεια - Διάβαση Αγίας Μαρίνας και Κουτσοβέντη.» 
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Δεν μέτρησα τους πεθαμένους, 
μες την αντάρα του πολέμου. 
Ήταν η θέα τους φρικτή. 

Ανάστησε τους πάνω στη γη σου Πενταδάκτυλε, 
τη λευτεριά να φέρουμε στην σκλαβωμένη γη. 


