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Η τελετή παραλαβής των λειψάνων του Γεωργίου Κατσάνη πραγματοποιήθηκε
στην Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) στη Θεσσαλονίκη.

Στην τελετή παραλαβής των λειψάνων του Έλληνα Αγωνιστή της Κύπρου
Ταγματάρχη Γεωργίου Κατσάνη, ο οποίος έπεσε από σφαίρα ελεύθερου σκοπευτή
σε μάχη στο Κάστρο του Αγίου Ιλαρίωνος, στην Κύπρο, κατά την εισβολή των
Τούρκων στις 21 Ιουλίου 1974, παρευρέθη ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας
Αλκιβιάδης Στεφανής.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων
(ΣΣΑΣ) στη Θεσσαλονίκη. Τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας συνόδευαν ο αρχηγός
ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος και ο αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος
Χαράλαμπος Λαλούσης.
Υπενθυμίζεται ότι τα οστά του θρυλικού διοικητή της 33 Μοίρας Καταδρομών, ο
οποίος το πρωί της 21ης Ιουλίου 1974 έπεσε στην πρώτη γραμμή της μάχης στην
Κύπρο εντοπίστηκαν το 2017, σε ομαδικό τάφο, μαζί με τα οστά επτά άλλων
πεσόντων, στην περιοχή Αγίου Ιλαρίωνα- Πέλλα-Πάϊς μέσα από το πρόγραμμα της
Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων (ΔΕΑ).
Σύμφωνα με το ekirikas.com, το πρωί ψάλθηκε τρισάγιο στον Ιερό Ναό της Του
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Γρηγόριου, με το πλήθος που είχε προσέλθει από νωρίς στην εκκλησία για να
τιμήσει τη μνήμη του πεσόντα, να φωνάζει «Αθάνατος». Έξω από την εκκλησία
είχε παραταχθεί άγημα από τις Δυνάμεις Καταδρομών, ενώ το μικρό φέρετρο
κάλυπταν οι σημαίες της Ελλάδας και της Κύπρου.
Παρούσες στην τελετή ήταν οι δύο θυγατέρες του Κατσάνη, Αγγελική και Ευανθία,
ενώ την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Άμυνας Σάββας Αγγελίδης. Λόγο
εκφώνησαν ο Επίτροπος Προεδρίας Φώτης Φωτίου και ο Υφυπουργός Εθνικής
Άμυνας της Ελλάδας, Αλκιβιάδης Στεφανής, με τον τελευταίο να σημειώνει ότι «η
ασφάλεια της Κύπρου είναι και δική μας ασφάλεια».
«Παραδίδουμε σήμερα στην οικογένεια, αλλά και σε ολόκληρο τον ελληνισμό, με
ανάμεικτα συναισθήματα θλίψης, συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας, τα ιερά
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αδιαμφισβήτητη θυσία του τα χώματα του Πενταδακτύλου», ανέφερε στην ομιλία
του ο κ. Φωτίου.
Είπε επίσης ότι 46 χρόνια μετά, η οικογένειά του παραλαμβάνει τα οστά του δικού
της ανθρώπου και «ένα ολόκληρο έθνος υποκλίνεται με ευγνωμοσύνη και σεβασμό
στη θυσία του, αναγνωρίζοντας και εκθειάζοντας το μεγαλείο των ηθικών αξιών
που τον διέκριναν, καθώς και τον αδιαμφισβήτητο ηρωισμό του».
Απευθυνόμενος στις κόρες του Κατσάνη, ο κ. Φωτίου εξέφρασε εκτίμηση και
θαυμασμό για την υπομονή, τη δύναμη και την καρτερία που έχουν επιδείξει,
λέγοντας ότι η Κύπρος υποκλίνεται μπροστά τους.
Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Αλκιβιάδης
Στεφανής, απέτισε τον οφειλόμενο, όπως είπε, φόρο τιμής στον ήρωα που έχασε τη
ζωή του προασπίζοντας τα ιερά και τα όσια του κυπριακού ελληνισμού. Εξέφρασε,

παράλληλα, απέραντη ευγνωμοσύνη στους αγωνιστές της τραγικής εκείνης
περιόδου, που εκπλήρωσαν το ιερό καθήκον της προάσπισης της ακεραιότητας του
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι «η Ελλάδα στέκεται και θα στέκεται αταλάντευτη
πάντα στο πλευρό της Μεγαλονήσου ως σταθερός συμπαραστάτης του κυπριακού
Ελληνισμού, εκπέμποντας το μήνυμα ότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι και δική μας
ασφάλεια».
Μετά το πέρας του τρισάγιου, ο Υπουργός Άμυνας Σάββας Αγγελίδης επέδωσε εκ
μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας το μετάλλιο εξαίρετης προσφοράς της
Κυπριακής Δημοκρατίας στον Αντιστράτηγο Γεώργιο Κατσάνη, το οποίο παρέλαβε
η κόρη του πεσόντα, Ευανθία. Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων και ψάλθηκε ο
Εθνικός Ύμνος.
Συνοδευόμενο από καταδρομείς και υπό τους πένθιμους ήχους της μπάντας, το
φέρετρο με τα οστά του Κατσάνη εξήλθε ακολούθως του ναού και παραλήφθηκε
από την ΕΛΔΥΚ, ώστε να μεταφερθεί με στρατιωτικό αεροσκάφος C-130 στην
Ελλάδα. Η κηδεία του σήμερα Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου, στη γενέτειρά του, το
Σιδηρόκαστρο Σερρών.
Το παρών στην τελετή έδωσαν επίσης ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κυριάκος
Κούσιος, ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο Θεοχάρης Λαλάκος, αρχηγοί και
εκπρόσωποι κομμάτων, ο Ε/κ Εκπρόσωπος στη ΔΕΑ Λεωνίδας Παντελίδης, στελέχη
ενόπλων δυνάμεων, εκπρόσωποι συνδέσμων και πλήθος κόσμου.

Τώρα στο Σιδηρόκαστρο. Επέστρεψε ο ήρωας Γεώργιος Κατσάνης.
Αθάνατος!
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