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Αποχαιρετιστήριος Επικήδειος Λόγος του Δημάρχου Κυθρέας,

δρα Πέτρου Καρεκλά, στην κηδεία του μέχρι πρόσφατα

Αγνοούμενου Δημήτριου Χριστοδούλου

στις 28 Νοεμβρίου 2015 

Βαριά και θλιμμένη και σήμερα η καρδιά κάθε Κύπριου, ιδιαίτερα όμως εμάς

των Κυθρεωτών, γιατί αποχαιρετούμε άλλο ένα ηρωικό τέκνο της γενέτειράς μας,

τον Δημήτρη Χριστοδούλου, που θυσιάστηκε το 1974 στο βωμό της Κυπριακής ελευ-

θερίας, προασπιζόμενος ως μέλος της Εθνικής Φρουράς το πάτριο έδαφος και του

οποίου η τύχη έκτοτε αγνοείτο. Επιτέλους τίθεται ένα τέρμα στο δράμα της οικογέ-

νειας του κυρίως, που τον αναζητούσε από το 1974 και που από σήμερα θα ξέρει

πού θα μπορεί ν’ ανάβει το κανδήλι της μνήμης σύμφωνα με τα ήθη και χριστιανικά

έθιμά μας.

Εγώ δε θα μιλήσω για το ιστορικό της εξαφάνισης του Δημήτρη με βάση στοιχεία

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Δεκανέας του 361 Τάγματος Πεζικού)

(από την Κυθρέα)

Αγνοούμενος από τον Αύγουστο του 1974, τα λείψανα του οποίου ανευρέθησαν

σε ομαδικό τάφο μεταξύ των χωριών Κιάδος και Κορνόκηπου και ταυτοποιήθηκαν

με τη μέθοδο DNA. Τον κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 28/11/2015 η ώρα 12 μ.

από τον ιερό ναό Αγίου Παντελεήμονα (Μακεδονίτισσα) και καλούμε όλους όσοι

τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:

Αδέρφια: Ανδρού, Ελένη και Αλεξία Κωνσταντίνου

Γαμπροί, αδερφότεκνα και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές για τον ιερό ναό Αγίου Παντελεή-

μονα.

Ηλεκτρονικά συλλυπητήρια στο www.koimisisfuneral.com
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που έχουν συλλεγεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και που έχει ήδη καταθέσει στην
ομιλία του ο φίλος Επίτροπος κ. Φώτης Φωτίου. Θέλω όμως, ως Δήμαρχος Κυθρέας,
να εξάρω από τις πληροφορίες που πήρα από συνδημότες μας το ακέραιο του χα-
ρακτήρα, την πραότητα, το ήθος καθώς και την ξεχωριστή προσωπικότητα αυτού
του τότε νέου της Κυθρέας από την ενορία της Χαρδακιώτισσας, μιας από τις πολλές
της Κωμόπολής μας.

Ο Δημήτρης ήταν ένας άριστος απόφοιτος του Παγκυπρίου Γυμνασίου που επι-
θυμούσε διακαώς μετά το πέρας της στρατιωτικής του θητείας να σπουδάσει χημι-
κός ώστε να μπορέσει να πραγματοποιήσει τα όνειρά του και να βοηθήσει επίσης
και την πολυμελή και φτωχή οικογένεια των 5 παιδιών (3 κόρες: Ανδρούλλα, Λένια,
Αλεξία και 2 γιοί: Ντίνος και Δημήτρης) που η διαζευγμένη μητέρα του, τώρα μα-
καριστή Κατίνα, με μόχθο περισσό συντηρούσε. Τα 5 παιδιά τα απέκτησε με τον επί-
σης σήμερα μακαριστό Νίκο Χριστοδούλου.

Μας πνίγει όλους το παράπονο γιατί δεν μπορούμε σήμερα να κηδέψουμε τον
ηρωικό Δημήτρη στην πολύπαθη Κυθρέα μας, να τον θάψουμε στο κοιμητήριο της
Χαρδακιώτισσας, εκεί όπου είναι θαμμένοι πολλοί γονιοί και πρόγονοί μας. Όμως
δεν απελπιζόμαστε, συνεχίζουμε τον αγώνα για απελευθέρωση, δικαίωση και επι-
στροφή στην πατρογονική γη. Δεν νεφελοβατούμε, γνωρίζουμε ότι είναι ανάγκη να
γίνουν και έντιμοι συμβιβασμοί για να επιλυθούν μακροχρόνια πολιτικά προβλή-
ματα. Δεν είμαστε όμως διατεθειμένοι να αποδεχθούμε τέτοιες μόνιμες ρυθμίσεις,
που δεν θα είναι συμβατές με το διεθνές αλλά και προπάντων με το ευρωπαϊκό δί-
καιο. Είμαστε χώρα – μέλος της Ε.Ε. και όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι αυτού του τόπου
δικαιούνται και απαιτούν σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.

Η λύση για να είναι από μας αποδεκτή πρέπει να έχει τα εχέγγυα μιας μακρο-
πρόθεσμα βιώσιμης διευθέτησης και όλοι οι νόμιμοι κάτοικοί της, Ε/Κ, Τ/Κ καθώς
και άλλοι, να απολαμβάνουν αυτά που και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες δικαι-
ούνται και έχουν στις χώρες τους. Μόνον έτσι θα διασφαλιστεί η μόνιμη ειρήνη και
δημοκρατική συνύπαρξη με το σύνοικο στοιχείο, χωρίς ξένους στρατούς και κουβα-
λητούς εποίκους.

Εμείς ειλικρινά επιθυμούμε να επιτύχουν οι διεξαγόμενες συνομιλίες για επί-
τευξη λύσης και προσευχόμαστε ώστε η Τουρκία να μη σκοτώσει για μιαν ακόμα
φορά αυτό το όνειρο, γιατί όλοι γνωρίζουμε, Ε/Κ και Τ/Κ, ότι αυτή ουσιαστικά
κρατά το κλειδί της λύσης! Μόνον με την απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας
και την επιστροφή εκεί στην άγια γη της Κυθρέας θ’ αναπαυτούν πραγματικά οι
ψυχές των αδικοχαμένων συμπατριωτών μας, των ηρώων μας, όπως του Δημήτρη
Χριστοδούλου, γιατί όπως έγραψε και ο Όμηρος στην Οδύσσεια (ι 34), “ὧς οὐδὲν γλύ-
κιoν ἧς πατρίδος οὐδὲ τοκήων γίγνεται”, δηλαδή, έτσι από την πατρίδα του και τους γο-
νιούς του δεν έχει τίποτε άλλο γλυκύτερο ο άνθρωπος!

Ο Δήμος της γενέτειράς σου Κυθρέας αισθάνεται περηφάνεια για σένα Δημήτρη,
όπως και για όλα τα ηρωικά παιδιά της Κυθρεώτικης γης! Θα σε θυμόμαστε με
αγάπη, θα συνεχίσουμε να κάνουμε το χρέος μας προς την πατρίδα έστω και πολύ
πιο ταπεινά απ’ ό,τι εσύ το έκανες, αιωνία ας είναι η μνήμη σου και ελαφρύ το χώμα
που σήμερα θα σε σκεπάσει! Θερμά συλλυπητήρια εκ μέρους του συνόλου του Δη-
μοτικού Συμβουλίου σ’ όλη την οικογένεια!


