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Κυρίες και κύριοι, 

Αγαπητοί συγγενείς του εκλιπόντος, 

 

Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες ανακαλούμε στην μνήμη μας το οδυνηρό καλοκαίρι του 

1974. Την τραγωδία, την προδοσία, τους πρόσφυγες, τους αγνοούμενος. Ανάμεσα 

στους αγνοούμενους -για 43 χρόνια- και ένα δικό μας παλληκάρι, ένας Διδυμιώτης, ο 

Κωνσταντίνος Μπροδήμας, που από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκε να πολεμά 

στην πρώτη γραμμή της μάχης. 

 Η σημερινή ημέρα καθιερώθηκε ως Ημέρα Μνήμης και Τιμής του ΕΛΥΚάριου 

αυτού ήρωα. Είμαστε, λοιπόν, εδώ σήμερα για να μνημονεύσουμε έναν σύγχρονο 

ήρωα, ο οποίος αγωνίστηκε- παρά το νεαρό της ηλικίας του- για τα ιδανικά της 

Ελευθερίας. Να μην ξεχάσει κανείς ποιος ήταν! 

 

Ο Κωνσταντίνος Μπροδήμας της Δήμητρας και του Δημητρίου το γένος 

Μπουγιούρα, γεννήθηκε στα Δίδυμα στις 9Απριλίου του έτους 1952, από οικογένεια 

κτηνοτρόφων. Ήταν το δεύτερο παιδί της οικογένειας, πριν από εκείνον ο Νίκος, 

μετά ο Τάσος και  η Θωμαΐς. 

Παρουσιάστηκε στο στρατό ως νεοσύλλεκτος στην Καλαμάτα, τον Ιούλιο του 1972. 

Πεζικό, Διμοιρίτης Τυφεκιοφόρος η ειδικότητα. Υπηρέτησε για ένα διάστημα στην 

Δράμα και την Άνοιξη του 1973 μετετέθη στην ΕΛΔΥΚ. 

 Υπηρέτησε εκεί για 15 μήνες και θα απολυόταν στις 21 Ιουλίου του 1974.  

 

Στις 19 Ιουλίου έφυγε με το πλοίο «Λέσβος», μαζί με άλλους απολυόμενους 

στρατιώτες της σειράς του για την Ελλάδα, όταν ξαφνικά τα χαράματα και ενώ το 

πλοίο βρισκόταν μεταξύ Κάσου και Κρήτης,  δόθηκε διαταγή να επιστρέψουν στην 

Κύπρο, λόγω της κήρυξης του πολέμου. 

Μαζί του δεν πήρε ούτε τις αποσκευές του,  τις παρέλαβε ο αδελφός του  από το 

κέντρο διερχομένων στο Σταθμό Λαρίσης. 

 

Ο Κωνσταντίνος Μπροδήμας βρέθηκε στην πρώτη γραμμή, πολέμησε γενναία και σε 

ηλικία 22 χρονών έχασε τη ζωή του στη" Μάχη της ΕΛΔΥΚ".  

 

318 άνδρες χωρίς άρματα, χωρίς αντιαρματικά, χωρίς αεροπορία αντιμετώπισαν 

περίπου 6.900 πάνοπλους Τούρκους στρατιώτες. Οι τούρκοι χρησιμοποίησαν στην 

μάχη βόμβες ναπάλμ, κατακαίγοντας πολλούς απ’ αυτούς. 

Μια από τις πιο σκληρές μάχες, που κράτησε 3 μέρες, η οποία διδάσκεται στην 

Βρετανική στρατιωτική ακαδημία και  αναφέρεται στο Μουσείο Ιστορίας του 

Λονδίνου ως μια από τις πιο άνισες μάχες που δόθηκαν ποτέ στην νεότερη ιστορία. 

 

Μετά το τέλος της μάχης και επί 43 ολόκληρα χρόνια, ο Κωνσταντίνος Μπροδήμας, 

ήταν αγνοούμενος. Τα λείψανά του βρέθηκαν το 2017 και ταυτοποιήθηκαν με την 

μέθοδο DNA.  

 

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης και με στρατιωτικές τιμές Ήρωα, την 3η Ιουνίου 2017 

επέστρεψε και κηδεύτηκε στην γενέτειρά του, εδώ, στα Δίδυμα. Εδώ που στέκεται 

και η προτομή του! 

Είμαστε περήφανοι! 

 

 

Κωνσταντίνος Μπροδήμας, Έφεδρος Ανθυπασπιστής – ΑΘΑΝΑΤΟΣ! 


