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ο Παναγιώτης Νικολάου του Χρυσόστομου και της Θεογνωσίας
από το Εξω Μετόχι
Άλλο ένα από τα πέντε παλλπκάρια

τπς φωτογραφίας «σύμβολο• τίμπσε
n Κύπρος.

..---------------..,

Κηδεία

t

Τον πολυογοπnμένο μας ορροβωνιοDτlκό, αδελφό ΚΟ! θείο

Στπν εκκλπσία του Αποστόλου Λου
κά στο συνοικισμό Κόκκινες Στρο
βόλου έγινε το Σάββατο

5.9.2009

π

κπδεία του Παναγιώτπ Νικολάου του
Χρυσοστόμου από το Έξω Μετόχι,
του οποίου τα λείψανα

βρέθπκαν

στον ομαδικό τάΦο του Τζιάους.
Η ατμόσφαιρα ιδιαίτερα συναισθπμα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

NIKOMOY του ΧΡΥΣΟΠΟΜΟΥ
(από το Έξω Μετόχι)

τικά φορτισμένπ. Εκεί, δίπλα στο φέ

που εφοvεύθn κατά την τούρκικη εισβολή τον Αύγουστο του 1974

ρετρο και π αρραβωνιαστικιά του, π

DNA, κηδεύουμε αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου σης 11 π.μ. οπό τον

Ηβπ Αχνιώτου,

κολοUμε όσους τψούντn μνήμη του όπως ποροοτούν. Τnς νεκρώσι·

που ζούσε

με τπν

ελπίδα τπς επιστροφnς του για να

πραγματοποιnσουν το γάμο που είχαν
προγραμματίσει . για το καταραμένο
καλοκαίρι του

σε ηλικία 26χρόνων και το οστά του τοuτοποιιΊθnκον με τη μέθοδο
ιερό ναό ΑποοrόλουΛουκά στο σuνοικισμό Κόκκινες Στροβόλου κο ι
μnς οκολουθfος θα προστεί ο πονιερότοως μnτροπολiτnς Κύκκοu
Νικηφόρος. Την Κuπριοκιi Δnμοκροτίο θα εκπροσωπr\οει ο έν11μος

υπουργός Εσωτερικών Νεοκλr\ς Συλικιώτnς. Επικήδειο λόγο θα εκ·
φωνήοει ο γ.γ. του ΑΚΕΛ Άντρας Κυπριονοι.ί.

Οι τέθΧiΊJμΕ:νΟί:
Η ορρσβωνιοσηκιά: Ήβη Αχνιώτου
Το αδέλφια: Ανδρέας -Ολυμπία Χρυσοστόμου
Κυπρούλλσ- Γιαννάκης Χριστοδούλου

1974.

τπς νεκρώσιμπς ακολουθίας προέ

Μάρω~ Αντώνης Μενελάου

Το ον(ψιο: Χρύσης, Μερκούρης, Ιωάννα,
Παν!κας, Ελευθερία,Χριατιάνα,

στπ ο Μπτροπολίτπς Κύκκου Νικπ
φόρος και τπν κυβέρνπσπ εκπροσώ
ππσε ο υπουργός Εσωτερικών Νεο

Μελίνα, Χρ(στας και λοιπα! συγγενεiς

Αντί στεφάνων nοροκαλούμε να γίνονται εισφορές γω την ανέγερ
ση μνπμε!οu πεσόντων και αγνοοuμέvων Έξω Μετοχiοu.

κλnς Συλικιώτπς.

ο Πανίκος γεννnθπκε στο Έξω Μετόχι, στις

3 Φεβρουαρίου του 1948. Τον ίδιο

και

τα τρία αδέρφια του, μεγάλωσαν με κόπο και θυσίες οι γονείς τους, Χρυσόστο

μος και Θεογνωσία. Αποφοιτώντας από το Κολλέγιο Παλλαρn το
γπκε στπν Εθνικn Φρουρά, από τπν οποία απολύθπκε το
τπν ολοκλnρωσπ τπς στρατιωτικnς του θπτείας,
Οικοδόμων τπς ΠΕΟ. Τον Γενάρπ του

1966, κατατά
καλοκαίρι του 1968. Με

εργάστπκε στπ Συντεχνία των

1972 αρραβωνιάστπκε

με τπν Ηβπ Αχνιώτου

και ξεκίνπσε να εργάζεται σε ιδιωτικn εταιρεία στο Βαρώσι .. Με τπν έναρξπ τπς

εισβολιlς κατατάγπκε προσωρινά στπ Λάρνακα και μετά τπν εκεχειρία κατατάγπ
κε στπ μονάδα του στπ Λευκωσία. Στπ δεύτερπ εισβολn βρισκόταν στο Τζιάος
όπου και αιχμαλωτίστπκε από τους Τούρκους εισβολείς, όπως φαίνεται και από
τπ σχετικn φωτογραφία. Με το τέλος του πολέμου, ο πανίκος δεν επέστρεψε ...

94

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Και έτσι άρχισε το μαρτύριο των δικών του. ο πατέρας Χρυσόστομος πέθανε το

1978 σε

πλικία

63

χρόνων. το

1997

πέθανε και π μnτέρα Θεογνωσία.

Δίπλα στο φέρετρο τα αδέλφια του Ανδρέας, Κυπρούλα και Μάρω.
τους

και

περίμενε

n Ήβn Αχνιώτου n αρραβωνιαστικιά του
35 χρόνια.

Εκεί. μαζί

Παναγιώτn, που καρτερικά τον

Επικtlδειο λόγο εκφώνnσε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Αντρος Κυπριανού. Το
ήρωα αποχαιρέτnσε

εκ μέρους τnς οικογένειάς του ο γιός του αδελφού του,

Χρύσnς Χρυσοστόμου:
«Ποflυαγαπnμένε μας αδεflφέ, θείε, aρραβωνιαστικέ.
Σιiμερα, βρισκόμαστε εδώ για να σου πούμε το στερνό αντίο, το οποίο θα έπρεπε να στο
είχαμε πει πριν από

35 χρόνια.

ο nοflυαγαnnμένος μας nανίκκος, ένας ακέραιος χαρακτιiρας, ένα άτομο με rις δικές του
Φιflοδοξίες. ιiταν μεγάflος flάrpnς τnς μουαικιiς, και όταν κρατούσε στσ χέρια του το
μπουζούκι

n

τnν κιθάρα του nταν τότε που δεν χόρταινες να τον ακούς να τραγουδά.

Μέflος εξαμεflούς οικογένειας που. με πoflflές στεριiσεις, aflflά και με απέραντη αγάπn
από τους γονείς του. Χρυσόστομο και Θεογνωσία, αποφοίτησε το

1966 από

το Koflflέγιo

Πaflflaρn και αμέσως μετά κατατάγπκε στnν Εθνικιi φρουρά.
Κατά τn διάρκεια τωνεπόμενωνχρόνων γνωρίζει το άflflατou μισό, τnν Ηβπ Αχνιώτου

με τnν οποία έμεrιflε να αρραβωνιαστει ταν Ιανουάριο i:ου

1972. !να νεαpδ ζειJγάρι
'Axva και

γεμάτο όνειρα και σχέδια για το μέflfloν άρχισαν να κτίζουν το σπίτι τους στnν
να προγραμματίζουν το γόμο τους για το καrιοκαίρι του

1974.

Όμως δflfloι άflfla είχαν σχεδιάσει. Με τnν εισβοflιi του τουρκικού Arτίfla ο ποflυαγαnn
μένος μας nανίκκος κατατάγnκε τον Ιούflιο του

1974 προσωρινά

στnν Λάρνακα και μετά

τnν εκεχειρία μεταφέρθηκε στn μονάδα του στn Λευκωσία.
Με τn flnξn του nοflέμου μάταια

n

οικογένεια του τον περίμενε να επιστρέψει και τότε

ιiταν που τον είχαμε δnflώσει ως αγνοούμενο. Από εκείνn τn στιγμιi άρχισε ο Γοflγοθάς
και ο πόνος τnς οικογένειάς του, Η rραγικότερn φιγούρα

n

μnτέρα και γιαγιά μας Θεο

γνωσία να ψάχνει μάταια το ένα flεωφορείο μετά το όflflo στο ξενοδοχείο «Φιflοξενία»,
μιinως έρθει το παflικάρι τnς, ο μικρότερός τnς γιος. Μια αχτίδα εflnίδας φάνnκε, όταν

n

εφημερίδα Μάχn. δημοσίευσε τις γνωστές σε δflους φωτογραφίες και τότε δnflώνεται

σαν αιχμάflωrας ποflέμου. Aflflά αυτό το φορτίο nταν noflύ βαρύ και δυσβάστακτο για το
πατέρα και παππού μας Χρυσόστομο που τον Anρίfln του

1978

σε nflικίa μόflις

63

χρό

νων απεβfωσε. Η rραγικιi ειρωνεία όμως ιiraν ότι αυτός θα ιiταν και ο πρώτος που θα
μάθαινε τnν πικριi αflιiθεια, όταν οι ψυχές τους θα aντάμωναν.

Όflοι μας τα επόμενα χρόνια ζούσαμε με τnν εflnίδa ότι κάποτε θα τον ξαναδούμε και
ψάχναμε και ερευνούσαμε κάθε πflnροφορία που έφτανε σε μας aflflά μάταια. το

n

1997

μnτέρα και γιαγιά μας Θεογνωσία φεύγει και αυτιi για να aνταμώσει τον ποrιυαγαπn-

