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ο έφεδρος πυροβολητής Πρόδρομος !Μάκης! Χρυσοστόμου
του κουτσοβέντη και της Συρκανιάς
ο Πρόδρομος <Μάκπς> Χρυσοστόμου
γεννήθπκε στο χωριό Κουτσοβέντπ

στις

29 Αυγούστου το 1946. Ήταν το

τέταρτα από τα πέντε παιδιά του

t

ΚΗΔΕΙΑ

Την Παρασκευή

19

Μαρτίου

2010

στις Lι.ΟΟμμ .. κηδεύουμε σrον

Ιερό Ναό Αγίας' Βορβόρας στο Χωριό Αγία Βορβόρα Λεuκωσ[σς
τον πολuογοπnμένο μας σύζυγο. πατέρα και αδελφό.

Χρυσόστομου και τπς Άννας. Σε πλι
κία

14 ετών

ολόκλπρπ π οικογένειά

του μετακόμισε στπν Κυθρέα.
Οικοδόμος στο επάγγελμα, πάλευε

τίμια νια το μεροκάματο. Σε πλικία
ετών, στις

10 του

24

Μάπ, παντρεύτπκε

Πρ6δρομο (Μάκης) Xρuσocn6μou

τπν Ελένπ Γαβριnλ από τπ Συρκανιά

(κάτοικο Συρκανιdς Κuθρtας)

Κυθρέας. Εκεί έκτισαν το σπίτι τους
και δπμιούργπσαν τπν οικογένειά
τους. Απέκτπσαν μαζί δύο υιούς, τον

που δολοφονήθηκε οπό τους Τούρκους εισβολείς τον Ιούλιο του
197LΊ και έκτοτε αγνοείτο n τύχη του. Τα οστό του βρέθηκαν σε
ομαδικό τόφο στο Βοτανικό Κήπο Κερύνειος και n ταυτότητα του

Χρυσόστομο

Κaλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του όπως πορaστοόν

και τον

Γαβριnλ,

οι

οποίοι τους χάρισαν τρία εγγόνια,

διοκριβώθnκε με τη μέθοδο

DNA.

στην νεκpόσιμο οκολοuθ(ο.

τον Αλέξανδρο και τα αδέλφια Πρό

Η σύζυγος, Eλtvn Χρυσοcπόμου

Τα nαιδ(ο: Οικ. Χρυσόστομου Χρυσοστόμου

δρομο και Στυλιανό αντίστοιχα. Α

Otx.

ΓοβριΜ Χρυσοστόμου και εγγόνια

Το αδέλφια, Οικ. Ανόστας Χριστοφή

πλός, καταδεκτικός και ταπεινός. Α

Οικ. Γεώpγιοu Χρuσοοτόμοu

γαπούσε πολύ τπ γυναίκα του και το

Οικ. Στοuρούλας Σόββα
Οικ.Στέλιοv Χρuσοστόμαu

υιό του Χρυσόστομο. Τον Γαβριr'iλ

και λοιnο! αuγγινείς

δυστυχώς δεν τον γνώρισε αφού ή

Εισφορές γιο τnν εκκλησία Αγfας Βσρβόρας

ταν οκτώ μπνών στπν κοιλιά τπς
αγαππμένπς του συζύγου.
Στις

20

Ιουλίου ανακοινώθπκε γενικn επιστράτευσπ και ο Μάκπς κατατάχθπκε.

Στο κάλεσμα τπς πατρίδας δε δίστασε ούτε λεπτό να ανταποκριθεί. Αν και πυρο
βολπτής, στέλλεται στπν Κερύνεια, άοπλος, νια να κάψει με άλλους τα άρματα
των Τούρκων με κουβέρτες. Μαζί του πάντα και ο άνδρας τπς αδελφής του
Σταυρούλλας Σωτnρπς Χατζπχρίστου. Από τις

23

Ιουλίου

1974

π τύχπ και των

δύο παλλπκαριών αγνοείται, με μόνπ ελπίδα το τπλεΦώνπμα που δέχτπκε π
οικογένεια του Σωτnρπ πως βρίσκονται κρυμμένοι μαζί με άλλους επτά σε σπίτι
στπν Κερύνεια.
Τριανταέξι χρόνια μετά, με τπ μέθοδο ταυτοποίnσπς των λειψάνων, εντοπίζονται
τα οστά του σε ομαδικό τάφο στπν περιοχn Βοτανικός Κήπος στπν Κερύνεια. Στον
ομαδικό τάφο ήταν θαμμένα τα λείψανα άλλων
Η κπδεία του έγινε στις

19

Μαρτίου

2010

39

αδικοχαμένων παλλπκαριών.

στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στο

ομώνυμο χωριό και επικήδειο λόγο εκΦώνπσε ο υπουργός Εσωτερικών Νεοκλr'iς
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Συλικιώτnς και ο Δι'iμαρχος Κυθρέας κος Μιχαλάκης Σάββα. Από μέρους τnς οικο
γένειάς του αποχαιρέτησε τον ήρωα ο γιός του Γαβριήλ:
«Πολυαγαππμένε μας πατέρα, να που aνταμώσαμε, μετά από

χρόνια ελπίδας,

36

36

χρόνια αναμονι'iς,

36

χρόνια πόνου.

Τόσα χρόνια πέρασαν από εκείνη τη μαύρη μέρα του Ιούλη, που μετά το προδοτικό πρα
ξικόππμα που οργάνωσαν και εκτέλεσαν οι χουντικοί και τα πρωτοπαλίκαρα της ΕΟΚΑ Β'.
στο κάλεσμα της πατρίδας για επιστράτευση και αντιμετώπιση του Τούρκου εισβολέα,

αψι'iφησες κάθε κίνδυνο και έτρεξες να την υπερασπιστείς.
και να που μόλις πριν μια βδομάδα, μάθαμε το αναπάντεχο αλλά αναμενόμενο εδώ και

τόσα χρόνια, δυσάρεστο μαντάτο. Βρέθηκες σε ομαδικό τάφο στην Κερύνεια. Στο άκου
σμα της είδησπς, όλη η οικογένεια πάλι συγκλονίστηκε. ο πόνος, η θλίψη, η αγωνία και
το δάκρυ πάλι αστείρευτο να κυλά στα πρόσωπά μας. και ένα αναπάντητο γιατί, χρόνια
τώρα να μας πνίγει. Γιατί να πληρώσεις εσύ με τη ζωι'i σου, πριν καλά καλά χαρείς τπν
οικογένειά σου; Τόσα και τόσα αναπάντητα γιατί, να βασανίζουν όλα αυτά τα χρόνια την

οικογένειά μας.
Όλα αυτά τα χρόνια, πολυαγαπημένε μας πατέρα, να ξέρεις ότι η μητέρα μας, στάθηκε

αντάξια απέναντι στις πολλές και δύσκολες οικογενειακές συνθι'iκες που προκάλεσε η
απροσδόκητη απουσία σου. Αναντικατάστατη η θέση σου. Αλλά η μητέρα μας, ως μάνα
και πατέρας μαζί, αφι'iνοντας στο περιθώριο τη δικι'i της προσωπικι'i ζωι'i, στάθηκε επάξια
δίπλα μας. Άξια σύντροφος σου και μητέρα των παιδιών σου, μας πρόσφερε την πιο
ζεστι'i φωλιά, μας φρόντισε, μας προστάτεψε, μας μεγάλωσε, μας σπούδασε και τώρα πια
οικογενειάρχες κουβαλούμε μαζί μας τις αρχές και τα ιδανικά σου, αναδεικνύοντας κάθε
στιγμι'i το μεγαλείο της καρδιάς και της ψυχι'iς αου.
Πολυαγαπημένε μας πατέρα, εσένα και τους θείους Σωτι'iρη και Αντρέα, που τα οστά και

αυτών έχουν ταυτοποιηθεί, θα σας λέμε άξια παιδιά της Κύπρου, γνι'iαιους πατριώτες,
aυθεντικούς ήρωες και παλλικάρια που μόνο δάφνες και τιμές αας πρέπουν.
Ως οικογένεια, ποτέ δε ζητι'iσαμε να δικαστούν ι:αι να πληρώσουν οι υπαίτιοι των δεινών
της Κύπρου και των τόσων πληγών που άφησε ο άδικος θάνατός σου. Αυτι'i ήταν δου
λειά άλλων, που ποτέ δεν την έπραξαν. το μόνο που ζητούμε τόσα χρόνια είναι ένα συγ
γνώμη. Πόσο λάθος όμως κάνουμε; Πώς να περιμένουμε συγγνώμη από θρασύδειλους
ψευδοπατριώτες, σφετεριστές των αγώνων και θυσιών σας; Από αυτούς, που στη θέα
του τούρκου εισβολέα τράπηκαν σε φυγή, αφήνοντάς σε άοπλο στα χέρια του δικού σου
θύτη; Από αυτούς, που ακόμα και σήμερα μένουν αμετανόητοι νια τα ανδραγαθήματά

τους. το συγγνώμη για να το πει κάποιος θέλει αρετι'iν και τόλμη. και τέτοιοι άνθρωποι
με τέτοια ιδανικά, δεν είναι.
Πολυαγαπημένε μας πατέρα, τώρα που aνταμώσαμε και σε έχουμε κοντά μας θα έχου
με όλο το χρόνο νια να σου πούμε αυτά τα

36

χρόνια τι ζι'iσαμε και τι περάσαμε. Τώρα

πια ξέρουμε ότι βρίσκεσαι κοντά στους χαροκαμένους παππούδες μας, Χρυσόστομο και

Γαβρίλη και γιαγιά Αννικκού, που έφυγαν με τον καημό του γυρισμού σου.

Να ξέρεις ότι νιώθουμε περι'iΦανοι που σε έχουμε για πατέρα μας. Ήσουν και θα είσαι
παντοτινά στην καρδιά μας.
ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ, ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΕ ΜΑΣ ΠΑτΕΡΑ!»

