
πέρασες έδειξες απαρόμιλλο ζnλο ΟΊΌ διδα

κτικό έργο και ανέδειξες μαθnτές nou δια
πρέπουν οnμερα oτnv κοινωνία σ' όλους 

ΤΟLκ; τομείς τnς κοιvωνικnς ζωnς. Στα γρόμ

ματα, ης επιαη'ψες, στο εμπόριο, στn βιομn

χaν!α, στις τέχνες. Ανnκες στnν παλιό εκεfνn 

φόλαγγα των δασκόλων που ασnόσθnκαν 

το διδασκαλικό έργο και ανεβfβaοσν τούτο 

σε nραγμaηκn ιερn αnοοτολι\ Με τnv βaθιό 

ευσuνειδnσrσ και τnv ακέραιn nροοnλωσn 

στο καθnκο έnλσσες τnv τρυφερό μαθnηκn 

vεολα!α σε ευσεβείς χριστιανούς και κατα

ξιωμένους Έλλnvες. 

Νέος ένωσες τnv τύχn σου με τnv προ

οφιλn σου οuζυγο EAέvn. Ένα ταιριαστό ζευ
γόρι με ορμονικότατο συζυγικό βfο. Με τους 

ίδιους στόχους και τις fδιες εnιτεύξειc; και με 

το fδισ όνειρα γιο τα τέκνα σας. Αναθρέψατε 

και μορφώσατε και τους τέσσερις σας γιους 

με nανεπιστnμιακn μόρφωσn και κατέχουν 

σfιμερα ζπλεuτές κοινωνικές θέσεις. 

Κσταβόλατε πραγματικό ασύγκριταJς 

και υπερβολικές για 

τnv τους. Αξιωθnκατε: όμως νο τα 

δnτε να ευτυχοuv και ευnμε:ρούν aτrJV κοινω

νία και τούτο !'παν για σας ικανοποfπσn , 
χορό και ευτυχfα, σαν ανταμαβn των κόπων 

σας. 

Μα τούτn τnv απέραvτn σας ευτυχία 

rΊλθε n σιεβοΜ του Αττίλα στnν Κύπρο να 
ανακόψΕΙ πέρα καΙ και να σας εκτοπί

σει από το αρχοντη<ό σας που είχετε ανεγεί

ρει στnν πονέμορφn Κερύνεια με τόοους κό

πους και θυσίες. Ήλθε λέγω n τραγωδία τnς 
Κύπρου μας να σας οδnγnσει στnν πικρn 

προσφuγιό. 

'iσωςτούτο να είναι το μοναδικό σου 

παρόπονο, αεfμνnστε Ηλιόποuλε, nou μας 
έφυγες χωρίς να επιτευχθεί n δικαίωαn και n 
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εnιοτροφn σης πατρογονικές μας εστίες 

όπως αξιώνει ο δίκαιος αγώνας μας. 

Κοψnσου, όμως, σείμνnστε εξόδελφε, 

τον αιώνιο σου unνo με nσuχn τn σuvείδnσn 

πως εκτέλεaες στο ακέραιο το κσθnκο σου 

οον πνεuμαηκός και κοινωνικός εργότnς, 

σον πατέρας και παππούς σαν ευλαβι'\ς χρι

στιανός και σαν καταξιωμένος Έλλnνας. 

Όταν Θα nxnaouv οι γλυκόλαλες καμnόvες 
των αλειτούργnτων εκκλnσιών μας για vσ 

γιορτάσουμε τα κυπριακό ελευθέριο, τότε 

και n ψuxr• σου στο ουρόνια θα χαίρεται και 
θα ευφραίνεται για Π1 δικσlωσn του aγώyσ 
και. τnv εnιστροφn στις πατρογονικές· μος 
εστίες. 

Αιωνία σου n μνnμn 

ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ 

Κόθε δέντρο καρπερό 

σ' ()λοuς είνσι ποθnτό. 

πόντο τ' αγαπούμε, 

τους καρnοί;ς του οποζnτούμε. 

Τέτοιο δέντρο ζπλεuτό 

να γενώ κι ποθώ. 

Ο! δικοί μου οι καρποί 

τούτπ 'δω π συλλογ(ι. 

Τπ χαρίζω στα παιδιό, 

που μεόδολn καρδιό, 

σαν τις μέλισσες τρυγούν 

γνώσn νέκταρ, που ζnτούv. 

r. Κοκtι 
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ΜΙΧΑΗΛ KYPIAKOY 

Γεννnθnκε σrnv ΤΟ 1910. 
Ήταν δραοτnριο τnς ΚΟϊvότnτας και 

είχε αρκετn σrα κοινά. Ο ποτέ:ρος 

του πε'θαvε ενωρίς; και αav μεγαλύτερο 

παιδf τnς Οiκογένειας έγινε τnς 

"''·~:,-,,~" και των ορφανών. 

nnnc·rnr"" Π1V ενορία του τn Χαρδο-

κιώησσος σον κοινοτόρ!(nς επι ετ~1ν 

σfa 

το 1955. επίσnς τnν εκκλn-

σον 

και βροδύτερον σον 

του θανάτου του. 

Αποτέλεσε επfσnς μέλος τnς επιτρο

του Ελαιοτριβείου Κuθρέος το οποίο 

ΧΙΟ€ ΤΟ 1948. 

Πέθανε σπς 2 Μα1ου 1993 και 
rnv σrο Νέο Κο1μnη'Ίριο 

από τnv εκκλnσισ των Αγίων Kωvσravrlvou 

KOi 

ο κ. τον 

πιο κάτω επικnδειο: 

Πολύκλαυι.:πε Μιχόλn, 

Ένας nροοδευηκός και 

παρόγοvrας τnς Χαρδακιώτισοος τnς Κu

θρέας, ένας άξιος διαχειρισrnς των κοινών, 

εξαfρετος οικογενειόρχnς. ένας φλεγό

μενος πρόσφυγας για επιστροφn και δικοfω

σn έχει οπό χθες εγκοτολεfψΕΙ το γnιva και n 
ψυχn του φτερούγισε σra ουράνΙο για να 

οδnγnθεΙ' σrnv αιωνιότnτα όnou οι άγιοι και 

οι δίκαιοι avαπauovrαι. 

Efvaι ο Μιχόλπς Κυριάκου nou από μι-
σον σκοπό π1ς τrΊv unoσrn-

πou n τ(ιχn τον 

ΈτσΙ ρfχτπκε σrnv καθnμερΙνr'1 βιοn(Jλπ 

σε σχετικό nλικία προσnα-

'-'"-·~·-·~ να θρέψει και αnοκοτασιnσει αδελ

σrn Σuνεται-

γιος Kωvσταvrivou. στη 

ΕταJρείο διακιvότον σε ευρύτατο κίικλο εργα-

σίας όχι μόνο σrnv αλλό και σ' όλα 

τα γεπσνικό τnς χωριά. 

ε!δους εισαγόμενο και εnιτόr1ιος nαραγu;ιγnς 

προϊόντα, και nρος εfχε τnv ovrιnρo· 

σωnεrα των πετρελαfων και των nροΤόν'Ι'ων 

τnς Εταιρεiος Χοτζnnαύλοu. 

Εκεί όμως nou η .Εταιρεfa παρουσιάζει 
τόσο πλούσιο εκτόπισμα σε συνολλαγέχ; nε-



θαfνει ο εκ των δυο διαχειριστών ο 

γα:;, Κ.ωνσταντfvοu και ο Λουκάς Χριστοδού

λου παρουσίασε μεγόλπ αδυναμία να κρα

η'Ίσει τnν και οδnγnθnκε οε 

διόλυσn. 

ο 

γνώστnός των εμπειριών τnς Εταφεfαc; 

βρnκε τnv ευκαιρία και όvοιξε δικό του κοτό

στrψα και συνέχισε ης συνδιαλλαγές ακρι

βώς εni Π1ς lδιος ΚαΙ 

με το ίδια εμπορεuματα 

προσωπεlες. 

Με δnμιούργnσε 

κεφάλαια που υποστnριξε όχΙ μόνο τα αδέλ-

φια του αλλά και τα του από 

αδελφrι. Αγόρασε κτnμοτα aτnv ενο-

ρία του και εfχε 01κονομϊκι'Ί ευχέρΕΙα όσο 

λίγοι στnv Κυθρέο. 

~<Ο! που rπον 

εκ ο Μιχόλnς δεν nταν δυνατό να 

περιοριστεf μόνο στο ακογενεισκό και να μπ 

ιωι γιο τα κ01νά. Enf 

και με τπ συνεργασία του σχn

'π'''π""" το του r'Ιε:κροτοφεfοu απι 

Χσρδοκιώησσα, έργο αξιόλογο γυμνές; 

ΠP,.'JO[VOU με όλο ΤΟ 

των δένδρων και ευnρεπίσθπ 

χ~Jρος που αναπαύονταν γον:οf και 

πρόγονοί μας. 

ΣπΊ δεκαετlα του 50 ο Μiχό-

λnς μπαίνει στnν εκκλnσιασηκi'Ί επιτροπn τnς 

Παναγίας Χαρδακιώτιααας και επί Μακαρfου 
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του Γ' διορίζεται Πρόεδροc;,. Εδώ 

φαfvεται n όψογn διοχεfριαn των ΚΟiνώv. Μια 
avaκαrvιan τnς εσω-

τερικό. Τα παραδοσιακό μόρμαρα ανηκοθi

στανrαι με μωσαϊκό μαρμαρόκια και ολό

κλnρο το δόnεδο σκεnόζεται με χαλιό αξfας 

που δfvouv ιδιαiτερn εμφόνισn στn διaκό

αμnσπ. Λγορόζοvται νέα ιερό σκεύn για το 

μuατnρο τπς θεfac; εuχαρισrfας και ιερό ευ

αγγέλιο. Διαχειρίζεται τα οικονομικό τnς εκ·· 

κλnσiας με φεΙδώ και σύνεσn και 

νέα περιουσιακό οτοιχεfα τnς εκκλnσiας. Πα

ρόλλnλα αγορcJζει για τπς; εκ·· 

μοvόλιρες 

Κύπρου. 

24.2.1992 οι επενδύσεις σε μετο

nταν f8.558+ 1::4.200 σε γραμμάτιο πις 
Τράπεζας Κύπρου συνολικό f:12. 758. 

Το πλέον σnμαντικό που έκαμες. 

αλr>αμόνΓιτε: Μιχάλn. είναι τπν τnc;; 

του Απίλο στnv 

γούστου 1974 φεύγοντας 
ταλr>φθεi n 

σr'ψερα εκκλnσιαατικό 

του Μα και n 
επάξια αφού κατά τρόπο 

νnσε το auτoκfvrπo που δε 

γουμένως επf πολΜ ώρα 

00υ rr,~·1<'VY'ΓTC.: όλΟΙ σι:)Οi Και Qf.\λa .. 

ΟΕ ΚΟΤαΙγΙΟΤΙΚό ΠΟU 

έβαλλαν τα σης ελεύ-

Θερες περιοχές τnς Κύπρου μας. 

Τα πιο rκ)νω ποσό που ανΌα)iΞ:CiΟΊι'ΓΟ! 

κατοτεθεψένα στπν Τράπεζα περι .. 
λαμβάνουν και μεγάλn μερίδα των ευλαβών 

nροσκuvπτών που το τnς με τriv 

άφιξn του στην ελεύθερn περιοχ;'1 κα

θnμερινό nροσκύνπμα τnς Ορθοδοξίας. 

όμως vσ υποτιμούμε τπν όκρα 


