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Κωνσταντίνος Μηλiδης- Ο μεγάλος ευεργέτης της Κυθρέας 

Ο Κωνσταντίνος Μηλίδης, τέκνο 

της Κυθρέας, ξενητεύθηκε μικρός στην 

Αίγυπτο και επιδόθηκε στο εμπόριο. Συνή

θιζε να επισκέπτεται τη γενέτειρά του 

«Προς αναψυχήν από του aφρικανικού 

καύσωνας». Μια αξιοσημείωτη επίσκεψή 

του στην Κυθρέα, έγινε τον Αύγουστο του 

έτους 1898. Σχετική ανταπόκριση από την 
Κυθρέα, ημερομηνίας 17/29 Αυγούστου 
1898, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα 
ΕΥ ΑΓΟΑΡΣ της Λευκωσίας (Αριθμ. 447) 
αναφέρει: 

«Σεμνήν ήγε και ευπρεπή πανήγυριν 

η ποταμόρρυτος και γραφική κωμόπολις 

ημών την π. Κυριακή. Ο έγκριτος συμπολί

της ημών κ. Κ. Μηλίδης από πολλών ήδη 

ετών θεραπεύων ευδοκίμως το Εμπολαί

ον εν τη Νειλορρύτω χώρα και αρίστην 

ποιούμενος αείποτε χρήσιν του χρήματος 

προς πατριωτικός και φιλανθρωπικός 

πράξεις, παραθερίζει από τινος μετά της 

αξιοτίμου οικογενείας του εν τη γενναμέ

νη αυτόν κωμοπόλει. Ευσεβές και φιλό

στοργον καθήκον επιτελών παρεκάλεσε 

τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπον Κυριακουπόλεως 

κ. Μελέτιον και τον διακεκριμένον δημο

σιογράφον και ιεροψάλτην κ. Σ. Χουρμού

ζιον, οίτινες ευγενώς απεδέξαντο την πα

ράκλησιν και ετελέσθη μετά την 

κατανυκτικήν και σεμνοπρεπή λειτουρ

γίαν επιβάλλον και ευπρεπές Μνημόσυ

νον υπέρ των εν τη αιωνιότητι αναπαυομέ

νωv γονέων του. Ο ιερός ναός του Α γ. 

Κώστας Ζ. Γιανν6ς 

Ανδρονίκου, ήν πλήρης ευσεβών προσκυ

νητών εξ απάσης της κωμοπόλεως και 

πολλών εκ Λευκωσίας εγκρίτων πολιτών, 

οίτινες πυκνοί προσήλθαν τιμώντες την 

μνήμην των μνημονευομένων και εκδη

λούντες δικαίαν εκτίμησιν προς τον αξιό

λογον αυτών υιόν, συνάμα δε αποδεχόμε

νοι τας ευλογίας του Σεβασμ. Ιεράρχου 

και τιμώντες την διακεκριμένην μουσικην 

τέχνην του αξιοτίμου κ. Χουρμουζίου. 

Μετά το Μνημόσυνον δεξάμενος ο κ. Μη

λίδης τας ευχάς και ταπαρηγορητικά συλ

λυπητήρια πάντων παρέθηκεν Αβραμιαία ν 

ξενίας τράπεζαν εις τους εντίμους προ

σκεκλημένους». 

Σε μια από τις επόμενες επισκέψεις 

του στη γενέτειρα του Κυθρέα, το έτος 

1914, μετά από μια λαμπρή υποδοχή που 
του έγινε από τους ομοχώριούς του, διέ

θεσε πρόθυμα χρηματικό ποσό f:1500, για 
τη διασωλήνωση και τη διακλάδωση του 

νερού, σ' όλη την Κυθρέα. Ήταν μια αξιό

λογη πατριωτική πράξη και μια εύστοχη 

και αξιέπαινη δωρέα, γιατί αναπλήρωσε 

σοβαρή έλλειψη της Κυθρέας, αφού οι κά

τοικοί της ήταν αναγκασμένοι να παίρ

νουν το νερό για οικιακή χρήση, από το 

ανοικτό ποταμό και κατά προτίμηση αργά 

τη νύκτα, που τα νερά, συνήθως, δεν εδέ

χοντο ανθρώπινες επεμβάσεις . Τ ο ποσό 
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αυτό της δωρέας έμεινε κατατεθειμένο 

στην Τράπεζα μέχρι το 1933 και με τους 
τόκους του διπλασιάσθηκε, οπότε ο τότε 

δήμαρχος Κυθρέας Χρήστος Καττάμης, 

ενήργησε και έγινε το έργο της ύδρευσης 

με δημόσιες «φουντάνες», κατά τα έτη 

1932-33. Τα χρήματα κάλυψαν όλη τη δα
πάνη του έργου και έτσι οι κάτοικοι δεν 

επιβαρύνθηκαν με κανένα ποσό. (Χριστό

δουλου Πέτσα: «Ο Κεφαλόβρυσος της Κυ

θρέας, Περιοδικό «Ελεύθερη Κυθρέα» 

αρ. τεύχους 3, σελ. 175, Λευκωσία 1978). 

Η εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ» της Λευκω

σίας, ημερομηνίας 26/8 Σεπτεμβρίου 

1910 (αρ. φύλλου 148), γράφει σχετικά με 
τον Κων/νο Μηλίδη: «ΕΚ ΚΥΘΡΕΑΣ- ΜΕ

ΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ». Ο διακεκριμένος 

ούτος ομογενής, εν Κυθρέα γεννηθείς, εκ 

γονέων ανηκόντων εις οικογένειαν δια

κρινομένην επί ευφυΙα και επιχειρηματικό

τητι, κατέλιπε παιδιόθεν την γενέτειραν 

και ελθών εις Αίγυπτον, όπως και πλείστοι 

άλλοι νέοι της Κυθρέας, εγκατέστη εν 

αυτή. 

Πεπροικισμένος υπό ευφυΙας, ου 

της τυχούσης, κατόρθωσεν εν βραχεί, διό 

της χαρακτηριζούσης αυτόν φιλοπονίας 
και τιμιότητας, να κερδίση ζηλευτήν πε

ριουσίαν και να λάβη εξέχουσαν θέσιν εν 

Καί'ρω. Τοιούτος δε γενόμενος ο κ. Κ. Μη

λίδης, δε λησμονεί τα καθήκοντα προς 

την Πατρίδα και δη την γενέτειραν, ης 

αναδεικνύεται μέγας ευεργέτης. 

Παρέχει προθύμως, πάσαν υποστή

ριξιν και προστασία ν, εις τους απερχομέ

νους εκεί και φροντίζει, προς εγκατάστα

σιν αυτών. Ποιείται συχνό, εκδρομάς εις 

Κύπρο ν και όθεν διέρχεται, αφήνει, ένεκα 
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της μεγαλοδωρίας αυτού, ανεξίτηλα ίχνη 

διαβάσεως. 

Οι κάτοικοι της Κυθρέας, είναι πά

ντες, μάρτυρες των αγαθών αυτού 

έργων, ιδίως· δ' οι της ενορίας Αγίου Αν

δρονίκου, ων τον ιερόν ναόν, δια νέων 

εκάστοτε δωρημάτων ευπρεπίζει. Ούτω, 

προ τι ν ων μεν ετών, εκαλλώπισε τούτον 

δι' ιερών σκευών, τιμώντων τον ευεργέ

την, νυν δε δια βαρυτίμων ιερών αμφίων, 

επισπασάμενος τας ευχάς και ευλογίας 

των ενοριτών. 

Αλλ' αι ήδη υπ' αυτού προταθείσαι 

και ήδη μελετώμεναι δωρεαί, ποιούσιν 

αυτών, κατ' εξοχήν τιμήν, έπαινον και ευ

γνωμοσύνη. Προτίθεται δηλονότι, πρώ

τον, ναανιδρύση ιερόν ναόν, παρά την Κυ

θρέαν, έρημον νυν, όπως εκπληρώση 

ευσεβές προς την θρησκεία ν καθήκον, και 

δεύτερον να ιδρύση εις κεντρικά μέρη της 

Κυθρέας, δεξαμενάς, ίνα διοχετεύση εν 

αυταίς, ύδωρ εκ της πηγής του Κεφαλο

βρύσου, όπερ να χρησιμεύη προς πόσιν, 

καθ' όσον το εν τοις ρύαξι ρέον, καθίστα

ται, ένεκα διαφόρων λόγων, ακάθαρτο ν. 

Είναι πράγματι, τα ευεργετήματα 

ταύτα μεγάλα, αντάξια προς τον μέγαν 

δωρητήν, ου το όνομα, άπασα η Κυθρέα, 

μετ' ευχαριστήσεως μεγίστης αναφέρει, 

επαινεί και ευλογεί τον άνδρα, και εύχεται 

τω Υψίστω, όπως παρέχει ζωήν και ευτυ

χίαν αυτώ τε και τη σεβαστή οικογενεία 

αυτού. Και ούτω, ο έγκριτος κ. Κωνσταντί

νος Μηλίδης, αναδείκνυεται, ο Μέγας της 

Κυθρέας Ευεργέτης». 

Πρέπει ν' αναφερθεί πως ο αείμνη

στος Κωνσταντίνος Μηλίδης νυμφεύθηκε 




