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Γι' αυτ6 πατέρα, να ξέρεις 6rι θα ζεις πάντα μέσα μας ... 

γιατί είσαι μέσα arπv καρδιά μας ... 

το κοριτσάκι σου" 

Το ρολόϊ του Χόρη βρέθηκε μαζί με τα οστά του. 

Έδειχνε 24 ιουλΓου ... 

Ήταν το τραγικό έτος 1974, 33 χρόνια πίσω όταν ο Χάρης πέρασε στην αιωνιότητα ... 

Στον Χαρίλαο Μικαίο 

του Λοϊζου Πίππ 

Μικρό αφιέρωμα σε μέχρι χτες αγνοούμενο 

Δεν είναι τυχαίο που έφερες το όνομα Χαρίλαος. το επιμαρτυρούν η ΧΑΡΙΣ της 

ψυχnς σου, η ευγένεια του χαρακτnρα σου. ο πλατύς aνθρωπισμός σου. μα πάνω 

απ' όλα ο άδολος πατριωτισμός σου. Ίσως, να μnν είχες αντιληφθεί το μεγάλο 

παιχνίδι που έπαιζαν aργυρώνητοι καταδότες σε βάρος της τιμιlς της πατρίδας 

σου, n πως μέσα από τις aνοχύρωτες πολιτείες και τα γυμνά χωριά, - οι ανελέη

τοι ξεγύμνωσαν ολόκληρη την Πατρίδα - βρέθηκες εγκλωβισμένος σε δύσκολες 
κακοτοπιές και δύσβατα μονοπάτια. Κι όμως, τάχθηκες φύλακας και στάθηκες 

φρουρός σε νέες Θερμοπύλες. Πολέμησες γενναία. Νικnθηκες με δόλο στο 

σώμα. Νίκησες όμως -νικηφόρα νίκη- στην ψυχn. n οποία θα παραμείνει εσαεί, 
αιώνια, άφθαρτη και αλώβητη στου χρόνου τα περάσματα και στη λησμοσύνη. τα 

οστά σου. θαμμένα εκεί κάτω από τον ίσκιο των αναρίθμητων σταυρών των ηρω

ομαρτύρων, θα ζωντανεύουν τη μνιlμη στους νεότερους και θα ξυπνούν συνει

διlσεις στους επερχόμενους. 

Καλιl ηρεμία και καλn ανάπαυση - να έχετε στους τάφους σας. ο nλιος να σας 
φωτίζει με τις ηλιακτίδες του έτσι ώστε να μας βλέπετε και να μας παρακολου

θείτε - πόσο ακολουθούμε την πορεία σας n πόσο παρεκτρεπόμαστε. 
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t ΚΗΔΕΙΑ 
Την Κυριακή 19 Αυγούστου 2007 στις 5.00μ.μ., κηδεύουμε 
στον Ιερό Ναό Αγfας Βαρβόρος στο Χωριό Αγfα Βαρβάρα 
Λευκωσfας τον πολυαγαπημένο μας αδελφό, θεΙο και ouy· 
χωριανό 

Ανδρέα Σπύρου Χ' Γιακουμή 
(Γιος του ηρωομάρτυρο της Κυπριακής Ελευθερlας 1955-

1959 Σπύρου χ· Γιακουμή 
οπό τα Συρκονιό Κυθρέας) 

που έπεσε ηρωικό μαχόμενος κατά των Τούρκων εισβολέων 
το 1974 και έκτοτε αγνοεlτσ η τύχη του. Τα οστά του βρέθη· 
καν σε ομαδικό τάφο στο ΚαζάψαVΙ και η ταυτότητα του δια· 
κριβώθηκε με τη μέθοδο DNA. 
Κολούμε όσους τιμούν τη μνήμη του όπως παραστούν στην 
εξόδιο ακολουθία της οποία θα προστε( ο Πανασιολογιώτα
τος Αρχιμανδρίτης της Ιερός Μητροπόλεως Φλωρίνης Επι
φόνιος. 
• Επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει ο Δρ. Πέτρος Καρεκλάς, 
Γενικός Διευθυντής του Υπουργεlου Άμυνας. 

Τα αδέλφια: Κώστας & Τούλλα Χ' Γιακουμή 
Σπύρος & Κατερίνα χ• Γιακουμή 
Χρυστάλλα & Πέτρος Καμπούρη 

Αδελφότεκνα και λοιποί συγγενείς 
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΦΥΠΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΌΙ ΧΥτΡΟI" ΚΥΘΡΕΑΣ 
• Αντί στεφάνων παρακολούμε όπως γ(νουν εισφορές για 
την ανέγερση του ιερού ναού στην Aγfa Βαρβάρα. 




