
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Προσnλωμένος στα ιδανικό τnς πίστεως 

και τnς πατρίδας διατnρnσες για πόντο το 

γαλrlνιο και nρεμο σου βίο. Εκκλnσιόζεσο τα

κτικό στπν ενορία μας στnν Αγία Μαρίνα, 

στnν Κυθρέα και με τον εκτοπισμό, που μας 

οδnγnσε n επιδρομn του Απίλα με τnν κατό
λnψn τnς ξακουστnς μας Κωμόπολnς, συνέ

χισες και στο Συνοικιομό Στρόβολος 2 όπου 
μόνιμα εγκαταστόθnκες τnν ίδια τακτικn ακο

λούθnσες στα θρnσκευτικό σου καθnκοντα. 

Είχες προγονικές καταβολές από δυο 

διακεκριμένες οικογένειες προυχόντων των 

Γιαννόκnδων τnς Κυθρέας και των Μαϊμόρn

δων του Τροχωνίου. Πραγματικό τίμnσες 

επόξια τούτες με το σεμνό και ενόρετο σου 

βίο, με τnν εξαίρετn διαγωγn σου μα προπα

ντός με τα φιλεύσπλαγνα αισθnματα στnν 

εξυππρέτnσn του συνανθρώπου σου. 
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Αείμνnστε, Στέλιο, φεύγεις από τα γnινα 

ικανοποιnμένος από το διόβα τnς ζωnς, γιατί 

αγόπnσες και αγαπnθnκες από τον κύκλο 

του δικού σου περίγυρου όσο λίγοι των συ

νανθρώπων σου. 

Το μόνο σου παρόπονο είναι που φεύ

γεις στο μεσοδρόμι τnς δικnς σου πορείας 

και δεν ευτύχnσες να τα δεις πΜρως αποκα

ταστnμένα τα δυο σου τέκνα που τόσους κό

πους και μόχθους καταβόλετε με τnν πιστn 

και αφοοιωμένn σου σύζυγο Μαρούλα. Δεν 

ευτύχnσες να τα χαρείς για πολύ καιρό όπως 

σου όξιζε. 

Εύχομαι ο Ύψιστος να κατατόξει τnν 

όδολn ψυχn σου εκεί που τnς αξίζει στn δε 

βαρυπενθούσα σου οικογένεια απευθύνω τα 

ειλικρινn μου συλλυπnτnρια. 

Αιωνία σου π μνn μn 

Στην Αμμόχωσrο 

Αμμόχωστος περnφανn και Τουρκοπατnμένn 

κρότα τnν περnφόνεια σου μnν είσαι λυπnμένn. 

Θα αγωνιζόμαστε μαζί όλοι για να βρεθούμε 

και θόρθει μέρα Ιερn μαζί ν' αγκαλιαστούμε. 

Καθιστικn εκδnλωσn εκόμαν στnν Δερύνεια 

να φύγn ο κατακτnτnς και να στραφούν οι πρόσφυγες 

εις τα δικό μας σπίτια. 

Πεθύμnσα Αμμόχωστος να δω τις Ομορφιές σου 

τα πρόσινα τα κόλλn σου και τις ακρογιαλιές σου. 

Πεθύμnσα Αμμόχωστος για να σε συναντnσω 

τους τόπους σου τους Ιερούς για να τους προσκυνnσω 

και τnν χρυσn τnν αμμοδιό για να τnν περπατnσω. 

Τnν θόλασσα του Βαρωσιού τα nσυχα νερό τnς 

αυτό όλα αγαπnσαμε που μας τραβόει κοντό τnς. 

Στον ύπνο μας στο ξύπνιο μας τα βλέπουμε μπροστό μας 

θα έλθει μέρα ποθnτn που θα γινούν δικό μας. 

Έχουμε πίστn στο Θεό και εις τnν Παναγία 

να κερδισθεί το δίκαιο και n Ελευθερία. 
Ελένη Μ. Αναστασίου 
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 

Γεννnθnκε στnν Κυθρέα το Γενόρn του 

1910. Μετό τnν αποφοίτnσn του από το Δn
μοτικό Σχολείο φοίτnσε στο Παγκύπριο Γυ

μνόσιο όπου αποφοίτnσε το Κλασσικό Τμnμα 

το 1931. Στn συνέχεια φοίτnσε στο Παγκύ
πριο Διδασκαλείον και πnρε το πτυχίο του 

δασκόλGυ το 1933. 

Νυμφθεύθnκε τn Χρυσταλλένn Νικολαί

δου από τnν Κυθρέα και απέκτnσαν 3 παιδιό 
τn Δέσπω, το Γιώργο και τον Κλείτο. Πέθανε 

στις 6.9.1992 και τόφnκε τnν επομένn στο 

Νέο Κοιμnτnριο Λευκωσίας από τπν εκκλnσία 

των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένnς. 

Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας είπε τον πιο 

κότω επικnδειο .. 

Πολύκλαυστε Μιχόλn, 

Ένας εξαιρετικός δόσκαλος που ανnκε 

στnν παλιό εκείνn φόλαγγα των δασκόλων, 

εκείνων των δασκόλων, που με ιερn ευλόβεια 

ασπόσθnκαν το διδασκαλικό επόγγελμα και 

ανύψωσαν τούτο σε πpαγματικn αποστολr'1. 

Με πίστn και ενθουσιασμό εργόστnκαν για 

40 και πλέον χρόνια και ανέδειξαν όξιους μα
θnτές στnν κοινωνία που προκόβουν σnμερα 

σ όλους τους τομείς τnς δnμόσιας και ιδιωτι

κnς ζωnς. 

Ένας τέτοιος υπnρξε και ο Μιχόλnς Συ

μεωνίδnς από τnν Κυθρέα που από τα μαθn

τικό του χρόνια διακρινόταν n μεγόλn του 
δίψα και έφεσn στα γρόμματα. 

Μετό τn συμπλr'1ρωσn των τόξεων του 

δnμοτικού σχολείου γρόφτnκε στο Παγκύ

πριο Γυμνόσιο στn δεκαετία του 20 που μόνο 
εξαιρέτικοί μαθnτές σε επίδοσn και σε οικο

νομικn ευρωστία συνέχιζαν το γυμνασιακό 

κύκλο. Τελείωσε μεταξύ των καλυτέρων μα

θnτών του Κλασσικού Γυμνασίου και συνέχισε 

για δυο μόνο χρόνια στο Παγκύπριο Διδα

σκαλείο. 

Παρόλn τnν τότε ανεργία των δασκόλων 

4 και 5 χρονιές οι όνεργοι δόσκαλοι ο Μιχό
λnς κατόρθωσε να περόσει τις αγγλικές εξε

τόσεις ordinary και Distinction που απαιτούσε 
για διορισμό n αποικιακn κυβέρνnσn και να 
υπερπnδr'1σει χρονιές των υποψnφίων δασκό

λων και να πετύχει διορισμό σε πολύ βραχύ 

χρονικό διόστnμα μετό τnν αποφοίτnσn του 

από το Διδασκαλείο. 

Σαν δόσκαλος υπnρέτnσε σχεδό στο 

nμισυ χρονικό διόστnμα τnς διδασκαλικnς 

του σταδιοδρομίας στο Καμπί τnς Πιτσιλιός 

στον Άγιο Αμβρόσιο Λεμεσού και στον Άγιο 

Σέργιο κοντό στο Βαρώσι. Στα χωριό τούτα 

από αγόπn στn γεωργικn παραγωγn μετέδω

σε τnν καλλιέργεια του κραμπιού και του 

κουνουπιδιού τnς Κυθρέας που σ .aυτές 

nταν τελείως όγνωστn. 




