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ΣΥΜΕΩΝ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 

Γεννnθnκε mηv Κυθρέα οτις 23/9/ 
1904, 

Σε r1λικfα Ίό εn;:;v σπΊ ~νέα 

στο θείο του Βαγγέλrι Σε πλικfα 30 ετών εnέ-· 
στρεψε και το 1941 τnv Πaντε
λfταα. Αnόκτπσε 3 παιδιά τον Κι\είτο, Σfταο. 

Το 1948 μετέβn και πάλι oτnv 

1955 επέστρεψε και πι'Jλι σιην 

ο του nταν ο 

του r1 Δέσποινα. 

Πέθανε τnv 3U2.1992 και στο 

Νέο από τnv εκκλnσfα 

των 

εfπε τον Π!Ο 

Κ<'ΑΤω ΕΠiΚΙiδ€10: 

στο πέρασμα τrις 

ζωr1ς σου πίσω σου μνrψες 

και ουδέποτε θα λnσμονι'Ίσουμε όλοι 

τnv 

από 

που είχαμε ΠΙV τ(JΧΠ va σε γνωρίσουμε από 
καvτcι Αξέχασrα μας μένουν ο ιωλότροπος 

χαρακτnρας σου και τα ευγενικά σου φερσf

ματο σ' φυσικά χαρfσματα που δ:α-

μέχρι π1ς σου 

Πράος καΙ μειλίχιος, καταδεχτικός και 

σ' όλους αλnθιvός στωικός φιλά

με 

nαιδi που ιΊαουv σε nτωχ1κn 

nριv 

ακόμπ το νόμιμο 1δο 

τnς nλικfσς σου ακολούθnσες το μετανα

στευτικό ρεύμα τnς Δίjσκολες οικο-

νομικές 

n 
τότε για τnν Κύπρο και όταν 

του Νέου Κόσμου εδέχετο 

στες έσnευσες να καταταγείς 

σrοuς βιος σε 

για να υποστnρfξΕΙς τους δυο μικρότερους 

αδελφούς και να δnμΙοuργnσεις παρόλλnλα 

και το δΙ Κ() σου μέλλον. 



Σκλnρn και δύσκολn n εργασία στnv 
axavr1 Αμερικrι τnv ξεvιπειό για 

15 και όταν εξοικοvόμnσες τα μέσα 

και για τα δυο αου όνειρο aποφάσισες να 

επιστρέψεΙς στnv Κύπρο μας, ornν παvέμορ

φn μας Κυθρέα που τόσο vοστόλγnσες στα 

χρόνια τnς ξεvnτειός. 

Μερικές οικονομίες που έφερες έκα

μες εnέvδυσπ σε κτnμα και νερό του Κεφα

λόβρυσου από τα κτtιματα που nουλιούνταν 

τότε από τους κλnρονόμους του Αρμένn Αρ

τnμπεn, ενός μεγάλου γοιοκτnμονα που κα

τείχε κτι'Ίματα και νερ(J αnμαντικnς αξfας 

ornv nεριοχn Κυθρέας και Νέου Χωρίου. 

Αξιοnοfnσες ορθό το κτnμα και το νερό φυ

τεύοντας το ελαιόδεντρα που r1ταν το nρ<ί)

τογεωργικό εισόδnμα τr1ς nεριοχnς. Τις υπ& 

οικονομίες σου διέθεσες, αείμνnσrε 

ανΟJκοδσμι.iιντας το αρχοντικό σου 

στn Θέσn του πατρικού σπιτιο(ι στο Σεράγια, 

σrπν κεvτρ;κώτερn περιοχn τnς Κυθρέας. 

σου 

σuv#Ξc)εCi€C: τπν ΤύΧΠ 

σου σύζυγο Ιlαντελl-

μοδfσrρες τnς 

"-UIJL""'-''~· Ευτυχnσατε να αnοκη'Ίσετε τα τρια 

μονάκριβα σας τέκνα δυο γιους και μια 

κόρn. Η μεταnολεμικn εnoxn του Β' Παγκο

σμfου Πολέμου βρfσκΕΙ την πενταμεΜ σας 

ΟiκογένΕΙα με εισόδnμα το κτnμα 

τnς και τnς αξιοnοfnσnς και με ης 

τιμές όλων των ειδών ολοένα να ανέρχονται. 

Εγκαταλείπεις όλα και βρfσκεσαι ξανά στους 

γνώριμου<; τόnοuς τnς Υόρκnς. Δύσκο

λn ζωn του οικογενειάρχη να βρίσκεται μα

κρυά σra ξένα. Υπομένεις για 2 χρόνια μόνο. 
Επιστρέφοντας niσω σrnv οικογένεια διαθέ-

τε~ς ης οικονομfεc; σου και ανο~ε!Ι.;; μnακάλι~ 

κο κάτω από το σπίτι σου mnv nεριοχn Σερα
γfου. 
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Παρόλο nou υπόρχοuν τέτοια 

στnν περιοχι\ εν τούτοις εύκολα δημιούργη

σες πελατεία χάρις στο θεμιτό κέρδος που 

σου επιβάλλει n αφιλσργυρία σου. Δnμιοuρ .. 
γεfς έτσι μια ικανοnοιnηκn εργασία που εξσ

σφαλfζει με τα άλλα γεωργικά σου εισοδn

ματα οικονομικn ευρωστία για να 

εκπαιδεύσεις και τα τρίο τέκνα σου που εuτΟ

χnσες να τα αnοκαταοτnαεις πλnρως σrnν 

κ01νωνfα και να καταλαμβάνουν αξιοζnλευΊn 

Θέσn αυτr'ι 

Σ' αυτό συνέτεινε πολύ και n σrοργικn 
σου σύζυγος Παντελίτσα που στόθnκε 

δίπλα σου πολύημος σύντροφος καΙ βοn

Θός. 

Η δράσn σου όμως δεν nεριορfστnκε 

μονάχα σrον οικογενειακό τομέα αλλό εnε· 

κη)θnκε και σrον κοινωνικό. Για ετών 

uπnρξες τnς Χωριτικnς αρχnς Αγίας 

Μαρίνας Κυθρέaς και πρόσφερες 

εις τnν ενορία μας. 

Συμεών, 

στον τnς 

μα στο τέλος βγnκες νικnτnς και θριαμβεu~ 

η'Ις. Υπεσrnριξες τους δυο σου αδελφούς σι

κονομικό που κατόρθωσαν να βγουν καJ οι 

δυο τους δάσκαλοι σε καιοσ(ιc: uu<Jκ<.;Λι..:.v'~ 

και να μπορέσουν να 

τεύθnκες δυο για το 

των παιδιών σου. Αγάnnσες το αuvόνθρωπο 

σου όσο λίγοι στnν κοιvωνlσ. Αγαπnθnκες 

παρόλλnλα από το κοινωνικό σύνολο καΙ 

φεύγεις δεδικαιωμένος anό τnv πρόσκαιρn 

τούτn ζωn. Ας εrvaι ελαφρό το χώμα που θα 

σκεπόσει το ημπμένο σου λεfψανο. 

Alωvfα σου n μvnμn 
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Γεννnθnκε στο Πaλafκυθρο στις 

14.1.1909aπό πατέρα τον Ηλία Δnμnτρn aπό 

το Πaλaίκυθρο και μnτέρa τnν Ελένπ Χριστο

δοuλου Πέτσα aπό τn Βώνn. Μετό τnν aπο

φοfτnσn του aπό το Δnμοτικό Σχολείο γρό

φτnκε στο Πaγκύπριο Γυμνόσιο όπου 

aποφοfτnσε το Παγκuπριο Διδaσκολεfο το 

1929 και διορίστnκε δόσκaλος το ίδιο έτος. · 

Νυμφεuφθnκε τnν Ελένn Πaσχόλn, aπό 

το Καζόφανι επαρχίας Κερuνειας και aπέκτn

σαν τέσσερις γιους. Τον Πασχόλn που σποο 

δaσε φιλόλογος και εργόζεται σαν Βοnθός 

Διευθυντnς σε σχολείο Μέσnς Εκπalδευσnς. 

Τον Κωνσταντίνο (Ντίνο) που σποuδaσε nλεκ

τρολογla στο Μετσόβιο και εργόζετaι σον 

διευθυντnς στο.Ηλεκτρικό Σταθμό Δεκέλειας. 

Τον Ανδρέα (Ρiκκο) που είναι οδοντογιατρός 

στn Λόρνακα και τον Πaνaγιώτn που είναι 

οδοντογιατρός στn Λευκωσία. 

Πέθανε στις 14.3.1993 και τόφnκε στο 
Κοιμnτnριο Λόρνaκaς aπό το Μnτροπολnτι

κό Ναό Σωτnρος. 

Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας είπε το πιο 

κότω επικnδειο: 

Πολuκλaυστ ε Ηλιόπουλε, 

Με πόνο ψuχnς και με λυγμοΟς και 

δόκρυa στα μότιa στέκω δίπλα ·στο σεπτό 

σου λεfψaνο να πω λίγο λόγ_ιa στnν αιώνια 

μνnμn σου, γιοτ! στο μακρό διόβα τnς επί

γειος ζωι"ις σου εγκaτέλειψες μvnμες aξέχα

στες και έργο aπaρόμιλλa ανόμεσα στο κοι

νωνικό περιβόλλον που έζnσες. 

Στο βόθn τnς aμνnσfκακnς ψυχnς σου 

έκρuΒΈς έπιιdnτες χριστιανικές ο~ :mu 
εξεδnλώνοντaν κατό τον· πιο έμrιι::ιaκm 

τρόπο σε ώρες ανόγκnς και σκλn~ δοια~ 

· μάσlaς που βρισκόταν ο συνόνθρωrιcς ΦΙJ, 
Παρόλλnλα με το καλότροπο του χα~ 

ρa σου, με το μειλίχιο και ευπροσnγορQ σω 

φέρσιμο και με τnν aπέραντn ευγένεια και 

καλοσΟνn κέρδιζες πόντοτε το σεβcιομt) και 

τnν εκτlμnσn των συνανθρώπων ο'· όλο το 

στρώματα του κοινωνικού συνόλου. 

ΠολΟ μικρός έμεινες ορφανός. οπό no~ 

τέρa και πορόλες τις δυσκολες οικ~ς 

συνθήκες που επικρατούσαν τότε · oτnv 
Κύπρο μας n προσφιλr'ις σου μnτέρa φρόντr 
σε να σου δώσει γυμνοσιοκr'ι μόρφωοπ nou 
μόνο πολΟ καλοί μοθnτές και γονείς μι cικο

νομικr'ι ευρωστία μπορούσαν να τnν αnοκτtΊ

σοuν. Παρ' όλες τις οντιξοότnτες τούτις !(()ο 

τόρθωσες Οστερσ οπό επταετείς κύκλους 

γυμνασιακών σπουδών να οποκτι'\σιις το 

' πτυχίο του δaσκόλου και να διορισθe{ς σιcε• 
δόν αμέσως μετό τnν αnοφοlτnσrΊ aou aπό 
τοΠογκΟπριο Διδασκαλείο. 

Πρόγμοτι σ' όλες τις κοινότnτες που 
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