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διό τnς που τnν περιέβαλλαν μέχρι το τέλος τnς με παραδειγματική αΦοσίωσn 

και αγόnn. 

Η Άννα Αβρααμίδου έφυγε το Μόn του 2009 στα 79 τnς χρόνια, ανήμερα των 
γενεθλίων τnς. 

Ευάγγελος Συμεωvίδης 
1948·2009 

Είναι δύσκολο να βρεθούν λέξεις ώστε να αποδοθεί 

σωστά ο χαρακτήρας και n προσφορά ενός «κοντινού», 
ενός Φίλου. ενός γειτονόπουλου, όπως του αγαπημένου 

μας Ευόγγελου. 

Μεγαλωμένοι στnν ίδια γειτονιό, μια γειτονιά με πολλό 

παιδιό στnν ίδια περίπου nλικία, ώστε ομαδικά πότε να 

εξορμούμε για τις «Καουρότρυπες» και πότε να χλευόζου

με τους Άγγλους στρατιώτες, άλλοτε γυροφέρνοντας τn 

γειτονιό ντυμένοι «μάσκες» και άλλοτε παίζοντας έξω από 

το σπιτικό του γέρο Κλείτα «χωράφι, ή «βασιλέα». Αγόρια 

και κορίτσια μαζί. Η Μαίρn, ο Ευάγγελος, ο Παναγιώτnς, n Δέσπω, ο Μίκnς, ο 
Αντρίκκος, ο Κωσταρός, ο Γιαννάκnς. 

Γονείς του Ευόγγελου ο Συμεών Συμεωνίδnς, γιος του Κλείτα και τnς Δεσnοι

νούς, και n παντελίτσα του Κωστή του Αμαξόρn και τnς Αναστούς από τn Θεο
τόκου. Ακριβό στερνοπαίδι τους ο Ευάγγελος, με πρώτο τον Κλείτο και μεσαία 

τnν Σίτσα. Μετό τις γυμνασιακές του σπουδές nροσλήΦθnκε στnν Λαϊκή Τράπε

ζα από τnν οποία αφυπnρέτnσε το 2008 ως Διευθυντής Υποκαταστήματος. το 
1974 λίγο πριν από τnν εισβολή αρραβωνιόζεται τn Μόρω Τσολόκn από τnν γει
τονική Μια Μnλιά και παντρεύονται τον Ιούνn του 1975. Αποκτούν δύο κόρες, τn 
Σιμώνn και τnν Ε λίνα. το σπιτικό τους ανοικτό για όλο τον κόσμο. Ένα ταιριαστό 
ζευγάρι που με ήπιους τόνους και περισσή nρεμία μεγαλώνει τα παιδιό του. τα 

μορφώνει και καμαρώνει για τις επιτυχίες τους. μα καμαρώνει περισσότερο με 

τον εγγονό του. 

Αναμεμειγμένος στα κοινά από παιδί, αθλπτής, ποδοσφαιριστής, συνεχίζει να 

δίνει · όσο στεκόταν στα πόδια του, το παρόν του στις εκδηλώσεις των χωρια
νών του. Όσες γνωριμίες και αν έκαμε, όσες φιλίες και αν δnμιούργnσε. οι παι

δικοί του φίλοι συνεχίζουν να είναι πόντο φίλοι του, οι χωριανοί του συνεχίζουν 

να είναι οι αγαπημένοι του χωριανοί. 
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και εκεί που n ζωή κυλούσε ήρεμα στnν «αποδώ μεριά» μετά από αρκετά πολιτικά 
«ταραγμένα» χρόνια και πάνω που αρχίσαμε να δρέπουμε τους καρπούς από τις 

δούλεψες μιας ολόκλnρnς ζωής. κτύππσε τον Ευάγγελο το μαύρο κακό θεριό ... 
τον ήρεμο, τον μειλίχιο, τον χαμογελαστό, τον πάντοτε ευγενικό, τον εύχαρπ. 

το πάλαιψε, το αποδέχτηκε, το φιλοσόφησε. Όμως ο αγώνας άνισος. Όσο και αν 

αντιστάθηκε λεβέντικα, δεν τα κατάφερε, δυστυχώς. το πάλαιμα έλnξε σε χρόνο 

αστραπή και με συνοπτικές διαδικασίες. τετέλεσται ... 

Μικρή αποδείχτnκε n εκκλnσία για να χωρέσει τους Φίλους, τους συγγενείς, τους 
γείτονες, τους συνεργάτες, τους συναδέλφους. Παρόντα και όλα τα οργανωμέ

να σύνολα τπς Κυθρέας. Όnως ακριβώς του άξιζε. 

Επικήδειους λόγους εκφώνησαν ο Δήμαρχος Κυθρέας, ο Πρόεδρος του ΠΑΟΚ 

Κυθρέας κ. Λουκάς Ορφανίδnς, n κόρn του Σιμώνπ καθώς και ένας από τους 
Διευθυντές τnς Λαϊκής Μαρφίν. 

Εκ μέρους του αγαππμένου του Σωματείου ΠΑΟΚ Κυθρέας τον Ευάγγελο απο

χαιρέτησε ο Πρόεδρός του κος Λουκάς Ορφανίδης. 

Αγαπnμένε μας Ευάγγε!Jε, 

Συγκ!Jονισμένοι από θ!Jίψπ και πόνο ψυχnς αβάστακτο, αμnχανοι και πικραμένοι από τον 

αδόκπτο σου θάνατο, μαζευτnκαμε σnμερα στον ιερό ναό του Αποστό!Jου Βαρνάβα, !Jίγα 
χι!Jιόμετρα από τn μαρτυρικn κωμόπσ!Jπ τnς Κυθρέας. ό!Jοι εμείς που σ' ογαπnσαμε, ό!Jοι 

εμείς που ως άνθρωπο σε κ!Jείσαμε βαθιά μέσ' τn ψυχn μας και σ' ανεβάσαμε ψπ!Jά στn 

συνείδπσn μας για να σου απευθύνουμε τον ύστατο χαιρετισμό και να σου δώσουμε τον 
τε!Jευταίο aσπασμό. 

Γεμάτος ανθρωπιά και κα!Jοσύνπ σκορπούσες πάντα τπν αγάππ και το χαμόγε!Jο φεύγεις 

τώρα από κοντά μας παίρνοντας τον δρόμο του ούρανού, αφnνοντας πίσω σου αγαππ

μένα πρόσωπα που θρπνούν με σπαραγμό ψυχnς τον πρόωρο σου θάνατο. Ίσως n 
παρουσία σου κάπου a!J!Joύ να κρίθnκε από τον π!Jάστn μας πιο αναγκαία. 

Αγαπnμένn μας Ευάγγε!Jε, 

Υπnρξες σ' ό!Jα τα στάδια τπς ζωnς σου άριστος. Στο δnμοτικό, στο Γυμνάσιο, στον επαγ
γε!Jματικό σου χώρο. Αγωνίστπκες σκ!Jnρά και τίμια και κατάφερες να διακριθείς. γπιJρ

ξες ένας σωστό άνθρωπος και ένας άριστος οικογενειάρχnς που έδωσες στις δύο σου 
θυγατέρες τn σωστn αγωγn και τις γα!Jούχnσες με τα ε!J!Jπνοχριστιανικά ιδανικά. 

Εμείς οι συγχωριανοί σου, εμείς οι άνθρωποι του Πνευματικού Αθ!Jπτικού Ομί!Jου Κυθρέ· 
ας «ΠΑΟΚ» σε θυμόμαστε πάντα ως ένα από τα ξεχωριστά τέκνα τnς κωμόπο!Jnς μας. 

Ήσουν πρωταγωνιστnς στους αγώνες του σωματείου μας, στον αθ!Jπτισμό, στις πο!Jιτι· 

στικές εκδπ!Jώσεις. Η βαθιά και μεγά!Jn πίστπ σου σε ακατάΙJυτες αξίες και υψπ!Jά ιδανι-
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κά νοπματοδοτούσε τπ ζωιί σου και φώrιζε τα βιίμστά σου. Η προσφορά σου προς το 

σωματείο είναι σίγουρα ανεκrίμπτπ. 

Πριν από τπ βόρβαρπ ταυρκικιί ειαβοflιί υπιίρξες ένα από τα βασικότερα αrεflέχπ του 

σωματείου μας αrπρίζοvrας το ara πρώτα χρόνια τπς ζωιίς του. Αρχπγός τπς ποδοσφαι
ρικιίς ομάδας ξεχώριζες για τα πγετικά σου προσόνrα. Θα μπορούσες να είχες μια καflύ

τερπ ποδοσφαιρικιί πορεία αγωνιζόμενος σε σωματείο τπς πρωτεύουσας. και όμως π 
αγάππ σου για τον ΠΑΟΚ σε κράτπσε κονrά του ως το τέflος. Με πoflflιί συγκίνπσπ πflπ

ροφορπθιίκαμε ότι φορούσες τπ Φανέflα του σωματείου flίγες ώρες πριν έflθει το τέtιος. 

Vτσν το σωματείο μας επανιδρύθπκε εδώ αrπν προσφυγιά, μέσα σε καιρούς χαrιεπούς, 

ιίσουν από τους πρώτους που αrόθπκες κοvrά του, μια και πίαrευες πως έτσι βοπθούσες 

τπν κοινιί προσπάθεια για διστιίρπσπ τπς μνιίμπς τπς γενέθflιας γπς. Μεγάflπ ιίταν π 
συμβοflιί συ αrπν προσπάθεια μας για ανέγερσπ του ιδιόκrπτου οικιίματος μας. Ξεχωρι

αrιί χαρά ένοιωθες όταν βρισκόσουν με χωριανούς και Φίflους aro σωματείο μας και εκεί 
μιflούσες ώρες ατέflειωτες για τπν Κυθρέα μας, τους ανθρώπους τπς, τις γειτονιές τπς, 
τους δρόμους και τα μονοπάτια τπς, τα ποτάμια και τα περιβάflια τπς. 

Αγαππμένε μας Ευάγγεflε, 

Vπως όflοι μας έτσι και συ έκανες τα δικά σου όνειρα, για τπν οικογένεια σου, για τους 
δικούς σου ανθρώπους, για τπν Κυθρέα. Και όμως τα όνειρα κόππκαν αrπ μέσπ. Η 

Κυθρέα σε προσμένει ακόμα και εσύ αφιίνονrας τα γιίινα πορεύεσαι προς τον πανάγαθο 

πατέρα. Ποflίτπς του ουρανού τώρα θα μπορείς τις νύκrες να τριγυρνάς αrα κουρσεμέ
να μας σπίrια, αrις βουβές μας πflατείες, αrους έρπμους δρόμους, τις συflπμένες εκκflπ

σίες, προσμένοντας όπως κι εμείς τπ δικαίωσπ. 

Αγαππμένε μας, 

Το Διοικπτικό Συμβούflιο του ΠΑΟΚ Κυθρέας συγκflονισμένο από το άκουσμα του θανά

του σου αυνιίflθε σε έκrακrπ συνεδρία και πιίρε τις πιο κάτω αποφάσεις: 

1. Να παρουσιαστεί σύσσωμο αrπν κπδεία σου και να καταθέσει αrεφάνι 
2. ο Πρόεδρος του σωματείου να εκφωνιίσει επικιίδειο flόγο 
3. Η απ μαία του σωματείου να αναρτπθεί μεσίαrια για rρεις πμέρες 

4. Να αναρτιίαει τπ φωτογραφία σου αrπν αίθουσα συνεδριάσεων του σωματείου 
s. Να οργανώσει αιμοδοσία αrπν μνιίμπ σου και 
6. Σε επόμενες συνεδρίες να μεflετιίσει και άflfloυς rρόπους για να τιμιίσει τπ μνιίμπ σου. 

Απευθυνόμενοι αrις τραγικές μορφές των οικείων σου, αrπ σύζυγο σου Μαρία, αrις 

θυγατέρες σου Σιμόνπ κaι Εflίνα, aro γαμπρό και aro εγγονάκι σου, αrα αδέfΙΦια σου, 
τονίζουμε πως εμείς οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ που μεγαflώσαμε και ανδρωθιίκαμε μαζί σου 

θα είμααrε πάνrα δίπflα τους. ο Θεός να τους δίνει δύναμπ και κουράγιο. 

Αξέχαστε μας Ευάγγεflε, 

Η μνιίμπ σου θα μείνει για πάνrα αξέχααrπ αrπ ψυχιί μας. Εflαφρύ νάναι το χώμα που θα 

σε σκεπάσει. 
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Εκ μέρους τnς οικογένειας τον Ευάγγελο αnοχαιρέτnσε n κόρn του Σιμώνn: 

πατέρα μου, 

Αυτιi τn φορά, n μάχn που είχες να δώσεις ιiταν δύσκοπn. Εσύ όμως πάΠευες μέχρι τnν 
τεΠευταία αrιγμιi. 'Θα ποπεμιiσω', μας έΠεγες, κι εμείς ποΠεμούσαμε μαζί σου. 

Στn ζωιi σου ιiσουν πάνrα αγωνιαrιfς. 

Αγωνιζόσουν για τις αΕ,ίες σου και ξεχώριζες για το ιiθος και τnν αξιοπρέπειά σου. 

Αγωνίαrnκες με πείσμα να Φrιάξεις μια σωαrιi οικογένεια. 

τα κατάφερες! ΈΦrιαξες μαζί με τn σύνrροφό σου μια οικογένεια δεμένn και αγαπnμέ

νn άσο Πίγες. 

Για τn μnτέρα μου, θα είσαι πάνrα Ό Πεβένrnς τnς'. 

Για τnν επrνα, το Γιώργο κι εμένα, θα είσαι πάνrα ένας πατέρας για τον οποίο θα νιώ

θουμε περnφανοι. 

Για το μικρό Φάνn, θα είσαι ο παππούς που θα γνωρίσει μέσα από τα Πάγια μας. 

Για τα αδέρφια σου και τους αrενούς συwενείς, θα είσαι ο Ευάwεπος που είχε πάνrα 

τnν πόρτα του σπιτιού του ανοικrιi. 

Σrnν τράπεζα ιiσουν ο αγαπnμένος συνεργάτnς. 

Στnν παρέα μονοπωΠούσες το ενδιαφέρον με τις ιαrορίες σου. 

οι ΦίΠοι σου ιiταν για σένα τα πάνrα. 

Αυτές τις μέρες, όΠος ο κόσμος μιΠά για σένα. Μας Πένε ποΠΠά: όrι ιiσουν δίκαιος, 

ιiσουν ταπεινός, ιiσουν μετρnμένος, ιiσουν γενναιόδωρος, ιiσουν aνοιχτόκαρδος. 

Από όΠα κρατώ μια Φράσn 'Σιμώνn, ο πατέρας σου έφυγε πΠιiρnς αγάπnς'. 
Έτσι έφυγες πατέρα μου. Με τnν αγάπn τnς οικογένειάς σου, αΠΠά και όπου του 

κόσμου. Έφυγες με τnν αγάπn των ΦίΠων και των συwενών σου που nταν κονrά σου 
αrις χαρές σου, αΠΠά και aro δύσκοπο αγώνα σου. 
Σε όΠους έΠεγες 'ευχαριαrώ' που σε σκέφτονrαν, που σου τnπεφωνούσαν, που σε επι

σκέπτονrαν. 
κι εγώ τους ευχαριαrώ που σε αγάπnσαν όΠοι τόσο ποΠύ. 

Άξιζες τnν αγάπn τους. 

Σε αγαπάμε. 

Μας πεrπεις και ξέρουμε ότι θα μας Πείπεις κάθε μέρα πιο ποπύ. 

Θα είσαι πάνrα arnν καρδιά μας. 

Θα είσαι πάνrα κονrά μας να μας δεfχνεις το σωαrό. 

ΚαΠό ταξίδι πατέρα μου. 

Αιωνία σου n μνιiμn. 



Στα κείμενα εκφράζονται προσωπικές απόψεις των ατόμων που 

τα υπογράφουν και δεν εκφράζουν ούτε δεσμεύουν με κανένα 
τρόπο το Σωματείο. 




