Η οικογένεια του Παπαμιλτιάδη Βασιλείου
της Ανθής Πέτσα-Σαββίδου

Ο Παπαμιλτιάδης και η Φραγκού απέκτησαν
παιδιά 1:
Αγαμέμνων

1.

(1900-1984):

6

Παντρεύτηκε τη

Γαλάτεια από τη Χούλου της Πάφου, όπου και κα

τοικούσαν. Δάσκαλος, εργάστηκε μόνο για
νια

και

μετά

έγινε

αστυνομικός.

2

χρό

Παιδιά:

Χρυσωρία (Χριστόδουλος Αργυρού σκοτώθηκε το
στον Παχύαμμο), Αργύρης

1964

(Μάρθα από

Τσάδα Πάφου) και Μιλτιάδης (Χαραλαμπία από

Λάσα της Πάφου).

Μαρίτσα

2.

(1902-1986).

Παντρεύτηκε τον

Κυριάκο Κίκιλλο από την Αγκαστίνα, αστυνομικό.
Κατοικούσαν στο Βαρώσι. Παιδιά: Πέτρος (Θεο
δότα από Λεονάρισσο),'Ηβη (Χαράλαμπος), Μίλτος
(Μαργαρίτα Αγία Νάπα), Χριστάκης (Αγγέλα από
Βαρώσι) και Γιώργος (Παρασκευή από Αγία Νάπα).

Ο Παπαμιλτιάδης με την παπαδιά

Φραγκού η οποία κρατεί το γιο τους
Ανδρέα, ενώ έχει στο πλάι της την κόρη
της Μαρίτσα. Δίπλα στον ιερέα ο Χρι

(Μεταξύ της γέννησης της Μαρίτσας και του
Χριστόδουλου γεννήθηκε κορίτσι που το βάφτισαν

στόδουλος.Ψηλά ιστάμενος ο γιος τους
Αγαμέμνονας.

Ευδοκία, αλλά το φώναζαν Βασιλική. Πέθανε πο
λύ μικρή).

Κάτω: δεξιά η Βασιλική, στη μέση η

Ερατώ και αριστερά η εξαδέλφη και
γειτονοπούλα Λούλλα ΠαπανδρέοuΣταυρίδη, εγγονή του Σταυράκη Οικο
νομίδη.

3.

Χριστόδουλος

(1905-1982)

Τσαγγάρης.

Παντρεύτηκε τη Μαρίτσα από το Τραχώνι της
Κυθρέας, όπου κατοικούσαν. Παιδιά: Μιλτιάδης
(Αγγλία),

Χρύσανθος

(Νίκη από Γέρι),

Στέλλα

(Αντώνης απόΈξω Μετόχι).

4.

Βασιλική

(1907-1986).

Παντρεύτηκε τον Χατζηκώστα Κολιό από την Κυθρέα.

Παιδιά: Μίλτος (Αγάθη Μιλτιάδου από Συρκανιά), Φάκης (Γεωργία Μιχαήλ Τταζέτι
κου από Χρυσίδα) και Ανδρέας (Ελένη Κύρκου από Καραβά).

5.

Ερατώ

(1908-2004)

Παντρεύτηκε το Σάββα Δημοσθένους

(1909-1996)

από το

Στρογγυλό. Ο Σάββας είχε καφενείο δίπλα από το σπίτι του, απέναντι από το καφενείο
του Γληόρη και τα σπίτια του Μουξούρη. Πρόκειται για τη γνωστή σε όλους μας δα

σκάλα που δίδαξε στα δημοτικά σχολεία της Χαρδακιώτισσας-Συρκανιάς

1940-1941) και του Αγίου Ανδρονίκου.

(1939-40,

Ως πρωτοδιοριζόμενη υπηρέτησε στην Άσσια

και στην Κατωκοπιά. Υπηρέτησε επίσης στοΈξω Μετόχι, Παλαίκυθρο, Τραχώνι, Νέο

Χωριό. Μετά το γάμο της και σύμφωνα με τους τότε ισχύοντες αποικιοκρατικούς κα
νονισμούς αναγκαστικά, λόγω γάμου, παύθηκε από τη θέση της. Μετά από χρόνια

επανήλθε στη «διδασκαλική» ως προσωρινή μέχρι και το

1960.

Παιδιά του Σάββα και

της Ερατώς: Παντελής (Δέσπω Μαρίνου από Μακράσυκα), Λένια (Δημήτρης Στρατής
Κάτω Δίκωμο) και Μίλτος (Αγάθη Χριστοφίδου, από Λευκωσία).

6. Ανδρέας (1910-1976) Παντρεύτηκε την Αγγλίδα Grays. Ο Ανδρέας σε ηλικία
16 χρόνων πήγε στη Γαλλία και έγινε ράφτης και στη συνέχεια στην Αγγλία όπου δια
τηρούσε δικό του ραφείο με συνεταίρο τον επίσης κυθρεώτη Ανδρέα Σαμμούτη. Το

1940

κατατάγηκε ως εθελοντής στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Παιδιά Ανθέα-Φραγ

κούλλα και Χριστίνα.

Ο Παπαμιλτιάδης πέθανε σε ηλικία
θανε το

1.

1951

σε ηλικία

83

71

χρόνων το

1940.

χρόνων.

Πληροφορίες από την εγγονή του Λένια Δημοσθένους Στρατή.

Η Παπαδιά Φραγκού πέ

