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ε) Οι Σnκωσες
στ) Μοφολόγια: Ποσιαιρετό τζi' αφn\.νει γεια.
Που το στενό σου εδκιόβαινα

.ζ) Νανουρίσματα: Αγία Μαρίνα τζιαι τζιυρό

n) Τραγούδια

του γόμου: Το ρέσι.
Ώρα καΜ, ώρα αγαθn τζι ώρα ευλοnμένn
Άγια στολίστε τnν καλό
Άγια στολίστε το γαμπρό

3.

Κυπριακούς χορούς.

Aφnynσn και απαγγελία: Άρτεμις Ελευθεριόδου, Κωνσταντία Αγγελίδου, Χρύστn- Άννα Νι
κολαϊδου.

Μουσικn, τραγούδι και χορός από το Λαογραφικό Όμιλο Λευκωσίας 'Ή Σούστα"
Κείμενο, επιλογn δnμοτικών τραγουδιών, διδασκαλία κειμένων:
Νόλλn- Άννα Γεωργίου
ΜΕΡΟΣΓ'

Στn δεξίωσn οι χωριανοί είχαν τnν ευκαιρία να συναντnθούν και να ξαναθυ μ nθούν τα παλιό.
Στnν όλn εκδrlλωσn συμμετείχε aφιλοκερδώς

n χορωδία

του Μουσικού Ομίλου "Λευκω

σίας", ο Λαογραφικός Όμιλος Λευκωσίας, 'Ή Σούστα" που ανόλαβε τn μουσικn, το χορό και
το τραγούδι τnς ενότnτας.

Η Μορφωτικn Υπnρεσία του Υπουργείου Παιδείας επιχορnγnσε τnν εκδrlλωσn και ο
Δnμος Λευκωσίας παραχώρnσε δωρεό το Θέατρο τnς Πύλnς Αμμοχώστου. Η Λαϊκn Τρόπε
ζα κόλυψε τα έξοδα του προγρόμματος.
Ο Όμιλος ως δεύτερn εκδnλωσn, κοινωνικn αυτn τn φορό επισκέφθnκε τnν παραμονn
τnς Πρωτοχρονιός το Γnροκομείο του Δnμοu Λευκωσίας και πρόσφερε γλυκό και παντού
φλες στους παλαίμαχους τnς ζωnς, δείχνοντας έτσι τnν εκτίμnσn τους σ' αυτούς που δούλε

ψαν σκλnρό στn ζωn τους, αλλό έμειναν μόνοι στα γnρατειό τους., Επισκέφθnκε επίσnς
όπορn οικογένεια από τnν Κυθρέα για nθικn συμπαρόστασn και μικρn οικονομικn Βοnθεια.
Τρfτn εκδrlλωσn είναι το τσόι του στις

29 Απρίλn

στο ξενοδοχείο "ΛΗΔΡΑ".

Πιστεύουμε πως πολλές γυναίκες τnς Κυθρέας θα θελrlσουν να γίνουν μέλn του Ομί
λου μας και όλες μαζί να εργαστούμε και να φέρουμε σε πέρας όλουςτους στόχους που
προγραμματίζσαμε.
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ΑΠΟΙ ΠΟΥ ΦmΟΥΝ
ΧΡΙΣ1ΌΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
Γεννnθnκε στn Κυθρέα στις

16.9.1905.

Φοίτnσε στο Δnμοτικό Σχολείο Αγfου Ανδρο
νίκου Κυθρέας. Μετό τnν αποφοίτnσn του
μπnκε στnν τέχνn του βαφέα κοντό στο γα

μπρό του Νικόλα Χαρτζιώτn (Φλουρn). Με
τnν ενnλικίωσn του αποπειρόθnκε να πόει
στnν Αφρικn όπου nταν εγκατεστnμένος ο
αδελφός

του

Παναγιώτnς.

Από

εμπόδια

όμως που παρουσιόστnκαν εγκατέλειψε τnν

προσπόθεια του και επανnλθε και πόλι στnν
τέχνn του βαφέα για σύντομο όμως χρονικό

διόστnμα και είχε συνεργασία με το Γιώργο
Νουσκό

που

είχε

ιδιόκτnτο

μύλο

τον

ιιΚαρόμεμετn» στnν Κυθρέα και εμπορευ6-

ταν το αλεύρι που όλεθε στο μύλο και προ

Tn

μnθευε τους ψωμόδες τnς Λευκωσίας.
Ο Γεώργιος Νουσκός φρόντισε και το

Θέλμα Μιχαnλίδου που του έκαμε εγγόνια

τον Αλέξανδρο και τn Φρύνn.

με τnν κουνιόδα του Όλγα

Το Νίνο Χριστοδουλfδn που είναι εγκα

Χατζnδό, μια από τις πιο καλές ρόφτενες

τεcπnμένος στnν Αμερικn και του έκαμε εγ

τnς

γόνια τnν Αλεξία και τον Χρίστο.

νύμφευσε το
εποχnς

1938
τnς

που

διατnρούσε

ραφείο

Ο

στnν Κυθρέα.
Πριν συνεργασθεί όμως με το Νουσκό

είχε δικό του κόρρο και έκαμνε τον κκιρατζrΊ

.

Εμπορευόταν δnλοδn το σιτόρι, το όλεθε
στο μύλο και το έπαιρνε στους ψωμόδες.
Με

τnν

εισαγωγn

των

αυτοκινnτων

στnν Κύπρο αντικατέστnσε το κόρρο με αυ

Χρίστος

Χριστοδουλίδnς

υπnρξε

από μικρός δραστnριος, ειλικρινnς στις συ

ναλλαγές του

και

εξυπnρέτnσε

πολύ

τον

πλnσίο του. Γι' αυτό έχαιρε μεγόλnς εκτίμn

σnς ανόμεσα σ' όλους τους συνανθρώπους
του Ελλnνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους.
Η μοίρα το 'φερε να εγκλωβιστεί στnν

τοκfνnτο, αγόρασε το μύλο «Στέφανο» κοντό

εισβολrΊ και να μείνει για

στο Σερόγιο στnν Κυθρέα. Και προμnθευε με

σμένος στnν εκκλnσία του Αγίου Γεωργίου

αλεύρι τους ψωμόδες στο Βαρώσι.

Βώνnς.

3

μnνες εγκλωβι

Βαρω

Όσο αδίστακτοι και σκλnροί φόνnκαν

φορές τnν εβδομόδα και έπαιρνε με

οι Τούρκοι στους εγκλωβισμένους τόσο καλοί

Έκαμνε τn γραμμn Κυθρέας
σίων

3

-

τα αλεύρια και επιβότες. Εξυπnρετούσε στn

και ευγενικοί φόνnκαν στο Χρίστο χόρις στις

συγκοινωνία τούτn όχι μόνο τnν Κυθρέα και

εξυπnρετnσεις που τους παρέσχε τόσα χρ6-

τα

νια σ' όλn τn διαδρομrΊ τnς συγκοινωfας Κυ

γειτονικό τnς χωριό

αλλό και όλα τα

χωριό που βρίσκονταν στnν διαδρομn ιδίως
τα τουρκικό, Μπέn, Κιογιού, Επnχώ, Κουρού

Μοναστnρι, Πέτρα του Διγενn, Τζόδος

Κνώ

θρέας

-

Βορωσιού.

Πέθανε στις

27.6.1991

και

τόφnκε στο

Νέο Κοιμnτnριο Λευκωσίας από τnν εκκλnσία
των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένnς.

δαρα.
Από το γόμο του απέκτnσε δυο παιδιό.

Αιωνία σου

n

μνι'ψn.
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ΠΕΤΡΟΣ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ϊεννnθnκε στnν Κυθρέα το

1910.

Μετό

τnν αnοφοίτnσn του από το δnμοτικό σχο
λείο τρόπnκε στnν τέχνn του οικοδόμου. Ερ
γόστnκε στn νεανικn του nλικία κτίστnς σε

διάφορες

01κοδομές

στnν

Κυθρέα

και

τn

Λευκωσία και κατόπιν έγινε οδnγός αυτοκινn
του. Είχε δικό του αυτοκίνnτο και μετέφερε

καθnμερινό εργάτες από τnν Κυθρέα στn
Λευκωσία.

Για μια δεκαετία από το

1965-1974

με

τέφερε παιδιά του δnμοτικού Σχολείου Αγίου

Ανδρονίκου

Κυθρέας από μακρυσμένες πε

ριοχές του σχολείου.
Νυμφεύθnκε τπ Φραγκούλα το γένος

νανθρώπους σου. Ο δεσμός τnς φιλίας και

Χ"Δnμnτρn Φραγκούδn από τnν Κυθρέα το

τnς συγγένειας nταν πάντα ειλικρινnς και πι

1947

και απέκτnσαν

3

τέκνα. Το Δnμnτρn, τn

στός και καμιά δύναμn δεν μπορούσε να τον

Μαρία και τnν Κωνσταντία. Η τελευταία φιλ6-

καταλύσει. Είχε πάντοτε βαθιές τις ρίζες και

λογος εργάζεται στn δnμοτικn εκπαίδευσn.

υπt'Ίρχε συνέπεια λόγων και έργων σ' όλες

Ευτύχnσε να δΕΙ και τα τρία του παιδιά απο

σου τις πράξεις.

κατεστnμένα πολύ καλό στnν κοινωνία.
Πέθανε στις

12

Σεπτεμβρίου

τόφnκε στο κοιμnτnριο του

1991

Όλοι μας που είχαμε τnν τύχn να σε
και

Συνοικισμού

Αγίου Ελευθερίου Λατσιώv, από τnν ομώνυ
μn εκκλnσία.

γνωρίσουμε από κοντά και

ναζt'Ίσουμε και

να συνεργασθούμε μαζί σου ουδέποτε θα
λnσμοvt'Ίσοuμε τους λεπτούς και ευγενικούς
σου τρόπους, το καλοκάθαγο και ευπροσt'Ί

Ο κ. Χρ. Πέτσας είπε τον πιο κάτω επι

γορο σου φέρσιμο, το μειλίχιο και καλότροπο
τnς όλnς συμπεριφοράς

κnδειο:

σου στους συναν

θρώπους σου.
Πολύκλαυστε Πέτρο,

Εργατικός και τίμιος εκ φύσεως ουδέ
Η τύχn

μ' έφερε τούτn τnν επίσnμn

ώρα δίπλα στο σεπτό σου λείψανο να πω με
ρικό λόγια στnν αιώνια μνfψn σου σt'Ίμερα
που

n

όδολn ψυχt'Ί σου αποχωρίσθnκε από

το σώμα για να πετάξΕΙ στα ουράνια και να

ποτε σ' ολn τn μακρότnτα τnς ζωt'Ίς εγκατέ
λειψες τnν εργασία που τπ θεωρούσες το
μόνο πόρο του βίου. Είχες πάντοτε σαν αρχt'Ί
με

μόχθο και

αίμα

να

προσπορίζεσαι τα

αγαθά τnς ζωt'Ίς.

μπει στnν αιώνια μακαριότnτα.
Νέος ένωσες τnν τύχn σου με τnν προ
Χαρακτt'Ίρας κοινωνικός και ευπροσt'Ί
γορος εύκολα σ υνnπτες σχεΌειες και φιλίες

μ' όλα τα κοινωνικό στρώματα και έχαιρες
σεβασμού και εκτίμnσnς απ' όλους τους συ

σφιλn σου σύζυγο Φραγκούλα που περάσε

τε μιααρμονικn ζωn που θεωρείται υποδειγ
ματικt'Ί στα χρονικά

του συζυγικού βίου.

