Η οικογένεια του Κυθρεώτη Λευτέρη του Παυλή
Η φωτογραφία πάρθηκε στις αρχές του περασμένου αιώνα. Η αρχική φωτογραφία δεν

περιλάμβανε τους δυό γιοuς που εμφανίζονται στα δlιο άκρα. Στάληκε στην Αμερική
όπου ζοlισαν μέχρι το 1925 περίπου οι δuο γιοί, Σάββας και Μιχάλης. Εκεί προστέθη
καν οι δυο ξενητεμένοι και έτσι δημιουργήθηκε η οικογενειακή αυτή φωτογραφία, η
οποία διασώθηκε γιατί βρισκόταν στην κατοχή του μ. Αντρέα Μ. Ελευθερίου, οτα
Λlιμπια. Οι απόγονοι του Λευτέρη φέρουν μέχρι σήμερα το επίθετο Ελευθερίου.
Τ ο σπίτι της οικογένειας βρισκόταν στο δρόμο από το Σεράγειο προς την Καμάρα, το

τελευταίο σπίτι σ ένα σuμπλεγμα τριών κατοικιών (σπίτι της Αννοuς του Βασίλη). Στο
σπίτι συγκατοίκησε μαζί με τους Λευτέρη δες η κόρη τους Αννεζοlι όταν παντρεuτηκε
το Φίλιππο. Η Αννεζοu στη συνέχεια το έδωσε στην υιοθετημένη κόρη της Μαρίτσα
παντρεuτηκε το Μιχάλη τον Αγλαντζιώτη.
Στο κέντρο καθιστοίστη φωτογραφία ο Λευτέρης και η γυναίκα του Μαρίτσα. Ανάμεσά
τους ο μικρός εγγονός Παναγιώτης, γιός της κόρης τους Χρυσταλλοlις του Τταζέτικου.

Το ζευγάρι είχε ακόμα μια κόρη, την Κατίνα που απέθανε νέα. Ο Λευτέρης ήταν φοβε
ρός τραγουδιστής και φημιζόταν για το παίξιμό του στο βιολί.
Από αριστερά:
Σά66ας + Ελεγκοu (Παλλουριώτισσα). Παιδιά: Χρίστος (Κατίνα), Ειρηνιά (Κουράτου),
Αθηνά
Αννεζού

+

Φίλιππος.

Ατεκνη. Υιοθέτησε την κόρη της αδελφής της Χρυσταλλοlις,

Μαρίτσα.

Παυλής + Ελεγκού του Καραολιά. Παιδιά: Ξενοu του Μολέσκη, Μαρίτσα (άγαμη),
Πέτρος (Φραγκοlιλλα Φραγκοuδη), Μιχάλης (Ανδρονίκη του Στυλή του Κοuτσουρου),
Αντρέας (Χρυσοlιλλα του Γιαννακό Ανδρονίκου) Χατζηκωστής (ελεύθερος) και Δήμος
(Μαρκέττα στην Αμερική).
Χρυσταλλού +Κωστής του Τταζέτικου (στην αγκαλιά της ο γιός της Λευτέρης). Παιδιά:
Χρήστος (Μαρίτσα αδελφή του Μολέσκη), Γιώρκος (στο Τραχώνι), Μηλοu (Ιάκωβος
Ιγνατίου), Ελένη του Σκαπανέα, Μιχάλης (Ουρανία Ζαμπακκίδη) , Λευτέρης (Αγγλία),
(Χρ. Κουννής από τη Βώνη), Παπαντρέας (ιερέας στην εκκλησία του Σταυροu

Κατίνα

της

Χρυσίδας- Χρυσή του Γιαννάκη), Παναγιώτης (Ζηνοβία), Μαρίτσα (Μιχάλης Αγλα

ντζιώτης).

Μιχάλης+ Μαρίτσα του Κωνστάντινου. Παιδιά: Ελένη (Τσικκά), Κατίνα (Πέτσα), Αντρέ
ας (Λίλη Παναγή), Χρήστος(' Αννα Βαφειάδου), Ήβη (Πετρακίδη).

(Πληροφορίες από τις Κατίνα Χ ρ. Πέτσα και Ελένη Α. Τ σικκά)
Σημ.: Το περιοδικό ευχαρίστως θα δημοσιεύει παλιές οικογενειακές φωτογραφίες
που θα του σταλούν.

