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Είναι δύσκολο να μιλήσεις για τον Χρίστο χωρίς να αναφερθείς και στην Παρα
σκευή αφού μαζί αποτελούσαν οι δυό τους, ένα δυνατό δίδυμο. Η Παρασκευή
ήταν ιινύΦη τnς Κυθρέας», φερμένn από τn Γύψου. Κατοικούσαν στnν συνοικία
τnς Καμάρας

. Αγαπημένο

ζευγάρι οι δυό τους, συμπλήρωναν ο ένας τον άλλο.

Πού έχανες πού εύρισκες την «Παρασκευού», τnν έβλεπες να κυκλοφορεί στους
δρόμους τnς Κάτω Κυθρέας πάνω στο ποδήλατό της για να διανέμει τις παραγ
γελίες που ο Χρίστος ετοίμαζε <τυλιγμένες στην ασπρόκολλα με γραμμένο το
όνομα του παραλήπτη. το βάρος και το κόστος> σε μια συρfζα. Στην άδεια πλευ
ρό της συρίζας για «σιόβαρο» όσο οι δυό κόρες τους

n

Κfκα και

n

Μαρία ήταν

μικρές, κάποια από τις δυό απολάμβανε καθισμένη τn βόλτα παρέα με τn μάνα
τnς. Και

n

Παρασκευή με χαμόγελο και τον καλό λόγο στο στόμα τnς, να χαιρε

τά. να μιλά, όταν ο χρόνος δεν τnν πίεζε στις Κυθρεώτισσες που συναντούσε στα
ξωπόρτια και στις αυλές. Τότε ...
Μετά ... Η δυναμική Παρασκευή και ο ήρεμος και χαμηλών τόνων Χρίστος ανασύ

νταξαν τις δυνάμεις τους και «μετέφεραν)) το κρεοπωλείο τους στn Λευκωσία.
Μεγάλωσαν και σπούδασαν τα παιδιά τους, έκαμαν τις οικογένειές τους και τα

έβλεπαν ευτυχισμένα. Πάντα μαζί, εκεf στο κρεοπωλείο στnν Λεωφόρο Καλλι
πόλεως, παρά τα προβλήματα υγείας, μέχρι που η Παρασκευή έφυγε απροσδό
κητα, ύστερα από μια σοβαρή εγχείρηση στις
Στις

16

του Σεπτέμβρη

2010

σε ηλικία

91

10 Απριλίου

του

2005.

χρόνων έφυγε και ο Χρίστος.

Μαρία Καλογήρου

1917-2010
Η Μοριά Καλογήρου γεννήθηκε σcnν κατεχόμενη Κuθρέα

στις

18

Δεκεμβρίου του

1917.

Γονείς της r1τav ο Γιώργος

Χαtζηνικόλα -Νικολαιδn (ΓΙώρκος τnς Χατζnνούς> και

n

Ελεγκού του Βασίλη. Παντρεύτηκε τον Αντρέα Κυριάκου
Καλογήρου από τη Συρκανιό Κυθρέας και έζησαν στnν

Αγία Μαρίνα Κυθρέας. Ευτύχησε να μορφώσει και να απο
καταστήσει τα παιδιά της και να αποκτήσει εγγόνια.
Υπήρξε άνθρωπος με ήθος και αρετές, αξιοπρεπής, γεμά
τη ανθρωπιά και καλοσύνη, πάντοτε ευγενική και έχαιρε

τnς εκτίμnσnς από όλους τους συγχωριανούς και τους
συνανθρώπους τπς. Μετά την τουρκική εισβολή έζησε στη Λευκωσία και έφυγε
από τn ζωή στις

13

Νοεμβρίου του

τειρα της, την Κυθρέα.
Αιωνία ας είναι η μνήμn τnς ...

2010,

με τον πόθο τnς επιστροφής στn γενέ
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Εισφορές
ο Δnμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο Κυθpέας
Η κα Ευδοκούλα Α. Φιλιπnίδη

300

1.000

ευρώ.

ευρώ στn μνnμη του συζύγου της Ανδρέα

r.

Φιλιππfδn.

ο δρ nανfκος Θεμιστός και

n

κα Στέλλα Θεμιστού Σάντn

150

ευρώ στn μνnμn της

μnτέρας τους Νfτσας Θεμιστού.
ο κος Πέτρος xaτζnδnμnτpfou

150

ευρώ στn μνnμn των γονιών του Κύπρου και

Δέσποινας χaτζnδnμnτρfου, τnς αδελφr'iς του Κωνσταντfας και των θείων του
Γεωργίου και Γεωργίας Χριστοφόροu.
Η κα Άννα Τζερκέζου

100

ευρώ στn μνnμn του πατέρα τnc; ΛεοντrΊ ΚαλογrΊρου.

Η κα Ανθn Πέτσα-Σαββίδου

100

ευρώ στn μνrΊμn του πατέρα τnς Χριστόδουλου

Πέτσα, Προέδρου του Σωματείου Ελεύθερη Κυθρέα και Υπεύθυνου έκδοσης του
ομώνυμου περιοδικού με τnν ευκαιρία του sou ετnσιοu μνημοσύνου του που
έγινε στις

31.10.2010.

Η κα Αθnνά Χόnλαρου-Καλογnροu

50

ευρώ στn μνr'ψn του πατέρα τnς Κώστα

Xόnλapou.
το Σωματείο ευχαριστεί θερμά.

Στα κείμενα εκφράζονται προσωπικές απόψεις των ατόμων που
τα υπογράφουν και δεν εκφράζουν ούτε δεσμεύουν με κανένα
τρόπο το Σωματείο.

'Εκθεση Παραδοσιακής τέχνης
Όμιλος Γυναικών Περιοχής Κuθρέας
(Φωτογραφiες Ξένϊας Π. Παπαγιώργη)

Η φωτογραφία τραβήχθηκε
τον Οκτώβριο του 1915 στο
«τσιφλίκι» που αγόρασε ο
ΧατζηΧρίστος από τον Τ σε
λεπιέγκο (πρόκειται για τον
iωάννη - Γιάγκο Γεωργιάδη
γνωστότερο ως Τσιελεπr)
Γιάγκο) γιό του Στελεπιώρ
κοu Κορνεσίου (του δραγο
μάνου ΧατζηΓεωργάκη Κορ
νέσιου). Το τσιφλίκι βρισκό
ταν στην τοποθεσία Κακοδ

κιέβατος, περιοχή Αη
κη τους Μάντοuδους στη
Σuρκανιά. Ο γιός του Χα
τζηΧρίστου, ο γνωστός Μά
κης Χρίστου, μόλις ξενιτεύτηκε στην Αμερική και ζήτησε να του στείλουν φωτογραφία της οικο
γένειάς του. Από τη φωτογραφία λείπει η γυναίκα του ΧατζηΧρίmΌυ, πιθανόν να μην βρισκόταν
στη ζωή και οι κόρες του Ελεγκού, Λούτζιαινα (μητέρα των υπ' αρ. 10, 29, 30 και 31) και Αννικ
κού, γυναίκα του Γληόρη Παντελή Σιοι)κκουλλοu. Η Λούτζιαινα ήταν χήρα και κατοικούσε στη
Χαρδακιώτισσα. Δεν εθεωρείτο,
πρέπον να κυκλοφορεί "μια χηράτη» μόνη της!
Στη φωτογραφία φαίνονται οι πιο κάτω:

ι Μαρίτσα του Χατζημοιραίου κόρη της 13, αδελφή των 12,

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Λο'ίζής, γιος του Χατζηχρίστου, aρραβωνιαστικός της

23, 24

14

Αντώνης Απαλλίδης, μαθητής Γυμνασίου, γιος των

5 και 15, αδελφός των 4, 6, 16, 17, 25
5 και 15, αδελφή των 3, 6, 16, 17, 25
Μιχάλης Απαλλίδης, σύζυγος της 15, πατέρας των 3, 4, 6, 16, 1'7, 25
Αγγελική Απαλλίδη, κόρη των 5 και 15,
των 3, 4, 16, 17, 25
Παύλος Χατζηχρίστοu, αδελφός του 2, πατέρας των 18, 26, 27, 28
Χρuσταλλού της Αντζέλικας, κόρη των 9 και 20
Ττοουλής,
της 20
TU)V 8 και 21
10. Μαρίτσα της Λούτζαινας,
των 29,
31
1i. Κουτσοπαύλαιvα (δεν ε(ναι
βρέθηκε στη φωτογραφία τυχαία}
12. Χριστάγγελος, γιος του Χατζημοιραίοu.
13. Ελεγκού Χατζημοιραίου, μητέρα των 1, 12, 14, 23, 24
14. Αντριαvού Χατζημοιραίου, αργότερά γυναίκα του 2, αδελφή των 1, 12, 23, 24, κόρη της 13
15. Χρυσταλλού Ατταλλίδη, γυναίκα του 5, μητέρα των 3, 4, 6, 16, 17, 25
16. Τάκης Ατταλλίδης, γιος των 5 και 15, αδελφός των 3, 4, 6, 17, 25
17. Μαρίτσα Ατταλλίδη, κόρη των 5 και 15, αδελφή ταΝ 3, 4, 6, 16, 25
18. Ανδρέας Χριστίδης (Πεπέκος), γιος των 7 και
αδελφός των 26, 27, 28
19. Μαρίτσα, γυναίκα του 7, μητέρα των 18, 26, 27, 28
20. Αντζέλικα, γυναίκα του 9, κόρη της 22, μητέρα των 8, 21, 22
21. Μαρή της Αντζέλικας, κόρη των 9 και 20, αδελφή της 8
22. Μαριού του Χατζηχρήστου, μητέρα των 2, 7, 15, 20 και του
Χρίστου
23. Χάμπος Χατζημοιραiος, γιος ;ης 13, αδελφός των 1, 12, 14, 24
24. Αγάθη Παπαζαχαρία (παπαδιά), κόρη της 13, αδελφή των 1, 12
25. Ανδρέας Απαλλίδης, γιος των 5 και 15, αδελφός των 3, 4, 6, 16, 17
26. Ιουλία, κόρη των 7 και 19, αδελφή των 18, 27, 28
27. Χρίστος Χριστίδης, γιος των 7 και 19, αδελφός των 18, 26, 28
28. Γεώργιος Χριστίδης, γιος των 7 και 19, αδελφός των 18, 26, 27
29. Χρuσrαλλού της Λούτζαινας, αδελφή των 10, 30, 31
30. Άννα της Λούτζαινας, αδελφr1 των 10, 29, 31
31. Λούκας της Λούτζαινας, αδελφός των 10, 29, 30
Ελένη Απαλλίδη, κόρη των

Φωτογραφία και πληροφορίες από Γιάφγο Χόπλαρο

Όμιλος Γuναικιi>ν Περιοχής Κυθρέας,

Παραδοσιακής

(φωτογραφία Αvθιiς Πέτσα-Σα66iδοιι)

22.10.2010

