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Τα στοιχεία του γενεαλογικού δένδρου έχουν συλλεγεί από το Προσφυγικό Σωματείο ΚΑΡΜΙ, 
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Το βιβλίο 

«ΚΑΡΜΙ ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ»
αφιερώνεται στη μνήμη

των απανταχού Καρμιωτών, στους δολοφονηθέντες, αγνοούμενους και στους 
βίαια ξεριζωμένους από τον βάρβαρο Τούρκο εισβολέα το 1974 

και σε όλους αυτούς που συντηρούν άσβεστη τη φλόγα για αγώνα
και επιστροφή στο αγαπημένο μας χωριό το Κάρμι.



Νίκος Χριστοδουλίδης

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Είμαι βέβαιος ότι η παρούσα έκδοση θα ξυπνήσει όμορφες θύμησες και θα προκαλέσει 
συγκίνηση στις παλαιότερες γενεές που έχουν συνδέσει το Κάρμι με την παιδική και 
εφηβική τους ηλικία, με σημαντικές στιγμές της ενήλικης ζωής τους, με ανθρώπους και 
τοπία που αγάπησαν. Ταυτόχρονα, θα αποτελέσει μια σπουδαία παρακαταθήκη για τους 
νεότερους, που δεν γνώρισαν το Κάρμι της Κερύνειας, διασώζοντας πολύτιμο υλικό για 
την ιστορία και την πολιτιστική φυσιογνωμία αυτού του πανέμορφου χωριού προ της 
τουρκικής εισβολής.

Τέτοιου είδους εκδόσεις είναι σημαντικές, λαμβάνοντας υπόψη τις συνειδητές 
προσπάθειες της Τουρκίας για αλλοίωση του χαρακτήρα του κατεχόμενου μέρους της 
πατρίδας μας. Συμβάλλουν δε καθοριστικά στη διατήρηση άσβεστης της φλόγας του 
πόθου της επιστροφής και ενισχύουν τη θέλησή μας για επανένωση της πατρίδας μας.

Εγκάρδια συγχαρητήρια στο Προσφυγικό Σωματείο «ΚΑΡΜΙ», το Κοινοτικό Συμβούλιο 
Καρμίου και στον συγγραφέα Γεώργιο Γεωργίου (Σιαηλή) για το ιδιαίτερα αξιόλογο έργο 
τους καθώς και σε όσους μετείχαν στη συλλογή πληροφοριών για τους σκοπούς του 
βιβλίου.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗ 
ΚΑΡΜΙΟΥ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ

Το Κάρμι είναι ιδέα, δεν ξεχνιέται, είναι βαθιά ριζωμένο στις ψυχές μας. Είναι η ζωή μας.
Το Κάρμι αποτελούσε και θα αποτελεί πηγή ζωής για τους κατοίκους του και όσους το 
γνώρισαν.

Η ελληνικότητά του αγγίζει τη μέση εποχή του χαλκού και αυτό μαρτυρείται από τα 
ευρήματα στους αρχαιολογικούς του χώρους στις τοποθεσίες Παλιάλωνα και Λαπάτσα.  
Η μαγεία της φύσης που το περιέβαλε, η απαράμιλλή του θέα, το μικροκλίμα και η 
ποικιλία της βλάστησής του, το έκαναν ζηλευτό σε ντόπιους και ξένους.

Με την πάροδο του χρόνου ολοένα και λιγοστεύουν οι άνθρωποι που γεννήθηκαν στο 
Κάρμι, που γνώρισαν τις ομορφιές του και το πότισαν με τον ιδρώτα τους.

Η αδιαλλαξία της κατοχικής δύναμης για επίλυση του Κυπριακού προβλήματος σε μια 
λύση που να επιτρέπει σε όλους ανεξαίρετα τους πρόσφυγες να επιστρέψουν στα σπίτια 
και στις περιουσίες τους, μας πεισμώνει περισσότερο για συνέχιση του αγώνα μέχρι τη 
δικαίωση.

Συγχαίρω ολόψυχα τον φίλο πρόεδρο του Προσφυγικού Σωματείου ΚΑΡΜΙ Γιώργο Σιαηλή 
που αφιέρωσε πολύ χρόνο για να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, στη συγγραφή του 
βιβλίου αυτού για το αγαπημένο μας χωριό. Οι παραστατικές του εικόνες, οι μαρτυρίες και 
καταθέσεις του καθώς και τα αδιάσειστα ιστορικά ντοκουμέντα που περιγράφει, δίνουν 
την ευκαιρία στους αναγνώστες του, να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι 
νεότεροι, όσα πρέπει να γνωρίζουν για τον τόπο τους. Με τον τρόπο αυτό πιστεύω πως 
οι Καρμιώτες θα συνεχίσουν να κρατούν άσβεστη τη φλόγα του αγώνα για δικαίωση.

Εύχομαι η προσπάθεια αυτή να βοηθήσει στον αγώνα μας και προσεύχομαι η άγια μέρα 
της επιστροφής να μην αργήσει να έρθει.

Χαράλαμπος (Πάμπος) Δ.Μιτίδης
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΟ ΚΑΡΜΙ

Το Κάρμι είναι ένα μικρό και πανέμορφο χωριό στους βόρειους πρόποδες του 
Πενταδακτύλου, δύο μόλις χιλιόμετρα δυτικά του φρουρίου του Αγίου Ιλαρίωνα και 
τέσσερα χιλιόμετρα νότια του Αγίου Γεωργίου Κερύνειας. Το 1974 αριθμούσε μόνο 528 
κατοίκους, φιλοπρόοδους και εργατικούς. Η προσφυγιά τούς βρίσκει σκορπισμένους σε
όλη την ελεύθερη Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό, περιμένοντας καρτερικά την άγια μέρα 
της επιστροφής.

Εμείς οι κάτοικοι του χωριού παρακολουθούμε με απογοήτευση και πόνο την αλλοίωση 
του χαρακτήρα του τόπου μας από τους Τούρκους κατακτητές που ολοένα και ριζώνουν 
στους τόπους μας εδραιώνοντας έτσι τα τετελεσμένα της εισβολής.

Τι να πρωτοθυμηθούμε από το αγαπημένο μας χωριό; Τις ομορφιές του, την ηρεμία 
και την ησυχία που μας προσέφερε, την απαράμιλλη του θέα, τη μελωδική φωνή της 
καμπάνας της εκκλησιάς μας, τη στεντόρεια φωνή του παπά-Νικόλα, τις φωνές των 
παιδιών να παίζουν στην αυλή της εκκλησιάς, το τζουκ μποξ της γειτονικής ταβέρνας στη 
διαπασών, τη μυρωδιά του παστελιού και του χαρουπόμελου να μας τρυπά τη μύτη, τον
απογευματινό περίπατο στα στενά δρομάκια...

Με το βιβλίο αυτό λοιπόν, ελπίζω οι νέες γενεές να γνωρίσουν το χωριό τους μέσα από 
το φωτογραφικό υλικό και τα κείμενα που παραθέτω, ελπίζοντας να συμβάλω με αυτόν 
τον τρόπο στη διατήρηση άσβεστης της φλόγας για τον διακαή πόθο της επιστροφής στο 
αγαπημένο τους χωριό.

Εύχομαι το βιβλίο αυτό να φανεί χρήσιμο σε όλους τους Καρμιώτες και φίλους του 
χωριού μας.

Γεώργιος Γεωργίου Σιαηλής
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το βιβλίο «ΚΑΡΜΙ ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ» μαρτυρά τον πόθο και την επιθυμία του Καρμιώτη 
συγγραφέα Γεώργιου Γεωργίου (Σιαηλή) και όσων άλλων ασχολήθηκαν με την καταγρα-
φή των στοιχείων, να ξαναζήσουν στον τόπο που τους γέννησε και που δικαιωματικά 
τους ανήκει. Η ιδέα αυτή προβλημάτιζε επανειλημμένα τον πρόεδρο του Προσφυγικού 
Σωματείου «ΚΑΡΜΙ» Γεώργιο Γεωργίου (Σιαηλή) από της ιδρύσεως του Σωματείου και η 
υλοποίησή του φανερώνει το πείσμα, την επιμονή, αλλά και την αμέριστη αγάπη που τον 
διακατέχει για τον τόπο του.

Ο συγγραφέας ένιωθε επιτακτικά την ανάγκη για καταγραφή όλων εκείνων των στοι-
χείων που φανερώνουν την ταυτότητα του πάλαι ποτέ ελληνικότατου χωριού Κάρμι,  
που κατέχεται από τους Τούρκους εισβολείς από τον Ιούλιο του 1974, με απώτερο σκοπό 
να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι ό,τι αφορά τον τόπο και τις 
ρίζες τους.

Η συνεχιζόμενη κατοχή του τόπου μας από τους Τούρκους, η αλλοίωση του δημογραφι-
κού χαρακτήρα όλων των κατεχόμενων περιοχών, η φανερή και προκλητική αδιαλλαξία 
του εισβολέα για απροθυμία στη εξεύρεση λύσης που να βασίζεται στα ανθρώπινα δι-
καιώματα, με επιστροφή και εγκατάσταση στα σπίτια και στις περιουσίες μας, ώθησαν 
τον συγγραφέα στην αποτύπωση όσων πρόφθασε να κληρονομήσει από το χωριό του με
μοναδικό σκοπό αυτά να μεταλαμπαδευτούν στις επόμενες γενιές.

Το εγχείρημα αυτό ήταν δύσκολο και επίμοχθο, όχι όμως αδύνατο. Οπλισμένος με την 
αγάπη για τον τόπο του, με ανιδιοτέλεια και πείσμα, πέτυχε το ακατόρθωτο όπως κά-
ποιοι φίλοι του τον είχαν προειδοποιήσει. Κάποιοι άλλοι του έλεγαν ότι πρόκειται για 
πολύ φιλόδοξο στόχο. Πέραν των προσωπικών γνώσεων και εμπειριών που είχε για το 
χωριό του προσέτρεξε και σε άλλες πηγές πληροφόρησης οι οποίες τον βοήθησαν να 
βρει, να συλλέξει και να καταγράψει στοιχεία για τον πληθυσμό, τα σχολεία, τις κοινο-
τικές και εκλησιαστικές αρχές. Άλλες πηγές πληροφοριών αποτέλεσαν έγγραφα για τη 
συμμετοχή των Καρμιωτών στους αγώνες της Κύπρου, το Κρατικό Αρχείο, το Αρχείο  
του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (Γ.Τ.Π.) το Μουσείο Κυπριακού Αγώνος, η Ιερά Αρ-
χιεπισκοπή, ο Σύνδεσμος Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955-1959, ο Σύνδεσμος Πολεμιστών Β΄ Πα-
γκοσμίου Πολέμου, το Αρχείο Έρσης Δημητριάδου, η Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια 
Άντρου Παυλίδη και η προσωπική βιβλιοθήκη και βοήθεια που είχε από τον φίλο και συ-
νάδελφο του και Επίτιμο Διδάκτορα της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Κύπρου Γιώργο Χατζηκυριάκου, τους οποίους και ευχαριστεί θερμά. 
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Αναφέρει επίσης ότι χωρίς ειδικότητα και εμπειρία στη συγγραφή του ιστορικού και λαο-
γραφικού αυτού βιβλίου, απαιτήθηκαν πολλές ώρες και κόπος. Το πείσμα σε συνδυασμό 
με την ειλικρινή ανιδιοτέλεια που τον διακατέχει, αντικατέστησαν την απειρία και έφε-
ραν το ποθητό για αυτόν αποτέλεσμα, με την ελπίδα να κριθεί με την ανάλογη κατανόηση 
και επιείκεια.

Ένα μέρος του βιβλίου καλύπτει προσωπικές μαρτυρίες των Καρμιωτών, που βίωσαν τις 
τραγικές στιγμές της κατάληψης, της προδοσίας του άφρονος πραξικοπήματος και της 
τουρκικής εισβολής με τις συνέπειες τους.

Καταγράφονται επίσης οι επίμοχθες προσπάθειες των εκτοπισμένων κατοίκων του Καρ-
μιού να οργανωθούν, ιδρύοντας το Προσφυγικό μας Σωματείο, όπου διοργανώνονται 
διάφορες εκδηλώσεις που βοηθούν στη συντήρηση της μνήμης, κρατώντας άσβεστη τη 
φλόγα για αγώνα και επιστροφή.

Έχει καταβληθεί υπεράνθρωπη προσπάθεια, όσο ήταν δυνατόν, να συλλεγούν οι πλη-
ροφορίες εκείνες που αφορούσαν την καταγραφή του Γενεαλογικού Δένδρου του χω-
ριού μας. Δυνατόν να έγιναν λάθη ή παραλήψεις. Για κάποιες οικογένειες ήταν εφικτό 
να βρεθούν περισσότερα στοιχεία και για άλλες λιγότερα. Για εισηγήσεις για μελλοντική 
διόρθωση να γίνεται επικοινωνία με τον ίδιο τον συγγραφέα.

Ευχή και επιθυμία του συγγραφέα η γρήγορη επιστροφή στα πατρώα εδάφη.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Οι Επιτροπές του χωριού Κάρμι Κερύνειας:
• Το Κοινοτικό Συμβούλιο Καρμίου
• Το Προσφυγικό Σωματείο ΚΑΡΜΙ
• Η Εκκλησιαστική Επιτροπή Καρμίου
Εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες στους πιο κάτω, για τη συμβολή τους  
στην έκδοση του βιβλίου "Κάρμι-Νυν και αεί".

Στον Γιώργο Γεωργίου (Σιαηλή) για τη σύλληψη της ιδέας για αυτή την έκδοση, 
την έρευνα, τη συλλογή και την καταγραφή στοιχείων για όλες τις οικογένειες  
του χωριού, καθώς και για την επιλογή της ύλης των κειμένων.

Στον αγαπητό φίλο και Επίτιμο Διδάκτορα της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου Γιώργο Ν. Χατζηκυριάκου από τον
 Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας που πρόθυμα και αφιλοκερδώς βοήθησε στην επιμέλεια 
της ύλης των κειμένων.

Σε όσους βοήθησαν στη συγγραφή των άρθρων και στη συλλογή στοιχείων 
του γενεαλογικού δέντρου των οικογενειών του χωριού.

Σε όσους παραχώρησαν φωτογραφίες και βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο  
στην έκδοση του βιβλίου.

Τέλος, ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Τμήμα Εκδόσεων του Γραφείου Τύπου και 
Πληροφοριών για τη γλωσσική επιμέλεια, τον καλλιτεχνικό σχεδιασμό καθώς και  
για την εκτύπωση του βιβλίου.
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ΜΕΡΟΣ Α.
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ





ΚΑΡΜΙ ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ
(Του Γιώργου Σιαηλή)

ΘΕΣΗ
Το χωριό Κάρμι είναι αμιγής ελληνοκυπριακή κοινότητα της Επαρχίας Κερύνειας, 
κτισμένο στη βόρεια πλευρά του Πενταδακτύλου (συντεταγμένες 523251 ανατολικό και 
3908331 βόρειο), σε μέσο υψόμετρο 330 μέτρων (στη θέση της εκκλησίας). Στα βόρεια 
βρίσκονται τα χωριά Τριμίθι και Άγιος Γεώργιος και στα βορειοανατολικά η πόλη της 
Κερύνειας, η οποία με αφετηρία την εκκλησία απέχει από το χωριό περί τα 7,5 χιλιόμετρα 
σε ευθεία γραμμή. Επίσης, στα ανατολικά είναι το φρούριο του Αγίου Ιλαρίωνα (υψόμετρο 
725 μέτρα), στα νότια τα τουρκοκυπριακά χωριά Φόττα, Πιλέρι και Κρινί, με πιο ψηλό 
σημείο την κορυφή του Προφήτη Ηλία (υψόμετρο 888 μέτρα) και στα δυτικά το χωριό  
Φτέρυχα και η βουνοκορυφή Κουρδέλλα (υψόμετρο 856 μέτρα). Πιο δυτικά βρίσκονται 
οι δήμοι του Καραβά και της Λαπήθου.
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Γενική άποψη του χωριού πριν το 1974. Φωτογραφία αρχείου Σωματείου.
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ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ / ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ
ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΜΙΟΥ

Αγία Θεοδώρα Κατζιέλλι του Δράκου Πλατάνι

Αγία Μαρίνα Κατσικορωνιές Ποταμός

Αγία Παρασκευή Κοκκάλοι (οι) Ποταμούδκια (τα)

Άγιος Αξιστράτης  Κοκκινόγια (τα) Πότιμα (τα)

Άγιος Γεώργιος Κομπονήσσια (τα) Πρατσοκούταλα (τα)

Άγιος Ιλαρίωνας Κονυζιές (οι) Προφήτης Ηλίας

Άγιος Παντελεήμωνας Κουρβέλια (τα) Πυλά (τα)

Αλακάτι (το) Κουρδέλλα (η) Πυρόκρεμμος (ο)

Αναθρίκι (το) Κρωτήρι (το) Σελλάδκια (τα)

Αππάρι (το) Λαξιά (η) Σέλλωμα (το)

Βίκλα (η) Λάουρα (η) Σκαλιά (τα)

Βόταμος (ο) Λαπάτσα (η) Σκοτεινή (η)

Βουνός της Μαήραινας (ο) Λιμιά (τα) Σπίδκια (τα)

Βυζάτζι (το) Λίμνη (η) Σφονταμούδι (το)

Βώτα (η) Μαζερή (η) Σφονταμούδκια (τα)

Γλυφόν Νερό (το) Μελίσσι (το) Σώτηρος (ο) (κοιμητήριο) 

Δράκος (ο) Μούττη του Μαύρου (η) Τζιήποι (οι)

Δροτίνι (το) Παλιάλωνα (τα) Τζυνηός (ο)

Ζωγραφκιά (η) Παλιάμπελα (τα) Τσαγγάρενες (οι)

Καλαμερή (η) Πετρομούθκια (τα) Φουντζί (το)

Καλεβούνι (το) Πετρωτά (τα) Χαλοσπιθκιές (οι)

Καμίνια (τα) Πεχλιβάνης (ο) Χορτερή (η)

Καμπίθκια τα) Πηαούλια (τα) Χρυσοσώτηρος (ο)

Καντήλια (τα) Πικρό Νερό (το) Χωματόβουνον (το)
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ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Η ευρύτερη περιοχή είναι ορεινή με απότομες, βραχώδεις βουνοκορφές και κάθετους 
κρημνούς, αποστρογγυλωμένους λόφους, χαράδρες και ρεματιές καλυμμένες με πλούσια 
φυσική βλάστηση. Από γεωλογικής άποψης, στην περιοχή του Καρμιού απαντούν:  
(α) κατά τόπους οι αποθέσεις αναβαθμίδων - ασβεστιτικοί ψαμμίτες, άμμοι και χαλίκια 
της Ανώτερης Πλειστόκαινου Εποχής (1,8 εκατομμύρια χρόνια μέχρι πριν 12.000 
χρόνια)· (β) τα πετρώματα του σχηματισμού Κυθρέας - μάργες, ψαμμίτες, ιλυόλιθοι κτλ., 
της Μέσης Μειόκαινου Εποχής (15 εκατομμύρια χρόνια)· (γ) κατά τόπους τα πετρώματα 
του σχηματισμού Λαπήθου - κρητίδες, ερυθρές και ροδόχροες μάργες και κερατόλιθοι, 
κρητίδες με προσκεφαλιοειδείς λάβες κτλ., της εποχής του Ανώτερου Κρητιδικού μέχρι
την Παλαιόκαινο Εποχή (80-55 εκατομμύρια χρόνια)· (δ) οι δολοματικοί ασβεστόλιθοι 
του σχηματισμού Συγχαρί, κυρίως ανακρυσταλλωμένοι και κατακερματισμένοι, της 
Ιουρασικής Περιόδου (200-145 εκατομμύρια χρόνια)· και (ε) οι συμπαγείς ή μέσου έως 
μεγάλου πάχους στρωματώδεις ή ανακρυσταλλωμένοι ασβεστόλιθοι της Ιουρασικής 
Περιόδου, 200-145 εκατομμύρια χρόνια (Κωνσταντίνου & Παναγίδης 2013: 61-91· 
Κωνσταντίνου 1995, Γεωλογικός Χάρτης της Κύπρου).

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Η ευρύτερη περιοχή διαμελίζεται από χείμαρρους και ρυάκια, τα οποία σχηματίζουν 
διάφορα δίκτυα δενδριτικής μορφής, με εποχιακή ροή. Όλοι οι χείμαρροι αρχίζουν από 
την οροσειρά του Πενταδακτύλου και χύνονται προς τη θάλασσα της Κερύνειας. Κατά 
μήκος τους, τόσο μέσα στο κρατικό δάσος όσο και στα ιδιωτικά κτήματα, υπάρχουν κατά 
τόπους εποχιακές ή μόνιμες πηγές.

Άποψη του Καρμιού 
από τον Άγιο Ιλαρίωνα.
Φωτογραφία Γιώργος Σιαηλής
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ΚΛΙΜΑ
Γενικά το κλίμα της περιοχής είναι περίπου το ίδιο με το γενικότερο κλίμα της Κύπρου, το 
οποίο έχει τα χαρακτηριστικά του τυπικού μεσογειακού, δηλαδή ζεστό και ξηρό καλοκαίρι 
από τα μέσα Μαΐου μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, βροχερό αλλά ήπιο χειμώνα από τα 
μέσα Νοεμβρίου μέχρι τα μέσα Μαρτίου και δυο ενδιάμεσες μεταβατικές περιόδους το 
φθινόπωρο και την άνοιξη. Ωστόσο, οι κύριοι τοπικοί ρυθμιστές είναι το ανάγλυφο, η
τοπογραφία και η θάλασσα.
Σύμφωνα με τους πίνακες που ετοίμασε το Τμήμα Μετεωρολογίας για την περίοδο  
1951-1980, η μέση ετήσια βροχόπτωση στον μετεωρολογικό σταθμό του Μπογαζιού 
της Κερύνειας ήταν 544 χιλιοστόμετρα και σε εκείνο της Κερύνειας 535 (Meteorological 
Service 1985, Statistics of Precipitation 1951-1981).
Σε ό,τι αφορά στις θερμοκρασίες, τα διαθέσιμα στοιχεία που υπάρχουν προέρχονται 
από τον μετεωρολογικό σταθμό Κερύνειας για την περίοδο 1941-1970 (Meteorological 
Service, Statistics of Temperature and RelativeHumidity 1941-1970):

• Μέση μηνιαία μέγιστη θερμοκρασία τον Ιανουάριο ήταν 20,2 βαθμοί Κελσίου 
   και τον Αύγουστο 37,5.
• Μέση μηνιαία ελάχιστη θερμοκρασία τον Ιανουάριο ήταν 4,1 βαθμοί Κελσίου 
   και τον Αύγουστο 19,8

ΔΑΣΗ, ΧΛΩΡΙΔΑ
Νότια του χωριού υπάρχει το κύριο Κρατικό Δάσος Κάρμι, έκτασης 1.092 εκταρίων, το 
οποίο εκτείνεται ένθεν και ένθεν της κορυφογραμμής του Πενταδακτύλου. Αρχίζει στα 
δυτικά από τη Γομαρίστρα και καταλήγει στο Μπογάζι της Κερύνειας στα ανατολικά. 

1.  Άποψη της ευρύτερης 
περιοχής Καρμιού, Τριμιθιού και 
Αγίου Γεωργίου από τη περιοχή 
«Πλατάνι» νότια του Καρμιού. 
Φωτογραφία Γιώργος Σιαηλής.

2.  Η βόρεια και η δυτική όψη 
του Καρμιού με την αλόγιστη και 
παράνομη οικιστική ανάπτυξη. 
Φωτογραφία 
Γιώργος Σιαηλής 2014.

1 2
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1.  Μοσφιλιά
(CRATAEGUS AZAROLUS)
Φωτογραφία 
Γιώργος Χατζηκυριάκου.

2.  Αντρουκλιά
(ARBUTUS ANDRACHNE)
Φωτογραφία 
Γιώργος Χατζηκυριάκου.

3.  Σχοινιά
(PISTACIA LENTISCUS) 
Φωτογραφία 
Γιώργος Χατζηκυριάκου.

Πιο συγκεκριμένα, βρίσκεται μεταξύ των δασών Λαπήθου - Καραβά στα δυτικά και 
Δικώμου - Μπελλαπάις στα ανατολικά. Διασχίζεται από στενό δασικό δρόμο, ο οποίος 
αρχίζει από το Μπογάζι της Κερύνειας, στα ανατολικά, και καταλήγει στον δρόμο 
Λάρνακα Λαπήθου - Βασίλειας, στα δυτικά. Ολόκληρο το δάσος υπάγεται τμηματικά στα 
διοικητικά όρια των χωριών Κάρμι, Κιομουρτσιού, Κρινί, Πυλέρι, Παλιόσοφος, Φτέρυχα 
και Τέμπλος (Τμήμα Δασών, αχρονολόγητο: 4· Παυλίδης 2011, 5: 92 και 8: 248-252).

Αντιπροσωπεύονται τρεις τύποι φυσικής βλάστησης, δηλαδή: τα δάση, οι ψηλοί και 
χαμηλοί θαμνώνες και τα φρύγανα.
•  Δάση: Κυριαρχούν τα πευκοδάση, ωστόσο κατά τόπους απαντούν σημαντικές εκτάσεις 
 με κυπαρισσοδάση, με πιο εντυπωσιακά εκείνα που βρίσκονται στους κάθετους 
 γκρεμούς. Επίσης, σε άλλες θέσεις τα πεύκα βρίσκονται σε μίξη με τα κυπαρίσσια.
• Ψηλοί και χαμηλοί θαμνώνες: Κυριαρχούν στα διάκενα των δασών και σε διάφορες 
 άλλες θέσεις.
•  Φρύγανα: Απαντούν σε πολύ άγονες εκτάσεις με κυρίαρχα φυτά τους ημίθαμνους, των 
 οποίων το κάτω μέρος είναι ξυλώδες, ενώ στο πάνω εμφανίζονται ετήσιοι βλαστοί που 
 ξηραίνονται το καλοκαίρι και εμφανίζονται νέοι τον επόμενο χρόνο.

Τα κυρίαρχα δασικά δέντρα είναι οι πεύτσ’οι (Pinus brutia) και τα τεπαρίσσ’α (κυπαρίσσιν, 
Cupressus sempervirens). Επίσης, από τους θάμνους, τους ημίθαμνους και την ποώδη 
βλάστηση, που βρίσκονται τόσο στο κρατικό δάσος όσο και στις καλλιεργούμενες 
εκτάσεις, ξεχωρίζουν τα ακόλουθα είδη και υποείδη, τα οποία παρατίθενται αλφαβητικά 
με το κοινό τους όνομα: η αντρουκλιά (αγριοκουμαριά, Arbutus andrachne), η αρκολιά 
(αγριελιά, Olea europaea, η αρκομουσκοκαρκιά (αγριογαρύφαλλον, Dianthus cyprius), 

1 2 3
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η αρκοτερατσ’ά (αγριοχαρουπιά, Ceratonia siliqua), το βουρτουλλίτσ’ιν (ίριδα, Iris 
germanica), γλίντος (κυκλάμινα, Cyclamen cyprium, Cyclamen persicum), ο γύρικκος 
(σκυλλάκι, Antirrhinum majus var. angustifolium), η δάβνη (δάφνη, Laurus nobilis), 
το θρουμπίν (θυμάρι, Thymbra capitata), η κουμάκα (Bunium ferulaceum), ο λάζαρος 
(γλαδίολος, Gladiolus italicus), η λιχουδκιά (ξισταρκά, Cistus salviifolius, Cistus creticus), το 
ματσικόριον (νάρκισσος, Narcissus tazetta), η μέλισσα (ορχιδέα, Ophrys spp.), η μερσινιά 
(Myrtus communis), η μοσφιλιά (Crataegus azarolus), η περνιά (Quecus coccifera subsp. 
calliprinos), ο πετεινός (ανεμώνη, Anemone coronaria), το ρασ’ίν (Calycotome villosa), 
η σαψυσ’ά (Origanum majorana), το σπαλάχιν (Genista fasselata), η σσινιά (Pistacia 
lentiscus), η στερατσιά (Styrax officinalis), ο σφένταμνος (Acer obtusifolium), η τριμιθκιά 
(Pistacia terebinthus), η χαχομηλιά (Salvia fruticosa) και πολλά άλλα.

Εκτός από τα πιο πάνω, το φθινόπωρο και τον χειμώνα εμφανίζονται στην περιοχή τα 
άγρια μανιτάρια διαφόρων ειδών, όπως: οι βυζατσ’ίτες (Agaricus spp.), τα κοτσ’ινομανίταρα 
(Lactarius deliciosus), τα μανιτάρκα της αναδρήκας (Pleurotus eryngii var. ferulae), οι 
πουρούλλες κλιτταρένες (Rhizopogon spp.), οι πουρούλλες σιταρένες (Rhizopogon spp.) 
και τα πουρούδκια (Tricholoma gausapatum).

Τα πιο πάνω αποτελούν ένα μικρό μέρος της πλούσιας χλωρίδας και των μανιταριών 
της περιοχής, ωστόσο μερικά από αυτά είναι ενδημικά, μοναδικά, όχι μόνο στον 
Πενταδάκτυλο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι αναγνώστες που θέλουν να μάθουν 
περισσότερες πληροφορίες ή να δουν φωτογραφίες, προτρέπονται να καταφύγουν στο 
διαδίκτυο χρησιμοποιώντας τα επιστημονικά ονόματα και κάποτε τα δημώδη.

1 2 3

2.  Πετεινοί ή Λαλέδες ή Ανεμώνες 
(ANEMONE CORONARIA)
Φωτογραφία 
Γιώργος Χατζηκυριάκου.

3.  Τα κυκλάμινα στου βράχου 
τη σχισμάδα κοσμούν το τοπίο 
στο Κάρμι.
Φωτωγραφία Γιώργος Σιαηλής.

1.  Τριμιθκιά.
(PISTACIA TEREBINTHUS)
Φωτογραφία 
Γιώργος Χατζηκυριάκου.
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1.   Το κοκκινομανίταρο (Lactarius deliciosus) Φωτογραφία Αρχείου Τμήματος Δασών.
2.  Το ασπρομανίταρο (Russula delica) Φωτογραφία Αντρέα Γ. Σιαηλή
3.  Τα σκυλλάκια ευδοκιμούν ακόμα και στους τοίχους των σπιτιών στο Κάρμι. Φωτογραφία Γιώργος Σιαηλής.
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ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
Στις ρεματιές και σε θέσεις που υπάρχει εύφορο έδαφος καλλιεργούνταν παλαιότερα 
διάφορα γεωργικά είδη, όπως δημητριακά (σιτάρι, κριθάρι κτλ.), κουτσ’ά, και άλλα 
κτηνοτροφικά φυτά, τα οποία ικανοποιούσαν διάφορες ανάγκες της οικογένειας όπως, 
παρασκευή αλευριού και για τη σίτιση των ζώων τους. Ανάμεσα στα καλλιεργούμενα 
δέντρα και τους θάμνους περιλαμβάνονται τα πιο κάτω είδη και υποείδη, τα οποία 
παρατίθενται αλφαβητικά με το κοινό τους όνομα: η αππιδκιά (αχλαδιά, Pyrus communis), 
η αχασ’ά (αμυγδαλιά, Prunus dulcis), η γρυσομηλιά (χρυσομηλιά, Prunus armeniaca), 
η ελιά (Oleaeuropaea), με πολλά αιωνόβια ελαιόδεντρα τα περισσότερα από την εποχή 
των Φράγκων, το κλήμα (Vitis vinifera), η μαντορινιά (Citrusreticulata), η μερσινιά ήμερη 
(Myrtus communis var. leiocarpa), η οξινιά (λεμονιά, Citruslimon), η πορτοκαλιά (Citrus 
sinensis), η πουρνελιά (Prunus domestica subsp. insititia), η ροβκιά (Punicagranatum),
η συτσιά (Ficus carica), η τερατσ’ά (Ceratoniasiliqua) και η τσ’ιτρομηλιά (Citrus aurantium).

ΠΑΝΙΔΑ
Η ευρύτερη περιοχή είναι πολύ πλούσια σε είδη πανίδας, ωστόσο παρατίθενται μόνο 
τα δημώδη ονόματα όσων είναι ευρέως γνωστά. Για διευκόλυνση των αναγνωστών, 
παρατίθενται αλφαβητικά τα τοπικά δημώδη ονόματα και σε παρένθεση το/τα 
επιστημονικό/ά όνομα / ονόματα όσων έγινε κατορθωτό να εντοπιστούν ή το όνομα 
του γένους ή της οικογένειας ή της τάξης που ανήκει το κάθε είδος. Οι αναγνώστες 
που θέλουν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες ή να δουν φωτογραφίες των ειδών 
πανίδας, προτρέπονται να καταφύγουν στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας τα επιστημονικά 
ονόματα και κάποτε τα δημώδη. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται θηλαστικά, πουλιά, 
αμφίβια, ερπετά, σαλιγκάρια και έντομα.

α. Θηλαστικά: Ανάμεσα στα θηλαστικά περιλαμβάνονται και τα πιο κάτω  
(Μακρής Χ. 2018 προσ. επ.· Νικολάου 2017· Sparrow & John 2016: 773-843): αλουπός 
(αλεπού, Vulpes vulpes), κατσόσ’οιρος (Hemiechinus auritus), λαός (λαγός, Lepus 
europaeus), νυφίτσα (ποντίκα, Rattus rattus), νυχτηρία (Rhinolophus ferrumequinum και 
πιθανώς άλλα είδη), νυχτοπάππαρος (Rousettus aegyptiacus), ποντίκα (νυφίτσα, Rattus 
rattus), ποντικός (Mus musculus).

β. Πουλιά: Ανάμεσα στα είδη που απαντούν περιλαμβάνονται και τα πιο κάτω  
(Μακρής Χ. 2018 προσ. επ.· Sparrow & John 2016: 695 - 771): αηδόνιν (Luscinia 
megarhynchos), ακκαννούρα (Lanius collurio, Lanius senator, Lanius nubicus),  
αρκοπέζουνον (Columba livia), βλορκός (Oriolus oriolus), γερανός (Grus grus),  
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γιαννής (κοτσ’ινοπούππουφος, Erithacus rubecula), γιούπας (Gyps fulvus), δουλαππάς 
(Cisticola juncidis), γύπας (γιούπας, Gyps fulvus, μετά το 1974 εξαφανίστηκε, δεν 
υπάρχει πλέον στον Πενταδάκτυλο), ζαρτίλιν (Carduelis carduelis), ζευκαλάτης (Motacilla 
flava feldegg, Motacilla alba alba), θερκοπούλλιν (Jynxtorquilla), σκαλυφούρτα 
(Oenanthe cypriaca), κατσικορώνα (Pica pica), κίτσης (ανεμογάμης, Falco tinnunculus), 
κλόκκαρος (Corvus corax), κολιός (Corvus monedula), κοράζινος (Corvus corone cornix), 
κοτσ’ινόκωλος (Phoenicurus phoenicurus), κοτσ’ινοπούππουφος (γιαννής, Erithacus 
rubecula), κουκκουφκιάος (Athene noctua), λαχτοκουντούριν (ορτύκι, Corurnix 
coturnix), μαυροκαρατσ’άς (μαυρόπουλλος, Turdus merula), μαυροπούλλιν (Sturnus 
vulgaris), μαυρόπουλλος (τσ’ερκομούττης, Turdus merula), μαυροσκούφιν (συκαλλούιν, 
(αμπελοπούλλιν, Sylvia atricapilla), μελισσοφάος (Merops apiaster), μουγιατήρης (Crttia 
cetti, Parus ater cypriotes), περτικοσ’άχινον (Hieraetus fasciatus), περτίτσ’ιν (πέρδικα, 
Alectoris chukar), πετροσ’ελίονον (Apus apus, Apus pallidus, Apus melba), πικάτσα 
(μπεκάτσα, Scolopax rusticola), πουπούξ’ος (Upupa epops), σ’αχίνιν (κίτσης, Falco 
peregrinus, Falco tinnunnculus), σ’ελιόνιν (Hirundo rustica), σιταροπούλλιν (Emberiza 
caesia, Anthus spp.), σπίννος (Fringila coeleps), στρούφος (Passer domesticus, Passer 
hispaniolensis), συκαλλούιν (αμπελοπούλλιν, Sylvia atricapilla), τρασ’ήλα (Melanocorypha 
calandra), τριβιτούρα (Hippolais pallida), τριζάρα (τσ’ίκλα, Turdus viscivorus), τρουλλία 
(Galerida cristata), τρυόνιν (τρυγόνι, Streptopelia turtur), τρυονότσ’ικλα (τσ’ίκλα, Turdus 
pilaris), τσ’ερκομούττης (μαυρόπουλλος, Turdus merula), τσ’ίκλα (Turdus philomelos, 
Turdus iliacus), τσακρόστρουφος (Fringila coeleps), φάσσα (Columba palumbus), θουπίν 
(Otus scops cyprius).

γ. Αμφίβια: Περιλαμβάνονται τα πιο κάτω (Μακρής Χ. 2018 προσ. επ.· Sparrow & John 
2016: 633-643): βόρτακος (Hyla savignyi, Bufo viridis, Pelophylax bedriagae), φαουτούα 
(προνύμφη του βατράχου Hyla savignyi, Bufo viridis, Pelophylax cypriensis).

δ. Ερπετά: Ανάμεσα στα ερπετά περιλαμβάνονται και τα πιο κάτω (Μακρής Χ. 2018 
προσ. επ.· Sparrow & John 2016: 645-693): ακκαννομούττας (Chamaeleo chamaeleon), 
ανήλιος (Ablepharus budaki), βυζάστρα (Eumeces Schneideri, Trachylepis vittata), 
γλoιάστρα (Chalcides ocellatus), θερκόν (Dolichophis jugularis), κουρκουτάς (Laudakia 
stelio, συνώνυμο Stellagama stelio), κουφή φίνα (Macrovipera lebetina), μισ’αρός 
(Hemidactylus turcicus, Cyrtopodion kotschyi, συνώνυμο Mediodactylus kotschyi), 
νερόφιδο, σ’ελαντρούνα (Ohisops elegans, Acanthodactylus schreiberi, Phoenicolacerta 
troodica, Trachylepis vittata), σαϊττάρα (Malpolon insignitus), σκούλουκος (Typhlops 
vermicularis).



ΚΑΡΜΙ ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ32

ε. Σαλιγκάρια: (Βαρδινογιάννη, Δημητρόπουλος&Μυλωνάς 2012· Sparrow & John 
2016: 569-643): αρμένης (είδος καραόλου, Cornu aspersum συνώνυμο Helix aspersa), 
βουρβουλλάς (Eobania vermiculata), καραόλοι (διάφορα είδη), καράολος τίτσιρος (Limax 
flavus, Deryceras berytensis), σ’οίρος (Helix cincta, Helix texta), σ’οιρούδκια (Pοmatias 
glaucus).

ζ. Έντομα: Περιλαμβάνονται τα πιο κάτω (Μακρής Χ. 2018 προσ. επ.· Sparrow & John 
2016: 65-567): αεροπλανούιν (Crocothemis erythraea και άλλα είδη της τάξης Odonada), 
ακρία (Anacridium aegyptium και άλλα είδη της τάξης Orthoptera), άκριος (Sphodromantis 
viridis), βούακος (βούακας, Bombus terrestris), βρομούσα (Scantius aegyptius και άλλα 
είδη της τάξης Hemiptera), ζίζιρος (Protaetia afflicta), κάκαρος (Lyristesgemellus, Cicada 
orni), κατσαρία (Periplaneta americana), κατσινιόρος (Mesobuthus cyprius, Buthus kunti), 
κλαννούρα (Acrostemum millierei και άλλα είδη), κολοτσ’υττάς (Gryllotalpa gryllotalpa), 
κοτσ’ινολυμπούριν (μυρτόνιν, οικογένεια Formicitae), κοτσιροπάμπουλος (Scarabaeus 
sacer και άλλα είδη της οικογένειας Scarabaeidae), κουλουμάς (Thaumetopoea wilkinsoni), 
κουνούπια-Anopheles spp., Culex spp. και άλλα είδη της οικογένειας Culicidae (Υπουργείο 
Υγείας, Εργαστήριο Ιατρικής Εντομολογίας, 2008), κουτσουκούτα (Blaps splichali και 
άλλα είδη της τάξης Coleoptera), κωλολάμπης (πυγολαμπίς, είδος της οικογένειας 
Lampyridae), λάχταρος (προνύμφη των κουνουπιών, Anopheles spp., Culex spp. και άλλα 
είδη της οικογένειας Culicidae), λύμπουρος (οικογένεια Formicitae), μαρτούιν (Ocnogyna 
loewii), μέλισσα (Apis melifera), μιλλοποδκιά (πολλοποδκιά, Scolopendra cingulata), 
μούγια (Sarcophaga carnaria και Sarcophaga spp.), μυλωνάς (είδη της οικογένειας 
Myrmeleontidae), μυρμιώνιν (Polistes spp.), μυρτόνιν (κοτσ’ινολυμπούριν, οικογένεια 
Formicitae), παπάες (μαύρο έντομο που κρούζει), παπαούρα (Coccinella septempunctata), 
πεταλλούες (Papilio mahaon και άλλα είδη της τάξης Lepidoptera), πολλοποδκιά 
(μιλλοποδκιά, Scolopendra cingulata), πυτόμουγια (Sarcophaga carnaria και Sarcophaga 
spp.), ρόβα της κουφής (Latrodectus dahli-McCowan 2014: 70), σαρανταποδαρούσα 
(σαρανταποδκιά, Scolopendra cingulata και άλλα είδη της τάξης Chilopoda), σαρανταποδκιά 
(Scolopendra cingulata και άλλα είδη της τάξης Chilopoda), σκόρος, σφαλάνζ’ιν, σφήκας 
(Vespa orientalis), σφήτσ’ης (Vespa orientalis), τσιβίτσ’ιν (Ixodes ricinus και άλλα είδη της 
οικογένειας Ixodiae), τσιρίπιλλος (Gryllus bimaculatus), χαρκόμουγια, ψαλλία (Forficula 
smyrnensis και άλλα είδη), ψαρούιν (διάφορα είδη της τάξης Zygentoma).
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ
Τα διοικητικά όρια της κοινότητας αρχίζουν στα ανατολικά από τις τοποθεσίες Καντήλια 
και Χωματόβουνος, προχωρούν νότια στις τοποθεσίες Αλακάτι και Πετρομούθκια που 
βρίσκονται στην κορυφογραμμή του βουνού. Από εκεί προχωρούν δυτικά προς τις 
τοποθεσίες Μαζερή, Καμπίδκια και Προφήτης Ηλίας, μετά προχωρούν βόρεια στις 
τοποθεσίες Πυρόκρεμμος, Βίκλα και Πετρωτοί και από εκεί προχωρούν ανατολικά στην 
τοποθεσία Κομπονίσσια, Κατσικορωνιές, Παλιάμπελα και καταλήγουν στην τοποθεσία 
Καντήλια. Η συνολική έκταση της καλλιεργούμενης γης εντός των διοικητικών ορίων 
της κοινότητας Καρμιού φτάνει τα 16 τετραγωνικά χιλιόμετρα (1.600 εκτάρια ή 16.000 
δεκάρια). Επιπλέον πρέπει να προστεθεί και ένα πολύ μεγάλο μέρος του Κρατικού Δάσους 
που βρίσκεται μέσα στα διοικητικά όρια της κοινότητας, οπότε η έκταση ξεπερνά κατά 
πολύ τις 2.000 εκτάρια ή 20.000 δεκάρια.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Υπάρχουν τρεις εκδοχές σχετικά με το πώς πήρε το όνομά του το χωριό Κάρμι. 
(α) Η πρώτη λέει πως προήλθε από την Κάρμη, πρόσωπο της ελληνικής μυθολογίας,  
κόρη της Κασσιόπειας (ή της Δήμητρας) και του Ευβούλου, μητέρα της Δίκταινας (από τον 
Δία) και αδελφή του Άραβα, του Φοίνικα, του Κίλικα και της Ευρώπης, από τους οποίους 
πήραν τις ονομασίες τους αντιστοίχως η Αραβία και οι Άραβες, η Φοινίκη και οι Φοίνικες, 
η Κιλικία και η Ευρώπη· (β) η δεύτερη εκδοχή λέει ότι το χωριό ονομάστηκε Κάρμι τον 
καιρό της Φραγκοκρατίας από την γαλλική λέξη charme που σημαίνει δασωμένος τόπος 
και (γ) η τρίτη εκδοχή ότι προέρχεται από το λατινικό θρησκευτικό τάγμα των Charmes, 
δηλαδή των Καρμηλιτών ή Καρμήνων (Κυπριανός εις Παυλίδη 2011, 8: 248-252) που 
και αυτοί πήραν την ονομασία αυτή από το βουνό Κάρμηλος της Παλαιστίνης του οποίου  
οι μοναχοί ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή και ίδρυσαν το χωριό (Παυλίδης 
2011, 8: 248-252).

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Φαίνεται ότι η περιοχή του Καρμιού κατοικήθηκε από τα πολύ αρχαία χρόνια και 
αυτό μαρτυρείται από τα δύο αρχαία νεκροταφεία που υπάρχουν στη περιοχή και 
χρονολογούνται στη Μέση Εποχή του Χαλκού. Αυτά βρίσκονται στις τοποθεσίες 
Παλιάλωνα και Λαπάτσα και οι ανασκαφές διενεργήθηκαν από την Αυστραλιανή 
αρχαιολογική αποστολή το 1961. Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνεται και ένα 
σημαντικό «καμαραϊκό» κύπελλο που είχε εισαχθεί στην Κύπρο από την Κρήτη κατά 
τη Μεσομινωική ΙΙ Εποχή. Τα αγγεία της τεχνοτροπίας αυτής ονομάζονται «καμαραϊκά» 
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επειδή τα πρώτα από αυτά είχαν βρεθεί στο σπήλαιο των Καμαρών της Κρήτης. Τέτοια 
ευρήματα όπως το κύπελλο στο Κάρμι (που τώρα βρίσκεται στο Κυπριακό Αρχαιολογικό 
Μουσείο) αποδεικνύουν τις αρχαιότατες επαφές της Κύπρου και της Κρήτης. Τα κρητικά 
καράβια που ταξίδευαν προς και από τη Συρία, στάθμευαν όπως φαίνεται και στην Κύπρο 
σε περιοχές με τις οποίες είχαν αναπτύξει κάποιες εμπορικές επαφές. Άλλο σημαντικό 
αρχαιολογικό μνημείο είναι το Φρούριο του Αγίου Ιλαρίωνα το οποίο κτίστηκε από τους 
Βυζαντινούς στα τέλη του 11ου αιώνα μ.Χ.

Το Κάρμι πιστεύεται ότι πρωτοκατοικήθηκε τον δωδέκατο με δέκατο τρίτο αιώνα μ.Χ. επί 
εποχής των Λουζινιανών και πιθανώς να ήταν το ένα από τα δύο χωριά που ανήκαν στο 
τάγμα των Καρμηλιτών μοναχών κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ίσως όμως το 
χωριό να υφίστατο και πιο πριν, από τα βυζαντινά χρόνια, αφού στην ευρύτερη περιοχή 
υπάρχουν βυζαντινές εκκλησίες (Παυλίδης 2011, 8: 248-252).

Το Καμαραϊκό Αγγείο που βρέθηκε 
στον αρχαιολογικό χώρο
Παλιάλωνα του Καρμιού. 
Φωτογραφία 
Αρχείο Αρχαιολογικού Μουσείου 
Κύπρου

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΝΑΟΙ
Στο κέντρο της κοινότητας βρίσκεται η εκκλησία, η οποία είναι αφιερωμένη στη 
γέννηση της Παναγίας και γιορτάζει δύο φορές τον χρόνο, δηλαδή την Τρίτη της 
Λαμπρής (Διακαινησίμου) και στις 8 Σεπτεμβρίου. Υπάρχουν επίσης τα εξωκλήσια του 
Προφήτη Ηλία που γιορτάζει στις 20 Ιουλίου, του Αγίου Ιλαρίωνα που γιορτάζει στις  

Ο αγιασμός και το πάρτι στο τέλος των ανασκαφών στα Παλιάλωνα.
Φωτογραφία Χρίστου Κωλέτη.
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1. Η εκκλησία του Καρμιού 
αφιερωμένη στην Παναγία τη
Χρυσοκαρμιώτισσα που γιόρταζε 
στις 8 Σεπτεμβρίου και την Τρίτη 
της Λαμπρής.
Φωτογραφία Γιώργου Σιαηλή.

2.  Τα ονόματα των δωρητών της 
εκκλησίας του Καρμιού, γραμμένα 
σε ειδική εντοιχισμένη επιγραφή 
που βρίσκεται ακόμη στην 
εκκλησία.

3 4

1 2

21 Οκτωβρίου, του Αγίου Παντελεήμωνα που γιορτάζει στις 27 Ιουλίου, της Αγίας Μαρίνας 
που γιορτάζει στις 17 Ιουλίου, του Αγίου Γεωργίου που γιορτάζει στις 3 Νοεμβρίου, του 
Αγίου Εξηστράτη και του Σωτήρος που γιορτάζει στις 6 Αυγούστου. Η θρησκευτικότητα 
των κατοίκων του Καρμιού μαρτυρείται από την ύπαρξη όλων αυτών των εκκλησιών που 
υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή του χωριού.

Μέσα στο χωριό βρίσκονταν και τα ερείπια άλλων παλιών εκκλησιών όπως της Αγίας 
Θεοδώρας και της Αγίας Παρασκευής. Το παλιό κοιμητήριο του χωριού (μέχρι το 1908) 
εφάπτεται της βόρειας πλευράς της εκκλησίας, το οποίο μετά χρησιμοποιήθηκε και 
ως σχολικός κήπος. Οι Καρμιώτες τηρούσαν όλες τις θρησκευτικές παραδόσεις όπως 
γιορτές, μνημόσυνα, μυστήρια, εκκλησιάζονταν τακτικά και σέβονταν τους εκάστοτε 
ιερείς της κοινότητας.

3.  Η Παναγία η Χρυσοκαρμιώτισσα όπως αυτή είναι σήμερα στην εκκλησία (2014).
4.  Το εξωκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα όπως είναι σήμερα (2014) στην τοποθεσία Δράκος. Φωτογραφία Γιώργος Σιαηλής.
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ΘΡΥΛΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
Η γειτνίαση του Καρμιού με το κάστρο του Αγίου Ιλαρίωνα, είχε ως αποτέλεσμα την 
επέκταση των θρύλων. Μεταξύ άλλων υπήρχε η εντύπωση στο Κάρμι, ότι κάποια υπόγεια 
σήραγγα ένωνε το χωριό με το κάστρο. Επίσης θεωρείται ότι προς το Κάρμι, έκανε 
τους περιπάτους της η βασιλική οικογένεια της Κύπρου, όταν παραθέριζε στον Άγιο 
Ιλαρίωνα. Ένας άλλος θρύλος, αναφέρεται σε κάποιο μαύρο ληστή που κρυβόταν σε ένα 
απόκρημνο σπήλαιο, ανατολικά του φρουρίου, ο οποίος παρακολουθούσε την περιοχή 
και αφού καταλήστευε τους διαβάτες τους σκότωνε. Ωστόσο, κάποιος κάτοικος του 
Καρμιού, βρήκε τον τρόπο και τον σκότωσε με όπλο που έκρυψε στη σέλλα του αλόγου 
του. Η περιοχή που κρυβόταν ο ληστής ονομάζεται «Μούττη του Μαύρου».

Κατά το τέλος του 16ου αιώνα, πολλοί κάτοικοι της Κερύνειας μετακινήθηκαν προς 
το Κάρμι, εξαιτίας της τουρκικής κατάκτησης της πόλης το 1571. Η παράδοση λέει 
και για τη γενναία αντίσταση των Καρμιωτών κατά των Τούρκων, που ήθελαν να 
απαγάγουν γυναίκες για τα χαρέμια τους. Για τον λόγο αυτό οι Καρμιώτες ήταν γνωστοί 
και ως «Σουλιώτες», επειδή απέκρουσαν με επιτυχία τις προσπάθειες των Τούρκων να 
εγκατασταθούν στο χωριό (Παυλίδης 2011, 5: 92 και 8: 248-252).

Μια άλλη τοπική παράδοση λέει ότι επί Τουρκοκρατίας υπήρχε ένα φιρμάνι, που έγραφε 
πως ο Τούρκος Αγάς μπορούσε να κοιμάται με τη νύμφη την πρώτη νύχτα του γάμου. 
Έτσι λοιπόν κάποιος θαρραλέος Καρμιώτης, ντύθηκε νύμφη και αφού τον σκότωσε, τον 
έδεσαν πίσω στο άλογό του και τον έστειλαν πίσω στο χωριό Καζάφανι, όπου ήταν και 
η έδρα του, (αφηγήσεις ηλικιωμένων Καρμιώτισσων Σοφίας Σιαηλή και Ελένης Κωστή 
Σκοτεινιώτη).

Μια άλλη παράδοση εκ στόματος γερόντων στο Κάρμι, (προσωπική συνέντευξη με 
τον παππού μου Γεώργιο Σιαηλή) όταν ήμουν μικρός, έλεγε ότι τον παλιό καιρό οι 
Καρμιώτισσες έπαιρναν τα λερωμένα τους ρούχα και τα έπλεναν στο τρεχούμενο νερό 
του Δράκου, στην ομώνυμη τοποθεσία δύο χιλιόμετρα ανατολικά του χωριού. Ένα 
βράδυ λένε στο Κάρμι, κατά τα δωδεκάμερα, κάποιος Καρμιώτης που νυχτώθηκε στα 
χωράφια και περνούσε από την περιοχή εκείνη του Δράκου, άκουσε κλάματα μικρού 
παιδιού ή βρέφους. Νομιζόμενος ότι κάποια γυναίκα το ξέχασε εκεί κατά το πλύσιμο των 
ρούχων, κατέβηκε και πήρε το μωρό με σκοπό να το πάρει στο χωριό. Όταν το έβαλε 
στο γαϊδούρι να καθίσει μαζί του, τότε το μικρό μωρό άρχιζε και τέντωνε τα πόδια 
του που έφταναν στον δρόμο και εμπόδιζαν έτσι το γαϊδούρι να προχωρήσει. Τότε ο 
Καρμιώτης κάτι υποψιάστηκε και από τον φόβο του άγγιξε κατά λάθος, με το τσιγάρο 
του το πόδι του παιδιού και αμέσως μαζεύτηκε και πάλι και προχώρησε το γαϊδούρι. 
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Αυτό επαναλαμβάνετο πολλές φορές, ώσπου να φτάσουν στο χωριό όπου κατάλαβε ο 
Καρμιώτης ότι πρόκειται για καλικαντζαράκι και έκανε τον σταυρό του και το ξωτικό 
εξαφανίστηκε. Πρέπει να πούμε ότι ο κύριος αυτός αρρώστησε από τον φόβο του και 
πέθανε σε μερικές μέρες.

Επίσης, άλλη τοπική παράδοση αναφέρει ότι ο πρώτος που κατοίκησε στην περιοχή ήταν 
ένας βοσκός που έκτισε τη μάντρα του κοντά στη γνωστή δροσερή πηγή του Καρμιού 
(Παυλίδης 2011, 5: 92 και 8: 248- 252).

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Ο πληθυσμός του χωριού από το 1878 μέχρι και τον ξεριζωμό μας το 1974 σημείωνε 
αυξομειώσεις όπως φαίνονται στον πίνακα 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Οι πληθυσμιακές αυξομειώσεις του Καρμιού 1881 - 1973

Όπως φαίνεται στον πίνακα 1, το 1960 ο πληθυσμός της κοινότητας ανερχόταν σε 650 
Έλληνες κατοίκους συν 3 ξένους, σύνολο 653. Το 1973 υπολογίζονταν στους 519 συν 9 
ξένους, σύνολο 528 κατοίκους. Η μείωση αυτή οφείλεται στην εγκατάσταση ή μετοίκηση 
των περισσότερων νέων ζευγαριών στο γειτονικό πεδινό χωριό Άγιος Γεώργιος που ήταν
πλησιέστερο στην πόλη της Κερύνειας και παράλληλα είχε πιο εύφορη γη. Με αυτό τον 
τρόπο ιδρύθηκε ο Άγιος Γεώργιος με αυξητική τάση πληθυσμού, στην πλειονότητά τους 
Καρμιώτες.

Έτος 
απογραφής

1881
1891
1901
1911
1921
1931
1946
1956
1960

1973

Κάτοικοι χριστιανοί 
+ άλλοι

Έλληνες 404
Έλληνες 474
Έλληνες 518
Έλληνες 673
Έλληνες 747
Έλληνες 672
Έλληνες 741
Έλληνες 579
Έλληνες 650 

+ Άγγλοι 3 = 653
Έλληνες 519 

+ άλλοι 9 = 528

Άνδρες

210
242
242
326
343
292

-
-

Έλληνες 321 
+ Άγγλοι 1 = 322

Έλληνες 267 
+ άλλοι 4 = 271

Γυναίκες

194
232
276
347
404
381

-
-

Έλληνες 329 
+ Άγγλοι 2 = 331

Έλληνες 252 
+ άλλοι 5 = 257

Πηγή

Απογραφή πληθυσμού 1881: 22
Απογραφή πληθυσμού 1891: 42
Απογραφή πληθυσμού 1901: 46
Απογραφή πληθυσμού 1911: 52
Απογραφή πληθυσμού 1921: 47
Απογραφή πληθυσμού 1931: 41
Απογραφή πληθυσμού 1946: 8
Απογραφή πληθυσμού 1956: 12

Απογραφή πληθυσμού 1960, 1:14

Απογραφή πληθυσμού 1973
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ΣΧΟΛΕΙΑ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. Δημοτική Εκπαίδευση
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στο Κρατικό Αρχείο, το πρώτο δημοτικό σχολείο 
στο Κάρμι κτίστηκε τον Απρίλη του 1883, στη δυτική πλευρά της αυλής της εκκλησίας. 
Για το κτίσιμό του χορηγήθηκε από την αγγλική αποικιακή κυβέρνηση το ποσό των 
8 λιρών. Τα ερείπια του σώζονταν μέχρι το 1965 και οι νεότεροι το αποκαλούσαν 
«Παλιοσχολείο». Ως πρώτοι δάσκαλοι στο Κάρμι υπηρέτησαν οι αείμνηστοι Γιάννης 
Γεωργιάδης ή Γεροδάσκαλος, όπως τον αποκαλούσαν, (βλ. γενεαλογικό δέντρο Ιωάννης
Γεωργιάδης, οικογένεια αρ. 31) και ο Ιωάννης Θεοδοσιάδης. Ο Γιάννης Γεωργιάδης ήρθε 
από τον Καραβά και παντρεύτηκε στο Κάρμι το 1867. Ο Λοϊζος Φιλίππου (1930-2000: 
338-339), με βάση τις πληροφορίες του διδασκάλου Κ.Ι. Μαυραδά γράφει για το Κάρμι 
τα ακόλουθα:

«Εν τω χωρίω τούτω επί εν έτος ελειτούργησε σχολείον με διδάσκαλον τον 
κ. Ιωάννην Γεωργιάδην (1875) καταγόμενον εκ Καραβά και νυμφευθέντα 
εις Κάρμι. Διετέλεσεν επί πολλά έτη διδάσκαλος εις Κυρήνειαν και Λάπηθον.  
Από του 1883 - 1894 εδίδαξεν εις το Κάρμι. Από του 1894 έπαυσεν εξασκών το 
διδασκαλικόν επάγγελμα».

Από την πλευρά του ο Ιερώνυμος Κ Περιστιάνης (1831-2000: 366-368) μας πληροφορεί 
σχετικά με τον διδάσκαλον Ιωάννην Γεωργιάδη: «Αλλά δώμεν τον λόγον εις τον ήδη 
απόμαχον γηραιόν διδάσκαλον κύριον Ιωάννην Γεωργιάδην, τουπίκλην ‘‘σχολαστικόν’’, 
όστις έσχε την καλωσύνην να δώση ημίν δια ζώσης τας εξής σχετικάς συμπληρωματικάς
πληροφορίας.

»Εγεννήθην, λέγει, εν Καραβά, αλλά κατοικώ εν Καρμίω. Είμαι 71 ετών ηλικίας. 
Έμαθον τα πρώτα γράμματα εν τη Σχολή Καραβά, ην διηύθυνεν ο Δημήτριος 
Οικονομίδης, όστις κατόπιν ιερώθη υπό το όνομα Παπά Δημήτριος. Ούτος 
εδίδασκεν εν τη οικία του. Εφοίτησα παρ΄αυτώ 1 έτος. Το σύστημα διδαχής ήτο 
το των Πινάκων δια την Ανάγνωσιν και το της άμμου δια την Γραφήν. Μετά εν έτος 
ιδρύθη το Δημοτικόν Σχολείον Καραβά υπό της Κοινότητος, ένθα είναι και σήμερον, 
επεκταθέν συν τω χρόνω. Εφοίτησα και εν αυτώ διευθύνοντος του Δημητρίου 
Οικονομίδου, όστις εδίδαξεν επί τρίμηνον και ασθενήσας αντικατεστάθη υπό του 
εκ Λευκωσίας Σωκράτους Βακκιρτζίδου διδάξαντος επί 1 έτος και 6 μήνας, και 
είτα εκλήθη ο Κωνσταντίνος Φυλακτού, διδάξας επί 6 μήνας. Τούτον διεδέχθη ο 
Λάιος εκ Σάμου (Βαθέος, Πρωτευούσης της Νήσου), όστις εδίδαξεν επί 5-6 έτη. 
Εφοίτησα παρά τω Λάιω από του 1865-1869.
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Κατόπιν εφοίτησα εν τη Ελληνική Σχολή Λευκωσίας μέχρι του 1872. Ο Λάιος 
έφυγε το 1870 και τον διεδέχθη ο Γεώργιος Παπαδόπουλλος εκ Λάρνακος επί 
εν έτος περίπου. Το 1871 ο Γ. Ψύλλος διηύθυνε την Σχολήν Καραβά επί τινα 
χρόνον αντικατασταθείς υπό του Γεωργίου Λοϊζίδου, (1) ον διεδέξατο ο Λάμπρος 
Βασιλειάδης, ο Σοφτάς, εκ Καραβά. Τούτον διεδέχθη ο Γ. Ψύλλος, όστις ήτο ο 
διευθύνων την Σχολήν κατά την Αγγλικήν Κατοχήν και επί τινα έτη μετ΄ αυτήν.

»Πριν ιδρυθή η Δημοτική Κοινοτική Σχολή εν Καραβά τα παιδία εδιδάσκοντο 
εν τη Μονή Αχειροποιήτου υπό του διδασκάλου Αθανασίου Τριανταφυλλίδου, 
Μεσολογγίτου, του επωνομασθέντος ‘Δασκαλούδιν’.

»Το επώνυμον τούτο εδόθη τω Τριανταφυλλίδη, ως έμαθον, υπό του Σταυράκη, 
υποπροξένου της Ελλάδος εν Λευκωσία, ότε ο Τριανταφυλλίδης διετέλει ως 
ιδιαίτερος διδάσκαλος των δύο θυγατέρων του υποπροξένου.

»Κατόπιν εκλήθη ως δημοδιδάσκαλος εις Καραβάν ένθα ενυμφεύθη την θυγατέρα 
του Αθανάση, του πρώτου προύχοντος του χωρίου, ετεκνοποίησε και τα τέκνα 
αυτού είδον τέκνα των τέκνων των, απεβίωσεν δ΄ εν Καραβά.

Από την Μονήν Αχειροποιήτου μετεφέρθη η Σχολή εις Καραβάν, εις το Μετόχιον 
του Κύκκου όπερ κατόπιν ηγοράσθη υπό της Κοινότητος, επί Τουρκοκρατίας έτι, 
αντί 100 Ναπολεονίων. 

Μετά την τετραετή φοίτησίν μου εν τω Σχολαρχείω Λευκωσίας διωρίσθην 
διδάσκαλος εν τη πόλει Κυρηνείας αντί 2000 γροσίων ετησίως, εδίδασκον εν τω 
δωματίω του νυν Nηπιαγωγείου, εντός του περιβόλου του Ναού του Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ.

Το 2ον έτος ηυξήθη ο μισθός μου εις 2100 γροσίων και το 3ον έτος εις 2200. 
Ύστερον μετέβην εις Κάρμιν ως διδάσκαλος με μισθόν 2000 γροσίων ετησίως. 
Τω 1876 διωρίσθην εν Λαπήθω αντί 3000 γροσίων, ένθα εδίδαξα μέχρι του 
1878 εν τω Κοινοτικώ Σχολείω τω κτισθέντι κάτωθεν του Κρημνού της Αγίας 
Αναστασίας. Είτα επανήλθον εις Κάρμιν ένθα εδίδαξα μέχρι του 1881. Το 1882-
1883 εδίδαξα πάλιν εν Κυρηνεία και είτα πάλιν εδίδαξα εν Καρμίω.

»Εν Κυρηνεία αντικατέστησα την μεν πρώτην φοράν τον Χρύσανθον Μποέρον, 
την δε δευτέραν τον Νικοκλήν Καλλονάν».

Το 1940 το Σχολείο αυτό εγκαταλείφθηκε και κατέρρευσε, ωστόσο, δίπλα του κτίστηκε 
άλλο με μια αίθουσα για την Ε’ και την Στ’ τάξη. Οι τάξεις Γ’ και Δ’ στεγάζονταν σε άλλη 
αίθουσα που βρισκόταν σε κτήριο που βρισκόταν στη νότια πλευρά της αυλής της εκκλη-
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σίας, μεταξύ του ελαιόμυλου της εκκλησίας και των καφενείων. Η Α’ και Β’ τάξη στεγάζο-
νταν στο κτήριο πάνω από το συνεργατικό παντοπωλείο το οποίο ενοικιαζόταν από τον 
Δημητράτζιην Σπανού. Το 1965 λειτούργησε το νέο Δημοτικό Σχολείο, που κτίστηκε στην 
τοποθεσία Βυζάτζιν, ανατολικά του χωριού, το οποίο εφαπτόταν της βόρειας πλευράς 
του παλαιού, κύριου χωμάτινου δρόμου Καρμίου - Τέμπλους - Κερύνειας.
Η φοίτηση, κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του Δημοτικού σχολείου στο Κάρμι, 
δεν ήταν υποχρεωτική και αυτό συνεχιζόταν μέχρι την ανεξαρτησία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας το 1960. Παλαιότερα πολλοί μαθητές φοιτούσαν μόνο μερικά χρόνια 
και δεν τελείωναν όλες τις τάξεις λόγω κυρίως των οικονομικών δυσκολιών και των 
ασχολιών της οικογένειας στα χωράφια. Κατά τις δεκαετίες 1940 μέχρι 1960 φοιτούσαν 
από 100 μέχρι και 130 μαθητές, ωστόσο, κατά το σχολικό έτος 1973 - 74, φοιτούσαν 
μόνο 51 μαθητές. Το σχολείο μας διέθετε και συντηρούσε τον καλύτερο σχολικό κήπο της 
επαρχίας, ο οποίος βραβευόταν κάθε χρόνο στη γιορτή των Ανθεστηρίων στην Κερύνεια.

Στον πιο κάτω πίνακα 2 φαίνονται χρονολογικά τα ονόματα των δασκάλων που 
υπηρέτησαν στο Κάρμι και ο αριθμός των μαθητών από την ίδρυση του σχολείου μέχρι 
τον ξεριζωμό μας από τους Τούρκους εισβολείς το 1974 (Κρατικό Αρχείο, Ε19/1- 46 
Μητρώα Στατιστικών Στοιχείων Δασκάλων και Φοιτητών).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Χρονολογικός πίνακας δασκάλων και μαθητών
στο δημοτικό σχολείο του Καρμιού, 1886 - 1974

 Έτος Ονόματα διδασκάλων Αριθμός αγοριών Αριθμός κοριτσιών Σύνολο

 1886 - 1887 Ιωάννης Θεοδοσιάδης 26 2 28
 1887 - 1888 Ιωάννης Θεοδοσιάδης   
 1888 - 1889 Ιωάννης Θεοδοσιάδης   
 1889 - 1890 Ιωάννης Θεοδοσιάδης   
 1890 - 1907 Ιωάννης Γεωργιάδης 
  Γεώργιος Σταυρίδης    
 1907 - 1908 Κλεάνθης Τρικίδης  76 71 147
   Αγάθη Αντωνίου 
 1908 - 1909 Ιωάννης Φωτίου 73 60 133
   Ελένη Παναγιώτου 
 1909 - 1910 Γεώργιος Σπυρίδης 72 51 123
  Αναστασία Δημητρίου 
 1910 - 1911 Θεόδωρος Καραμιχάλης 61 36 97
  Πολυξένη Φυλαχτού 
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 Έτος Ονόματα διδασκάλων Αριθμός αγοριών Αριθμός κοριτσιών Σύνολο

 1911 - 1912 Δημοσθένης Καραγιάννης 68 51 119
  Ελένη Χρίστου 
 1912 - 1913 Δημοσθένης Καραγιάννης 68 55 123
  Στυλιανή Ηλία 
 1913 - 1914 Δημοσθένης Καραγιάννης 68 50 118
  Στυλιανή Ηλία 
 1914 - 1915 Δημοσθένης Καραγιάννης 89 70 159
  Στυλιανή Ηλία 
 1915 - 1916 Δημοσθένης Καραγιάννης 80 42 122
  Στυλιανή Ηλία 
 1916 - 1917 Αριστόδημος Β. Σπανός 79 51 130
  Ευανθία Δημητρίου 
 1917 - 1918 Αριστόδημος Β. Σπανός 94 60 154
  Ευανθία Δημητρίου 
 1918 - 1919 Αριστόδημος Σπανός  66 50 116
  Δέσποινα Χριστοδούλου 
 1919 - 1920 Αριστόδημος Σπανός 80 59 139
  Ειρήνη Χ'' Χριστοφίδου 
 1920 - 1921 Αριστόδημος Σπανός 80 46 126
  Δωροθέα Χρίστου 
 1921 - 1922 Αριστόδημος Σπανός 83 54 137
  Ευανθία Ν. Καλαβά 
 1922 - 1923 Αριστόδημος Σπανός 71 45 116
  Φωτεινή Βασιλείου 
 1923 - 1924 Κυριάκος Μαυραδάς 79 67 146
  Ελένη Σκολαρικίδου 
 1924 - 1925 Κυριάκος Μαυραδάς 73 52 125
  Άννα Χ'' Χριστοδούλου 
 1925 - 1926 Κυριάκος Μαυραδάς 78 48 126
  Άννα Χ'' Χριστοδούλου 
 1926 - 1927 Κυριάκος Μαυραδάς 64 47 111
  Αντωνία Κωνσταντίνου 
 1927 - 1928 Κυριάκος Μαυραδάς 54 51 105
  Αντωνία Κωνσταντίνου 
 1928 - 1929 Κυριάκος Μαυραδάς 52 46 98
  Καλομοίρα Μαρκίδου 
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 Έτος Ονόματα διδασκάλων Αριθμός αγοριών Αριθμός κοριτσιών Σύνολο

 1929 - 1930 Κυριάκος Μαυραδάς 54 44 98
  Αμαλία Στεφάνου 
 1930 - 1931 Κυριάκος Μαυραδάς 60 48 108
  Αμαλία Στεφάνου 
 1931 - 1932 Κυριάκος Γεωργίου 54 41 95
  Αμαλία Στεφάνου 
 1932 - 1933 Κυριάκος Γεωργίου 60 49 109
  Ελένη Πανταζίδου 
 1933 - 1934 Πολύκαρπος Μιχαηλίδης 54 52 106
  Ελένη Πανταζίδου 
 1934 - 1935 Πολύκαρπος Μιχαηλίδης 36 61 97
  Ελένη Πανταζίδου 
 1935 - 1936 Χαρίτων Κυριακίδης 62 43 105
  Λευκή Κρανιδιώτου 
 1936 - 1937 Χαρίτων Κυριακίδης 36 44 80
  Λευκή Κρανιδιώτου 
 1937 - 1938 Χαρίτων Κυριακίδης 37 41 78
  Λευκή Κρανιδιώτου 
 1938 - 1939 Χαρίτων Κυριακίδης 37 42 79
  Μαρία Μαυρίκιου 
 1939 - 1940 Χαρίτων Κυριακίδης 33 41 74
  Μαρία Μαυρίκιου 
 1940 - 1941 Μιχαλάκης Λαμπράκης 34 37 71
  Μαρία Μαυρίκιου 
 1941 - 1942 Μιχαλάκης Λαμπράκης 38 44 82
  Μαρία Μαυρίκιου 
 1942 - 1943 Μιχαλάκης Λαμπράκης 45 44 89
  Μαρία Μαυρίκιου 
 1943 - 1944 Μιχαλάκης Λαμπράκης 43 50 93
  Μαρία Μαυρίκιου 
 1944 - 1945 Άγης Λαμπράκης 40 45 85
  Μαρία Μαυρίκιου 
 1945 - 1946 Κύπρος Προεστός 43 55 98
  Αναστασία Μιχαηλίδου 
 1946 - 1947 Κύπρος Προεστός 48 54 102
  Αναστασία Μιχαηλίδου 
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 Έτος Ονόματα διδασκάλων Αριθμός αγοριών Αριθμός κοριτσιών Σύνολο

 1947 - 1948 Κύπρος Προεστός 52 54 106
  Αναστασία Μιχαηλίδου 
 1948 - 1949 Νεόφυτος Παναγιώτου 43 50 93
  Αναστασία Μιχαηλίδου 
 1949 - 1950 Νεόφυτος Παναγιώτου 44 45 89
  Θεόδωρος Σιδερά 
 1950 - 1951 Νεόφυτος Παναγιώτου 53 46 99
  Θεόδωρος Σιδερά 
 1951 - 1952 Νεόφυτος Παναγιώτου 55 54 109
  Θεόδωρος Σιδερά 
 1952 - 1953 Νεόφυτος Παναγιώτου 55 45 100
  Τερψυχώρη Χ'' Ιωάννου 
 1953 - 1954 Ιάκωβος Βελή 59 49 108
  Θεανώ Στεφανίδου 
 1954 - 1955 Βακής Ιωάννου 60 55 115
  Θεανώ Στεφανίδου 
 1955 - 1956 Βακής Ιωάννου 66 63 129
  Θεανώ Στεφανίδου 
  Λεμέσιος Χαραλάμπους 
 1956 - 1957 Βακής Ιωάννου 71 59 130
  Θεανώ Στεφανίδου
  Λεμέσιος Χαραλάμπους 
 1957 - 1958 Βακής Ιωάννου 72 62 134
  Λεμέσιος Χαραλάμπους
  Μαχαλεκίδου Κυριακή 
 1958 - 1959 Κυριακίδης Γεώργιος 75 61 136
  Λεμέσιος Χαραλάμπους
  Μαχαλεκίδου Κυριακή
  Σωτήρης Έλληνας 
 1959 - 1960 Κυριακίδης Γεώργιος 69 54 123
  Σωτήρης Έλληνας
  Κώστας Μαυρομμάτης 
 1960 - 1961 Κυριακίδης Γεώργιος 70 48 118
  Σωτήρης Έλληνας
  Μαρία Μουρτουβάνη 
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2. Η πέμπτη και η έκτη τάξεις του Δημοτικού Σχολείου Καρμίου 1964-1965. Φωτογραφία Αρχείου Προσφυγικού Σωματείου ΚΑΡΜΙ.
Καθήμενοι από αριστερά: Γεωργία Καλουρκώτη, Λευκή Π. Χριστοδούλου, Σωτηράκης Έλληνας, Γεώργιος Κυριακίδης (Διευθυντής), 
Μαρία Κωνσταντίνου, Μάρω Ζώττου και ΄Ελλη Σιαηλή. Δεύτερη σειρά ιστάμενοι από αριστερά: Νίτσα Πατρόκλου, Μάρω Αγαθαγγέλου, 
Λένια Κίλλη, Παγώνα Ηλία, Έλλη Παπανικολάου, Μαρία Τροπάρη. Τρίτη σειρά ιστάμενοι από αριστερά: Κώστας Ευθυβούλου,
 Άντρος Βιτσαώτη, Φιλακτής Ιωάννου, Κώστας Γρηγορίου, Μιχαλάκης Πιττάκα, Αλέκος Σοφοκλέους, Άγγελος Αγαθαγγέλου. 
Πίσω σειρά από αριστερά: Δημήτρης Αριστοδήμου, Μήτρος Μάρκου, Νίκος Τροπάρης, Πανίκκος Τάκη, Ηλίας Μάρκου, Λάκης Μεϊτανής 
και Τάκης Χατζηζορζής.

 Έτος Ονόματα διδασκάλων Αριθμός αγοριών Αριθμός κοριτσιών Σύνολο

 1961 - 1962 Κυριακίδης Γεώργιος 69 40 109
  Σωτήρης Έλληνας
  Μαρία Κωνσταντίνου 
 1962 - 1963 Κυριακίδης Γεώργιος 52 36 88
  Σωτήρης Έλληνας
  Μαρία Κωνσταντίνου 
 1963 - 1964 Σωτήρης Έλληνας 55 24 79
  Μαρία Κωνσταντίνου 
 1964 - 1965 Γρηγόρης Κουνναμάς 54 27 81
  Μαρία Κωνσταντίνου 
 1965 - 1966 Γρηγόρης Κουνναμάς 53 25 78
  Μαρία Κωνσταντίνου 
 1966 - 1967 Γρηγόρης Κουνναμάς 51 29 80
  Μαρία Κωνσταντίνου 
 1967 - 1968 Γρηγόρης Κουνναμάς 47 30 77
  Μαρία Κωνσταντίνου 
 1968 - 1969 Γρηγόρης Κουνναμάς 49 24 73
  Αντρέας Ιωάννου 
 1969 - 1970 Αντρέας Ιωάννου 47 31 78
  Πέτρος Χριστοδουλίδης 
 1970 - 1971 Αντρέας Ιωάννου 40 30 70
  Πέτρος Χριστοδουλίδης 
 1971 - 1972 Αντρέας Ιωάννου 51 21 72
  Πέτρος Χριστοδουλίδης 
 1972 - 1973 Αντρέας Ιωάννου 32 28 60
  Πέτρος Χριστοδουλίδης 
 1973 - 1974 Αντρέας Ιωάννου 23 28 51
  Πέτρος Χριστοδουλίδης 

1. Το νέο Δημοτικό Σχολείο του Καρμιού στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του το 1965. Φωτογραφία Αρχείου Προσφυγικού Σωματείου ΚΑΡΜΙ.
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Η πέμπτη και η έκτη τάξεις του Δημοτικού Σχολείου Καρμίου 1962-1963. Φωτογραφία Αρχείου Προσφυγικού Σωματείου ΚΑΡΜΙ.

Καθήμενοι από αριστερά: Τασούλλα Ηρακλέους, Μαρία Γερμανού, Μαρία Χ΄΄ Ζορζή, Σωτηράκης Έλληνας, Γεώργιος Κυριακίδης (Διευθυντής), 
Μαρία Κωνσταντίνου, Έλλη Πιττάκα, Δώρα Αχιλλέως, Μαίρη Μιτίδη. Δεύτερη σειρά ιστάμενοι από αριστερά: Ξένια Ζιπιτή, 
Χρυστάλλα Κουρμουζή, Ηλίας Χρίστου, Γιάννης Ζορπά, Αντρέας Κουφού, Γεώργιος Σιαηλής, Γιάννος Λαζαρή, Αντρέας Τσιουρτή, Μάρω Αγαθαγγέλου, 
Μαρία Πατρόκλου. Τρίτη σειρά ιστάμενοι από αριστερά: Αλέκος Χ΄΄ Ζορζή, Ηλίας Ευαγόρου, Κόκος Βιτσαώτης,  Κώστας Κουρμουζή, 
Ξένιος Λαζαρή, Μάρκος Πατρόκλου, Λάμπρος Λάμπρου, και Κώστας Σιαηλής. Τέταρτη σειρά ιστάμενοι από αριστερά: Κίκκος Λάμπρου, 
Γιάννης Ευθύβουλου, Χριστάκης Γιωρκάτζιης, Χριστάκης Κουφού, Γρηγόρης Αθανασίου, Σάββας Φλουρής, και Τάκης Κουρουντζιής.
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2. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Σε ό,τι αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο και λύκειο) οι Καρμιώτες 
μαθητές πήγαιναν στην Κερύνεια με τα λεωφορεία και επέστρεφαν το απόγευμα.

ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
Οι περισσότεροι κάτοικοι του χωριού ασχολούνταν με διάφορα επαγγέλματα στην 
πόλη της Κερύνειας, κυρίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου μετέβαιναν με 
λεωφορεία κάθε πρωί και επέστρεφαν αργά το απόγευμα. Παράλληλα ασχολούνταν και 
με άλλες εργασίες όπως ήταν η καλλιέργεια της ελιάς και της χαρουπιάς και σε συνδυασμό 
με την κτηνοτροφία, συμπλήρωναν τους οικονομικούς πόρους για την επιβίωση της 
οικογένειας. Άλλοι ασχολούνταν με την κατασκευή του χαρουπόμελου και του παστελιού 
καθώς και με την εμπορία του λαδιού.
Στο Κάρμι λειτουργούσαν μέχρι το 1960 τρεις παλαιού τύπου χειροκίνητοι ελιόμυλοι, 
γεγονός που μαρτυρεί τη μεγάλη παραγωγή ελιών που υπήρχε στην περιοχή. Προσωπική 
μαρτυρία του Καρμιώτη Δημήτρη Ιακώβου Κουνναμά, εγγονού ενός από τους ιδιοκτήτες 
των ελιόμυλων Δημητράκη Σπανού, μας πληροφορεί ότι ο ελιόμυλος του παππού του 
πρωτοπορούσε έναντι των άλλων ελιόμυλων ως προς τον τρόπο λειτουργίας του ως 
ακολούθως: Ο Δημητράτζης Σπανός τη δεκαετία του 1920 έφερε στο Κάρμι από την 
Ιταλία μέσω του μεγαλέμπορα Σεβέρη, μιαν ατμομηχανή.
Αυτή αποτελείτο από ένα μεγάλο καζάνι μέσα στο οποίο έκαιγαν συνεχώς ξύλα για 
να παράγεται ατμός και να δίνει ενέργεια τόσο στην περιστροφή των λιθαριών για τη 
συνθλιβή των ελιών, όσο και στο σφίξιμο των ζεμπυλιών στην πρέσα, για την εξαγωγή του 
ελαιόλαδου μαζί με τον τζίζουρα. Με τη χρήση της μηχανής αυτής όλα γίνοντο αυτόματα 
και με αυτό τον τρόπο εξοικονομείτο ανθρώπινο δυναμικό γύρω στα οκτώ άτομα. Ο κάθε 
ένας που έφερνε ελιές στο μύλο αυτό για την εξαγωγή του λαδιού του, ήταν υπόχρεος να 
φέρνει και ένα γομάρι (ένα δέμα) ξύλα για την ατμομηχανή. Τη μηχανή αυτή εφοδίαζαν 
με νερό από την κύρια βρύση του χωριού με σωλήνες. Γύρω στο 1946 η ατμομηχανή 
αυτή αντικαταστάθηκε με άλλη μηχανή μάρκας Lister που λειτουργούσε με πετρέλαιο και 
ήτο και πιο αποτελεσματική και δυνατή. Για τη μετακίνηση της παλιάς και τη μεταφορά 
της καινούργιας στη θέση της βοήθησαν πολλοί συγχωριανοί (προσωπική μαρτυρία 
του Καρμιώτη Σάββα Ευδοκίμου). Η παλιά ατμομηχανή πωλήθηκε για παλιοσίδερα και 
πάλι στον κύριο Σεβέρη που ήτο και ο μόνος προμηθευτής τέτοιων μηχανημάτων και 
εργαλείων για ελιόμυλους. Η πετρελαιοκίνητη αυτή μηχανή λειτουργούσε με αντάλλαγμα 
να παίρνει ο κύριος Σεβέρης τα ζίβανα του μύλου και ακόμα να αγοράζει και όλο το λάδι από 
τον μύλο που έπαιρνε από τους χωριανούς που χρησιμοποιούσαν τον μύλο. Ο μύλος αυτός 
λειτουργούσε μέχρι και το 1973 όπου η χρονιά αυτή θεωρείτο και ως ελαιοπαραγωγική. 
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Δίπλα από τον μύλο σε άλλη αίθουσα, στο λεγόμενο τζιελλάρι, υπήρχαν το 1974 τέσσερα
μικρά και ένα μεγάλο πιθάρια γεμάτα με λάδι, με συνολική χωρητικότητα γύρω στις  
900 λίτρες λάδι (μια λίτρα ισοδυναμούσε με δυόμισι οκάδες).
Κατά την κατάληψη του χωριού στις 24 Ιουλίου 1974 από τους Τούρκους, οι Τούρκοι 
στρατιώτες πυροβόλησαν τα πιθάρια γιατί εφοβούντο μήπως και κρύβονταν μέσα 
Ελληνοκύπριοι στρατιώτες και χύθηκε το λάδι όλο στο δρόμο, όπου κάλυψε όλη την 
γύρω περιοχή, μέχρι και το σπίτι του Δημήτρη Μιτίδη. Με τον καιρό οι ελιόμυλοι 
αυτοί εγκαταλείφθηκαν και οι Καρμιώτες σε συνεγασία με τα γειτονικά χωριά Τριμίθι 
και Άγιο Γεώργιο, ίδρυσαν νέο συνεταιρικό, αυτόματο ελαιοτριβείο στον Άγιο Γεώργιο, 
για τις ανάγκες και των τριών χωριών. Επίσης, μέχρι και το 1974 λειτουργούσε ένας 
χαρουπόμυλος ιδιοκτησία του ζεύγους Παναή Τρόπη και Λευκούς του Χατζιημορφάκη, 
όπου παρασκεύαζαν χαρουπόμελο και παστέλλι, τα οποία διέθεταν κυρίως στα διάφορα 
πανηγύρια και σε κοινότητες της Μόρφου και της Σολέας.

Άλλη ασχολία των Καρμιωτών από αφηγήσεις γερόντων Καρμιωτών (προσωπικές 
μαρτυρίες των ηλικιωμένων Καρμιωτισσών Ελένης Κωστή Σκοτεινιώτη και η Σοφίας 
Γεωργίου Σιαηλή) μαθαίνουμε ότι στα παλιά χρόνια, κυρίως επί Τουρκοκρατίας μέχρι 
και τη δεκαετία του 1940, οι Καρμιώτες ασχολούνταν και με την αμπελοκαλλιέργεια.  
Σε πολλές τοποθεσίες όπως: Πετρωτός, Βίκλα, Μαζιά του Καβαλλάρη, Κουρβέλια, Πάνω 
Κάμπος, Πλατάνι, Μελίσσι, Κυπαρισιώνας, Βοόμαντρες, Αππάρι, και Λαπάτσα, υπήρχαν 
αμπελώνες, απομεινάρια των οποίων σώζονταν μέχρι και τον ξεριζωμό μας το 1974.  

1. Ο Καρμιώτης Κυριάκος Κωστή 
Τρόπη σύρνει το παστέλλι
σε εκδήλωση του Προσφυγικού 
Σωματείου Κάρμι. 
Φωτογραφία: Αρχείο Προσφυγικού 
Σωματείου Κάρμι.

2. Ο χαρουπόμυλος του Καρμιού 
ιδιοκτησία της οικογένειας 
Παναή Κυρ. Τρόπη.
 Φωτογραφία: Γιώργος Σιαηλής.

1 2
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Άλλη ασχολία ήταν η εξόρυξη και εμπορία του πεντονίτη, (καρμιόχωμαν) από γαλαρίες 
στην περιοχή Μελίσσι νότια του χωριού, το οποίο πωλούσαν τόσο στο Κάρμι όσο και 
σε άλλα χωριά για τη στεγανοποίηση των χωμάτινων δωμάτων των σπιτιών. Σε σχέση 
με το ίδιο θέμα, η Αθηνά Ταρσούλη (1955, 1: 271) σημειώνει ότι το «γλινόχωμα» 
(καρμιόχωμαν) που χρησιμοποιούσαν για το κτίσιμο του φρουρίου του Αγίου Ιλαρίωνα 
και του Βουφαβέντο, μεταφερόταν από το Κάρμι. Παρενθετικά σημειώνεται ότι η Αθηνά 
Ταρσούλη αναφέρει το Κάρμι στον τόμο 1: 427, 271 και 2: 255.
Παλαιότερα, μέχρι και τη δεκαετία του 1960, οι Καρμιώτες ασχολούντο με τη συλλογή 
και αποξήρανση της χαχομηλιάς, που αξιοποιείτο για την παραγωγή αιθέριου ελαίου και 
για την παρασκευή αρωμάτων, αλοιφών κτλ. Επίσης, πιο παλιά οι κάτοικοι ασχολούντο 
με την κατασκευή ασβέστη, χρησιμοποιώντας τον τοπικό ασβεστόλιθο. Χαρακτηριστικά 
αναφέρεται ότι στην ευρύτερη περιοχή του Καρμιού λειτουργούσαν κατά καιρούς 84 
ασβεστοκάμινα. Η καύση γινόταν με ξύλα και κλαδιά, που επίσης αφθονούσαν στην 
περιοχή, κυρίως από θάμνους που ανανεώνονται, όπως σσ’ινιές, τριμιθκιές, περνιές, 
αντρουκλιές, μαζιά, θρουμπιά και άλλα.
Ακόμη, έκοβαν κυπαρίσσια, τους κορμούς των οποίων αξιοποιούσαν ως δοκούς 
(βολίτζ’α), τις οποίους πωλούσαν για τη στέγαση σπιτιών. Τέλος, πολλοί Καρμιώτες 
πήγαιναν το καλοκαίρι σε χωριά βόρεια της Λευκωσίας και εργάζονταν ως θεριστές.

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥΠΟΜΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΣΤΕΛΙΟΥ

ΧΑΡΟΥΠΟΜΕΛΟ
Ένα από τα κυριότερα προϊόντα στο Κάρμι ήταν και τα χαρούπια. Πολλοί Καρμιώτες 
ασχολούντο με την κατασκευή χαρουπόμελου και παστελιού και τα πωλούσαν σε 
διάφορες κοινότητες κυρίως της περιοχής του Μόρφου όπου δεν υπήρχαν χαρούπια, 
ή σε πανηγύρια όπως το πανηγύρι της Ελιάς στου Μόρφου. Μερικοί από αυτούς ήταν: 
Αλέξης Φλοκκάς, Γιαννής Ζιπιτής, Χαράλαμπος Σπανός, Γιάννης Παϊκούσιης, Γρηγόρης 
Κουρουντζιής, Γιώργος Σιαηλής, Αποστόλης Πολυδώρου και άλλοι.
Κατά το μάζεμα των χαρουπιών τον μήνα Σεπτέμβριο διάλεγαν τα πιο παχιά χαρούπια 
τα οποία περιείχαν πιο πολλή ζάχαρη και μέλι και τα φύλαγαν καθ΄όλην τη διάρκεια του 
χρόνου και τα άλεθαν στον μύλο δίπλα από τη βρύση του χωριού. Ο μύλος αποτελείτο 
από μια τεράστια κτιστή λεκάνη με διάμετρο περίπου τριών μέτρων, όπου μέσα υπήρχε 
ένα τεράστιο πέτρινο λιθάρι και με τη βοήθεια ενός γαϊδουριού γύριζε και πατούσε τα 
χαρούπια μέχρι να αλεστούν εντελώς και να γίνουν σαν αλεύρι. Τα αλεσμένα χαρούπια 
τα τοποθετούσαν σε μεγάλες καλαμιέτινες κοφίνες που ήταν τοποθετημένες σε κτιστό 
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1. Το ανακάτωμα του παστελιού 
μέχρι να καταστηθεί

2.  Το χύσιμο του παστελιού στις 
τάβλες για να κρυώσει

1 2

πάγκο και τα έβρεχαν συνεχώς από πάνω. Το νερό περνούσε τα αλεσμένα χαρούπια και 
παρέσερνε τη ζάχαρη και το μέλι που περιείχαν και το οδηγούσαν σε μικρή δεξαμενή. 
Η διαδικασία αυτή συνεχιζόταν για περίπου 24 ώρες μέχρι που το υγρό αυτό αδυνάτιζε 
σε περιεκτικότητα ζάχαρης και μελιού. Μετά τοποθετούσαν τα ζουμιά αυτά σε μεγάλο 
χάλκινο καζάνι που έβραζε για πολλές ώρες με τα ξύλα. Κατά τη διάρκεια που έβραζε 
το ζουμί αυτό το ανακάτωναν συνεχώς με τη βοήθεια μεγάλης τρυπητής κουτάλας και 
βοηθούσαν έτσι, τόσο την γρήγορη εξάτμιση του νερού και ταυτόχρονα εμπόδιζαν το 
υλικό να μην καεί. (Να μη πιάσει από κάτω έλεγαν)
Το ανακάτωμα αυτό συνεχιζόταν για περίπου πέντε ώρες μέχρι που το ζουμί αυτό 
άρχιζε να γίνεται παχύρευστο και ήταν πλέον άριστο χαρουπόμελο προς βρώση. Με το 
χαρουπόμελο ψήνουμε τα κουλλουρούθκια που φτιάχνουμε από ζυμάρι, το τρώμε με 
την αναρή, το χρησιμοποιούμε στο τσάι, και αποτελεί θεραπευτικό φάρμακο σε παθήσεις 
των εντέρων και του στομάχου.

ΠΑΣΤΕΛΛΙ
Το πανάρχαιο αυτό γλυκό γίνεται με το υπερβολικό ψήσιμο του χαρουπόμελου μέχρι 
να γίνει πολύ παχύρευστο. Το αδειάζουμε σε ξύλινη κάσια για να κρυώσει και μετά το 
σύρουμε επανειλημμένα σε ξύλινο σκαλαβάτη μέχρι να πάρει την απαιτούμενη ζύμωση 
και να αλλάξει χρώμα προς το χρυσαφί. Μετά τοποθετείται σε ξύλινα κασόνια και 
διατηρείται για πολλές μέρες. Είναι πολύ εύγευστο και θεραπευτικό.
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ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η θέση του χωριού σε συνδυασμό με την πλούσια βλάστηση, την απαράμιλλη θέα, 
το δροσερό ξηρό κλίμα, τη μικρή απόσταση από την πόλη της Κερύνειας και από τη 
θάλασσα, η ηρεμία, μακριά από θορύβους και η καλοσύνη των κατοίκων, συνέβαλαν 
στο να γίνει το Κάρμι πόλος έλξης των ξένων αλλά και ντόπιων τουριστών, οι οποίοι είτε 
αγόραζαν παλαιά σπίτια και τα αναπαλαίωναν, είτε αγόραζαν γη περιμετρικά του χωριού 
και έκτιζαν το δικό τους σπίτι. Η ανάπτυξη αυτή άρχισε στο τέλος της δεκαετίας του 
1960, ωστόσο, ο τόπος έγινε πασίγνωστος, με ραγδαία αύξηση της ανάπτυξης, ευθύς 
αμέσως μετά το γύρισμα στο Κάρμι της ταινίας με τη διάσημη ηθοποιό του Hollywood 
Ράκελ Γουέλς το 1970.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία έξι χρόνια πριν την εισβολή είχαν αγοραστεί από 
ξένους, με σκοπό να εγκατασταθούν στο Κάρμι, πολλά τεμάχια γης σε ελκυστικές τιμές, 
πράγμα που ωθούσε τους ιδιοκτήτες τους να τα πωλούν, καλυτερεύοντας έτσι το βιοτικό 
τους επίπεδο. Η ανάπτυξη αυτή δικαιολογημένα έδινε στους Καρμιώτες τη σιγουριά για 
ένα καλύτερο αύριο.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Τόσο η όμορφη τοποθεσία του χωριού, η πυκνή καταπράσινη βλάστηση, το δροσερό και 
ξηρό κλίμα, η ηρεμία και η φιλοξενία των κατοίκων, προκαλούν το ενδιαφέρον τόσο των 
ντόπιων όσο και των ξένων, γεγονός που οδήγησε σε μια ραγδαία τουριστική ανάπτυξη 
που άρχισε από τη δεκαετία του 1960, κατά την οποία άρχισαν να κτίζονται εξοχικά 
σπίτια.
Αρχές του 1973 μια ξένη εταιρεία άρχισε την οικοδόμηση 110 κατοικιών ταυτόχρονα 
στην τοποθεσία «Βίκλα» δυτικά του χωριού με την ονομασία Εκατομμύρια.

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Μέχρι και το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου οι συγκοινωνίες στο Κάρμι ήταν 
ανύπαρχτες. Το οδικό δίκτυο αποτελείτο από στενούς χωμάτινους δρόμους με μηδενική 
συντήρηση, και αξιοποιούνταν μόνο για τη σύνδεση με τα γειτονικά χωριά. Κάθε σπίτι 
διέθετε από ένα μέχρι τρία γαϊδούρια τα οποία χρησιμοποιούνταν για όλες τις μεταφορές 
και τις γεωργικές εργασίες. Μέχρι και τη δεκαετία του 1960 έβλεπε κανείς τα καραβάνια 
με γαϊδούρια φορτωμένα κυρίως με καρμιόχωμα να κινούνται από το Κάρμι προς τα 
χωριά ανατολικά και δυτικά της πόλης της Κερύνειας.
Επίσης, όλες οι εργασίες των κατοίκων που είχαν σχέση με μεταφορές έπρεπε να γίνουν 
με τα γαϊδούρια αφού δεν υπήρχαν γεωργικοί δρόμοι οι οποίοι να προσεγγίζουν όλα τα 
χωράφια, παρά μόνο μονοπάτια.



ΚΑΡΜΙ ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ52

Η εμφάνιση των λεωφορείων τα τελευταία χρόνια έδωσε μια νέα δυναμική στην 
ποιότητα ζωής των κατοίκων, αφού η διακίνηση γινόταν εύκολα προς και από την πόλη, 
όπου εργάζονταν και κέρδιζαν περισσότερα χρήματα, κάνοντας τη ζωή τους πιο εύκολη. 
Στο Κάρμι υπήρχαν κατά καιρούς τρία με τέσσερα μικρά λεωφορεία (τριανταθέσεα και 
σαρανταθέσεα), λόγω των στενών δρόμων, στην αρχή με ιδιοκτήτες οδηγούς τους Κώστα 
Τσιάνο, Κώτσιο Ηλία, και Μάρκο Χατζιηκώστα και αργότερα τους Γιαννή Φλουρή και 
Κώστα Αποστόλη, μέχρι τον εκτοπισμό μας το 1974. Νωρίς το πρωί τα λεωφορεία γέμιζαν 
και ξεκινούσαν για την Κερύνεια όπου μετέφεραν εργάτες και τεχνίτες και επέστρεφαν 
πίσω το απόγευμα. Τα λεωφορεία μετά την πρώτη πρωινή διαδρομή ξαναεπέστρεφαν 
στο χωριό για να μεταφέρουν τους μαθητές στα γυμνάσια της Κερύνειας και τους έφερναν
πίσω νωρίς το απόγευμα. Μέσα στο χωριό οι περισσότεροι δρόμοι ήταν στενοί, 
ανηφορικοί και λιθόστρωτοι και η διακίνηση οχημάτων σχεδόν αδύνατη. Κατά τη 
δεκαετία του 1960 και 1970 κάποιοι δρόμοι, όπου τούτο ήταν δυνατό, επισκευάστηκαν 
μερικώς και ασφαλτοστρώθηκαν, για να καταστεί δυνατή η κυκλοφορία κυρίως μικρών 
οχημάτων. Μέχρι και το1963 υπήρχε καθημερινά γραμμή από το Κάρμι στη Λευκωσία, 
μέσω Μπογαζιού, όπου μεταφέρονταν Καρμιώτες για δουλειά και επέστρεφαν το 
απόγευμα. Τα λεωφορεία προς τη Λευκωσία διέθεταν και μεγάλο σιδερένιο κλουβί 
στο πίσω μέρος για τη μεταφορά ζώων. Επίσης, στις οροφές φόρτωναν λογής-λογής 
εμπορεύματα για τις ανάγκες των επιβατών και γενικά των κατοίκων του χωριού.

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
Μέχρι και το 1964 ο φωτισμός στα σπίτια και τα καφενεία του χωριού γινόταν με λάμπες 
και λουξ πετρελαίου. Οι δρόμοι ήταν σκοτεινοί και επικίνδυνοι για τη διακίνηση των 
κατοίκων, κυρίως στα λιθόστρωτα ανηφορικά δρομάκια, κατά τις νύχτες του χειμώνα. 
Όταν επιτέλους έγινε κατορθωτή η ηλεκτροδότηση, η ποιότητα ζωής ήταν σαφώς 
καλύτερη, ενώ ταυτόχρονα άρχισε η οικιστική ανάπτυξη. Ήταν τότε που έκαναν την 
εμφάνισή τους και οι πρώτες τηλεοράσεις, με πρώτο το σπίτι του Σωτήρη Χριστοδούλου 
(Ττομπούλα). Παρόλο που βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο έξω από το χωριό στην 
τοποθεσία «Χάλαντρα», αυτό δεν εμπόδιζε πολλούς συγχωριανούς να το επισκέπτονται 
κάθε βράδυ για να παρακολουθήσουν τα αγαπημένα τους έργα όπως την Μπονάζα, τον
Φυγά και άλλα. Δεύτερη τηλεόραση αποκτήθηκε από τον συγχωριανό μας καφετζή 
Γώγο Αθανάση, το καφενείο του οποίου έγινε πόλος έλξης όλων των κατοίκων, μιας και 
γλίτωναν από τον κόπο της ανηφόρας και της κατηφόρας για να πάνε στου Σωτήρη που 
ήταν μακριά.
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ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Τα τηλέφωνα στο Κάρμι ήταν άγνωστα μέχρι το 1963, οπότε εγκαταστάθηκε τηλεφωνική 
γραμμή από τον Άγιο Γεώργιο μέχρι το κέντρο του χωριού και την τοποθέτηση ενός 
τηλεφωνικού θαλάμου για την εξυπηρέτηση όλων των κατοίκων (ο αριθμός του 
τηλεφώνου ήταν 52667). Στην αρχή της εγκατάστασης του τηλεφώνου, με το πρώτο 
κτύπημα όλοι έτρεχαν να σηκώσουν το ακουστικό. Δεν ήταν λίγες οι φορές που όποιος 
σήκωνε το τηλέφωνο ήταν υποχρεωμένος να ειδοποιήσει αυτόν που καλούσαν έστω και 
αν κατοικούσε στα Χάλαντρα, που ήταν το πιο απομακρυσμένο σημείο του χωριού. Μέχρι 
και το 1974 το κοινοτικό αυτό τηλέφωνο ήταν και το μοναδικό στο Κάρμι.

Ο μοναδικός τηλεφωνικός θάλαμος στο Κάρμι μέχρι και το 1974. Φωτογραφία Γιώργος Σιαηλής.
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ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ
Από παλιά οι κάτοικοι της πάνω γειτονιάς προμηθεύονταν το πόσιμο νερό από την 
κεντρική βρύση, που προερχόταν από την πηγή της «Βότας», που βρισκόταν κοντά στο 
σπίτι του Γιαννή Χατζηχριστοφή (Ζιπιτή). Από την άλλη, οι κάτοικοι της κάτω γειτονιάς 
προμηθεύονταν το νερό από δυο άλλες μικρότερες βρύσες (γνωστές ως βρυσιά), η μια 
από τις οποίες ήταν κοντά στο σπίτι του Ευριβιάδη Λάμπρου και η άλλη κοντά στο σπίτι 
του Οδυσσέα Γεωργιάδη (Ζορπά). Σημειώνεται ότι το νερό της κάθε βρύσης προερχόταν
από την αντίστοιχη τοπική, μικρή πηγή.
Το 1951 η Άγγλοι αποικιοκράτες έκτισαν πέντε τσιμεντένιες φουντάνες, (βρύσες) μια σε 
κάθε γειτονιά, οι οποίες συνδέθηκαν με το κεντρικό ντεπόζιτο που βρισκόταν κοντά στο 
καφενείο του Ευθύβουλου Κωνσταντίνου στην πάνω γειτονιά.
Στο ντεπόζιτο κατέληγε το νερό από την κεντρική πηγή της «Βότας». Σημειώνεται ότι 
από την ίδια πηγή συνέχιζε να διανέμεται νερό και στην κύρια πάνω βρύση (πάνω 
γειτονιά). Οι θέσεις των φουντάνων ήταν: μια στο προαύλιο της εκκλησίας, μία κοντά 
στο σπίτι του Γιωρκή του Κίλλη, μία κοντά στο σπίτι του Δημήτρη Μιτίδη, μια κοντά στο 
σπίτι του Πάτροκλου Δημητρίου, και μια κοντά στο σπίτι του Σάββα του Φλουρή στην 
κάτω γειτονιά. Κατά την χειμερινή περίοδο παρείχαν συνεχή ροή νερού και οι κάτοικοι 
προμηθεύονταν όσες ποσότητες ήθελαν. Ωστόσο, κατά την καλοκαιρινή περίοδο οι 
φουντάνες λειτουργούσαν μόνο μισή ώρα το πρωί και μισή ώρα το απόγευμα, γι’ αυτό όλοι 
έπρεπε να μεριμνούν ώστε οι διαθέσιμες ποσότητες να κατανέμονται στους κατοίκους με 
δίκαιο τρόπο. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις δεν έλειπαν τα απρόοπτα και οι μικροκαβγάδες, 
λόγω της προσπάθειας κάποιων να πάρουν τη σειρά άλλων. Αυτό συνέβαινε πιο συχνά 
στην κεντρική βρύση, κάποτε με δυσάρεστες εξελίξεις.

1. Η βρύση (φουντάνα) της
γειτονιάς. 
Φωτογραφία Γιώργου Σιαηλή.

2.  Η κεντρική βρύση του 
Καρμιού δίπλα στο αρχοντικό 
της οικογένειας Παναή Τρόπη 
και Λευκούς του Χατζημορφάκη. 
Φωτογραφία: Γιώργος Σιαηλής.

1 2
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Η κατάσταση άλλαξε το 1968 με την ανόρυξη διάτρησης στην ανατολική πλευρά του 
χωριού 150 μόλις μέτρα νότια της οικίας του ιερέα του χωριού Παπανικόλα Παναγιώτου 
στους πρόποδες του βουνού, και την ανεύρεση μεγάλων ποσοτήτων κρυστάλλινου 
πόσιμου νερού. Έτσι, αποφασίσθηκε η διανομή του σε όλα τα σπίτια και οικόπεδα και η 
εγκατάσταση υδρομετρητών.

 Η διάτρηση στην τοποθεσία 
«Μελίσσι» που υδροδοτούσε
ολόκληρο το χωριό από το 1968. 
Φωτογραφία Γιώργος Σιαηλής.

Σε ό,τι αφορά την άρδευση των λιγοστών, μικρών κήπων / περιβολιών μέσα στο χωριό, 
το νερό προερχόταν από το περίσσευμα της κεντρικής βρύσης, το οποίο αποθηκευόταν 
στη διπλανή μεγάλη δεξαμενή. Με βάση παλιά προνόμια που είχαν οι ιδιοκτήτες των 
περβολιών, τα οποία χρονολογούνταν από την περίοδο της Τουρκοκρατίας (μαρτυρία 
της ηλικιωμένης Καρμιώτισσας Λευκούς του Χατζημορφάκη), τηρείτο ειδικό ημερολόγιο 
τόσο για την ποσότητα νερού, όσο και την ημέρα που δικαιούταν ο καθένας να ποτίσει. 
Υπεύθυνη για τη διανομή ήταν η γειτόνισσα της βρύσης Λευκού του Χατζημορφάκη 
σύζυγος του Παναγή Κυριακουδκιού Τρόπη, η οποία ανέλαβε αυτή την ευθύνη 
αφιλοκερδώς.
Περβόλια υπήρχαν και στις τοποθεσίες Πετρωτοί, Πηαούλια, Καλεβούνια, Παλιοβρύση, 
Τζιήποι, Λιμιά και Πλατάνι, τα οποία όμως αρδεύονταν από δικές τους τοπικές πηγές.
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ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΡΜΙ
(Του Γιώργου Σιαηλή)

Πηγή: (Από Κρατικό Αρχείο / Ενωτικά Δημοψηφίσματα 1921, 1930 και 1950)

 Χρονολογία Ιερείς Εκκλησιαστικοί επίτροποι

 1920 - 1930 Παπά Ιωάννης Χ΄΄ Χριστοφή Χ΄΄ Χαράλ. Χ΄΄ Μορφάκης
  Παπά Μάρκος Χ΄΄ Πιερή Δημήτριος Α. Σπανός 
   Ηράκλης Αντωνιάδης
   Ερωτόκριτος Χ΄΄ Χριστοδούλου
   Κλεάνθης Χ΄΄ Μορφάκης

 1930 - 1940 Παπά Μάρκος Χ΄΄ Πιερή Λάμπρος Χ΄΄ Ευαγγέλου
   Πιερής Κυριάκου
   Δημήτρης Χ΄΄ Γιώρκη
   Νικολής Ττοουλή

 1940 - 1950 Παπά Μάρκος Χ΄΄ Πιερή Λάμπρος Χ΄΄ Ευαγγέλου
   Πιερής Κυριάκου
   Δημήτρης Χ΄΄ Γιώρκη
   Νικολής Ττοουλή
   Γιαννής Χ΄΄ Πιερή

 1950 - 1960 Παπά Νικόλαος Παναγιώτου Πιερής Κυριάκου
   Δημήτρης Χ΄΄ Γιώρκη
   Ιάκωβος Γ. Κουνναμάς
   Γεώργιος Π. Μεϊτανής

1960 - 1974 Παπά Νικόλαος Παναγιώτου Γιαννακός Γιωργαλλή
   Κώστας Πράτσος
   Γεώργιος Αθανάση
   Αντρέας Μενοίκου
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΡΜΙ
Κοινοτικά Συμβούλια του χωριού Κάρμι για την περίοδο 1921 μέχρι το 1974 που τηρού-
νται στοιχεία. Σημειώνεται ότι όλα τα Κοινοτικά Συμβούλια διορίζονταν από τον οικείο 
Έπαρχο χωρίς εκλογές, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερόμενων. Κρατικό Αρχείο. 1914. 
Χωριτική Αρχή Καρμιού - Κρατικό Αρχείο: SA1/1192/1914

 Περίοδος Κοιντοτάρχης Μέλη Κοιν. Συμβουλίου 

 1921 - 1923 Κλεάνθης Χ΄΄ Μορφάκης Ερωτόκριτος Χ΄΄ Χριστοδούλου
   Ηράκλης Γρ. Αντωνιάδης
   Ερωτόκριτος Χ. Μορφή
   Γιάγκος Μιτίδης 

 1923 - 1925 Κλεάνθης Χ΄΄ Μορφάκης Ηράκλης Γρ. Αντωνιάδης
   Κωστής Παπαγιάννης
   Χαράλαμπος Χ΄΄ Σπύρου
   Δημήτρης Χ΄΄ Γιώργης

 1925 - 1927 Ηράκλης Γρ. Αντωνιάδης Κλεάνθης Χ΄΄ Μορφάκης
   Κωστής Παπαγιάννη
   Χαράλαμπος Γ. Χ΄΄ Σπύρου
   Δημήτρης Χ΄΄ Γιώργη

 1927 - 1929 Ηράκλης Γρ. Αντωνιάδης Γιάννης Μ. Χ΄΄ Αρακλίτης
   Κώστας Παπαγιάννη
   Νικόλας Χρ. Τσαγγαρίδης
   Χαράλαμπος Χ΄΄ Σπύρου

 1929 - 1931 Ηράκλης Γρ. Αντωνιάδης Γιάννης Μ. Χ΄΄ Αρακλίτης
   Κώστας Παπαγιάννη
   Νικόλας Χρ. Τσαγγαρίδης
   Χαράλαμπος Χ΄΄ Σπύρου
   Δημήτρης Α. Σπανού

 1931 - 1933 Ηράκλης Γρ. Αντωνιάδης Δημήτρης Α. Σπανού
   Νικόλας Χ΄΄ Κώστα
   Κώστας Ν. Ξερός
   Χριστόδουλος Ηλία

 1933 - 1935 Ηράκλης Γρ. Αντωνιάδης Δημήτρης Α. Σπανού
   Γιάννης Μ. Χ΄΄ Αρακλίτη
   Κώστας Ν. Ξερού
   Γιαννής Ηλία
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 Περίοδος Κοιντοτάρχης Μέλη Κοιν. Συμβουλίου 

 1935 - 1937 Ηράκλης Γρ. Αντωνιάδης  Δημήτρης Α. Σπανού
   Κώστας Ξενή
   Σοφόκλης Γεωργιάδης
   Γιαννής Μιχ. Χ΄΄ Αρακλίτης

 1937 - 1939 Ηράκλης Γρ. Αντωνιάδης Δημήτρης Α. Σπανού
   Αλέξης Κ. Λιάτσος
   Χρίστος Κωνσταντίνου
   Σάββας Χαραλάμπους

 1939 - 1941 Ηράκλης Γρ. Αντωνιάδης Δημήτρης Α. Σπανού
   Αλέξης Κ. Λιάτσος
   Σάββας Χαραλάμπους
   Γιαννής Ηλία

 1941 - 1943 Ηράκλης Γρ. Αντωνιάδης Δημήτρης Α. Σπανού
   Αλέξης Κ. Λιάτσος
   Σάββας Χαραλάμπους
   Γιαννής Ηλία

 1943 - 1945 Ηράκλης Γρ. Αντωνιάδης Δημήτρης Α. Σπανού
   Αλέξης Λιάτσος
   Γιαννής Ηλία
   Γιακουμής Γρ. Κουνναμά 

 1945 - 1962 Ηράκλης Γρ. Αντωνιάδης Αλέξης Λιάτσος
   Γιακουμής Γρ. Κουνναμά
   Γιαννής Ηλία
   Δημήτρης Χ΄΄ Γιώργη

 1962 - 1974 Πάτροκλος Δημητρίου Μάρκος Χ΄΄ Κώστα
   Γιακουμής Γρ. Κουνναμά
   Γιωρκής Γρ. Κουρουντζιή
   Γρηγόρης Ευτυχίου
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΜΙΟΥ
(Του Γιώργου Σιαηλή)

Από στοιχεία του Κρατικού Αρχείου φαίνεται ότι η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία 
Καρμίου ιδρύθηκε το 1944. Η εξέλιξη αυτή έδωσε μια ώθηση στην περαιτέρω ανάπτυξη 
της κοινότητας βελτιώνοντας έτσι το βιοτικό επίπεδο των μελών της. Λειτουργούσε 
τόσο ως εκταμιευτικό ίδρυμα, όσο και ως πιστωτικό (δανειστικό) τόσο με υποθήκες 
ακινήτων, όσο και με φερέγγυες εγγυήσεις μεταξύ των μελών της. Με αυτό τον τρόπο 
θα απαλλάσσονταν τα μέλη από την τοκογλυφία που μάστιζε τον τόπο σε καιρούς 
δύσκολους. Παρέσχε, επίσης, μια εγγύηση στην εμπορία των χαρουπιών και του λαδιού 
που παρήγαγαν τα μέλη της. Συμμετείχε στον συνεταιρισμό μαζί με τα γειτονικά χωριά 
Τριμίθι και Άγιος Γεώργιος στην ίδρυση νέου αυτόματου ελαιοτριβείου προς διευκόλυνση 
στην εξαγωγή του λαδιού. 

Τη δεκαετία του 1960 η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Καρμίου μαζί με την Συνεργατική
του Αγίου Γεωργίου αγόρασαν ολόκληρο το κτήμα «Φουντζί» για 90.000 λίρες.  
Το «Φουντζί» αγοράστηκε και διαχωρίστηκε μετά σε ενενήντα κατοίκους των δύο 
χωριών (μετά από κλήρωση των τεμαχίων) όπου έπερνε ο κάθε ένας από ένα οικόπεδο 
στη περιοχή Παλιάμπελα και από δύο τεμάχια γης ένα στα πεδινά και ένα στις ορεινές 
περιοχές. Πλήρωσαν ο καθένας από αυτούς το ποσό των χιλίων λιρών. (Πηγή από Νέαρχο
Κληρίδη στο βιβλίο του Πέτρου Τ. Νακούζη, «Το Ιστορικό Τσιφλίκι Φουντζί και οι ιδρυτές 
του». Γραμματέας της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Καρμίου από της ιδρύσεώς της 
μέχρι το 1974 ήταν ο συγχωριανός μας Ξενής Τσιουρτής.

Η Συνεργατική Πιστωτική 
Τράπεζα του Καρμιού
όπως είναι σήμερα.
Φωτογραφία: Γιώργος Σιαηλής.
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΡΜΙΟΥ
Το συνεργατικό Παντοπωλείο στο Κάρμι ιδρύθηκε το 1960 και μέλη του ήσαν σχεδόν 
όλες οι οικογένειες του χωριού. Ήταν μετοχικό και το κάθε μέλος έπρεπε να έχει στην 
κατοχή του ορισμένες μετοχές. Τον γενικό έλεγχο του Συνεργατικού, τον ασκούσε το 
Γραφείο Ελληνικής Συνεργατικής Ανάπτυξης με έδρα τη Λευκωσία. Ήταν μια επιχείρηση 
περιορισμένης ευθύνης, με δραστηριότητες μόνο εντός του χωριού. Ο κύριος στόχος 
του Συνεργατικού Παντοπωλείου ήταν η αγορά και η πώληση όλων των ειδών γενικής 
χρήσης (εκτός φθαρτών) σε προσιτές τιμές τόσο στα μέλη όσο και στα μη μέλη του.  
Στο τέλος κάθε χρόνου το όποιοδήποτε κέρδος που άφηνε το Συνεργατικό μετά από τον 
έλεγχο που είχε από το γραφείο Ελληνικής Συνεργατικής Ανάπτυξης, διαμοιράζετο στα 
μέλη ανάλογα με το συνολικό ποσό αγορών που είχε το κάθε μέλος ξεχωριστά. 
Πρώτος Γραμματέας /Πωλητής του Συνεργατικού ήταν ο Ξενής Τσιουρτής και μετά  
ο Αλέξης Λιάτσος μέχρι το 1974.

Τα καφενεία.
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ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ ΣΤΟ ΚΑΡΜΙ
Τη φύλαξη των περιουσιών των χωριών της υπαίθρου από κακόβουλες ενέργειες 
όπως κλοπές, εμπρησμούς, πυρκαγιές και παράνομη βόσκηση ή πρόκληση ζημιών 
στις καλλιέργειες, την είχε ένας θεσμός παλιός, από τον καιρό της Τουρκοκρατίας στην 
Κύπρο. Για τον σκοπό αυτό υπήρχε και η ανάλογη φορολόγηση των κατοίκων, (φόρος 
ακίνητης περιουσίας) το ονομαζόμενο τουρκοπουλλίτζι ή στα τούρκικα μαλιές. Τους 
εκάστοτε αγροφύλακες, διόριζαν οι Επαρχιακές Διοικήσεις και σε κάποιες περιπτώσεις 
γινόντουσαν και εκλογές από τους κατοίκους του χωριού. Το Κάρμι διέθετε δύο 
αγροφύλακες για τον λόγο ότι το χωριό κατείχε μεγάλη έκταση γης, που έφτανε τα 
16 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ο ένας ήτο υπεύθυνος για την ανατολική πλευρά και ο 
άλλος για τη δυτική πλευρά της ευρύτερης περιοχής ευθύνης τους. Οι αγροφύλακες 
(τουρκόπουλλοι) όπως αποκαλούντο, ήσαν τα άγρυπνα μάτια του χωριού και εμπέδωναν 
το αίσθημα της ασφάλειας στους κατοίκους όσον αφορά τις περιουσίες τους. Αυτοί 
είχαν το δικαίωμα να διώκουν ποινικά τους παραβάτες και ανάλογα με τη ζημιά που 
προκαλείτο, έκοβαν και τα ανάλογα εξώδικα πρόστιμα τα οποία αν δεν πληρώνονταν 
σε τακτό χρονικό διάστημα, τότε παραπέμπονταν στα δικαστήρια για δίκη και επιβολή 
της ποινής. Υποτίθεται ότι τα ωράρια εργασίας τους ήσαν επί εικοσιτετραώρου βάσεως. 
Οι αγροφύλακες του Καρμιού από το 1950 μέχρι και τον ξεριζωμό μας το 1974 ήσαν οι 
Ευαγόρας Γιαννακού, Λάζαρος Κούρμουζος, Δημήτρης Πιττάκας, Ευριβιάδης Γιαννακού, 
Αντρέας Αχιλλέως, Δημήτρης Πιερή, Γιωρκής Κουρουντζιής, Γιωρκής Κοζάκου.

ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΚΑΡΜΙ
Αμέσως μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο προσκοπισμός αναπτύχθηκε 
ραγδαία. Το 1960 - 1961 ιδρύθηκαν μαζικά προσκοπικές ομάδες και σε όλα σχεδόν τα 
χωριά της επαρχίας Κερύνειας. Όπως φαίνεται στο αρχείο του Σώματος Προσκόπων 
Κύπρου, ιδρύθηκε και στο Κάρμι ομάδα προσκόπων. Ο ενθουσιασμός αυτός υποχώρησε 
σύντομα μετά την έναρξη των διακοινοτικών ταραχών του 1963 και πολλές από αυτές τις 
ομάδες διαλύθηκαν.
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Επιστολή του Κοινοτάρχη 
του Καρμιού 
Αριστόκριτου Χατζηζορζή 
ημερομηνίας 5/9/1914.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Φαίνεται ότι κατά τις πρώτες δεκαετίες της Αγλοκρατίας επικρατούσαν ανθυγιεινές 
συνθήκες στο χωριό, γιατί οι κάτοικοι δεν εφάρμοζαν τον περί της Δημόσιας Υγείας (των 
χωρίων) Νόμο του 1892 και 1907. Αυτό συμπεραίνεται από την επιστολή ημερομηνίας 
5/9/1914 (βλέπε εικόνα) που έστειλε ο τότε κοινοτάρχης Αριστόκριτος Ζατζηζορζή  
προς στον Έπαρχο Κερύνειας, ο οποίος, ανάμεσα στ’ άλλα γράφει: «Παρακαλώ την 
εντιμότητα όπως διατάξει τους εγχωρίους μου να καθαρίσουν τα στενά και τις αυλάες 
από τις κοπριές …». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την εν λόγω περίοδο υπήρχαν στο Κάρμι πολλοί θάνατοι 
κυρίως νεαρών παιδιών από άγνωστες αιτίες (προσωπική επικοινωνία με τη ηλικιωμένη 
Σοφία Γεωργίου Σιαηλή). Φυσικά η κατάσταση σταδιακά άλλαξε άρδην και το Κάρμι 
κατέστη ένα από τα καθαρότερα χωριά της επαρχίας Κερύνειας, παράδειγμα προς μίμηση.
Σε ό,τι αφορά στην ιατρική περίθαλψη, οι κάτοικοι κατέφευγαν στο νοσοκομείο της 
Κερύνειας ή και σε ιδιώτες γιατρούς. Εδώ να προστεθεί ότι το Κάρμι ήταν στην ουσία 
απαλλαγμένο από τα κουνούπια, και αυτό προφανώς οφείλεται στη θέση του χωριού και 
στις κλιματικές συνθήκες που επικρατούσαν στην ευρύτερη περιοχή.
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ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
Τα κυριότερα έπιπλα και σκεύη για ένα νοικοκυριό μέχρι και τη δεκαετία 
του 1950 ήταν τα εξής:

1.  αρβάλιν.
2. αρμάριν ξύλινο, για τη φύλαξη των ρούχων. Στο εσωτερικό της πόρτας συνήθιζαν  
 να γράφουν τις ημερομηνίες γέννησης των παιδιών τους.
3.  βούρνα (σκάφη) ξύλινη, για το ζύμωμα των ψωμιών μαζί με τον ξύλινον ξύστρον  
 για το καθάρισμά της.
4.  βουρνίν που ζύμωναν μικρές ποσότητες ψωμιών.
5.  δκιαρτοσάνιο, μεγάλο σανίδι μήκους ενός μέτρου, πλάτους μισού
 μέτρου και πάχους τριών εκατοστομέτρων.
6.  κονσόλα, ξύλινο έπιπλο με καθρέφτες και μικρά συρτάρια.
7.  κόσσ’ινον.
8.  κουπποσάνιον, για την τοποθέτηση των ψωμιών μετά το ζύμωμα και
 μετά το φούρνισμα.
9.  κουρελλός, πήλινο δοχείο για τη φύλαξη των χαλλουμιών.
10.  κουτάλες και κουτάλια, για το φαγητό (από ξύλο αντρουκλιάς).
11.  κοφινιά ή ταπατσ’ά, ξύλινη, κυκλική κατασκευή την οποία έπλεκαν με τον φλοιό  
 που προερχόταν από μονοετή κλαδιά συκαμιάς. Την κρέμαζαν από τα βολίτσ’α της  
 οροφής και τοποθετούσαν τα ψωμιά πάνω και διατηρούντο για πολλές μέρες σε  
 καλή κατάσταση. Επίσης δεν μπορούσαν να ανέβουν οι ποντικοί και οι γάτοι.
12.  κρεβάτι διπλό με το σκλουβέριν.
13.  πιθάρι μικρό και μεγάλο, για αποθήκευση του λαδιού ή των ελιών ή των παστών.
14.  προτσοθήκη, φτιαγμένη από ξερή ζαμπούραν και νεροκόλοκον ή αντιλίν.
15.  σ’ερομύλιν, για να αλέθουν το πουρκούριν και άλλα σιτηρά.
16.  σαΐττες, μικρή και μεγάλη.
17.  σεντούτσ’ιν, σκαλιστή, ξύλινη κάσια με πόρτα για τη φύλαξη ρούχων.
18.  ταπατσ’ά, βλέπε κοφινιά.
19.  τατσ’ά, για το σείσιμο του αλευριού.
20.  τηγάνια, πήλινα για το ψήσιμο των φαγητών
21.  τσέστοι και τσεστούδκια.
22.  χαρκομαΐρισσες, σε διάφορα μεγέθη για τη κατασκευή των γλυκών, της   
 ζαλατίνας, των κουλλουρουδκιών κτλ.
23.  χαρτσ’ίν, για το βράσιμο του νερού είτε για το πλύσιμο των ρούχων, είτε για το  
 μπάνιο, είτε για το σφάξιμο του χοίρου.
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ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ
Την ώρα που γύριζε ο χρόνος έπαιζε (κτυπούσε) η καμπάνα για τουλάχιστον μισή ώρα.
Κατά τις Σήκωσες (σαρανταήμερο ή πενηνταήμερο) έσμιγαν συγγενικές οικογένειες και 
γλεντούσαν ομαδικά. Πολλοί ντύνονταν μάσκες και περιφέρονταν μέσα στο χωριό και 
έκαναν πλάκες στα σπίτια όπου διασκέδαζαν άλλες παρέες. Το απόγευμα της Κυριακής 
της Σήκωσης, πολλοί μασκαρεύονταν και έκαναν διάφορα παιχνίδια στην αυλή της 
εκκλησιάς.
Τη Δευτέρα της Καθαρής, οι Καρμιώτες έκοβαν τη «μούττη της Σαρακοστής» κάτω στον 
Άη Γιώρκη, στον κύριο δρόμο του χωριού, όπου γινόταν μεγάλο πανηγύρι. Και πάλι 
κατανάλωναν άφθονο κρασί. Μάλιστα δεν έλειπαν και τα ευτράπελα.
Από την Εβδομάδα του Λαζάρου μέχρι και την Αγία Εβδομάδα όλοι οι κάτοικοι βρίσκονταν 
στο πόδι για τη γενική καθαριότητα και το «ασπρόγιασμαν» των σπιτιών μέσα κι έξω, 
καθώς επίσης το καθάρισμα και το πετρολάδιασμα των σιδερένιων κρεβατιών, για να 
γλιτώσουν από τους κορκούς. (μυζητικά έντομα)
Το Σάββατο του Λαζάρου ο ιερέας του χωριού επισκεπτόταν όλα τα σπίτια του χωριού 
και έκανε αγιασμό. Οι χωριανοί τον κερνούσαν γλυκά και του πρόσφεραν αυγά ή μικρό 
χρηματικό ποσό ως ένδειξη σεβασμού.
Καθ’ όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα όλοι εκκλησιάζονταν, με αποκορύφωμα τη Μεγάλη 
Παρασκευή όταν γινόταν η περιφορά του Επιταφίου σε όλο το χωριό. Από νωρίς το 
πρωί οι κοπέλες στόλιζαν τον Επιτάφιο με λουλούδια, τα οποία απλόχερα πρόσφεραν 
οι συγχωριανοί από τους κήπους τους. Δύο με τρία αγόρια, με επικεφαλής τον γιο του 
παπά, πήγαιναν με γαϊδούρι μέχρι το χωριό Παλιόσοφος και έφερναν τους Μαηφόρους 
(μυροφόρες), που αφθονούσαν στην περιοχή εκείνη και τη νύχτα που προσκυνούσε ο 
κόσμος τον Επιτάφιο, ο παπάς πρόσφερε σε όλους από ένα τέτοιο λουλούδι. Κατά την 
περιφορά του Επιταφίου, από όπου περνούσε, οι νοικοκυρές ράντιζαν τον κόσμο με 
ροδόσταγμα και λιβάνιζαν τους πιστούς.
Το πιο καλό και διασκεδαστικό έθιμο ήταν το μάζεμα των καυσόξυλων (σύξυλα) για 
τη λαμπρατζιάν, το οποίο άρχιζε από την αρχή του πεηντάμερου. Όλοι οι άνδρες του 
Καρμιού έχουν τις καλύτερες αναμνήσεις από αυτό το έθιμο, γιατί στην προσπάθειά 
τους να κλέψουν ξύλα από τις σορούς που βρίσκονταν στις αυλές των σπιτιών των 
συγχωριανών μας, πολλές φορές γίνονταν αντιληπτοί από τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι 
«τους έβαζαν του βούρου» (τους κυνηγούσαν). Τα ξύλα που μαζεύονταν, φυλάγονταν 
και φρουρούνταν καλά εκ περιτροπής μέχρι το Μεγάλο Σάββατο που στηνόταν η μεγάλη 
σωρός για τη λαμπρατζιάν, η οποία άναβε τη νύχτα του Καλού Λόγου και διαρκούσε 
μέχρι και το απόγευμα της Δευτέρας της Λαμπρής.
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Την ημέρα της Λαμπρής όλοι διασκέδαζαν το μεσημέρι στα σπίτια τους και το απόγευμα 
μαζεύονταν στην αυλή της εκκλησιάς όπου οι πιο νέοι έπαιζαν διάφορα παιχνίδια όπως 
λιγκρίν, τσίγγιν, διτζίμιν, ποταμόν, άπου ντζ’ίξει, μαντιλάκιν, ζίζιρον, περνά-περνά η 
μέλισσα, αυκά-αυκά γοράζω τα και άλλα, ενώ οι υπόλοιποι παρακολουθούσαν την 
κάθε κίνηση των παιχτών διασκεδάζοντας με αυτό τον τρόπο, αλλά και για να έχουν 
να σχολιάζουν τις επόμενες ημέρες. Περιττό να πούμε ότι τα κοπέλια έπαιζαν συνέχεια 
την καμπάνα, άλλοι γιατί ήθελαν να «φκάλουν το άχτι τους» και άλλοι για να δείξουν 
το αντριλλίκκιν τους, όπως λεγόταν. Επίσης, ένα ευχάριστο συμπλήρωμα της γιορτινής 
ατμόσφαιρας των ημερών ήταν οι «τραουθκιές» που ακούγονταν από τις κοντινές 
ταβέρνες, όπου οι παρέες διασκέδαζαν και έπιναν μέχρι τελικής πτώσης. Ωστόσο, δεν 
έλειπαν και τα ευτράπελα ή ακόμη και κάποια απρόοπτα, γιατί κάποτε όταν μεθούσαν 
δεν ξεχνούσαν να κουρδίσουν και κανένα καβγά, κυρίως για θέματα τιμής,όπως γιατί 
κάποιος τόλμησε να κοιτάξει τη συγγένισσα κάποιου άλλου ή τόλμησε να της μιλήσει, 
πράγμα που δε γινόταν αποδεκτό. Κάποτε μάλιστα, έπεφταν καρπαζιές ή «έσσ’ιζαν τες 
κκελλέες» τους, έτσι για την τιμή των όπλων.
Επίσης, στα παλιά χρόνια, κυρίως επί Τουρκοκρατίας, τη Δευτέρα της Λαμπρής 
τηρείτο το έθιμο της «γυναικοκρατίας», όπως το αποκαλούσαν. Όλες οι γυναίκες του 
χωριού πήγαιναν στα καφενεία και έπαιζαν χαρτιά, τάβλι ή έπιναν κρασί, έπαιζαν την 
καμπάνα και διασκέδαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ οι σύζυγοι πήγαιναν 
στο πανηγύρι της Παναγίας της Χρυσοτριμιθιώτισσας και διασκέδαζαν μόνοι τους.  
Αν κάποιος αρσενικός τολμούσε να πάει ή έστω να περάσει από τα καφενεία, τότε 
όλες οι γυναίκες τον έδερναν. Το απόγευμα οι άντρες επέστρεφαν και πάλι στο χωριό 
και αναλάμβαναν πάλι τα «καθήκοντά» τους, συνεχίζοντας τη διασκέδαση στην αυλή 
της εκκλησίας. Στα νεότερα χρόνια το έθιμο αυτό ατόνησε και έτσι όλοι οι Καρμιώτες 
πήγαιναν στο πανηγύρι της Παναγίας της Χρυσοτριμιθιώτισσας, όπου έκαναν τις σούβλες 
τους και διασκέδαζαν μέχρι το απόγευμα και μετά γυρνούσαν στο Κάρμι μεθυσμένοι, 
για να συνεχίσουν να πίνουν και κάποτε να προκαλέσουν καβγά, έτσι για να συνεχίζεται 
η παράδοση. Από την άλλη, οι νεότεροι ασχολούνταν με διάφορα παιγνίδια στην αυλή 
της εκκλησίας μέχρι να νυχτώσει. Το ίδιο σκηνικό επαναλαμβανόταν και την Τρίτη της 
Λαμπρής. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων αυτών η καμπάνα της εκκλησίας κτυπούσε 
συνεχώς.
Την παραμονή της Πρωτομαγιάς όλες οι νοικοκυρές κατασκεύαζαν και κρέμαζαν 
στις πόρτες τους στεφάνια από λουλούδια της εποχής για την υποδοχή της άνοιξης.  
Το απόγευμα της παραμονής της γιορτής του προφήτη Ηλία (19 Ιουλίου) οι Καρμιώτες 
ανηφόριζαν για το ομώνυμο ξωκλήσι όπου γινόταν πανηγύρι. 
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Επίσης, το βράδυ συνήθιζαν και άπλωναν πάνω στα δώματα 12 φύλλα συκιάς, ένα για 
κάθε μήνα του χρόνου και την άλλη ημέρα το πρωί εξέταζαν τα φύλλα και ανάλογα με 
την υγρασία ή μη που είχαν πάνω τους, προέβλεπαν τη συμπεριφορά του καιρού για 
κάθε μήνα ξεχωριστά. 
Πανηγύρια οργανώνονταν και στα εξωκλήσια του Αγίου Παντελεήμονα, της Αγίας Μαρίνας 
και του Χρυσοσώτηρου. Άλλο πανηγύρι της εποχής ήταν κι εκείνο της Γλυκιώτισσας στις 
8 του Σεπτέβρη όπου οι Καρμιώτες έδιναν το παρόν τους. Στο πανηγύρι αυτό γίνονταν 
βαρκάδες από το μικρό λιμανάκι της Γλυκιώτισσας μέχρι και το απέναντι νησί.

ΓΕΝΝΗΣΗ
Ο ερχομός μιας νέας ανθρώπινης ζωής σε μια οικογένεια αποτελούσε πολύ μεγάλο 
γεγονός, ιδιαίτερα σε νέα ζευγάρια που αποκτούσαν το πρώτο τους παιδί, γιατί άλλωστε 
αυτός είναι και ο πιο βασικός σκοπός και προορισμός της ανθρώπινης ζωής. Στα πιο παλιά 
χρόνια μάλιστα έλεγαν ότι «είναι τυχερό και δίκαιο το ανδρόγυνο που το πρώτο του παιδί 
ήταν κόρη», πράγμα που όπως πίστευαν και βασίζονταν κιόλας, θα τους εξασφάλιζε τη 
φροντίδα για τα γηρατειά τους (βαΐλισμα). Άλλοι πάλι χαίρονταν με την αντίθετη άποψη, 
ότι αν το παιδί ήταν αγόρι θα έπαιρνε το όνομα του πατέρα κι έτσι θα συνεχιζόταν το 
όνομά του.
Στα παλαιότερα χρόνια η περίοδος της εγκυμοσύνης κυλούσε ομαλά, έτσι όπως τα είχε 
κανονίσει η φύση και ο Θεός. Δεν υπήρχαν μάλιστα ούτε οι προληπτικές εξετάσεις αλλά 
και ούτε καμιά άλλη ιατρική παρακολούθηση.
Οι γυναίκες εργάζονταν σκληρά στα χωράφια και στα σπίτια τους μέχρι και την ώρα της 
γέννας. Πολλές φορές μάλιστα, γεννούσαν μέσα στα χωράφια ενώ μάζευαν τις ελιές ή τα 
χαρούπια τους.
Πριν από τη γέννα ετοίμαζαν τις πάνες, τις φακούρες, τις τουλουππίστρες, τα αττερούθκια 
και τα πουκαμισούθκια του μωρού. Αυτά όλα τα έραβαν μόνες τους οι γυναίκες ή πιο 
παλιά, τα ύφαιναν στη βούφα και συνήθως ήταν βαμβακερά.
Μόλις άρχιζαν οι πόνοι της γέννας, έτρεχαν να βρουν τη μαμμούν (πρακτική και έμπειρη 
μαία του χωριού ή καμιά φορά του γειτονικού χωριού), για να ξεγεννήσει τη γυναίκα που 
«τζιοιλιοπονούσε».
Μόλις γεννιόταν το παιδί του έκοβαν τον ομφάλιο λώρο, το έντυναν ή το ετουλούππιζαν 
με μια στενή μακριά λωρίδα από ύφασμα. Το τύλιγαν με δύο τρεις πάνες, έτσι ώστε με 
το ντύσιμο αυτό να κρατούν τα χέρια του μωρού δεμένα κοντά στο σωματάκι του, διότι 
πίστευαν ότι με αυτό τον τρόπο θα αποκτούσε το παιδί ίσια και ωραία πόδια. Η μητέρα 
τάιζε το βρέφος με το δικό της γάλα μέχρι και ενάμιση χρόνων περίπου, όταν άρχιζαν και 
του έδιναν μασημένη στερεά τροφή. Την τροφή μασούσε πάντα η μητέρα του παιδιού.
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Τη δεύτερη μέρα η μαμμού έλουζε το μωρό και στις εννιά μέρες το έπαιρναν στην 
εκκλησία και το ευλογούσε ο παπάς (εκκλησιαζόταν).
Στις σαράντα μέρες η μητέρα έπαιρνε το βρέφος στην εκκλησία για το εκκλησίασμα. 
Μετά το ποσαράντωμα της λεχώνας, οι συγγενείς και οι φίλοι επισκέπτονταν τη λεχώνα 
και της έφερναν διάφορα δώρα, κυρίως τρόφιμα. Η λεχώνα με τη σειρά της, τους 
προσέφερε παξιμάδια, που τα ετοίμαζε πριν τη γέννα.

Για το νανούρισμα των μωρών λέγονταν διάφορα νανουρίσματα όπως:

«Αγιά Μαρίνα τζιαι τζυρά
που ποτζοιμίζεις τα μωρά
ποτζοίμεις μου τον γιόκκα μου
τζι’ έπαρτον πέρα γύρις’ τον
τζιαι πάλαι στράφου φέρ’ μου τον
τον ακριβόν τζιαι θέλω τον».

ΒΑΠΤΙΣΗ
Όταν το μωρό γινόταν 5-6 μηνών ή και λιγότερο κάποιες φορές, έπρεπε να βαφτιστεί.  
Ο πρώτος κουμπάρος συνήθως θα ήταν και ο πνευματικός πατέρας ή τατάς ή νονός του 
παιδιού, ο οποίος αγόραζε όλα τα ρουχαλάκια που θα φορούσε το μωρό μετά τη βάφτιση, 
όπως μυροπάννι, βρακούδκια, πουκαμισούθκια, φουστανούθκια, κάλτσες, τελλικούδκια, 
σκούφα καθώς επίσης και ένα χρυσό σταυρό περασμένο σε άσπρη κορδέλλα. Επίσης 
έπρεπε να πάρει και μιαν άσπρη λαμπάδα, μια πλάκα σαπούνι και μια νιψομαντηλιά. 
Αγόραζε επίσης και το ύφασμα για ένα φόρεμα της μητέρας του μωρού. Όταν κόντευε 
να περπατήσει το μωρό, του αγόραζε και τα πρώτα του παπούτσια. Το βάφτισμα γινόταν 
στην εκκλησία του χωριού χωρίς την παρουσία της μητέρας, η οποία περίμενε στο 
σπίτι να τελειώσει το μυστήριο και να της παραδώσει ο παπάς το παιδί βαφτισμένο 
και μυρωμένο με την ευχή να το προσέχει και να το αναγιώσει σωστά. ΄Υστερα όλοι οι 
προσκαλεσμένοι κάθονταν στο τραπέζι και ακολουθούσε μεγάλη διασκέδαση όπου στα 
έξοδα και πάλι συμμετείχε ο τατάς.
Την τρίτη ημέρα από τη βάπτιση, το βράδυ, ο τατάς ή η νονά του παιδιού επισκεπτόταν 
το σπίτι του παιδιού και το έλουζαν, για να φύγουν από πάνω του τα μύρα της βάπτισης 
και ακολουθούσε μεγάλο «ζιαφέττι» (διασκέδαση). Το νερό με τα μύρα το έχυναν σε 
μέρος όπου δε θα το πατούσαν. Πρέπει να τονίσω ότι μεταξύ των γονιών του παιδιού και 
των κουμπάρων υπήρχε πολύς σεβασμός και εκτίμηση. Ο βαφτιστικός σεβόταν τον νονό 
του ή τη νονά του και κάθε φορά που τους συναντούσε τους φιλούσε το χέρι. Αυτοί τον 
πλούμιζαν δίδοντάς του μικρό χρηματικό ποσό.
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ΠΡΟΞΕΝΙΑ
Την παλιά εποχή σε όλα σχεδόν τα χωριά έτσι και στο Κάρμι, οι γάμοι γίνονταν με 
προξενιά. Ο προξενητής ή η προξενήτρα πολλές φορές υπέθεταν από μόνοι τους πως ο 
τάδε νέος ταιριάζει με την τάδε νέα, κι έτσι πήγαιναν πρώτα στον πατέρα του νέου, τον 
βολιδοσκοπούσαν κατά πόσο ο επικείμενος γαμπρός ήταν δεκτός, για να προχωρήσουν 
και να ζητήσουν σε γάμο τη νέα από τους γονείς της.
Όταν λοιπόν έπαιρναν θετική απάντηση εκ μέρους της οικογένειας του νέου, πήγαιναν 
στον πατέρα της νέας και του έκαναν την πρόταση για τον συγκεκριμένο νέο. Πολλές 
φορές πήγαιναν δυο και τρεις φορές μέχρι να πείσουν για τα προσόντα και τις περιουσίες 
που διέθετε ο νέος και να τον αποδεχτούν για γαμπρό τους. Αν ο προξενητής ή η 
προξενήτρα κατάφερναν και τους έπειθαν, τότε η δουλειά θεωρείτο τελειωμένη και 
πήγαιναν όλοι μαζί στο σπίτι της νέας όπου έδιδαν τα χέρια και τον λόγο τους και 
ακολουθούσε τρικούβερτο γλέντι.
Κατά τη διάρκεια των προξενιών η κοπέλα δεν έπαιρνε καθόλου μέρος και πολλές φορές 
την έστελλαν στη γειτονιά έτσι για να την απομακρύνουν. Δεν ήταν και λίγες οι φορές 
που παρ’ όλες τις συμφωνίες των γονιών, η κοπέλα αρνιόταν και οι περιπτώσεις αυτές 
θεωρούνταν παράλληλα αποτυχία των προξενητάδων και προσβολή των γονιών. Όταν το 
συνοικέσιο τελείωνε αισίως, αμέσως μετά κανόνιζαν την ημερομηνία των χαρτωμάτων, 
όπου συνέτασσαν και το προικοσύμφωνο, πράγμα που θεωρείτο άκρως απαραίτητο. Οι 
δύο νέοι έμεναν χαρτωμένοι (αρραβωνιασμένοι) για δυο-τρία χρόνια και κάποτε μέχρι 
και πέντε χρόνια μέχρι να κτιστεί το σπίτι τους και να μεγαλώσει λίγο η κοπέλα που 
μερικές φορές ήταν κάτω των δεκαπέντε χρόνων.
Στα παλιά χρόνια το νέο σπιτικό είχε υποχρέωση να το κτίσει ο γαμπρός και ακόμα έπρεπε 
να κατέχει και κτήματα και ζώα. Υποχρέωση της νύμφης ήταν να ετοιμάσει την προίκα 
της σε ρουχισμό, όπως σεντόνια, μαξιλαροθήκες, κεντήματα, μαντηλιές, μαντήλια και 
άλλα. Πιο παλιά οι χαρτωμένοι μέχρι να παντρευτούν δεν μπορούσαν να συναντιούνται 
και να μένουν στο ίδιο σπίτι. Εκεί όπου οι νεόνυμφοι κατάγονταν από διαφορετικά χωριά 
ο γάμος γινόταν πάντα στο χωριό της νύμφης, όπου όλοι μαζί διασκέδαζαν για τέσσερις 
και πλέον μέρες.
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Ο ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΑΡΜΙ
Μετά από πολλές ετοιμασίες όπως πλύσιμο των μαλλιών του κρεβατιού, ψήσιμο των 
ψωμιών και των γλυσταρκών για το κάλεσμα, το ασπρόγιασμα του σπιτιού, γενικές 
καθαριότητες μέσα και έξω από το σπίτι, ο γάμος διαρκούσε μέχρι και πέντε ημέρες. 
Άρχιζε δηλαδή από το Σάββατο και τέλειωνε την Τετάρτη και πολλές φορές γινόταν και 
αντίγαμος την επόμενη Κυριακή.
Επιπρόσθετα, φροντίδα των γονιών ήταν και η εξασφάλιση του βιολάρη και του λαουτάρη. 
Στο Κάρμι επί Τουρκοκρατίας απέφευγαν να παίζουν βιολιά και ο γάμος γινόταν αθόρυβα 
για να μην προκαλούν έτσι την προσοχή των Τούρκων, οι οποίοι είχαν σαν όρο την πρώτη 
νύχτα του γάμου να κοιμάται με τη νύμφη ο αγάς της περιοχής. Λέγεται δε ότι στο Κάρμι 
κάποιος γαμπρός ντύθηκε νύμφη και σκότωσε τον Τούρκο που ήθελε να κοιμηθεί με τη 
νύμφη. Έκτοτε το Κάρμι το ονόμασαν και «Σούλι».
Το κάλεσμα γινόταν λίγες μέρες πριν τον γάμο με κερί ή γλυσταρκά και προσκαλούνταν 
όλο το χωριό.
Το Σάββατο μια μέρα πριν τον γάμο, γινόταν το ράψιμο του κρεβατιού.
Το απόγευμα του Σαββάτου προσκαλούσαν τις κουμέρες (κουμπάρες), τις συγγένισσες 
και τις φίλες της οικογένειας για το ράψιμό του. Έφερναν μαζί τους και τις μερρέχες τους, 
γεμάτες ροδόσταγμα και ράντιζαν τους παρευρισκόμενους. Αργά το απόγευμα ο ιερέας 
ευλογούσε και άρχιζε η τελετή για το ράψιμο του κρεβατιού.
Πρώτα πρώτα οι κοπέλες χόρευαν τα προικιά μέσα σε μεγάλα πανέρια και τσέστους, 
ενώ οι βιολάρηδες έπαιζαν και τραγουδούσαν ανάλογα τραγούδια. Αφού άπλωναν στο 
πάτωμα ψάθες ή σεντόνια, τοποθετούσαν πάνω το κρεβατόντυμα που ήταν βαμβακερό ή 
λινό. Ο βιολάρης τραγουδούσε το «ώρα καλή τζι’ ώρα χρυσή τζι’ ώρα ευλογημένη, τούντη
δουλειά π’ αρχίσαμε να βκει στερεωμένη». Παράλληλα οι κοπέλες άρχιζαν προσεκτικά 
το άπλωμα των μαλλιών, ώστε να είναι ομοιόμορφο το πάχος παντού, για να είναι το 
κρεβάτι απαλό και μαλακό. Αφού τελείωνε το άπλωμα των μαλλιών, έβαζαν από πάνω το 
δεύτερο κρεβατόντυμα και τότε άρχιζαν να ράβουν και να τραγουδούν με τη συνοδεία 
του βιολιού και του λαούτου. Τοποθετούσαν τους τέσσερις σταυρούς από κόκκινο χρώμα
στις τέσσερις γωνιές (καντούνια) και έβαζαν και στο κέντρο του κρεβατιού ένα μαντήλι 
όπου οι συγγενείς και οι φίλοι πλούμιζαν τους βιολάρηδες.
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Συνηθιζόταν δε μετά το ράψιμο να κυλούν ένα μικρό όμορφο αγοράκι μέσα στο κρεβάτι 
τρεις φορές για γούρι του αντρογύνου έτσι ώστε να γεννήσει ένα όμορφο γιο. Τότε η 
μητέρα της νύμφης κάπνιζε το κρεβάτι τρεις φορές και ο κουμπάρος έπαιρνε το κρεβάτι 
στους ώμους του και το χόρευε και μετά το τοποθετούσε στη νυμφική κλίνη. Τότε ο 
κουμπάρος αποχωρούσε από το δωμάτιο και έμπαιναν οι κουμέρες και το έστρωναν 
με προσοχή και έβαζαν πάνω όλα τα προικιά όπως σεντόνια, κεντητά λινά, μεταξωτά, 
καμπριά, για να τα δουν οι περίεργοι και να τα κουτσομπολεύσουν με τους άλλους 
χωριανούς. Τα τραγούδια που έλεγαν κατά το ράψιμο του κρεβατιού ήταν τα πιο κάτω:

Ώρα καλή, τζ’ ώρα γρουσή τζ’ ώρα ευλοημένη
τούντη δουλειά π’ αρχίσαμεν να φκει στερεωμένη
Φέρτε ελιά καπνίστε τες τζιαι πιάννει τες τ΄αμμάτιν
εφτα’ νε μονοστέφανες που ράφκουν το κρεβάτιν
Βάρτε τους τέσσερεις σταυρούς στα τέσσερα καντούνια
να ππέφτουσιν οι νιόνυμφοι σαν τα φιλικουτούνια
Κάμετε τέσσερεις σταυρούς τζιαι έναν μεσ’ την μέση
για να τ’ αρέσει του γαμπρού την ώραν πόν’ να ππέσει
Φωνάξετε της μάνας της να’ ρτη να δει κρεβάτι
πκιάστε τζ’ ελιά καπνίστε την τζιαι πκιάννει την τ’ αμμάτιν
Φωνάξετε τους συγγενείς κοντά για να βουρίσουν
κρεβάτιν εν’ που ράφκουμεν να’ ρτουν να το πλουμίσουν.



ΜΕΡΟΣ Α 71

ΚΥΡΙΑΚΗ - ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
Η Κυριακή ήταν η μέρα του γάμου και την περίμεναν όλοι με ανυπομονησία. Από 
πολύ νωρίς οι συγγενείς και οι φίλοι του ζευγαριού άρχιζαν τις προετοιμασίες. Οι 
δραστηριότητες της ημέρας αυτής ήταν κυρίως οι φροντίδες για την ετοιμασία και το 
ψήσιμο των φαγητών.
Στα πιο παλιά χρόνια, τα φαγητά που συνήθιζαν να μαγειρεύουν ήταν κοτόπουλα 
(όρνιθες) βραστά, μακαρόνια βραστά, κολοκάσι με κρέας, πατάτες στον φούρνο, 
σαλάτες, κεφτέδες και άλλα. Λίγα χρόνια πριν την εισβολή του 1974 όλες οι παλιές 
συνήθειες άρχισαν να αλλάζουν και το γαμήλιο τραπέζι έπαιρνε μια πιο πλούσια μορφή 
με ψητά στους φούρνους, μακαρόνια του φούρνου, κεφτέδες, κουπέπια και σαλάτες.
Οι κουμέρες βοηθούσαν τη νύμφη να λουστεί, να βάλει το νυμφικό της και μετά, με 
συνοδεία της μουσικής, την στόλιζαν όσο μπορούσαν πιο καλά. Της τραγουδούσαν 
ωραία τραγούδια για τον γάμο και άλλα για να εκφράσουν τη λύπη τους που θα την 
αποχωρίζονταν. Η νύμφη πολλές φορές συγκινούνταν και ήταν μελαγχολική. Καθ’ όλη 
τη διάρκεια του στολίσματος της νύμφης, οι βιολάρηδες και οι συγγενείς τής έλεγαν 
διάφορα τραγούδια όπως:

Α’ για στολίστε την καλά την μαρκαριταρένην
απού την έσιει η μάνα της μεσ’ τα γρουσά χωσμένην.
Σήμερα λάμπει ο ουρανός σήμερα λάμπει η μέρα
Σήμερα στεφανώνεται ατός την περιστέρα.
Έ την δαμέ τζιαι δέτε την τζ’αν έσιει αΐπιν πέτε
Εν’ σαν τον ήλιον τον γρυσόν την ώραν που γεννιέται.
Σήμερα μαύρος ουρανός σήμερα μαύρη μέρα
σήμερα ‘ποχωρίζεται παιδίν που την μητέραν.
Φωνάξετε της μάνας της να’ρτει να την ιζώσει
τζιαι να της βάλει την ευτζιήν τζιαι να την παραδώσει.
Φωνάξετε τον τζιύρην της να’ρτει να την ιζώσει
τζιαι να της βάλει την ευτζιήν τζιαι να την παραδώσει.
Φωνάξετε των αδερφιών να’ρτουν να την ιζώσουν
τζιαι να της βάλουν την ευτζιήν τζιαι να την παραδώσουν.
Φωνάξετε της μάνας της να’ρτει να την καπνίσει
τζιαι να της δώκει την ευτζιήν να την ποσιαιρετήσει.
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Όταν τελείωνε το στόλισμα και το κάπνισμα, οι βιολάρηδες πήγαιναν στο σπίτι του 
γαμπρού όπου εκεί βρίσκονταν οι κουμπάροι, οι συγγενείς, οι φίλοι του γαμπρού, και ο 
κουρέας με τα σύνεργά του. Άρχιζε η τελετή για το ξύρισμα του γαμπρού με τη συνοδεία 
των βιολιών και έλεγαν διάφορα τραγούδια όπως:

Σήμερα λάμπει ο ουρανός σήμερα λάμπ’ η μέρα
ξιουρίζουν τζιαι τον νιόγαμπρον με την πολλήν μανιέραν.
Παρπέρη τα ξιουράφκια σου καλά να τα ‘κονίσεις
για να ξιουρίσεις τον γαμπρόν, να μεν τον τυραννήσεις.
Βάρτου κολώνιαν πολλή, σασ’ του τζιαι τα μαλλιά του
βάρτου τζιαι ροδοστέμματα στα καμαρόφρυδά του.
Φωνάξετε της μάνας του να’ρτει να τον καπνίσει
τζιαι να του δώσει την ευτζήν να τον ποσιαιρετίσει.
Φωνάξετε τον τζιύρην του, νά ‘ρτει να τον καπνίσει
Τζιαι να του βάλει την ευτζήν, να τον ποσιαιρετίσει.

Όταν τελείωνε και το στόλισμα του γαμπρού, ξεκινούσαν όλοι μαζί με τη συνοδεία των 
βιολιών, για να παραλάβουν τη νύμφη. Προπορεύονταν τα βιολιά και ακολουθούσε 
ο ιερέας με τον θυμιατό στο χέρι, και μετά ο γαμπρός στηριζόμενος στο μπράτσο του 
πατέρα ή του νονού του. Όταν περνούσαν από το σπίτι της νύμφης η πομπή μεγάλωνε 
με τη νύμφη να ακουλουθεί τον γαμπρό και αυτή στηριζόμενη στο μπράτσο του πατέρα
της μέχρι που έφταναν στην εκκλησία.
Εκεί συναντιόταν το ζευγάρι και ο γαμπρός φιλούσε τη νύμφη. Στη συνέχεια, έμπαιναν 
όλοι μέσα στην εκκλησία και άρχιζε το μυστήριο του γάμου. Δίπλα στον γαμπρό στεκόταν 
ο κουμπάρος και δίπλα στη νύμφη στεκόταν η πρωτοκουμέρα. Δίπλα το τραπέζι με τους 
αρραβώνες, το ευαγγέλιο, το πιάτο με το σιτάρι και τα νομίσματα. Στα πιο παλιά χρόνια
έβαλλαν μόνον έναν κουμπάρο και μίαν κουμέρα.
Κατά το μυστήριο και όταν ο ιερέας έλεγε «η δε γυνή να φοβείται τον άντρα» ο γαμπρός 
έπρεπε να πατήσει το πόδι της νύμφης. Αν συνέβαινε το αντίθετο θα τον κοροίδευαν οι 
φίλοι και οι άλλοι νέοι του χωριού. Όταν ο ιερέας έψαλλε το «Ησαΐα χόρευε» ράντιζαν το 
αντρόγυνο με σιτάρι και με ρύζι και με τα νομίσματα μέσα και οι μικροί τότε αγωνίζονταν 
ποιος θα πάρει κανένα νόμισμα. Κατά τον πιο πάνω ψαλμό, οι κουμπάροι χτυπούσαν
στην πλάτη τόσο τον γαμπρό όσο και τον κουμπάρο. Οι κουμπάροι και οι κουμέρες 
έγραφαν τα ονόματά τους πάνω στην κορδέλα των στεφάνων. Σήμερα δυστυχώς, τα 
έθιμα αυτά πάνε να εκλείψουν. Όταν τελείωνε το μυστήριο οι γονείς του αντρογύνου 
πρώτα και μετά οι άλλοι συγγενείς, φιλούσαν τα στέφανα του αντρογύνου.
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Σαν τελείωνε το μυστήριο και πάλι σε πομπή μπροστά τα βιολιά και μετά το αντρόγυνο με 
τον κόσμο, οδηγούνταν όλοι στο νέο σπίτι του αντρογύνου.
Κατά την πορεία οι οικοκυρές σταματούσαν τη γαμήλια πομπή έξω από τα σπίτια τους και 
αφού τους κάπνιζαν, τους ράντιζαν με ροδόσταγμα με τις μερρέχες τους. Όταν έφταναν 
στο σπίτι, το ανδρόγυνο έπαιρνε τη θέση του και ακολουθούσε η χαιρέτιση. Αν ήταν 
καλοκαίρι στέκονταν έξω στην αυλή και αν ήταν χειμώνας μέσα στον ηλιακό. Πιο παλιά, οι 
συμπέθεροι ράντιζαν τον κόσμο που χαιρετούσε με ροδόσταγμα που είχαν στις μερρέχες 
τους. Το κέρασμα ήταν ένας κουραμπιές (εύγεστο μικρό γλύκισμα που έφτιαχναν και 
έψηναν μέρες πριν τον γάμο οι συγγενείς της νύφης). Οι κουμπάροι με ένα δίσκο στο 
χέρι που είχε μικρά ποτηράκια, προσέφεραν στους άντρες κονιάκ με κουδαμέ, σταφίδες 
ή κούννες του φιστικιού και ένα τσιγάρο σε όσους κάπνιζαν. Κάποιοι δε, αρέσκονταν να 
βάλουν το τσιγάρο στο αυτί τους.
Ακολούθως όλοι κάθονταν στα στρωμένα τραπέζια, έτρωγαν και διασκέδαζαν με 
τα βιολιά να παίζουν μέχρι τις πρωινές ώρες, με τους νέους και τις νέες να χορεύουν. 
Στους μερακλήδες νέους και νέες δινόταν η ευκαιρία να επιδείξουν τις χορευτικές τους 
ικανότητες, τη λεβεντιά και τη χάρη που διέθεταν και πίστευαν με αυτό τον τρόπο ότι 
θα ενθουσίαζαν τους παρευρισκόμενους και ιδιαίτερα τα αγαπημένα τους πρόσωπα που 
παρακολουθούσαν εκ του σύνεγγυς τα δρώμενα. Στο σημείο αυτό θα ήταν παράλειψη 
να μην αναφέρω ότι Καρμιώτες χορευτές και συγκεκριμένα ο κύριος Αντρέας Αχιλλέως 
(Κούντουρος) και ο γιος του Παναγιώτης διέπρεπαν κάθε χρόνο και σάρωναν τα βραβεία 
στον χορό του δρεπανιού σε διάφορους διαγωνισμούς. Τέτοιοι χοροί ήταν για τους άντρες 
οι καρσιλαμάδες, ο χορός του δρεπανιού, οι συρτοί και τα ζεϊμπέκικα και σε δεύτερη μοίρα 
τα τσιφτετέλια και τα χασάπικα. Στους γυναικείους ομαδικούς χορούς κυριαρχούσαν οι 
καλαματιανοί και τα χασαποσέρβικα. Υπήρχαν και οι μικτοί χοροί όπως το ταγκό και το 
τσιφτετέλι. Χαρακτηριστικός και πολύ διασκεδαστικός ήταν και ο χορός της σκούπας, 
όπου πολλά ζευγάρια χόρευαν ταυτόχρονα στην πίστα ταγκό και ένας άντρας μόνος 
του κρατούσε μια σκούπα ή σαρκά και σκούπιζε την πίστα και σε ανύποπτο χρόνο η 
μουσική διακοπτόταν και στα γρήγορα έπρεπε τα ζευγάρια να αλλάξουν καβαλιέρους 
με σκοπό πάντα να μην τους μείνει η σκούπα. Όποιου έμενε η σκούπα, δηλαδή όποιος 
έμενε αζευγάρωτος, τον γιουχάιζαν μέχρι και την επόμενη διακοπή του χορού όπου θα 
ξαναγινόταν νέα αλλαγή καβαλιέρων. Η διαδικασία αυτή σκορπούσε πολύ γέλιο τόσο 
στους συμμετέχοντες στον χορό όσο και σε όλους όσοι παρακολουθούσαν. Μετά από 
κάθε χορό έπρεπε τόσο οι χορευτές όσο και οι συγγενείς και φίλοι τους να πλουμίσουν το 
πιάτο των βιολάρηδων. Θα ήταν παράλειψη, αν δεν αναφερθώ και σε κάποια έκτροπα ή 
μικροπαρεξηγήσεις που προκαλούσαν κάποιοι που έπιναν λίγο παραπάνω και έβρισκαν 
την ευκαιρία να βγάλουν τα απωθημένα τους.
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Σε ανύποπτο χρόνο, στη μέση πάντα της διασκέδασης και προτού αρχίσουν να φεύγουν οι 
καλεσμένοι λόγω κούρασης, έβγαινε στην πίστα το αντρόγυνο για τον καθιερωμένο χορό 
τους κατά τη διάρκεια του οποίου συγγενείς και φίλοι του ζευγαριού τούς πλούμιζαν, 
καρφιτσώνοντας στο νυμφικό της νύμφης και στο κοστούμι του γαμπρού χαρτονομίσματα 
(στο κατά δύναμη) όπου σχημάτιζαν μεγάλες λωρίδες με χαρτονομίσματα να κρέμονται 
από τους ώμους μέχρι τα πόδια. Στις πιο εύπορες οικογένειες οι συμπέθεροι έβρισκαν 
την ευκαιρία να κάνουν και επίδειξη του πλούτου τους καρφιτσώνοντας πολλά 
χαρτονομίσματα στα παιδιά τους. Πολλές φορές μάλιστα υπήρχε και ένας αθόρυβος και 
υγιής συναγωνισμός που αφορούσε αυτόν που θα έβαζε περισσότερα. Κατά τη διάρκεια 
του χορού του ανδρογύνου τους τραγουδούσαν διάφορα τραγούδια όπως:

Χόρεψε νύμφη χόρεψε να λύσεις τα παπούτσια,
τζι’ ας έν καλά ο νιόγαμπρος γοράζει σου τζινούρκα
   ή
Α νιόγαμπρε τη νιόνυμφη να μεν την εμαλλώνεις,
σαν τη βασιλιτζιά στη γη να την εκαμαρώνεις.

Μετά τον χορό του ανδρογύνου χόρευαν οι συμπέθεροι και οι συμπεθέρες και 
ακολουθούσαν οι κουμπάροι με τις κουμέρες. Ακολουθούσαν και πάλι χοροί που 
σκορπούσαν το γέλιο και τη διασκέδαση στους παρευρισκομένους. Οι πιο αστείοι χοροί 
ήταν ο χορός του πιπερκού και ο χορός του Νικολή. Τον χορό του πιπερκού χόρευαν μόνο 
οι άντρες πιασμένοι χέρι με χέρι σε σχήμα κύκλου. Ο αρχηγός κρατούσε μια μαντηλιά 
που τη χρησιμοποιούσε σαν ράβδον, έδινε διάφορες διαταγές ενώ έπαιζαν τα βιολιά τον 
σκοπό και όποιος αρνιόταν να εκτελέσει τη διαταγή, έτρωγε ξύλο με τη μαντηλιά. Σαν 
χόρευαν, τραγουδούσαν και το πιο κάτω τραγούδι:

Συναχτείτε βρε κοπέλια να σας μάθω μίαν τέχνη
πώς το τρίφουν το πιπέρι, σκάπουλλοι τζιαι παντρεμένοι.
Τρίφουν το τζιαι στίφουν το, πάλαι ξανατρίφουν το
τρίφουν το στον πισινό τους.

Έπρεπε όλοι οι χορευτές να καθίσουν χαμαί και να τρίφουν τον πισινό τους. Όποιος δεν 
υπάκουε, έτρωγε ξύλο με τη μαντηλιά.
Ακολουθούσε ο χορός του «Νικολή» όπου στο πίσω μέρος της βράκας ή του παντελονιού 
ενός καλού χορευτή, καρφίτσωναν ένα κομμάτι χαρτί από εφημερίδα ή ό,τιδήποτε άλλο 
χαρτί και αυτός χόρευε στον σκοπό του «Νικολή».

Νικολή, Νικολή, θα σε κάψω θα το δεις
δεν μπορείς δεν μπορείς να μ’ ανάψεις δεν μπορείς.
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Ένας άλλος χορευτής προσπαθούσε να ανάψει την εφημερίδα, που κρεμόταν στον πισινό 
του πρώτου, ενώ αυτός με διάφορες κινήσεις ή ελιγμούς τον απέφευγε προκαλώντας 
έτσι το γέλιο στους παρευρισκομένους. Στο τέλος της βραδιάς με σκοπό την αποχώρηση 
και του τελευταίου χορευτή, οι βιολάρηδες έπαιζαν τον «πολογιαστόν» σαν σήμα 
κατατεθέν της αποχώρησης. Ο χορός αυτός ήταν κυρίως μια σούστα ή χασαποσέρβικος 
σε γρήγορο μάλιστα ρυθμό, έτσι ώστε να κουράσουν γρηγορότερα τους χορευτές και 
να σταματήσουν. Τότε η διασκέδαση σταματούσε και πήγαιναν όλοι στα σπίτια τους 
περιμένοντας την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα για το πιο κάτω πρόγραμμα.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
Στα πιο παλιά χρόνια οι συμπεθέρες επιθεωρούσαν νωρίς το πρωί το νυμφικό κρεβάτι, 
για να δουν από πρώτο χέρι τα αίματα της παρθενιάς της νύμφης στα σεντόνια (κορασάτα 
της νύμφης). Εκεί όπου τα αποτελέσματα ήταν θετικά ακολουθούσαν χαρές και πανηγύρια 
και μεταδιδόταν αμέσως σε όλο το χωριό. Αλίμονο στην αντίθετη περίπτωση, όπου δεν 
υπήρχαν τα ενδεδειγμένα σημάδια της παρθενιάς και ακολουθούσε σιωπή και πρόσωπα 
σκυθρωπά και ο γάμος μπορούσε ακόμα και να διαλυθεί. 

Γάμος στο Κάρμι τη δεκαετία 1950.
Βιολάρης ο Νικολής του Γιαννή 
Πίστου (Τσιαγκλή) 
Φωτογραφία Χρίστος Κωλέτης.
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Μεταξύ σοβαρού και αστείου υπήρχε και το πείραγμα του αντρογύνου από φίλους και 
γνωστούς για το σφάξιμο πάνω στα σεντόνια μικρών περιστεριών, για να καλύψουν 
τυχόν αμαρτίες της νύμφης. Επίσης, τα αίματα αυτά φανέρωναν ταυτόχρονα και την 
ικανότητα του γαμπρού στην εκτέλεση των συζυγικών του καθηκόντων. Το βράδυ άρχιζε 
το φαγοπότι με πουρέκια, πισσίες και άλλα γλυκαντικά που έψηναν κατά τη διάρκεια της 
μέρας. Η νύμφη φορούσε το δευτεριάτικο της φόρεμα και καθόταν δίπλα στον γαμπρό 
κοντά στα βιολιά, όπου και οι δύο μαζί παρακολουθούσαν τους χορούς. Όποιος ήθελε 
να τραγουδήσει χτυπούσε ρυθμικά με τα πιρούνια τα ποτήρια σύνθημα κατατεθέν, για 
να κάνουν ησυχία οι υπόλοιποι. Το φαγοπότι συνεχιζόταν μέχρι και τις πρωινές ώρες με 
χορούς, τσιαττίσματα και αλληλοπειράγματα.

ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
Στο φαγοπότι της Τρίτης λάμβαναν μέρος κυρίως οι συγγενείς, οι κουμπάροι και οι 
κουμέρες του αντρογύνου. Μετά το μεσημέρι οι κουμπάροι περνούσαν με τη συνοδεία 
των βιολιών από τα σπίτια των συγγενών και φίλων του αντρογύνου και μάζευαν όρνιθες 
για το τραπέζι της νύχτας. Τις κρέμαζαν σε ένα κοντάρι που τοποθετούσαν στους ώμους 
δύο από τους κουμπάρους. Αφού τις έσφαζαν και τις καθάριζαν, τις έβραζαν και με 
το ζουμί τους έψηναν μακαρόνια βραστά. Πρέπει εδώ να σημειώσω ότι στα πιο παλιά 
χρόνια τα μακαρόνια τα έφτιαχναν οι συγγενείς του αντρογύνου.
Ακολουθούσε και πάλι γλέντι με χορούς και τραγούδια μέχρι αργά τα μεσάνυχτα.
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ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΣΤΟ ΚΑΡΜΙ
Ένα πολύ παλιό έθιμο στη μικρή κλειστή κοινότητα του Καρμιού ήταν και ο περίπατος 
στην πάνω γειτονιά κάθε Κυριακή απόγευμα. Οι νέοι και οι νέες του χωριού περίμεναν με 
ανυπομονησία το απόγευμα κάθε Κυριακής, για να βάλουν τα καλά τους, να στολιστούν 
και να σεργιανίσουν στα στενά πέτρινα δρομάκια της πάνω γειτονιάς, μέχρι και την 
τοποθεσία «Χωραφούδκια» στα δυτικά του χωριού, με ένα και μοναδικό σκοπό. Να 
συναντήσουν τους αγαπητικούς τους, να τους μιλήσουν έστω και για λίγο, που πολλές 
φορές έστω και μια ματιά φανέρωνε πολλά γι’ αυτούς.
Κάποιοι τολμούσαν και παρέβαιναν τους αυστηρούς και άγραφους νόμους της κλειστής 
κοινωνίας, που απαγόρευε οτιδήποτε μπορούσε να θεωρηθεί ότι παραβίαζε τους 
κανόνες τιμής. Άλλοι πάλιν αρκούνταν μόνο και μόνο με την οπτική διαπίστωση, ότι είναι 
καλά και με ένα γνέψιμο ή μια χαιρετούρα, θεωρούνταν αρκούντως ικανοποιημένοι και 
ευτυχισμένοι συνάμα. Η κάθε κίνηση παρακολουθόταν και τύγχανε ειδικής ανάλυσης 
από τις άλλες παρέες, που παρακολουθούσαν με τρόπο το κάθε συμβάν, πράγμα που 
τους έδινε τροφή στις συζητήσεις τους στα καφενεία και στις γειτονιές. Δεν ήταν λίγες 
οι περιπτώσεις που μεγαλοποιούσαν κιόλας τα γεγονότα, κάποτε για το καλό και κάποτε 
απλά για τη δημιουργία σκανδάλων. Θα ήταν βέβαια παράλειψή μου να μην αναφέρω τον 
ένα και μοναδικό σταθμό της πορείας του περιπάτου που δεν ήταν άλλος από τον γνωστό 
σε όλους τους Καρμιώτες «ρότσο» (τελικός προορισμός του περιπάτου σε αδιέξοδο 
δρόμο) πολύ κοντά βόρεια από το σπίτι του Γιαννακού Γιωργαλλή. Εδώ ήταν και το τέλος 
της διαδρομής, όπου οι πολύ ερωτευμένοι έβρισκαν το μέρος σαν καταφύγιο για μια 
σύντομη συνομιλία με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Τα τελευταία χρόνια οι διαδρομές 
του περιπάτου άλλαξαν προς το νέο δημοτικό σχολείο του χωριού κατά μήκος του κύριου 
δρόμου μετ΄επιστροφής βέβαια.
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ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΟ ΣΤΟ ΚΑΡΜΙ
(καταγραφή: Γιώργος Σιαηλής)

Σημείωση: Για την απόδοση της φωνητικής των φθόγγων και των λέξεων που 
σχετίζονται με την κυπριακή διάλεκτο υιοθετήθηκαν οι προτάσεις και η καθοδήγηση 
του Κωνσταντίνου Γιαγκουλλή (2014) που βρίσκονται στον Θησαυρό της Μεσαιωνικής και 
Νεότερης Κυπριακής Διαλέκτου, και ιδιαίτερα εκείνες στη σελίδα 9.

1.  Αδ δεδ δουλέψεις μισταρκός, εγ γένεσαι αφέντης.
2.  Αδκιασερός παπάς θάφκει τσ’αι τους ζωντανούς.
3.  Άδρωπος αγράμματος ξύλον απελέτσ’ητον.
4.  Άδρωπος πεμπάμενος με δέρνεται με σκοτώνεται.
5.  Άε πεύκους για ιλάρκα!
6.  Αθ θέλει ο γείτος σου παντρεύκεις τα παιδκιά σου.
7.  Άθθρωπος εν ο τόπος τσ’ ο τόπος γέρημος.
8.  Ακόμα εν τον είαμεν τσ’αι Γιάννην τον εβκάλαμεν.
9.  Άκουε πολλά τσ’αι πίστευκε λλία.
10.  Ακτυπούν του παπά με τα πρόσφορα.
11.  Άλλοι έχουν το όνομα τσ’ άλλοι έχουν τηχ χάρη.
12.  Άλλοι ψυχομαχούν, τσ’ άλλοι καυλομαχούν.
13.  Άμα σε έσ’ει ανάγκην, χωρεί τον η τρύπα του βελονιού.
14.  Άμαν ακούεις για σύκα πολλά, πιάννε μιτσίν καλάθιν.
15.  Άμαν λείψ’ ο κάττος χορεύκουν τα ποντίτσ’α.
16.  Αν δεν είσ’εν πελλούς, οι φρένιμοι εν εζιούσαν.
17.  Αν ήταν καλή η πομισσ’αρκά, εκάμναν την τσ’αι στες γεναίτσ’ες.
18.  Αν ι-ψωρκάσει ο γείτος σου, τσ’ έσού βοτάνια γύρευκε.
19.  Αν μεν κλάψει το μωρόν, φαΐν η μάνα του εν του δκιά.
20.  Αν μεν φατσ’ήσεις στο ανώβλιν έθ θωρείς το κατώβλιν.
21.  Αναέλασεν η αίγια της κουέλλας.
22.  Ανάττεμαν τον που γρωστεί τσ’αί ‘πόσ’ει να πιερώσει.
23.  Απ’ αντραπεί τσ’ αγκαστρωθεί κακόν αγκάστριν έσ’ει.
24.  Από ‘ν ακρώννεται γονιού, παρά γωνιάς τσ’οιμάται.
25.  Από ‘ν φορτώννει πόσσω σου τάνα του να φορτώσει.
26.  Από ‘σ’ει γένεια, έ’ει τσ’αι τα χτένια.
27.  Από ‘σ’ει δέντρον έσ’ει σσ’ός τσ’ απόσιει σσ’ός τσ’οιμάται.
28.  Από ‘σ’ει μούγιαν μουγιάζεται.
29.  Από ‘σ’ει πούζαν τσ’αι παιδίν στον γάμον τι γυρεύκει.
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30.  Απόν αππέξω του χορού πολλά τραούδκια ξέρει.
31.  Απού πελλόν τσ’ απού μιτσήν να μάθεις την αλήθκειαν.
32.  Απού πονεί πα’ στον γιατρόν.
33.  Απού φυλάει τα ρούχα του έσ’ει τα μισά.
34.  Ασσ’ημοφόρε τσ’αι μεν ρυάς.
35.  Αφήκαμεν τα θέρη μας τσ’αι ξικανναουρίζουμεν.
36.  Βάδωσε τσ’αι ρομάνισε, τσ’ όποθθεν θέλεις έμπα.
37.  Βαφτίζω τσ’αι μυρώννω τσ’ αν ι-ζήσει έζησεν.
38.  Βουνόν με βουνόν εν ι-σμίει.
39.  Γάρος οκνιάρης εν τσ’αι βαρυγομαρκάρης.
40.  Γείτον έσ’εις, θεόν έσ’εις.
41.  Για το κορωνίν εμείναμεν άσποροι.
42.  Για τούτον κλαίει ο στραός που έθ θωρεί τον ήλιον.
43.  Για χάριν της βασιλιτσ’άς ποτίζεται τσ’ η γλάστρα.
44.  Γιορτή δική μου παραμονή δική σου.
45.  Γλώσσαν λίην τσ’αι ζωήν γλυτσ’ιάν.
46.  Δείξε μου τον φίλον σου, να σου πω ποιος είσαι.
47.  Δείσε τον γάρον τσ’αμέ που θέλει ο μάστρος του τσ’ ας ι-ψοφίσει.
48.  Δουλεύκουν οι μανικωμένοι για τους αμανίκωτους.
49.  Δώσ’ του πελλού λουκάνικον τσ’αι να σου λαλεί εζ ζαόν.
50.  Δώσ’ του χωρκάτη θάρρος τσ’ εν να μπει με τες ποδίνες μές στο κρεβάτιν.
51.  Εβάλασιν τον αλουπόν να γλέπει τες όρνιθες.
52.  Εβκάλαν μας σαν την τρίχα που το ζυμάριν.
53.  Έβκαλεν όνομαν ο θεριστής, τσ’ έππεσεν τσ’αι τσ’οιμάτουν.
54.  Εγιώ σ’ έχτισα φούρνε μου, εγιώ να σε χαλάσω.
55.  Εγιώ στραώννω τσ’αι πουλώ, τσ’ εσού άμπλεπε τσ’αι γόραζε.
56.  Εγύρισεν η φατσ’ή τσ’ εφαν το λάδιν.
57.  Εδ δανεικά τα πίσκαλα.
58.  Είδες δκυο τσ’αι παν καλά έξερε τσ’ εν’ που τον έναν.
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59.  Είπαν του πελλέ τσ’αι πέλλανεν.
60.  Είπαν του πελλέ τσ’αί πίστεψεν.
61.  Εκουτσούφλησεν ο γάρος, δος του την πουπάνω.
62.  Έλα πάππο μου να σου δείξω τ΄ αμπέλια σου.
63.  Έμπην το νερόν στ΄αυλάτσ’ιν.
64.  Εν ν’ αγκαλέσω τον Θεόν μα ποιος εν να τον κρίνει.
65.  Εν τσ’ εφ φά τσ’αι κνίστου, εφ φα τσ’αι ποταβρίστου.
66.  Έναν φέσιν δκυό τσ’εφαλάες εν φορεί.
67.  Ένεν η αξία του βραστού, εν η παραπόνεσή του.
68.  Έπαρ’ τον στον γάμον σου να σου πει τσ’αι του χρόνου.
69.  Επήεν για μαλλίν τσ’ εβκήκεν κουρεμένος.
70.  Επήεν ν’ αρμαστεί ο φτωχός τσ’αι μίτσ’ανεν η νύκτα.
71.  Εππέσαν πάνω στο φαϊν σαν να ‘ππεσεν ακρίδα.
72.  Ετσ’ύλισεν το στούππωμαν τσ’αι ηύρεν την μαείρισσαν.
73.  Έτσι κκελλέ έτσι ξ’ουράφιν θέλει.
74.  Έφαν τον η ακρίδα.
75.  Η αγάπη εν μεσ’ στα σκατά, τσ’ αλί τον πον να ππέσει μέσα.
76.  Η αζούλα αν ήταν πούζα ήταν να πουζιάσει ο κόσμος ούλλος.
77.  Η αρρώστεια μπαίννει με το σατσ’ίν τσ’αι βκαίννει με το κουτάλιν.
78.  Η γλώσσα κόκκαλα εν έσ’ει τσαι κόκκαλα τσακκίζει.
79.  Η καλή μέρα φαίνεται που το πρωίν.
80.  Η κούζα πάει πολλές φορές στολ λάκκον μα πάει τσ’αι μιαν τσ’ εν ι-στρέφεται.
81.  Η κουφή κάμνει κουφούδκια.
82.  Η ομορκιά εν τρώεται με το κουτάλιν.
83.  Η παδκιά του γερόβου σ’ίλιες δαμαλίσιες.
84.  Η φτώσ’α θέλει καλοπέρασην.
85.  Ήντα σε κόφτει που του Χατζιαλή τ’ αρνιά, αν εν οχτώ γι’ αν εν ενιά.
86.  Θυμός του χωρκάτη ζημιά του πουντζ’ού του.
87.  Θωρώ την κωλοσυρμαδκιάν της κουφής τσ’αιθέλω να δω την τρύπα της;
88.  Καθαρός ουρανός αστραπές εφ φοάται.
89.  Κάθε αρνίν που το τσουνάριν του κρεμμάζεται.
90.  Κάθε ξύλον τον καπνόν του ξέρει.
91.  Κάθε πουλλίν τη φωνήν του σσ’έρεται.
92.  Κάθε πράμα στον τσ’αιρόν του, τσ’ ο κολοιός τον Άουστον.
93.  Κάλιον πέντε τσ’αι στο σσ’έριν παρά δέκα τσ’αι καρτέρει.
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94.  Καλός-καλός ο σ’οίρος μας τσ’ εβκήκεν χαλαζιάρης
95.  Καλώς τον κανισσ’άρην, κατά πόφερεν να πάρει.
96.  Κάμε καλόν τσ’αι ρίξε το στον γιαλόν.
97.  Κάμνει με τον νουν του μπαϊράμιν.
98. Κατά κορμίν, μανίτσ’ιν.
99.  Κατά μάναν κατά τσ’ύρην.
100.  Κατά τον δάσκαλον που πάεις έτσι γράμματα μαθθαίνεις.
101.  Κάτσε γάρε, ψόφα ώσπου να βκει τσ’αΐριν νιον.
102.  Λείπει ο Μάρτης που τη Σαρακοστήν;
103.  Λείψε που το ψυσ’ικόν να μεν σ’ εβρει το κρίμαν.
104.  Λοαρκάζεις χωρίς τον χανουτάρην.
105.  Λόγια λλία τσ’αι ζωήν γλυτσ’άν.
106.  Λόγια τσ’αι νερόν, να τα πάρ’ ο ποταμός.
107.  Λόγια τσ’αι νερόν, παίρνει τα ο ποταμός.
108.  Μάθε τέγνην τσ’αι κρέμμασ’ την στο παλλούτσ’ιν.
109.  Με μισταρκός γρονίσει, με πετεινός δκιετίσει.
110.  Με ξένα κόλλυφα, μνημονεύκει τους πεθαμμένους του.
111.  Με τον συγγενήσ σου φάε, πιε, τσ’ αλίσ’ιν-βερίσ’ιν μεν κάμεις.
112.  Μεν κάμεις τσ’ εν να βρεις.
113.  Μέσ’ το ξύλον το ξερόν καύκεται τσ’αι το γλωρόν.
114.  Μέσ’ τους στραούς βασιλεύκει ο μονόμματος.
115.  Μιάλον βούκκον βάλε τσ’αι μιάλον λόον μεν πεις.
116.  Μιτσίν γαούριν πάντα πουλάριν.
117.  Να ξέρει κανένας την πέτραν που εν να κουτσουφλίσει
 σσ’ήφκει τσ’αι σηκώννει την.
118.  Νηστεύκεις τον σ’οίρον τσ’αι τρώεις το λαρτίν.
119.  Ξένος κώλος σσ’ίλιες ξυλιές.
120.  Ξηπετσισμένος κουρκουτάς, τον άλλον κατατρέσ’ει.
121.  Ο αλουπός στον ύπνον του εθώρεν πετεινάρκα.
122.  Ο βήχας τσ’ τ’ αγκάστριν εν κρύφκουνται.
123.  Ο βους εψόφησεν, η πομισ’αρκά εξηλώθην.
124.  Ο βρεμένος εφ φοάται τα νερά.
125.  Ο Θεός άμα θέλει να χάσει τον λύμπουρον διά του φτερά.
126.  Ο Θεός αρφανά κάμνει, μα κακορίζικα εν κάμνει.
127.  Ο Θεός βαώννει πόρτες τσ’ αννοίει καμαρόπορτες.
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128.  Ο καθένας τα κάρβουνα στην πίτταν του τα τραβά.
129.  Ο καλός ο νοικοτσ’ύρης ξέρει τσ’ άλλον μονοπάτιν.
130.  Ο κάττος την κάτταν, τσ’ η κάττα τα καττούδκια.
131.  Ο κάττος τσ’ αν εγέρασεν τα νύσ’α που ‘σ’εν έσ’ει.
132.  Ο λόος ο καλός βκάλλει την κουφήν που την τρύπαν της.
133.  Ο μακρύς τρώει τα σύκα, τσ’ ο κοντός τα συκόφυλλα.
134.  Ο μάντης ρήγας τσ’ αγ γενεί πάλε μαντιές μυρίζει.
135.  Ο νους του εν πουπάνω που την τσ’εφαλήν του.
136.  Ο παθών εν ο γιατρός.
137.  Ο πελλός εποτσ’οιμήθην τσ’αι πελλόν όρομαν είδεν.
138.  Ο πελλός θέλει τον αντίπελλον του.
139.  Ο πελλός με δέρνεται με σκοτώνεται.
140.  Ο σκάπουλλος τσ’ η κορασιά εν εις τον τελλάλην.
141.  Ο σσ’ύλλος τσ’ει που τρώει λάσσει.
142.  Ο τσ’αιρός πουλεί τα ξύλα τσ’ η φουρτούνα τα γοράζει.
143.  Οι τοίσ’οι έχουν αφκιά τσ’αι οι βραμοί αμμάθκια.
144.  Όποιος ανακατώννεται μεσ’ τα πίτερα τρών τον οι όρνιθες.
145.  Όποιος βιάζεται σκονταύκει.
146.  Όποιος έθ θέλει να πάει στον μύλον πέντε μέρες κοσσ’ινίζει.
147.  Όποιος εν αντρέπεται ο κόσμος εδ δικός του.
148.  Όποιος εν ειδεν βουνά τασ’αι κάστρη είδεν τον φούνον τσ’αι ποθαμμάστην.
149.  Όποιος εν έσ’ει νουν έσ’ει πόδκια.
150.  Όποιος εν ι-μπορεί να δέρει τον γάρον δέρνει το σάμαν.
151.  Όποιος έσ’ει γιον, της κρεμμάλλας, να μεν της αναγελάσει
 τσ’ όποιος έσ’ει κόρην της πουτάνας, να μεν της αναγελάσει.
152.  Όποιος έσ’ει μέλι πολλύν, βάλλει τσ’αι μεσ’ στα κουτσ’ά.
153.  Όποιος έσ’ει την ένοιαν ας έσ’ει τσ’αι τα γένεια.
154.  Όποιος έχ χουμίζει το σπίτιν του, ππέφτει τσ’αι τσιλλά τον.
155.  Όποιος θέλει ν’ αγαπήσει, πρέπει να χασομερήσει· πρέπει
 άσπρα να ξοδκιάζει τσ’αι να μεν τα λοαρκάζει.
156.  Όποιος καπνίζει μαειρεύκει;
157.  Όποιος λουτουρκά δκυο εκκλησ’ές της μιας γελά της.
158.  Όποιος λυπάται το ψουμίν του κάττου, τρων του οι ποντιτσ’οί τα ρούχα του.
159.  Όποιος συμφωνά στον σπόρον στ΄αλώνια εμ μαλλώνει.
160.  Όποιος φκάλλει τον λούκκον του άλλου ππέφτει τσ’είνος μέσα.
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161.  Ούλλοι λέσιν τσ’αι πολέσιν τσ’ ο στραός τσ’ει που πονεί.
162.  Ούλλον τον βουν εφάαμεν τον τσ’αι έμεινεν ο νούρος.
163.  Παπούτσιν που τον τόπον σου, τσ’ ας εν κομμαδκιασμένον.
164.  Παρά να βκει το όνομα σου, κάλιον να φκει τ’ αμμάτιν σου.
165.  Πάρε πομονήν σαν παίρνουν τσ’ οι σ’ηράτες.
166.  Πέζε του γαδάρου λύραν να χορεύκει βίρα-βίρα.
167.  Πελλού τσ’αι Άγιου μεν τάξεις.
168.  Πέρα βρέσ’ει, στην Καραμανιάν σ’ονίζει.
169.  Πόσος εν ο κάουρας, τζιαι πόσ΄η μαειρκά του.
170.  Ποτσ’εί πόννα φκει ο λόος, εν να φκει τσ’ η ψυσ’ή
171.  Ποτσ’εί που αππήησεν η αίγια, εν ν’ αππηήσει τσ’αι το ρίφιν.
172.  Που τ’ αμμάθκια φως εν είδαμεν, εν να δούμεν που βρύθκια;
173.  Που τον σιανόν ποταμόν να φοάσαι.
174.  Ππέφτουν τα ποξαμάδκια τσ’ει πον έχουν δόνκια.
175.  Ράφτης άραφτος τσ’αι σκαρπάρης ανυπόλυτος.
176.  Σ’έριν που δεμ μπορείς να το δακκάσεις φίλα το.
177.  Σσ’ύλλον πλύννεις σσ’ύλλον λούσεις, πάλε σσ’υλιές μυρίζει.
178.  Στάξη-στάξη κόλυμπος γίνεται.
179.  Στου κουφού την πόρταν όσον θέλεις βρόντα.
180.  Σύρνε αυκά πασ’ στον τοίχον.
181.  Τ'αμμάτιν πύρκον καταλυεί, τσ’ ανώγια βάλλει κάτω.
182.  Τα έξοδα του γάμου η νύμφη εν τ’ αξίζει.
183.  Τα μακριά κοντά γινήκαν.
184.  Τέθκοιαν ώραν τέθκοια λόγια.
185.  Τες δουλειές της νύχτας είδεν τες η μέρα τσ’ εγέλασεν.
186.  Τηγ γεναίκαν πον’ να πάρεις, να την δεις που το πορνόν.
187.  Το γαίμαν νερόν εν γίνεται.
188.  Το γέλιον της Παρασκευής εν κλάμαν του Σαββάτου.
189.  Το έναν σ’έριν νίφκει τ’ άλλον τσ’αι τα δκυο το πρόσωπον.
190.  Το μοναστήριν ναν καλά τσ’αι καλοήρους βρίσκει.
191.  Το νερόν τσ’οιμάται τσ’ ο σκούντρος εν τσ’οιμάται.
192.  Το πολλύν Κύρι’ ελέησον βαρκέται το τσ’ ο Θεός.
193.  Το σημμερινόν αυκόν αξίζει την αυριανήν όρνιθαν.
194.  Το σσ’οινίν του χωρκάτη μονόν εν ι-φτάννει τσ’αι διπλόν φτάννει τσ’ αρτηρά.
195.  Το χτιν τσ’αι το χτοσσ’έριν.
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196.  Το ψάριν εν που την τσ’εφαλήν που βρωμεί.
197.  Τον αγαπάς ξητίμαζε τσ’αι τον μισάς σ’αιρέτα.
198.  Τον νούρον του σσ’ύλλου εβάλαν τον μεσ στο πουμπούριν
 σαράντα μέρες τσ’ εφκάλαν τον τσ’αι πάλε ήτουν ζαβός.
199.  Τον πελλόν τσ’αι τον βιδάτον ο Θεός κουτρουμπελλά τον.
200.  Τον ποντικόν η τρύπα του εν τον εχώρεν τσ’ ετράβαν τσ’αι τριζοκολόκαν.
201.  Του γυαλλιού ό,τι του δείξεις, εν να σου δείξει
202.  Του κόσμου το αναέλαστρον ούλλους αναελά τους.
203.  Του φρενίμου χάρασσε τσ’αι του πελλού μολόα.
204.  Τραβάτε με τσ’ ας κλαίω.
205.  Τσ’ινούρκον είσαι κόσσ’ινον τσ’αι πού να σε κρεμμάσω.
206.  Τωρά εν της παπαδκιάς τα ξύλα;
207.  Ύστερα που το παϊράμιν, παϊραμτάμσορα.
208.  Φίλα σ’έριν τσ’ ας εν ξερόν.
209.  Χώρκα Χριστός τσ’α χώρκα Παναΐα.
210.  Ώσπον βραστόν το σίερον κολλά.
211.  Ώσπου να πα το μήνυμαν τσ’αι νάρτει το χαπάριν.

Τα φουρνούθκια του Γρηγόρη Ευτυχίου αντιστέκονται στον χρόνο.
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ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ
Κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής το 1974, το Κάρμι καταλήφθηκε από τον 
τουρκικό στρατό την πέμπτη μέρα του πολέμου, σε μέρες εκεχειρίας, με αποτέλεσμα 
να εκτοπιστούν όλοι οι Έλληνες κάτοικοι του χωριού, σε όλες τις ελεύθερες περιοχές, 
ενώ άλλοι έφυγαν στο εξωτερικό για μια νέα και πιο ασφαλή ζωή. Έκτοτε, οι τουρκικές 
δυνάμεις και η παράνομη κατοχική διοίκηση εμποδίζουν την επιστροφή μας στη γη που
μας ανήκει. H κοινότητα του Καρμιού έχει 12 αγνοούμενους από το 1974 και έναν από 
το 1964. Οι σημερινοί παράνομοι “κάτοικοι” της κοινότητας είναι Ευρωπαίοι σφετεριστές 
των περιουσιών μας, φίλοι των Τούρκων, που μόνο συγκατακτητές και κλεπταποδόχοι 
μπορούν να χαρακτηριστούν.
Σημειώνεται ότι στο Κάρμι δεν κατοικούν Τούρκοι, ωστόσο τα τελευταία χρόνια υπάρχει 
μια ραγδαία και παράνομη οικιστική ανάπτυξη από πολλές ευρωπαϊκές και τούρκικες 
επιχειρήσεις.

Το Μνημείο Πεσόντων και Αγνοουμένων της Κοινότητας Καρμίου στο προαύλιο του 
Προσφυγικού Σωματείου «ΚΑΡΜΙ» στη Λακατάμεια που κατασκευάστηκε από τις εισφορές 

της κηδείας του ήρωα Καρμιώτη Χριστάκη Γεωργίου Σιαηλή στις 9 Ιουλίου 2016. 
Φωτογραφία Γιώργου Σιαηλή.



‘‘Τα χελιδόνια γύρισαν την επόμενη άνοιξη
στις φωλιές τους

κάτω απ' τα μπαλκόνια μας,
η δική μας άνοιξη πόσο μακριά ειναι ακόμα; ’’

	 	 	 	 	 	 	 								Άντρια	Γαριβάλδη
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ΟΙ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΡΜΙΩΤΕΣ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ

Όνομα:  Γερμανός Ανδρέας
Πατρώνυμο:  Γεώργιος
Καταγωγή:  ΚΥΠΡΟΣ
Φύλο:  ΑΡΡΕΝ
Τόπος γέννησης: Κάρμι
Ημερ. Γέννησης:  21/04/1958 
Ημερ. Εξαφάνισης:  11/08/1974 / (16 ετών τότε)
Τόπος Εξαφάνισης:  Αστυνομικός 
 Σταθμός Κερύνειας
Στρατ. Μονάδα:  -
Στρατ. Βαθμίδα  ΠΟΛΙΤΗΣ

Όνομα: Ανδρέου (Γεωργίου) Χριστάκης
Πατρώνυμο: Ανδρέας
Καταγωγή:  ΚΥΠΡΟΣ
Φύλο:  ΑΡΡΕΝ
Τόπος γέννησης:  Κάρμι
Ημερ. Γέννησης:  04/04/1955 
Ημερ. Εξαφάνισης:  22/07/1974 / (19 ετών τότε)
Τόπος Εξαφάνισης:  Καζάφανι
Στρατ. Μονάδα:  251 Τ.Π.
Στρατ. Βαθμίδα:  ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
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Όνομα:  Γερμανός Αλέξανδρος
Πατρώνυμο:  Γεώργιος
Καταγωγή:  ΚΥΠΡΟΣ
Φύλο:  ΑΡΡΕΝ
Τόπος γέννησης:  Κάρμι
Ημερ. Γέννησης:  21/11/1953 
Ημερ. Εξαφάνισης:  11/08/1974 / (21 ετών τότε)
Τόπος Εξαφάνισης:  Αστυνομικός Σταθμός 
 Κερύνειας
Στρατ. Μονάδα:  251 Τ.Π.
Στρατ. Βαθμίδα:  ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ

Όνομα: Μπαρρή Νικόλαος
Πατρώνυμο:  Σάββας
Καταγωγή:  ΚΥΠΡΟΣ
Φύλο:  ΑΡΡΕΝ
Τόπος γέννησης:  Κάρμι
Ημερ. Γέννησης: 25/11/1953 
Ημερ. Εξαφάνισης:  03/08/1974 / (21 ετών τότε)
Τόπος Εξαφάνισης:  Περιοχή Βασίλειας
Στρατ. Μονάδα:  251 Τ.Π.
Στρατ. Βαθμίδα:  ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ

Όνομα: Δημητρίου Ιωάννης
Πατρώνυμο:  Αριστόδημος
Καταγωγή:  ΚΥΠΡΟΣ
Φύλο: ΑΡΡΕΝ
Τόπος γέννησης:  Κάρμι
Ημερ. Γέννησης:  22/10/1950 
Ημερ. Εξαφάνισης:  25/07/1974 / (24 ετών τότε)
Τόπος Εξαφάνισης:  Περιοχή Συγχαρίου
Στρατ. Μονάδα:  33 Μ.Κ.
Στρατ. Βαθμίδα:  ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
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Όνομα:  Παντούρη Κώστας
Πατρώνυμο:  Γρηγόρης
Καταγωγή:  ΚΥΠΡΟΣ
Φύλο:  ΑΡΡΕΝ
Τόπος γέννησης:  Κάρμι
Ημερ. Γέννησης:  17/07/1950 
Ημερ. Εξαφάνισης:  20/07/1974 / (24 ετών τότε)
Τόπος Εξαφάνισης:  Πικρό Νερό, 5 Μίλι Κερύνειας
Στρατ. Μονάδα:  251 Τ.Π.
Στρατ. Βαθμίδα:  ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ

Όνομα:  Σοφοκλέους Αδάμος
Πατρώνυμο:  Χαράλαμπος
Καταγωγή:  ΚΥΠΡΟΣ
Φύλο:  ΑΡΡΕΝ
Τόπος γέννησης:  Κάρμι
Ημερ. Γέννησης: 27/10/1949 
Ημερ. Εξαφάνισης:  20/07/1974 / (25 ετών τότε)
Τόπος Εξαφάνισης:  Πικρό Νερό, 5 Μίλι Κερύνειας
Στρατ. Μονάδα: 251 Τ.Π.
Στρατ. Βαθμίδα:  ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ

Όνομα:  Κωστή Γεώργιος
Πατρώνυμο:  Αθανάσης
Καταγωγή:  ΚΥΠΡΟΣ
Φύλο:  ΑΡΡΕΝ
Τόπος γέννησης: Κάρμι
Ημερ. Γέννησης:  03/05/1936 
Ημερ. Εξαφάνισης:  23/07/1974 / (38 ετών τότε)
Τόπος Εξαφάνισης:  Περιοχή Καζαφανίου
Στρατ. Μονάδα: Εθελοντής στο Ναυτικό
Στρατ. Βαθμίδα:  ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
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Όνομα:  Χ’’ Κώστα Χρίστος
Πατρώνυμο:  Ιωάννης
Καταγωγή:  ΚΥΠΡΟΣ
Φύλο:  ΑΡΡΕΝ
Τόπος γέννησης:  Κάρμι
Ημερ. Γέννησης:  27/08/1923
Ημερ. Εξαφάνισης:  26/07/1974 / (51 ετών τότε)
Τόπος Εξαφάνισης:  Άγιος Γεώργιος Κερύνειας
Στρατ. Μονάδα: -  
Στρατ. Βαθμίδα  ΠΟΛΙΤΗΣ

Όνομα:  Χ’’ Κώστα Αριστοτέλης
Πατρώνυμο:  Νικόλας
Καταγωγή:  ΚΥΠΡΟΣ
Φύλο:  ΑΡΡΕΝ
Τόπος γέννησης:  Κάρμι
Ημερ. Γέννησης:  1929
Ημερ. Εξαφάνισης:  Χειμώνας 1963 (34 ετών τότε)
Τόπος Εξαφάνισης:  Άγιος Ιλαρίωνας
Στρατ. Μονάδα:  -
Στρατ. Βαθμίδα:  ΠΟΛΙΤΗΣ

Όνομα:  Κυριάκου (Γεωργίου) Παναγής
Πατρώνυμο:  Κυριάκος
Καταγωγή:  ΚΥΠΡΟΣ
Φύλο: ΑΡΡΕΝ
Τόπος γέννησης:  Κάρμι
Ημερ. Γέννησης:  01/01/1902 
Ημερ. Εξαφάνισης:  26/07/1974 / (72 ετών τότε)
Τόπος Εξαφάνισης:  Άγιος Γεώργιος Κερύνειας
Στρατ. Μονάδα:  -
Στρατ. Βαθμίδα:  ΠΟΛΙΤΗΣ
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Όνομα:  Μορφάκη Ελπινίκη
Πατρώνυμο:  Χαράλαμπος
Καταγωγή: ΚΥΠΡΟΣ
Φύλο: ΘΗΛΥ
Τόπος γέννησης:  Κάρμι
Ημερ. Γέννησης:  01/01/1899 
Ημερ. Εξαφάνισης:  26/07/1974 / (75 ετών τότε)
Τόπος Εξαφάνισης:  Άγιος Γεώργιος Κερύνειας
Στρατ. Μονάδα: -  
Στρατ. Βαθμίδα  ΠΟΛΙΤΗΣ

Όνομα:  Τσαγγαρίδου Ευφροσύνη
Πατρώνυμο:  Κώστας
Καταγωγή:  ΚΥΠΡΟΣ
Φύλο:  ΘΗΛΥ
Τόπος γέννησης:  Κάρμι
Ημερ. Γέννησης:  01/01/1896 
Ημερ. Εξαφάνισης:  22/07/1974 / (78 ετών τότε)
Τόπος Εξαφάνισης:  Άγιος Γεώργιος Κερύνειας
Στρατ. Μονάδα:  -
Στρατ. Βαθμίδα:  ΠΟΛΙΤΗΣ
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ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΜΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΤΩΝ ΟΔΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2003
(Του Γιώργου Σιαηλή)

Τον Απρίλιο του 2003, όταν ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ραούφ Ντενκτάς αντιλήφθηκε ότι 
άρχισε να χάνει το παιχνίδι στο Κυπριακό πρόβλημα και στριμωγμένος όπως ήταν καθώς 
δεν μπορούσε πια να ελέγξει τις μεγάλες και απανωτές εξεγέρσεις των Τουρκοκυπρίων, 
οι οποίοι ένιωθαν απομονωμένοι και στριμωγμένοι, αποφάσισε μονομερώς τη διάνοιξη 
των οδοφραγμάτων. Με αυτό τον τρόπο εκμεταλλευόμενος τον μεγάλο πόθο και τη 
διακαή επιθυμία των Ελληνοκυπρίων προσφύγων να ξαναδούμε τους τόπους μας, 
σκέφτηκε ότι θα επωφελούνταν οικονομικά σε μεγαλύτερο βαθμό οι Τουρκοκύπριοι, 
διότι πολλοί θα περνούσαν καθημερινά στην πλευρά μας για εργασία και κατά δεύτερο 
λόγο οι Ελληνοκύπριοι που θα περνούν στα κατεχόμενα όλο και κάποια οικονομικά οφέλη 
θα άφηναν στην πλευρά τους. Ολόκληρος ο προσφυγικός κόσμος από την πρώτη κιόλας 
στιγμή έτρεξε στο οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας στη Λευκωσία, για να διευθετήσει τη 
μετάβασή του στα κατεχόμενά του χωριά, που τόσο νοσταλγούσε να ξαναδεί μετά από 
29 ολόκληρα χρόνια. Το κράτος μας δεν μπορούσε να αντισταθεί στην επιθυμία του λαού 
και κυρίως του προσφυγικού κόσμου και σιωπηλά επέτρεψε τη μετάβασή μας έστω και 
με την επίδειξη του διαβατηρίου μας αν και πολλοί το θεωρούσαν και το θεωρούν, ως 
αναγνώριση του κατοχικού μορφώματος.
Ο κόσμος σχημάτιζε ατελείωτες ουρές περιμένοντας πολλές ώρες τη σειρά του, για 
να μπορέσει να περάσει στην κατεχόμενη πλευρά. Η ταλαιπωρία μας αυτή θεωρείτο 
μηδαμινή σε σύγκριση με τα 29 χρόνια καρτερίας και αγωνίας. Η οικογένειά μου δεν 
αποτελούσε εξαίρεση. Έτσι λοιπόν, αποφασίσαμε μετά από πέντε ημέρες και με την 
ελπίδα ότι θα λιγόστευαν οι ουρές αναμονής, με τη σύζυγό μου και τα αδέλφια μας να 
μεταβούμε στην άλλη πλευρά για να δούμε τους αγαπημένους τόπους μας, εκεί που  
ο δικός μας ιδρώτας πότιζε για χιλιάδες χρόνια τα άγια εκείνα χώματα. Από τις έξι το 
πρωί βρεθήκαμε στην ουρά αναμονής στο οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας με την αγωνία 
και την αδρεναλίνη στα ύψη και γύρω στις 9 το πρωί μπορέσαμε να περάσουμε πεζοί 
στην κατεχόμενη πλευρά. Περπατήσαμε βόρεια γύρω στα 500 μέτρα όπου βρήκαμε 
και ενοικιάσαμε δύο σαλούν οχήματα για μια μέρα. Μας ζήτησαν 30 λίρες το ένα και 
τους προσφέραμε 20 λίρες και δέχτηκαν. Στο ένα αυτοκίνητο επιβιβαστήκαμε εγώ με τη 
σύζυγό μου, την κόρη μας και την κόρη του κουνιάδου μου. Στο τιμόνι ο κουνιάδος μου. 
Στο άλλο όχημα βρίσκονταν τα αδέλφια μου Κυριάκος και Πάμπος με τις συζύγους τους. 
Προσανατολιστήκαμε εύκολα και πήραμε τον δρόμο προς την Κερύνεια μέσω Αγύρτας 



ΜΕΡΟΣ Α 93

και Μπογαζιού. Οι τόποι πλέον ήταν γνώριμοι σε μας και δεν χορταίναμε να κοιτάζουμε 
δεξιά και αριστερά,για να δούμε τι άλλαξε. Περάσαμε το τούρκικο χωριό Αγύρτα και 
είδαμε τον δρόμο αριστερά που οδηγεί στον Άγιο Ιλαρίωνα. Προτεραιότητά μας ήταν να 
πάμε στο Κάρμι. Κατηφορίσαμε το Μπογάζι και ξεπρόβαλε μπροστά μας η πανέμορφη 
και αγαπημένη μας Κερύνεια. Η καρδιά μας κόντευε να σπάσει από τη συγκίνηση αλλά 
και τη λύπη συνάμα, για την αδικία που βιώνουμε. Είδαμε να ξεφυτρώνουν μιναρέδες 
εδώ και εκεί σαν να είμαστε κάπου αλλού, μη θέλοντας να πιστέψουμε στα μάτια μας.  
Σε δύο λεπτά βρεθήκαμε να κατηφορίζουμε την οδό Ελλάδος που ήταν εντελώς αλλιώτικη 
μιας και οι δρόμοι ήταν γεμάτοι από Τούρκους. Σε όλα τα μπαλκόνια κυμάτιζαν κόκκινες 
τουρκικές σημαίες, που μας φανέρωναν τα εθνικιστικά τους φρονήματα τονίζοντας την 
ύπαρξή τους και φανερώνοντας έτσι το μίσος και την έχθρα που έτρεφαν εναντίον μας.
Νιώθαμε σαν ξένοι στον ίδιο μας τον τόπο, σαν πουλιά που τους χάλασαν τη φωλιά 
τους. Ο φόβος, η σύγχυση και η αγωνία ταυτόχρονα κυριαρχούσαν στα πρόσωπά μας 
και σχολιάζαμε τα πάντα από όπου περνούσαμε, τα οποία μας ξυπνούσαν αναμνήσεις 
και βιώματα εκείνα τα καλά χρόνια πριν την εισβολή και την κατοχή. Διασχίσαμε με 
αναστεναγμούς και λύπη την Κερύνεια και μπήκαμε ήδη στον Άγιο Γεώργιο. Τόποι 
γνωστοί και αγαπημένοι, τόποι δικοί μας, που δε στέγνωσε ακόμα ο ιδρώτας μας εκεί στη 
γη που μας γέννησε. Περάσαμε τα καφενεία του Γιώργου του Πίστου και του Νικολή του 
Κακανάγιωτου και στο πρώτο στρίψιμο δεξιά φάνηκε μπροστά μας το σπίτι της συζύγου 
μου Κούλλας Ευγενίου απέναντι από τα σπίτια του Όμηρου Μορφάκη και του Σάββα Κκολή. 
Σταματήσαμε χωρίς δεύτερη σκέψη έξω από το σπίτι μας, σαν χαμένοι και συγχυσμένοι 
νιώθοντας ξένοι στο ίδιό μας το σπίτι. Αποφασίσαμε και κτυπήσαμε την πόρτα του 
σπιτιού μας. Τα συναισθήματά μας δεν περιγράφονται. Λύπη, θυμός, αγανάκτηση, μίσος. 
Ανοίγει η πόρτα και μας υποδέχεται σαν να ήταν η νόμιμη ιδιοκτήτης του σπιτιού, μια 
Τουρκάλλα Λεμεσιανή με τον σύζυγό της επίσης Λεμεσιανό. Αμέσως μετά εμφανίστηκαν 
και οι δύο τους κόρες, που όπως μας είπαν γεννήθηκαν στο σπίτι μας. Μιλούσαν 
σπασμένα ελληνικά σε βαθμό κατανόησης. Μας είπαν ότι μας περίμεναν και ότι ήθελαν 
πολύ να μας γνωρίσουν. Μας πρότειναν να περάσουμε μέσα και να μας κεράσουν καφέ. 
Εμείς το αρνηθήκαμε αυθόρμητα, ίσως από αμηχανία για την αδικία που αντικρίζαμε, να 
μας κερνάνε οι άρπαγες κατακτητές εμάς τους ιδιοκτήτες και αρκεστήκαμε να μιλήσουμε 
μαζί τους, για να ακούσουμε και τις δικές τους απόψεις. Μας είπαν πως δεν ξέρουν πού 
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θα πάει αυτή η κατάσταση, ότι ζουν στην αβεβαιότητα και αυτοί και ότι ακόμα γνωρίζουν 
πως εξαρτούνται από τον λόγο και τη βούληση της Τουρκίας. Μας είπαν επίσης ότι έχουν 
και αυτοί περιουσίες στη Λεμεσό. Τους είπαμε ότι θα επισκεφτούμε και το Κάρμι και αφού 
μας είπαν να ξαναπάμε και να πάρουμε και τους γονείς μας να δουν το σπίτι, φύγαμε με το 
παράπονο στα χείλη για το Κάρμι. Ανηφορίσαμε για το Κάρμι φορτισμένοι και λυπημένοι, 
αναπολώντας τα χρόνια τα καλά, τα ειρηνικά, που ζούσαμε στα χωριά μας. Περάσαμε 
από την εκκλησία της Χρυσοτριμιθιώτισσας ανήμερα της γιορτής της και κάναμε ένα 
μικρό σταθμό, όπου θυμηθήκαμε τη μεγάλη πανήγυρη που κάναμε εκεί τέτοια μέρα.  
Ο θόρυβος του «γύρου του θανάτου» ηχούσε ακόμα στα αυτιά μας με το μεγάφωνο να λέει 
«μη σπρώχνετε στο ταμείο». Θελήσαμε να μπούμε στην εκκλησία αλλά ήταν κλειδωμένη. 
Διασχίσαμε το Τριμίθι που φαινόταν να είναι πυκνοκατοικημένο, τόσο από Τούρκους όσο 
και από Ευρωπαίους, που περίμεναν σαν γεράκια τέτοια ευκαιρία, για να αρπάξουν και 
αυτοί τη γη και τα σπίτια μας. Ανηφορίσαμε για το Κάρμι σχολιάζοντας μια πιθανή λύση 
και την επιστροφή μας στους τόπους μας, πράγμα πολύ δύσκολο αν όχι αδύνατο από όσα 
είδαμε. Περνώντας από τη τοποθεσία Τσαγγάρενες δεξιά στα χωράφια της οικογένειας 
Χριστόδουλου Παναή (Ττομπούλα) και πιο πάνω κοντά στο κοιμητήριο τα χωράφια της 
οικογένειας Χρίστου Μάστρε Κωστή, είδαμε ολόκληρες συνοικίες, από σπίτια κτισμένα 
παράνομα στις περιουσίες μας. Καταλάβαμε αμέσως τι σημαίνει μακροχρόνιος αγώνας 
και με ποιον έχουμε να κάνουμε. Επόμενος μας σταθμός το κοιμητήριο του χωριού. Με 
λύπη αντικρίσαμε τις βαρβαρότητες και τον βανδαλισμό που υπέστησαν ακόμα και οι 
θρησκευτικοί μας χώροι. Με αγωνία και σεβασμό μπήκαμε μέσα, για να συναντήσουμε 
τους τάφους των προγόνων μας και να τους πούμε πως δεν τους ξεχάσαμε. Σπασμένοι 
και πεταμένοι σταυροί φανέρωναν το μένος και το μίσος του κατακτητή. Βλέποντας όλα 
αυτά, ένα έρχεται στο νου μας. Τούτη η γη είναι δική μας και δε θα την πουλήσουμε 
στους αλλόθρησκους. Δεν θα πάψουμε να διεκδικούμε τα δίκαιά μας, όσες θυσίες και 
όσος χρόνος κι αν χρειαστεί.
Μπήκαμε ξανά στα αυτοκίνητα και κατευθυνθήκαμε προς το Κάρμι. Πιο πέρα στα 
Παλιάλωνα το ίδιο ακριβώς σκηνικό. Νέες συνοικίες δεξιά και αριστερά του δρόμου 
μας έκαναν και πάλι να μαραζώσουμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι ο εχθρός ρίζωσε 
για καλά στους τόπους μας και πως ο χρόνος εργάζεται εναντίον μας. Μπροστά μας 
στεκόταν αγέρωχο το δημοτικό μας σχολείο, που ήταν το καμάρι του χωριού και που 
μας έκανε όλους περήφανους για τις διακρίσεις και τα βραβεία που έπαιρνε ο κήπος 
του. Μπήκαμε ήδη στα πρώτα σπίτια του χωριού και ήταν όλα κλειστά και αμπαρωμένα. 
Οι νέοι παράνομοι ένοικοι, ερμητικά κλεισμένοι μέσα δεν ήθελαν να μας αντικρίσουν. 
Άκρα ησυχία επικρατούσε παντού, ώστε ο τόπος να μοιάζει περισσότερο με ακατοίκητο 
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μέρος. Είδαμε τις συντηρήσεις και τις αλλαγές που έκαναν στα δικά μας τα σπίτια και μας 
έπνιξε το παράπονο. Μήπως μας ρώτησαν αν δεχόμασταν να αλλάξουν έστω και μιας 
πέτρας τη θέση; Σε δύο λεπτά σταθμεύσαμε το αυτοκίνητο στην πλατεία της εκκλησίας. 
Με ζωγραφισμένη την έκπληξη στα πρόσωπά μας παρατηρήσαμε ότι η εκκλησία ήταν 
ανοικτή και μπήκαμε μέσα. Συναντήσαμε εκεί την Αγγλίδα Νάντια που κατοικούσε στο 
χωριό μας πριν την εισβολή. Μας αναγνώρισε αμέσως και μας έπιασε κουβέντα. Μας 
ρώτησε αν βλέπαμε τον Παπανικόλα και να του στείλουμε χαιρετίσματα και να του πούμε 
πως αυτή προσέχει την εκκλησία. Μας είπε ακόμη ότι οι ξένοι που κατοικούν στο χωριό 
μας, είναι σχεδόν όλοι Καθολικοί και ότι μέσα στην εκκλησία διοργανώνουν διάφορες 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως κονσέρτα, συναυλίες και άλλα τέτοια. Διαπιστώσαμε ότι 
από το καμπαναριό έλειπαν ο σταυρός και η καμπάνα. Στο καμπαναριό υπήρχαν μεγάλες 
ρωγμές, σαν αποτέλεσμα του χρόνου και συστήσαμε στην κυρία Νάντια να επιληφθεί του 
θέματος, πράγμα που υλοποίησε τον επόμενο χρόνο.
Η αγωνία να επισκεφτούμε το σπίτι μας φούντωνε ολοένα και περισσότερο. 
Κατηφορίσαμε επιτέλους τις κάτω γειτονιές αφήνοντας τα αυτοκίνητα στην πλατεία και 
σε πέντε λεπτά βρεθήκαμε μέσα στην αυλή του σπιτιού μας στα Χάλαντρα. Κατά «καλή 
μας τύχη», συναντήσαμε εκεί και τον Γάλλο σφετεριστή που κατοικούσε μέσα. Στάθηκε 
να μας ακούσει δείχνοντάς μας φωτογραφίες που φαινόταν η κατάσταση του σπιτιού 
μόλις το έπιασε το 1985, χαλασμένο και ερειπωμένο όπως και τα πλείστα σπίτια του 
χωριού που τα δώματά τους ήταν από χώμα. Μας τόνισε ότι ξόδεψε πολλά λεφτά για 
την επιδιόρθωση του σπιτιού. Του τονίσαμε ότι εμείς είμαστε οι νόμιμοι ιδιοκτήτες και 
περιμένουμε την ώρα που θα λυθεί το πρόβλημα και να επιστρέψουμε πίσω. Το ύφος 
του φανέρωνε κάποια ανησυχία και μας απάντησε ότι δεν είναι και τόσο εύκολο να 
βρεθεί λύση και ότι θα κατοικεί μέσα μέχρι να βρεθεί αυτή. Του ζητήσαμε να ρίξουμε 
μια ματιά στο εσωτερικό του σπιτιού και μας είπε «το σπίτι είναι δικό σας και δεν μπορώ 
να το αρνηθώ». Όταν του παρατήρησα ότι έχει αλλάξει τις διαστάσεις ενός παραθύρου, 
δάκρυσε και αυτός μαζί μας. Αναγνώρισα πως το μεγάλο ξύλινο ερμάρι είναι το δικό 
μας και αυτός το αρνήθηκε λέγοντάς μας πως το αγόρασε από κάποιο Τούρκο. Του 
ζητήσαμε να ανοίξει την πόρτα του ερμαριού και την άνοιξε. Φάνηκαν στην εσωτερική 
μεριά του ερμαριού γραμμένα σειρά όλα τα ονόματα των αδελφιών μου, που τα έγραφε 
ο πατέρας μου όταν γεννιόταν το κάθε παιδί. Και πάλι δακρύσαμε μπροστά στην ωμή 
πραγματικότητα.
Πιο πάνω ήταν το σπίτι της αδελφής μου της Έλλης, το οποίο μόλις είχε τελειώσει τον 
Ιούλιο του 1974. Η Έλλη ετοιμαζόταν να παντρευτεί τον Αύγουστο του 1974.  Ο Γερμανός 
που κατοικεί μέσα, μας αρνήθηκε να μπούμε και προέτρεψε τον σκύλο του να μας 
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επιτεθεί. Ο σκύλος δεν υπάκουσε και τότε του είπαμε και αυτού ότι το σπίτι είναι δικό 
μας, αλλά αυτός επέμενε ότι είναι δικό του.
Φύγαμε προς την πλατεία με βαριά καρδιά και με την υπόσχεση να ξαναέρθουμε πολλές 
φορές ακόμη.
Η επίσκεψη αυτή στους δικούς μας τόπους αποτελεί ιερό προσκύνημα και σαν τέτοιο 
πρέπει όλοι να το εκλαμβάνουμε και όχι σαν ένα ταξίδι αναψυχής.

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΚΑΡΜΙ»
Ιδρύθηκε το 1995 και έχει περίπου 300 μέλη συγχωριανούς και φίλους του χωριού.  
Το οίκημα βρίσκεται στην οδό Αγίου Δημητριανού αριθμός 6, στην ενορία Αγίας 
Παρασκευής Τ.Κ 2323 στη Λακατάμεια και κτίστηκε σε τουρκοκυπριακή γη μετά από 
εκμίσθωση της από τον Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του Υπουργείου 
Εσωτερικών. Για την ανέγερσή του εργάστηκαν εθελοντικά τα ακούραστα μέλη και οι 
φίλοι του Σωματείου, ωστόσο είχαμε και τη στήριξη πολλών εταιρειών. Στο οίκημά μας, 
διατηρούμε ένα πολύ καλό αναψυκτήριο, όπου μπορεί κανείς να βρει φαγητό ή άλλους 
μεζέδες σε λογικές τιμές.

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Καταστατικού του Σωματείου μας, σκοποί του Συνδέσμου 
είναι:

(α) Η ανεπιφύλακτος και διά παντός μέσου ενίσχυσις του Αγώνος του Κυπριακού Λαού 
για την αποτίναξη του Τουρκικού ζυγού και η ασφαλής επιστροφή όλων των προσφύγων 
εις τας εστίας των υπό συνθήκας Ελευθερίας, Ασφάλειας και Εθνικής Αξιοπρέπειας.

(β) Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ όλων των Ελλήνων και ιδιαιτέρως των προσφύγων, 
ως και η εξύψωση του φρονήματος και η καλιέργεια του πνεύματος της ενότητας, 
συνεργασίας και αλληλοκατανοήσεως μεταξύ των προσφύγων και ιδιαίτερα των 
συγχωριανών εκτοπισθέντων, αποδήμων και φίλων του Σωματείου.

(γ) Η συνεργασία για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών θα είναι υπεράνω κομμάτων 
(Ακομμάτιστο Σωματείο).

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Καταστατικού του Σωματείου οι σκοποί του
Σωματείου εξυπηρετούνται:

(α) Με την καλλιέργεια αθλητικού και καλλιτεχνικού πνεύματος.

(β) Με τη δημιουργία και συντήρηση βιβλιοθήκης.
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(γ) Με τη διοργάνωση εορτών, διαλέξεων, συζητήσεων, εκδρομών και
κοινωνικών εκδηλώσεων.

(δ) Με τη συνεργασία με άλλα ιδρύματα που εξυπηρετούν τους ίδιους σκοπούς.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούνταν από τους: 
Γιάννη Μιτίδη (πρόεδρος), Δημήτρη Κουνναμά (αντιπρόεδρος),  
Γεώργιο Σιαηλή (γραμματέας), Χριστάλλα Κουρουντζιή (ταμίας), 
Χρίστο Κωλέτη, Κυριάκο Τρόπη, Γιάννα Νικοδήμου, Έλλη Σταυρίδου, Μάρω Γιωρκάτζιη, 
Άντρη Γιαννακού, Αντρούλλα Σοφόκλη, Αντρέα Πίσσα, Ηλία Πιερή, Γιώργο Τσιουρτή και
Νίκο Τσιουρτή (μέλη). 

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους: 
Γεώργιο Γεωργίου (Σιαηλή) (πρόεδρος), Δημήτρη Κουνναμά (αντιπρόεδρος), 
Γιάννα Νικοδήμου (γραμματέας), Κυριάκο Τρόπη (ταμίας),
Έλλη Σταυρίδου, Αντρέα Πίσσα, Αντρέα Γεωργίου, Γιάννη Ιωάννου, Χρίστο Κωλέτη, 
Πάτροκλο Γιαννακού και Αντρέα Τσιουρτής (μέλη).

1. Το Πιστοποιητικό Εγγραφής του 
Προσφυγικού Σωματείου ΚΑΡΜΙ

2.  Το Λάβαρο του Προσφυγικού 
Σωματείου ΚΑΡΜΙ

1 2
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Από τα εγκαίνια του Προσφυγικού Σωματείου ΚΑΡΜΙ. Φωτογραφία: Ξενής Δ. Κουρουντζιής.

Το οίκημα του Προσφυγικού Σωματείου ΚΑΡΜΙ στη Λακατάμεια. Φωτογραφία: Γιώργος Σιαηλής.
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Από τα εγκαίνια του Προσφυγικού Σωματείου ΚΑΡΜΙ. Φωτογραφία: Ξενής Δ. Κουρουντζιής.

Από τα εγκαίνια του Προσφυγικού Σωματείου ΚΑΡΜΙ. Φωτογραφία: Ξενής Δ. Κουρουντζιής.
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Ο πρώην Πρόεδρος του Σωματείου Γιάννης Μιτίδης σε ομιλία του κατά τα εγκαίνια του Σωματείου μας.

Ο Κερυνιώτης Βουλευτής Σοφοκλής Φιττής με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κυρηνείας κ.κ. Παύλο Μαντοβάνη
τελούν τα εγκαίνια του Σωματείου μας.
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Το Σωματείο μας λαμβάνει μέρος στις παρελάσεις των Εθνικών Επετείων.

Ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Καρμίου Χαράλαμπος Μιτίδης 
σε ομιλία του κατά τα εγκαίνια του Σωματείου μας.
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ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ / ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΣΤΟ ΚΑΡΜΙ
(Του Γιώργου Σιαηλή)

Όπως συμβαίνει σε όλες τις μικρές κλειστές κοινωνίες, έτσι και στο Κάρμι η διασκέδαση 
και η ψυχαγωγία αποτελούσε απαραίτητο στοιχείο στον τρόπο ζωής των κατοίκων από 
τα παλιά χρόνια.
«Η φτώχεια θέλει καλοπέραση λέει και η ρήση», πράγμα ωφέλιμο και αναγκαίο σε όλους, 
γιατί βοηθά έτσι στην εκτόνωση του μόχθου και των σκοτούρων της καθημερινότητας. 
Τα πολλά καφενεία-ταβέρνες που υπήρχαν στο Κάρμι από τα παλιά χρόνια, μαρτυρούν 
το επίπεδο της διασκέδασης που βίωναν οι Καρμιώτες, σαν μέρος της ποιότητας της 
ζωής τους. Όλοι οι άρρενες κάτοικοι του χωριού, εφόσον γύριζαν στα σπίτια τους από τις 
δουλειές τους στα χωράφια ή οπουδήποτε αλλού, συνήθιζαν να πηγαίνουν στα καφενεία, 
για να πιουν τα σφηνάκια τους συνοδευόμενα με τον μεζέ τους, όποιος και να ήταν, όπως 
στραγάλια, κουκιά, αγκινάρα, αθασούθκια, πουρνελλούες και άλλα εποχιακά φρούτα 
και οφτό κλέφτικο κυρίως τις Πέμπτες ή τα Σαββατοκύριακα. Παράλληλα συζητούσαν 
θέματα που τους ενδιέφεραν μέχρι το σούρουπο και μετά ξεκινούσαν για τα σπίτια και 
τις οικογένειές τους.
Εκτός από τους γάμους, τα βαφτίσια, τις ονομαστικές τους εορτές, τις ομαδικές συγγενικές 
συνάξεις, κυρίως τις «Σήκωσες» με τα μασκαρέματα, οι Καρμιώτες τηρούσαν με ευλάβεια 

Εκδρομή Καρμιωτών 
στην Ιερά Μονή Τροοδίτισσας
στις 14/10/2018. 
Φωτογραφία: Μιχάλης Παϊκούσιης.
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όλες τις θρησκευτικές εορτές σαν τρόπο διασκέδασης και συνεύρεσης, στα πανηγύρια, 
που γίνονταν ανήμερα της εορτής των εξωκκλησιών, που υπήρχαν περιμετρικά του 
χωριού, όπως του Προφήτη Ηλία, του Αγίου Παντελεήμονα, της Αγίας Μαρίνας, του 
Χρυσοσώτηρος και του Αγίου Ιλαρίωνα. Αποκορύφωμα της διασκέδασης ήταν το Πάσχα 
(Λαμπρή) και οι μέρες που ακολουθούσαν, όταν όλοι οι Καρμιώτες μαζεύονταν στην 
αυλή της εκκλησίας και έπαιζαν ή παρακολουθούσαν διάφορα παιχνίδια των νέων μέχρι 
αργά το βράδυ. (Βλέπε ήθη και έθιμα στο Κάρμι)
Θυμούμαι προσωπικά τις δεκαετίες του 1960 και 1970, που στο χωριό μας κάποιοι 
δραστήριοι συγχωριανοί φρόντιζαν και ανέβαζαν θεατρικές παραστάσεις με θέματα 
πατριωτικά, κοινωνικά και κωμικά, είτε υπαίθρια σε αυτοσχέδιες σκηνές, είτε στις 
αίθουσες του δημοτικού σχολείου ακόμα και στα καφενεία, που προσφέρονταν ευγενικά 
για τον σκοπό αυτό. Οργάνωναν επίσης χορωδίες και λάμβαναν μέρος σε επαρχιακούς 
διαγωνισμούς. Πρωτοστάτες τέτοιων εκδηλώσεων ήταν πάντοτε οι δάσκαλοι, που 
υπηρετούσαν στο χωριό μας, πολύ δε περισσότερο οι συγχωριανοί μας, η δασκάλα 
Μαρία Ευαγγέλου Κωνσταντίνου, ο θεολόγος Χαράλαμπος Χατζησάββας και ο δάσκαλος 
Γρηγόρης Κουνναμάς, στους οποίους αξίζει δικαίως ο έπαινος και η μνημόνευση.





ΜΕΡΟΣ B.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΡΜΙΩΤΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΡΜΙΩΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
(Του Γιώργου Σιαηλή)

Στα δύσκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας όπου η φτώχεια και η μιζέρια κυριαρχούσε 
σε όλη την Κύπρο, το Κάρμι δεν αποτελούσε εξαίρεση. Πολλοί ήταν εκείνοι που 
κατατάγηκαν σαν εθελοντές άλλοτε στον ελληνικό στρατό και άλλοτε ως μισθοφόροι 
ακόμα, στον αγγλικό στρατό. Αρκετοί πολέμησαν στον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 
όπου οι περισσότεροι άφησαν την τελευταία τους πνοή σε ελληνικά εδάφη ή αγνοείται 
η τύχη τους μέχρι και σήμερα. Δεν ήταν λίγοι που πολέμησαν ως εθελοντές στους 
βαλκανικούς πολέμους το 1912-13 μέχρι και τη Μικρασιατική Καταστροφή το 1922 και 
πάλι με νεκρούς και αγνοούμενους. Στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο του 1940 μέχρι και το 
1945 γύρω στους πενήντα Καρμιώτες προτίμησαν να πάνε στον πόλεμο στο πλευρό του 
αγγλικού στρατού, για να εξασφαλίσουν έστω και έναν πενιχρό μισθό για την επιβίωση 
της οικογένειάς τους. Στον πόλεμο αυτό οι περισσότεροι πιάστηκαν αιχμάλωτοι και 
κάποιοι έχασαν τη ζωή τους.
Κατά τον απελευθερωτικό αγώνα του 1955-1959 οι Καρμιώτες πιστοί στα ελληνοχρι-
στιανικά ιδεώδη και στην πολυπόθητη Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, έδωσαν ξανά 
το παρόν τους και σε αυτόν τον αγώνα. Κατασκεύαζαν κρησφύγετα και φιλοξενούσαν 
αντάρτες της ΕΟΚΑ όπως τον τομεάρχη ήρωα Κυριάκο Μάτση και άλλους. Επιπρόσθετα, 
λάμβαναν μέρος σε ενέδρες με αρχηγό τους τον Κυριάκο Μάτση. Δύο Καρμιώτες κηρύ-
χτηκαν καταζητούμενοι και πολλοί φυλακίστηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης όπως 
της Πύλας, της Κοκκινοτριμιθιάς και του φρουρίου της Κερύνειας. Οι περισσότεροι νέοι 
του χωριού εντάσσονταν στις τάξεις της ΑΝΕ (Άλκιμος Νεολαία ΕΟΚΑ) με πλούσια δράση 
όπως την αναγραφή συνθημάτων στους τοίχους, τη μεταφορά γραπτών και προφορικών 
μηνυμάτων, την οργάνωση παρελάσεων και μνημοσύνων ηρώων, όπου πολλές φορές 
συλλαμβάνονταν και κακοποιούνταν από τους Άγγλους.
Η φιλοπατρία των Καρμιωτών αποδεικνυόταν και έμπρακτα στην απόκρυψη ανταρτών 
καταζητούμενων της ΕΟΚΑ στα σπίτια τους. Μια περίπτωση ήταν του ζεύγους Μελή 
Μάρκου και της συζύγου του Αντιγόνης, που δέχθηκαν να κρύψουν για περισσότερο από 
ένα μήνα στο σπίτι τους, τον καταζητούμενο Αντρέα Χαραλάμπους άλλως Φυλλακούδκια, 
ο οποίος δραπέτευσε από τις Κεντρικές Φυλακές με έναν παράξενο τρόπο ως ακολούθως: 
Κρύφτηκε στην κάσια φορτηγού που μετέφερε «φυλλακούδκια» (πριονίδια) από το 
εργαστήριο των Κεντρικών φυλακών, για να τα πετάξει. Τον παρέλαβαν «μιλημένοι» 
άντρες της ΕΟΚΑ και τον μετέφεραν πρώτα στο χωριό Δίκωμο. Από εκεί τον παρέλαβε 
ο Κερυνιώτης αγωνιστής Καρεφυλλίδης και τον μετέφερε στην Κερύνεια και μετά στο 
Πέλλα Πάις όπου έμενε στο σπίτι της οικογένειας Σωτήρη Σολωμού. 
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Στο Πέλλα Πάις συνεργάστηκε με την εκεί ομάδα κρούσης από τους Κώστα Χριστοδούλου 
(Κωσταρής), Αντρέα Καρακώστα και Νικόλα Χ'' Κώστα (Κκόλας). Ύστερα μεταφέρθηκε 
από τους αγωνιστές Κύρο Πίστο από τον Άγιο Γεώργιο και Γιώργο Σφογγαρά από την 
Κερύνεια στο Κάρμι μετά και την επίθεση που έκαναν στον Αστυνομικό σταθμό της 
Κερύνειας, όπου πήραν τα όπλα του σταθμού και τα παρέδωσαν στην ομάδα κρούσης 
του Καρμιού. Στο Κάρμι τα παρέλαβαν οι Παπάνικολας Παναγιώτου, ο Δημήτρης 
Μιτίδης, ο Χαμπής Παναή, και ο Χαμπής Γρηγορίου (Ερπινούς). Τον Αντρέα Χαραλάμπους 
(Φυλλακούδκια) τον πήραν μετά από συνεννόηση μαζί με τα κλεμμένα όπλα στο σπίτι 
της οικογένειας Μελή και Αντιγόνης και τα όπλα έκρυψε η κυρία Αντιγόνη σε λάκκο που 
έσκαψε στον κήπο της. Στο σπίτι αυτό φιλοξενήθηκε περισσότερο από ένα μήνα μεταξύ 
Ιουλίου και Αυγούστου το 1956 μέχρι που μεταφέρθηκε αλλού. Σύνδεσμός του στο Κάρμι 
ήταν ο Κώστας Δημήτρη Μεϊτανή. (Προσωπική επικοινωνία με Ανδρέα Χαραλάμπους 
άλλως Φυλλακούδκια).
Άλλη περίπτωση ήταν με την οικογένεια του Παναή Κυριάκου Τρόπη, που διατηρούσε 
κρησφύγετο στο σπίτι του και συχνά έκρυβε αντάρτες της ΕΟΚΑ. Άλλες περιπτώσεις τα 
σπίτια των Αριστοτέλη Ν. Χ'' Κώστα, Γιαννή Σάββα Χαραλάμπους και της Μαρής Γρηγόρη 
Αντωνιάδη, οι οποίοι και πάλι έκρυβαν κατά καιρούς αντάρτες της ΕΟΚΑ

ΕΝΕΔΡΑ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙ ΤΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΕΞΙΣΤΡΑΤΗ ΠΑΡΑ ΤΟ ΦΟΥΝΤΖΙ ΣΤΙΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1958.
Στα πλαίσια των πολεμικών επιχειρήσεων της ΕΟΚΑ η ομάδα κρούσης Καρμίου ανέλαβε 
μαζί με τον τότε καταζητούμενο τομεάρχη της τον αείμνηστο Κυριάκο Μάτση, την 
εκτέλεση ενέδρας, στην απότομη στροφή του δρόμου Κερύνειας- Καρμίου κοντά στον 
Άγιο Εξιστράτη (περιοχή Φουντζιού) (βλέπε σχετικά άρθρα στις εφημερίδες «Κύπρος» 6 
Οκτ. 1958, «Αλήθεια» 6 οκτ. 1958, «Νέοι Καιροί» 6 Οκτ. 1958, «Έθνος» 7 Οκτ. 1958 και 
«Χαραυγή» 8 Οκτ. 1958 σχετικά με το θέμα) εναντίον φάλαγγας στρατιωτικών οχημάτων 
των Άγγλων που όδευε προς Κάρμι. Στην ενέδρα έλαβαν μέρος οι αγωνιστές Κυριάκος 
Μάτσης, Γρηγόρης Ευτυχίου (Καρμιώτης), Χαράλαμπος Παναή (Καρμιώτης) ο Αντρέας 
Σοφοκλέους ή Σιηπέττος από το Καϊμακλί και ο Σωτηράκης Γιαννάκη από το Πέλλαπαϊς. 
Η ενέδρα δεν πέτυχε εντελώς, καθότι η βόμβα δεν εξερράγηκε έγκαιρα, με αποτέλεσμα 
να ανταλλάξουν κάποιους πυροβολισμούς οι αγωνιστές μας με τους Άγγλους, χωρίς να 
υπάρξουν οποιαδήποτε θύματα εκατέρωθεν, σύμφωνα με την προσωπική μαρτυρία του 
αγωνιστή Χαράλαμπου Παναή Τρόπη από το Κάρμι, ο οποίος συμμετείχε στην επιχείρηση.
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ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1897
Στον πόλεμο αυτό συμμετείχαν και Καρμιώτες όχι σαν μισθοφόροι αλλά σαν εθελοντές, 
σαν εκούσια προσφορά προς το έθνος, τα ελληνικά ιδανικά και για την αγάπη που 
έτρεφαν για την Ελλάδα. Σύμφωνα με τον Π. Παπαπολυβίου, «Φαεινόν Σημείον Ατυχούς 
Πολέμου: Η Συμμετοχή της Κύπρου στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897» σ. 321,σ.339 
ο Χαράλαμπος Γεωργίου ετών 23 από το Κάρμι, καθώς και ο Γρηγόριος Μιχαήλ ετών 30 
έλαβαν μέρος στον πόλεμο του 1897. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη Ρήνα Χαραλαμπίδου 
Κατσελλή, «Ο Ραγιάς, Ο άνθρωπος και το φύλλο», αναφέρει ότι ο Θεοχάρης Πρωτοπαπάς 
του Λάμπρου από το Κάρμι έχασε τη ζωή του από ασθένεια, σε στρατόπεδο στη διάρκεια 
του πολέμου και τάφηκε στη Λαμία της Ελλάδας.

ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Πολλοί Καρμιώτες έλαβαν μέρος στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο τα ονόματα των οποίων  
όμως δεν μπορέσαμε να ανακαλύψουμε. Γνωρίζουμε όμως ότι στον πόλεμο αυτό σκο-
τώθηκαν ή αγνοούνται κάποιοι συγχωριανοί μας όπως, οι Κώστας Γεωργίου Φλοκκάς, 
Αβραάμ Μιχαήλ Αβρααμίδης, Δημήτρης Κωστή Παϊκούσιη, Κυριάκος Κωτσιώνης και 
άλλοι.
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ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Η συμβολή των Καρμιωτών στον πόλεμο αυτό ήταν μεγάλη, όπως αυτή αναφέρεται στο Μητρώο του Συνδέσμου 
Πολεμιστών Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου, ως ακολούθως από το 1939 μέχρι το 1947:

 Αρ. Στρ. ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
 51 ΚΟΥΝΝΑΜΑ ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 4/10/1939 ΚΑΡΜΙ 
 69 ΚΩΣΤΗ ΝΙΚΟΛΑΣ  23/10/1939 ΚΑΡΜΙ
 603 ΓΙΩΡΚΑΤΖΙΗ ΓΙΑΝΝΗΣ  5/12/1939 ΚΑΡΜΙ
 892 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  13/2/1940 ΚΑΡΜΙ
 1330 ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 19/2/1940 ΚΑΡΜΙ
 1812 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ  16/4/1940 ΚΑΡΜΙ
 1822 ΒΑΣΙΛΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 16/4/1940 ΚΑΡΜΙ
 2380 ΤΟΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΗΣ  10/6/1940 ΚΑΡΜΙ
 2382 ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ 10/6/1940 ΚΑΡΜΙ
 3091 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ  2/7/1940 ΚΑΡΜΙ
 3096 ΤΙΟΥΡΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ. 2/7/1940 ΚΑΡΜΙ
 3131 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ  3/7/1940 ΚΑΡΜΙ
 3784 ΓΕΩΡΓΑΛΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  30/7/1940 ΚΑΡΜΙ
 4003 ΠΑΠΑΚΙΣΣΗ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ Κ. 23/8/1940 ΚΑΡΜΙ
 4139 ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΗ ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 26/9/1940 ΚΑΡΜΙ
 15028 ΣΑΒΒΑ ΖΗΝΩΝ  19/11/1940 ΚΑΡΜΙ
 15029 ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΗΡΑΚΛΗΣ  19/11/1940 ΚΑΡΜΙ
 15030 ΑΘΑΝΑΣΗ ΧΡΙΣΤΟΣ  19/11/1940 ΚΑΡΜΙ
 15032 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ  19/11/1940 ΚΑΡΜΙ
 15034 ΦΥΡΦΙΝΗ ΞΕΝΗΣ ΣΟΦΟΣ 19/11/1940 ΚΑΡΜΙ
 15035 ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  19/11/1940 ΚΑΡΜΙ
 15923 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑΚΗΣ  30/12/1940 ΚΑΡΜΙ
 15924 ΦΡΑΓΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 30/12/1940 ΚΑΡΜΙ
 15935 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ  31/12/1940 ΚΑΡΜΙ
 15975 ΠΑΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Χ. 3/1/1941 ΚΑΡΜΙ
 15991 ΚΟΚΟΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΣΤΗΣ 3/1/1941 ΚΑΡΜΙ
 16533 ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΚΑΝΑΡΗΣ  7/2/1941 ΚΑΡΜΙ
 17062 ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΜΙΧΑΛΗΣ  6/3/1941 ΚΑΡΜΙ
 17267 ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΙΟΥ ΞΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 13/3/1941 ΚΑΡΜΙ
 17269 ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ 13/3/1941 ΚΑΡΜΙ
 18146 ΠΑΥΛΑΝΑ ΧΡΙΣΤΟΣ  28/6/1941 ΚΑΡΜΙ
 18153 ΚΟΥΝΝΑΜΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 28/6/1941 ΚΑΡΜΙ
 18271 ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 27/10/1941 ΚΑΡΜΙ
 18292 ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 14/11/1941 ΚΑΡΜΙ
 18293 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 14/11/1941 ΚΑΡΜΙ
 18441 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ  30/9/1942 ΚΑΡΜΙ
 18651 ΑΘΑΝΑΣΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ  30/12/1942 ΚΑΡΜΙ
 18842 ΜΗΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  29/1/1943 ΚΑΡΜΙ
 19087 ΓΙΩΡΓΑΛΛΗ ΠΑΝΑΓΗΣ  18/5/1943 ΚΑΡΜΙ
 19138 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  15/6/1943 ΚΑΡΜΙ
 19958 ΠΙΕΡΗ ΚΩΣΤΗΣ  21/1/1944 ΚΑΡΜΙ
 20151 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ  14/4/1944 ΚΑΡΜΙ
 20248 ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  28/4/1944 ΚΑΡΜΙ
 20278 ΚΩΣΤΗ ΓΡΗΓΟΡΗΣ  3/5/1944 ΚΑΡΜΙ
 20354 ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΥ ΚΩΣΤΑΣ  9/5/1944 ΚΑΡΜΙ
 20373 ΚΩΣΤΗ ΜΑΡΚΟΣ  12/5/1944 ΚΑΡΜΙ
 21487 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  18/9/1944 ΚΑΡΜΙ
 22317 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ  7/6/1945 ΚΑΡΜΙ
 23713 ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  29/11/1946 ΚΑΡΜΙ
 24067 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ  9/6/1947 ΚΑΡΜΙ
 24086 ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  18/6/1947 ΚΑΡΜΙ
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ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ 1955-1959
Το Κάρμι ως εκ της θέσης του που γειτνίαζε με βουνά και δάση με απότομες χαράδρες 
και πυκνή βλάστηση καθώς και με τον πατριωτισμό που χαρακτήριζε τους κατοίκους 
του, βοήθησαν με πολλούς τρόπους τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Στο Κάρμι είχαν ενταχθεί στον 
αγώνα σύμφωνα με το Μητρώον Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955-1959, Τόμος Η΄, Αλφαβητικός 
Κατάλογος Αγωνιστών σ. 683 καθώς και από μαρτυρίες ηλικιωμένων αγωνιστών 
κατοίκων του Καρμιού, οι πιο κάτω αγωνιστές: 
Αθανασίου Κώστας, Αντωνιάδου Ειρήνη, Αντωνιάδου Μαρία, Αριστοτέλους Αντιγόνη, 
Γρηγορίου Χαράλαμπος, Δημητρίου Μαρία, Δημήτρης Πιττάκας, Ευαγγέλου Κωστάκης, 
Ευτυχίου Γρηγόρης, Κουρουντζιή Γεώργιος, Κυριακιδης Χαράλαμπος, Μάρκου Μελής, 
Μεϊτανή Δημήτρης, Μεϊτανή Νίκη, Μεϊτανής Κωστάκης, Μεϊτανής Νικόλαος, Μιτίδης 
Δημήτρης, Νικολάου Αριστοτέλης, Παναγή Δέσποινα, Παναγή Νίκη, Παναγή Λευκή, 
Παναγή Μαρία, Παναγή Χαράλαμπος, Παναγή Χρυστάλλα, Σάββα Γιαννής, Σπύρου 
Γεώργιος, Σπύρου Νίκος, Τσιουρτής Ξενής, Χατζιηκώστας Μάρκος, Χατζιησάββας 
Χαράλαμπος, Χριστάκης Ξ. Τσιουρτή, Λάμπρος Θωμά Λάμπρου, Χρίστος Ν. Κωλέτης, 
Κυριάκος Κ. Τρόπης, Δημοσθένης Γ. Δήμου, Κωστάκης Σταυρίδης, Αλίκη Ξενή Τσιουρτή 
και Μαρία Ευαγγέλου. 
Οι περισσότεροι ήταν μαθητές του γυμνασίου, (έφηβοι και έφηβες Καρμιώτες) όπου 
είχαν μυηθεί τότε στις τάξεις της ΑΝΕ (Άλκιμος Νεολαία ΕΟΚΑ) με πλούσια δράση όποτε 
τους είχε ζητηθεί. (προσωπική επικοινωνία με εκπρόσωπο του Συνδέσμου Αγωνιστών 
κύριο Κορνήλιο).

1. Ο Καρμιώτης αγωνιστής 
της ΕΟΚΑ 
Χαράλαμπος Παναγή Τρόπη.

2. Ο Καρμιώτης αγωνιστής της 
ΕΟΚΑ Γρηγόρης Ευτυχίου

1 2

Στο Κάρμι λειτούργησαν τέσσερα κρησφύγετα στα σπίτια των Παναγή Τρόπη, 
Γιαννή Σάββα, Αριστοτέλη Χ’’ Κώστα και Μαρίας Αντωνιάδη όπου φιλοξένησαν κατά 
καιρούς αντάρτικες ομάδες καταζητούμενων αγωνιστών μεταξύ των οποίων και  
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ο αείμνηστος Τομεάρχης Κυριάκος Μάτσης και πολλοί άλλοι. Τα κρησφύγετα κατασκεύασε 
ο Γιαννής Κυριάκου (Φτερισιώτης) από τον Καραβά, που είχε το κέντρο Χρυσός Βράχος 
στο Πέντε Μίλι, μαζί με άλλους Καρμιώτες, που ήταν μυημένοι στον αγώνα.
Ο Χ. Παπαχρυσοστόμου στο βιβλίο του «Ο Μεγάλος αγών του 1955-1959» σσ. 21, 23 
αναφέρει τα ονόματα δύο Καρμιωτών αγωνιστών της ΕΟΚΑ που αναγκάστηκαν να βγουν 
καταζητούμενοι λόγω της απεριόριστης δράσης τους. Αυτοί είναι, ο Γρηγόρης Ευτυχίου 
και Χαράλαμπος Παναγιώτου.

Η ΕΝΕΔΡΑ ΠΑΡΑ ΤΟ ΦΟΥΝΤΖΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ
ΣΤΙΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1958 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΚΡΟΥΣΕΩΣ ΤΟΥ
ΚΑΡΜΙΟΥ ΜΕ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΑΤΣΗ
Σχετικά με το πιο πάνω θέμα η εφημερίδα «Κύπρος» υπό τον τίτλο «ΨΕΣΙΝΗ ΕΝΕΔΡΑ ΕΙΣ 
ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΚΑΡΜΙ» στις 6 Οκτωβρίου 1958 γράφει:
Αυτοκίνητον των δυνάμεων ασφαλείας περιέπεσε ψες εις ενέδρα παρά το χωρίον 
Κάρμι. Εξερράγησαν βόμβαι και ερρίφθησαν πυροβολισμοί. Εν μέλος των δυνάμεων 
ασφαλείας ετραυματίσθη σοβαρώς. Το Ρόιτερ μετέδωσεν ότι, ως αναφέρουν αι πρώται 
πληροφορίαι, υπάρχουν αρκεταί απώλειαι.
Επίσης η εφημερίδα «Αλήθεια» στις 6 Οκτωβρίου 1958 αναφέρει σχετικά με το θέμα:
Συμφώνως προς ψεσινόν επίσημον ανακοινωθέν εις στρατιώτης ετραυματίσθη σοβαρώς 
όταν ψες ερρίφθησαν βόμβαι και πυροβολισμοί κατά οχήματος των δυνάμεων ασφαλείας 
πλησίον του χωρίου Κάρμι.
Η εφημερίδα «Νέοι Καιροί» στις 6 Οκτωβρίου 1958 γράφει για το θέμα τα ακόλουθα:
Ψεσινόν επίσημον ανακοινωθέν αναφέρει, ότι εις Βρεττανός στρατιώτης ετραυματίσθη 
σοβαρώς χθές το απόγευμα, όταν το στρατιωτικόν αυτοκίνητον του οποίου ούτος 
επέβαινεν ενέπεσεν εις ενέδραν παρά το χωρίον Κάρμι της επαρχίας Κυρηνείας. Εναντίον 
του οχήματος ερρίφθησαν βόμβαι και πυροβολισμοί.
Η εφημερίδα «Έθνος» στις 7 Οκτωβρίου 1958 με πηχυαίο τίτλο «230 ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΡΙΩΝ 
ΧΩΡΙΩΝ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΕΔΡΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΡΜΙ» 
αναφέρει:
Περί την 7.30 μ.μ. της χθες και παρά την τοποθεσίαν «Δράκος» εν μίλιον ανατολικώς 
του χωρίου Κάρμι, όχημα των δυνάμεων ασφαλείας, ενέπεσεν εις ενέδραν. Εναντίον 
του ερρίφθησαν βόμβαι και πυροβολισμοί και το όχημα ανέκοψε την πορείαν του και 
προσεπάθησε να επιστρέψη εις Κυρήνειαν, οπότε εδέχθη και άλλους πυροβολισμούς. 
Κατ΄επίσημον ανακοίνωσιν ετραυματίσθη εις σοβαρώς Εντός ημισείας ώρας από του 
επεισοδίου, ισχυραί δυνάμεις ασφαλείας, επέπεσαν κατά των τριών γειτονικών χωρίων 
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Κάρμι, Τριμίθι και Άγιον Γεώργιον και εισήρχοντο εντός των οικιών των, παραβιάζοντες 
όσας εκ των θυρών καθυστέρουν να ανοίξουν, συνελάμβανον δε όλους τους άρρενες 
κατοίκους ηλικίας 15 μέχρι 40 ετών. Τούτους έσυρον βιαίως έξω των οικιών των (όσοι 
είχον κατακλιθή συνελήφθησαν με τα εσώρουχα μόνον) και ωδήγουν εις την αυλήν 
των οικίων εκκλησιών. Εις το Κάρμι συνελήφθη και ο ιερεύς του χωρίου Παπανικόλαος 
Παναγή, τον οποίον αφού ωδήγησαν εις την αυλήν της εκκλησίας του απέκοψαν τον 
κότσον της κόμης του και τον έσυραν διά της γενειάδος. Ακολούθως εκεί τον διέταξαν 
να ανεβεί επί μικρού τοίχου ύψους 4-6 ποδών και από εκεί να πηδήση κατ΄επανάληψιν  
5 φοράς. Πριν απολύσουν τούτον αι δυνάμεις ασφαλείας τον εκακοποίησαν ως 
ισχυρίζονται οι ομοχώριοί του κτυπήσαντες αυτόν εις το πρόσωπον και εις άλλα μέρη 
του σώματός του. Εις την πλατείαν της εκκλησίας οι συλληφθέντες εκ του χωρίου 
Κάρμι παρέμειναν επ΄αρκετόν χρόνον, πολλοί δε τούτων εκακοποιήθησαν υπό των 
στρατιωτών. Ως ισχυρίζονται οι σύζυγοι των συλληφθέντων αι κραυγαί και οι κλαυθμοί 
τούτων ηκούοντο εις μεγάλην απόστασιν. Εκ του χωρίου Κάρμι συνελήφθησαν περί τα 
70 πρόσωπα.
Εις Τριμίθι κατά παρόμοιον τρόπον αι δυνάμεις ασφαλείας ησήλθαν κατά την διάρκειαν 
της νυκτός εντός των οικιών παραβιάσαντες το οικογενειακόν άσυλον και συνέλαβον 
όλους τους άρρενες κατοίκους ανερχομένους εις 80. Αφού συνεκέντρωσαν τούτους κατά 
παρόμοιον βίαιον τρόπον εις το προαύλιον της εκκλησίας, επιδείκνυον εις αυτούς τρεις 
τραυματισθέντας ελαφρώς στρατιώτας, και τους ηρώτων αν τους ήρεσεν ο τρόπος αυτός
της μεταχειρίσεως. Κατά κάποιες πληροφορίες οι εναπομείναντες άρρενες κάτοικοι του 
χωρίου Τριμίθι ανέρχονται μόνον εις 8. Παρομοίας φύσεως γεγονότα συνέβησαν και 
κατά την σύλληψιν των κατοίκων Αγίου Γεωργίου, όπου συνελήφθησαν άλλα 80 περίπου 
πρόσωπα. Οι εκ του χωρίου Κάρμι συλληφθέντες κρατούνται εις το φρούριον Κυρηνείας, 
οι δε εκ των χωρίων Άγιος Γεώργιος και Τριμίθι κρατούνται εις το στρατόπεδον Αγύρτας. 
Την πρωίαν της σήμερον κατήλθον εις την πόλιν μας κλαίουσαι και διαμαρτυρούμεναι 
αι σύζυγοι και αι μητέρες των συλληφθέντων εκ των τριών γειτονικών χωρίων. Μερικαί 
τούτων προσεκόμισαν αιματωμένα μανδήλια και υποκάμισα, τα οποία ανεύρον ως 
ισχυρίζονται, κατά γης καθ΄όν χρόνον κατήρχονταο εις Κυρήνειαν προς αναζήτησιν των 
οικείων των. Αύται προσεκόμισαν επίσης τον κότσον του ιερέως του χωρίου των προς τον 
Διοικητήν Κυρηνείας προς τον οποίον εξέφρασαν τα παράπονα και την αγανάκτησιν των 
δια την συμπεριφοράν των «δυνάμεων ασφαλείας». Πολλαί εκ τούτων επεσκέφθησαν 
και την Επιτροπήν Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προς ην εξέθεσαν τας υπερβασίας και την 
αγριότητα των δυνάμεων ασφαλείας. Περί την 11 π.μ. επετράπη κατόπιν επεμβάσεως 
της Διοικήσεως όπως οι συγγενείς των κρατουμένων προσκομίσουν εις αυτούς τρόφιμα 
και είδη επενδύσεως.
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Τέλος, η εφημερίδα «Χαραυγή» στις 8 Οκτωβρίου 1958 με τίτλο «ΧΘΕΣ 120 ΣΥΝΕΛΗ-
ΦΘΗΚΑΝ ΑΚΟΜΗ ΕΞΗΝΤΑ ΧΩΡΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΜΙ» αναφέρει σχετικά:
Σύμφωνα με πληροφορίες μας χθες επέδραμαν στο χωριό Κάρμι «Δυνάμεις Ασφαλείας» 
και συνέλαβαν ακόμη 60 κατοίκους. Χθες επίσης, αφέθηκαν ελεύθεροι 33 από τους 80 
κατοίκους του Αγίου Γεωργίου Κερύνειας.
Από πληροφορίες που μου έδωσε ο αυτόπτης μάρτυρας του επεισοδίου Χαράλαμπος 
Παναγή Τρόπη, ο οποίος συμμετείχε στην ενέδρα, όλα τα μέλη της ομάδας κρούσεως 
που έλαβαν μέρος δεν έπαθαν τίποτα. Έφυγαν όλοι και κρύφτηκαν άλλοι στον Άγιο 
Γεώργιο, στο Κάρμι και άλλοι στο κρησφύγετο που είχαν στο Φουντζί. Η ενέδρα αυτή 
ήταν και η αιτία που οι αγωνιστές Καρμιώτες Γρηγόρης Ευτυχίου και Χαράλαμπος Παναγή 
κηρύχτηκαν από τους Άγγλους ως καταζητούμενοι μέχρι το τέλος του αγώνα.

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΝΤΑΡΣΙΑ 1963
Η έκρηξη της τουρκικής ανταρσίας τον Δεκέμβριο του 1963 με την κατάληψη των 
βουνοκορφών από την Άσπρη Μούττη βόρεια του Δικώμου μέχρι και την τοποθεσία 
Γομαρίστρα νοτιοδυτικά του Καρμιού, βρίσκει το Κάρμι ανοχύρωτο μιας και δεν υπήρχε 
ακόμα συγκροτημένη Εθνική Φρουρά. Λόγω του ότι οι Τούρκοι κατέλαβαν το 30% 
του εδάφους του χωριού μας στα ανατολικά και νότια και έκτοτε μας στερούσαν τα 
εισοδήματά μας. Δεν αρκέστηκαν σε αυτό. Παρενοχλούσαν κάθε λίγο και λιγάκι είτε με 
πυροβολισμούς είτε κυλώντας βράχους εναντίον του χωριού.
Αρχές του 1964 οι Τούρκοι στασιαστές επιχείρησαν δύο φορές να καταλάβουν το Κάρμι, 
όπου ένοπλοι Τούρκοι πλησίασαν τα πρώτα σπίτια της πάνω γειτονιάς και άρχισαν να 
μας ρίχνουν σποραδικούς πυροβολισμούς. Κατά καλή μας τύχη βρισκόταν στο χωριό ο 
αείμνηστος λεβέντης και αρχηγός της νεοσυσταθείσας εθελοντικής ομάδας κρούσης του 
χωριού, ο Γρηγόρης Ευτυχίου. Αρχικά, εντελώς μόνος, με το μοναδικό αυτόματο όπλο 
«Μπρέν» που υπήρχε, κατόρθωσε να αποκρούσει τους Τούρκους σε πολύωρη μάχη που 
κράτησε μέχρι και το βράδυ από νωρίς το πρωί.  Στη συνέχεια προσέτρεξαν και άλλοι 
Καρμιώτες, οι Γώγος Αθανάση, Δημήτρης Κουνναμάς, Γιωρκής Κουρουντζιής, Κώστας 
Ζιπιτής, Ξενής Τσιουρτής, και Μελής Μάρκου και βοήθησαν τον Γρηγόρη Ευτυχίου μέχρι
αργά το απόγευμα όταν ήρθαν στο χωριό για βοήθεια τόσο οι υπόλοιποι Καρμιώτες 
εθελοντές όσο και άλλες εθελοντικές ομάδες της επαρχίας της Κερύνειας. Έστησαν 
πρόχειρα φυλάκια περιμετρικά του χωριού και φύλαγαν το χωριό από τυχόν νέες 
επιδρομές των Τούρκων. Οι Καρμιώτες θύμωσαν πολύ, όταν στις 13 Ιανουαρίου 1964 
οι Τούρκοι συνέλαβαν και έκτοτε αγνοείται η τύχη του, τον συγχωριανό μας Αριστοτέλη 
Νικολάου Χατζηκώστα άλλως Τέλη, όταν πήγε στα χωράφια του στον Άγιο Ιλαρίωνα.
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Πείσμωσαν τόσο πολύ που πρωτοστάτησαν στην οργάνωση της επίθεσης στις 24 
Απριλίου το 1964 που έγινε για εκκαθάριση και απελευθέρωση της οροσειράς από τους 
Τούρκους.
Η επίθεση έγινε ως εξής: Οι ομάδες του Λυσσαρίδη με αρχηγό τον Δώρο Ηλία από τη 
Ψιμολόφου ξεκίνησαν από τα Φτέρυχα προς Γομαρίστραν και Προφήτην Ηλία, και η 
ομάδα των Καρμιωτών με διμοιρίτη/αρχηγό τον Γρηγόρη Ευτυχίου, με βοηθό διμοιρίτη 
τον Χαράλαμπο Χ΄΄ Σάββα και ομαδάρχες τους Νίκο Σπύρου και Γιωρκή του Κουρουντζιή 
και με διοικητή τον εξ Ελλάδος Λοχαγό Πούλιο ξεκίνησαν από το Κάρμι από το αργάκι 
του Τζιηνυού προς την τοποθεσία Μαζερή ανατολικά της τοποθεσίας Πλατάνι. Την ομάδα 
του Νίκου του Σπύρου απάρτιζαν οι Καρμιώτες: Μελής Τρόπης, Σάββας Γερμανού,  
ο Σωτήρης Γερμανού, ο Μιχάλης Αθανάση, ο Γώγος Αθανάση και ο Γιαννής του Σάββα. 
Την ομάδα του Γιωρκή του Κουρουντζιή απάρτιζαν οι: Σαββής Χ΄΄ Λοϊζου (γαμπρός του 
Κουρουντζιή), Νίκος Τσιούρτου, Νίκος Τάκη, Κώστας Ζιπιτή, Χρίστος Κωλέτης, Δημήτρης 
Κουνναμάς, Δημήτρης Κουρουντζιή. Αφού δόθηκε εντολή, για να εγκλωβιστούν οι σκύλοι 
του χωριού μέσα στα σπίτια, για να μη γαυγίζουν, η εκκίνηση έγινε με απόλυτη ησυχία 
και προφύλαξη από το αργάκι του «Τζιηνυού» τα μεσάνυχτα. Ήταν μια νύχτα χωρίς 
φεγγάρι, που είχε επιλεγεί διότι οι Τούρκοι είχαν και το Ραμαζάνι τους και σίγουρα θα 
είχαν φαγοπότια και ίσως να κοιμόντουσαν συνάμα. Η τοποθεσία «Πλατάνι» φρουρείτο 
από τους Τούρκους, διότι από εκεί περνούσε και το μοναδικό μονοπάτι της περιοχής από  
το Κάρμι προς τον Προφήτη Ηλία.
Έπρεπε οι δύο ομάδες των Φτερύχων και Καρμιού να συγχρονιστούν στις επιχειρήσεις 
τους και να κτυπήσουν ταυτόχρονα και αποτελεσματικά τον εχθρό. Έτσι και έγινε.  
Η ομάδα των Καρμιωτών δεν έγινε αντιληπτή και μόλις δόθηκε το σύνθημα της επίθεσης 
η διμοιρία μας αντιμετώπισε και εξουδετέρωσε τα πρώτα τούρκικα φυλάκια στη περιοχή 
«Μαζερή» μέχρι την τοποθεσία «Αετοφωλιά» και κτύπησε και δύο τούρκικα αυτοκίνητα 
που έφερναν ενισχύσεις από τον Άγιο Ιλαρίωνα. Η άλλη ομάδα των Φτερύχων από νωρίς 
την αυγή, κατόρθωσε και κατέλαβε όλα τα τούρκικα φυλάκια στην περιοχή μέχρι και τον 
προφήτη Ηλία όπου ενώθηκε επιτυχώς με τη δική μας ομάδα. Πολλοί Τούρκοι τράπηκαν 
σε φυγή προς τα τούρκικα χωριά Κρινί, Πιλέρι, και Φώττα. Ενωμένες όλες οι δικές μας 
δυνάμεις με αρχηγούς τους Ελλαδίτες αξιωματικούς Καποτά και Πούλιο, επιχείρησαν 
να προελάσουν και να καταλάβουν τα οχυρά Άγιος Ιλαρίωνας και Κοτζιά- Καγιάκ, αλλά 
αυτό δεν έγινε κατορθωτό λόγω του ότι πολιτικοί λόγοι ανάγκασαν τον τότε πρόεδρο της 
Κύπρου Αρχιεπίσκοπο Μακάριο να σταματήσει την επέλαση των δυνάμεών μας, χωρίς 
την κατάληψη των δύο μεγάλης στρατιωτικής σημασίας υψωμάτων. Τότε η Τουρκία είχε
απειλήσει με επέμβαση, αν οι δυνάμεις μας προχωρούσαν. Για τον λόγο αυτό δεν 
έγινε κατορθωτή η κατάληψη του Αγίου Ιλαρίωνα, κι έτσι εδάφη μας έμειναν εκεί  
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κατειλημμένα από τους Τούρκους στερώντας μας τα εισοδήματά μας μέχρι και το 1974. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυπριακή κυβέρνηση κατέβαλλε την απώλεια των εισοδημάτων 
μας από το 1964 μέχρι το 1974 πράγμα που δε συμβαίνει σήμερα. Πρέπει να αναφερθεί 
ότι στις μάχες αυτές είχαμε ένα και μοναδικό θύμα τον οικογενειάρχη κάτοικο Κερύνειας 
Κώστα Γαλακτίου.

Η ΓΕΝΝΑΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ 
Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΨΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΓΟΜΑΡΙΣΤΡΑ 
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΕΤΟΦΩΛΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΛΑΡΙΩΝΑ 
ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΤΟΥ 1964
Στις 24 Απριλίου 1964 είχε αποφασιστεί η περιβόητη έφοδος για κατάληψη των τουρκικών 
θέσεων νότια του Καρμιού, από κοινού τόσο από τη διμοιρία εθελοντών του Καρμιού 
ξεκινώντας από το Κάρμι, με αρχηγό τον αείμνηστο Γρηγόρη Ευτυχίου, όσο και από τον 
λόχο του Λυσσαρίδη με αρχηγό τον Δώρο Ηλία δυτικά από την περιοχή «Γομαρίστρα» - 
Προφήτης Ηλίας. Αργά το απόγευμα, αφού όλα ήταν έτοιμα, δόθηκε η διαταγή σε όλους 
τους κατοίκους του Καρμιού να εγκλωβίσουν μέσα στα σπίτια τους τα σκυλιά τους, για 
να μη γαυγίζουν. Αφού έπεσε για καλά το σκοτάδι ξεκίνησαν οι Καρμιώτες εθελοντές 
με πάσα προφύλαξη από το αργάκι του Τζιηνυού προς την τοποθεσία «Πλατάνι» νότια 
του Καρμιού. Την ίδια ώρα ξεκινούσε και ο Δώρος με τον λόχο του από τα Φτέρυχα προς
τη Γομαρίστρα. Στόχος των δύο ομάδων ήταν ο συντονισμός ως προς την ώρα της 
επίθεσης. Πρέπει να αναφέρω ότι το βράδυ εκείνο, οι Τούρκοι είχαν «Ραμαζάνι» 
και τρωγόπιναν στα φυλάκιά τους αμέριμνοι. Οι δικοί μας, αφού τους περίμεναν να 
κοιμηθούν έδωσαν το σύνθημα της επίθεσης πιάνοντας τους Τούρκους εξαπίνης. 
Μέχρι να ξημερώσει, οι εθελοντές μας είχαν καταλάβει όλα τα φυλάκια των Τούρκων 
ελευθερώνοντας την περιοχή από την τοποθεσία Γομαρίστρα νότια του χωριού Φτέρυχα,
μέχρι το ύψωμα Αετοφωλιά κοντά στο φρούριο του Αγίου Ιλαρίωνα. Οι εφημερίδες της 
εποχής περιγράφουν τα γεγονότα στιγμή προς στιγμή ως ακολούθως:
Η Εφημερίδα Μάχη με τίτλο «ΟΙ ΓΕΝΝΑΙΟΙ ΣΥΝΕΤΡΙΨΑΝ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΕΙΣ 
ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΝ» στις 26 Απριλίου 1964 ημέρα Κυριακή γράφει: Νεκροί 15, αιχμάλωτοι 
4, ακαθόριστος ο αριθμός των τραυματιών των. Άφθονα λάφυρα - περιλαμβανομένου 
βαρέως οπλισμού -περιήλθον εις χείρας των γενναίων-,  Άγιος Ιλαρίων και τουρκικόν
αεροδρόμιον ελέγχονται από τα όπλα μας. ΕΠΕΣΕΝ ΩΣ ΗΡΩΣ Ο Κ. ΓΑΛΑΚΤΙΟΥ. 
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Και συνεχίζει ως κάτωθι: Η φλόγα της ελευθερίας που αιώνια καίει στα στήθη των 
Ελλήνων, φούντωσε χθές και ξεπετάχτηκε έξω από τις καρδιές των ηρωικών παιδιών 
της Κύπρου. Σαν μια τεράστια πυρκαϊά ξαπλώθηκε σ’ ολόκληρο το μήκος της οροσειράς 
του Πενταδακτύλου, από τον Λάρνακα της Λαπήθου μέχρι και το φρούριο του Αγίου 
Ιλαρίωνα. Γίνηκε πυρακτωμένη λάβα, που στο διάβα της κατέκαυσε και διέλυσε 
κάθε ίχνος τουρκικής ανταρσίας και τρομοκρατίας από ολόκληρη την οροσειρά 
του Πενταδακτύλου, δυτικώς του φρουρίου του Αγίου Ιλαρίωνος. Με απαράμιλλη 
γενναιότητα και αυτοθυσίαν άντρες του τμήματος ορεινών καταδρομών του εθνικού 
στρατού εξετέλεσαν με εντυπωσιακήν επιτυχίαν επιχείρισιν εναντίον των Τούρκων 
τρομοκρατών που από τριμήνου είχον εγκαταστήσει οχυρωμένας θέσεις επί υψωμάτων, 
εκ των οποίων έβαλλον σχεδόν καθημερινώς εναντίον των ελληνικών χωρίων 
εκατέρωθεν της οροσειράς, τρομοκρατούντες του κατοίκους αυτών. Τελευταίως η 
τρομοκρατική πράξις των Τούρκων συμμοριτών συνετάθη τόσον, ώστε οι κάτοικοι να 
μην δύνανται να εξέλθουν των χωρίων των δια να μεταβούν εις τους αγρούς των και η 
συγκοινωνία αυτών να παραλύση σχεδόν πλήρως. Εκ της τρομοκρατικής δράσεως των 
Τούρκων είχον πληγή σκληρότερον τα χωρία Κάρμι και Φτέρυχα όπου και αυτοί οι μικροί 
μαθηταί των δημοτικών σχολείων είχον καταστή στόχος των πυρών των.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΑΣΤΡΑΠΗ
Η χθεσινή επιτυχής από πάσης πλευράς επιχείρησις εις τον Πενταδάκτυλον, η οποία 
σκοπόν είχε να αποκαταστήση τον νόμον και την τάξιν εις την περιοχήν και να απολυτρώση 
ταύτην εκ του τρομοκρατικού άγους, ήρχισε την αυγήν δι΄επιθέσεως εναντίον των 
φωλεών των τρομοκρατών, των εγκατεστημένων επί υψωμάτων δεσποζόντων του 
Λάρνακος της Λαπήθους εις το δυτικόν άκρον της οροσειράς.

Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Μέχρι της 3ης πρωινής ώρας κατόπιν πολυώρου και κοπιαστικής πορείας, οι ηρωικοί 
μαχηταί των Μονάδων Ορεινών Καταδρομών είχον καταλάβει θέσεις εις διάφορα σημεία 
της οροσειράς, οπόθεν θα εξαπελύετο η επίθεσις κατά των τρομοκρατών. Περί την 
2.30 πρωινήν Τούρκοι τρομοκράται ωχειρωμένοι επί τριών υψωμάτων δεσποζόντων 
της Γομαρίστρας, φαίνεται ότι αντελήθφησαν κάποιαν κίνησιν και ήρχισαν να βάλλουν 
δι΄αυτομάτων όπλων αδιαλείπτως. Επί μίαν και πλέον ώραν αι δυνάμεις του κράτους 
δεν είχαν απαντήσει εις τα τουρκικά πυρά και ενέτειναν τας προσπαθείας των προς 
σταθεροποίησιν των θέσεων - ορμητηρίων των. 
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Περί την 3.30 πρωινήν εξαπελύθη η γενική επίθεσις κατά των θέσεων των συμμοριτών. 
Εντός ελαχίστων λεπτών τα πυρά εκ των τουρκικών φωλεών εσταμάτησαν, άπαντα δε 
τα δεσπόζοντα της Γομαρίστρας υψώματα κατελήφθησαν υπό των ανδρών του Εθνικού
Στρατού. Μερικοί των συμμοριτών εφονεύθησαν, άλλοι περεδόθησαν και άλλοι 
ετράπησαν εις άτακτον φυγήν εγκαταλείψαντες εντός των φυλακίων όλα των τα εφόδια, 
όπλα, πυρομαχικά, τρόφιμα, ενδύματα, κλπ.

ΑΕΡΑ
Μετά την κατάληψην των πρώτων υψωμάτων εις Γομαρίστραν οι γενναίοι άνδρες 
των Ορεινών Καταδρομών συνέχισαν σαρωτικήν πορείαν προς την κατεύθυνσιν του 
φρουρίου του Αγίου Ιλαρίωνος, συντρίβοντες αποφασιστικώς και κεραυνοβόλως πάσαν 
προβαλλομένην εκ μέρους των συμμοριτών αντίστασιν. Τα κροταλίσματα των πολυβόλων 
και η κραυγή «ΑΕΡΑ» που ηκούετο από βουνοκορφή σε βουνοκορφή είχαν μετατρέψει  
το άλλοτε ήσυχον και ειδυλλιακόν τοπίον της γραφικής οροσειράς του Πενταδακτύλου 
εις πραγματικήν κόλασιν.

ΒΕΒΗΛΩΣΕΙΣ ΑΓΙΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
Αγανάκτησις και πικρία εγέμισε τας ψυχάς των αγνών μας μαχητών όταν κατόπιν 
σκληράς μάχης κατέλαβον το ύψωμα του Προφήτου Ηλία, εισήλθον εντός του ναΐσκου 
και διεπίστωσαν τας διαπραχθείσας εντός αυτού ασεβείας υπό των Τούρκων συμμοριτών. 
Ο ναΐσκος είχε μετατραπή εις υπνοδωμάτιον και αποθήκην, αι εικόνες δε, αφού 
κατεστράφησαν πλήρως εχρησιμοποιούντο ως πρόχειρα τραπέζια. Εντός του ναΐσκου  οι
τρομοκράται είχον εγκαταστήσει και τηλέφωνον, εκ των ανευρεθέντων δε εκεί όπλων, 
πυρομαχικών και λοιπών εφοδίων, φαίνεται ότι ο ναΐσκος εχρησιμοποιείτο ως το 
αρχηγείον της περιοχής.

ΑΤΑΚΤΟΣ ΦΥΓΗ
Εν πάση περιπτώσει, οι Τούρκοι «αγωνισταί» έκαστος των οποίων αξίζει χίλιους 
«Έλληνας» κατά τον «Μπαϋράκ» εγκατέλειψαν και αυτό τούτο το αρχηγείον των άρον 
άρον αφήσαντες εκεί και τα όπλα των, μεταξύ των οποίων και τρία «μπρέν». Επίσης 
εντός του ναΐσκου ευρέθησαν μεγάλαι ποσότητες κονσερβών, σφαιρών, μία κατσαρόλλα 
γεμάτη φρεσκομαγειρευμένα «κουπέπια» και αρκετόν κατατεμαχισμένον φρέσκον 
κρέας, έτοιμον δια σούγλαν, με το οποίον οι μαχηταί μας απήλαυσαν μετά την νίκην ένα 
«λουκούλλειον» γεύμα. Μέχρι της 8ης πρωινής, ήτοι εντός πέντε ωρών από της ενάρξεως 
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της επιχειρήσεως οι ηρωϊκοί άνδρες του Εθνικού Στρατού προωθήθησαν πλησίον 
του φρουρίου του Αγίου Ιλαρίωνος και εσταθεροποίησαν θέσεις επί δύο υψωμάτων 
δεσποζόντων του φρουρίου, εις απόστασιν μόλις 300 περίπου μέτρων εξ αυτού.

ΕΝΕΔΡΑ
Εν τω μεταξύ μια διμοιρία του τμήματος Ορεινών Καταδρομών είχε καταλάβει προ 

της ενάρξεως της επιχειρήσεως θέσεις επί της δασικής οδού παρά το φρούριο του 
Αγίου Ιλαρίωνος, προς τον σκοπόν όπως ματαιωθεί πάσα απόπειρα των συμμοριτών 
να στείλουν ενισχύσεις εις την περιοχήν των επιχειρήσεων. Μόλις ήρχισαν αι μάχαι, 
πράγματι πεντήκοντα περίπου τρομοκράται επιβαίνοντες τριών αυτοκινήτων εξεκίνησαν 
εκ του φρουρίου προς την κατεύθυνσιν του Προφήτου Ηλία. Η πομπή τουρκικών 
ενισχύσεων ανεκόπη όμως εις απόστασιν ημίσεος περίπου μιλίου εκ του φρουρίου, δια 
καταιγιστικού πυρός εκ μέρους των δυνάμεων ασφαλείας. Εν των αυτοκινήτων τύπου 
«λάντ ρόβερ» ηχρηστεύθη και εγκατελείφθη υπό των τρομοκρατών, εις τον τόπον της 
ενέδρας. Λόγω του σκότους δεν κατέστη δυνατόν να διαπιστωθούν αι απώλειαι των 
τρομοκρατών, από τα ίχνη όμως αίματος γίνεται αντιληπτόν ότι πρέπει τουλάχιστον να 
ετραυματίσθησαν αρκετοί. Βραδύτερον ο αρχηγός των τρομοκρατών των οχυρωμένων 
εις το φρούριον, ανέφερεν εις ξένους ανταποκριτάς, ότι κατά την ρηθείσαν ενέδραν εις 
Τούρκος εφονεύφθη, τρεις ετραυματίσθησαν σοβαρώς και τρεις ελαφρώς.

ΞΥΠΟΛΥΤΟΙ
Ούτοι ηναγκάσθησαν να υποχωρήσουν και ούτω εματαιώθη η προσπάθειά των όπως 
αποστείλουν ενισχύσεις. Οι μετασχόντες της ανωτέρω επιχειρήσεως άνδρες του τμήματος 
καταδρομών είχον φέρει εις πέρας πραγματικώς δύσκολον έργον, καθότι έπρεπε να 
καταλάβουν θέσεις εις μίαν περιοχήν η οποία ευρίσκετο υπό τον απόλυτον έλεγχον των 
τρομοκρατών, δια να μη γίνουν δε αντιληπτοί υπ΄αυτών ανήλθον εκ Καρμίου εις την 
καρυφογραμμήν άνευ υποδημάτων δια να μη προκαλούν θόρυβον.

ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ
Εξ άλλου, οι δυνάμεις ασφαλείας κατέλαβον θέσεις επί υψωμάτων δεσποζόντων 
της πεδιάδος παρά το τουρκικόν χωρίον «Κρινί» από τας οποίας ελέγχουν πλήρως το 
ανεγερθέν παράνομον τουρκικόν αεροδρόμιον το οποίον καθίσταται τώρα τελείως 
άχρηστον. Μεταξύ των καταληφθέντων υψωμάτων περιλαμβάνονται εκείνα του Αγίου 
Παύλου, της Γομαρίστρας, του Προφήτου Ηλία, και της Κουρτέλλας παρά τον Άγιον 
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Ιλαρίωνα. Εκ της επιχειρήσεως των δυνάμεων Ασφαλείας απηλευθερώθησαν εκ της 
τρομοκρατικής δράσεως των Τούρκων συμμοριτών όλα τα εκατέρωθεν της οροσειράς 
Ελληνικά χωρία, Λάρναξ Λαπήθου, Αγριδάκι, Σύσκληπος, Βασίλεια, Λάπηθος, Φτέρυχα 
και Κάρμι.

ΛΑΦΥΡΑ
Εις χείρας των δυνάμεων του κράτους, περιήλθον μεγάλη ποσότης βαρέος οπλισμού, 
ήτοι όλμοι και βλήματα αυτών, πολυβόλα τύπου «μπρέν» και άλλα χειροβομβίδες, 
χιλιάδες σφαιρών, στρατιωτικά οχήματα και άλλον υλικόν. Κατά σχετικάς πληροφορίας, 
αι διαπιστωθείσαι απώλειαι των Τούρκων τρομοκρατών ανέρχονται εις 15 νεκρούς, έναν 
τραυματίαν, και τρεις αιχμαλώτους, οι οποίοι μετεφέρθησαν εις Λευκωσίαν. Οι τρεις 
αιχμάλωτοι οι οποίοι παρεδόθησαν εις τας Δυνάμεις Ασφαλείας, ομού μετά του οπλισμού 
των, είναι οι, Μουσταφά Ιμπραχήμ, 22 ετών εκ Κυρηνείας, Ταξίμ Χουσεΐν 23 ετών εκ 
Μαθιάτη, και Μουσταφά Χασσάν εκ Δένειας. Ο τραυματισθείς είναι ο Χασσάν Αχμέτ 
20 ετών εξ Αγύρτας, ούτος δε μετεφέρθη δια νοσοκομειακού οχήματος των Δυνάμεων 
Ασφαλείας εις το Γενικόν Νοσοκομείον Λευκωσίας προς νοσηλίαν.

Ο ΦΟΝΕΥΘΕΙΣ ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ
Εκ των ανδρών των δυνάμεων του Κράτους εφονεύθη ο Κώστας Γαλακτίου, 50 περίπου 
ετών, εκ Κυρηνείας, έγγαμος και πατήρ τριών τέκνων. Η κηδεία του θα τελεσθή την  
11ην π.μ. ώραν της σήμερον εκ του ιερού ναού Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Ο ηρωικώς πεσών 
υπέρ της ελευθερίας της Κύπρου Κώστας Γαλακτίου έχει δύο υιούς εις το Ελληνικόν 
Γυμνάσιον Κυρηνείας και μίαν θυγατέραν εις το παρθεναγωγείον της πόλεως. Ούτος 
έχαιρεν εκτιμήσεως υφ’ όλων των συμπολιτών του, ήτο δε αλιεύς το επάγγελμα. Όταν 
προ διετίας ηλίευεν παρεσύρθη υπό των κυμάτων εις τα παράλια της Τουρκίας, παρά 
την Μερσίναν, ότε συνελήφθη υπό των τουρκικών αρχών, εφυλακίσθη επί 40ήμερον, 
αφέθη δε ελεύθερος κατόπιν επεμβάσεως του εκεί Έλληνος προξένου. Παρ’ όλα τα  
51 του χρόνια κατετάχθη εις το σώμα της εθνοφρουράς όπου προσέφερεν πολυτίμους 
υπηρεσίας, υπηρέτησεν δε και εις τας τάξεις της Ε.Ο.Κ.Α.
Την μεσημβρίαν μετέβη εις την περιοχήν των επιχειρήσεων και ο κ. Κόσιης, ο οποίος 
συνεχάρη τους μετασχόντας της επιχειρήσεως, δια την περιφανή νίκην των και την 
επιδειχθείσαν υπ’ αυτών απαράμιλλον γενναιότητα και αυτοθυσίαν. Ο κ. Κόσιης 
μετέφερεν ωσαύτως εις τους μαχητάς συγχαρητήριον μήνυμα του Προέδρου της 
Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Απαντών εις ερώτησιν δημοσιογράφου, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Πολύκαρπος 
Γιωρκάτζιης, όστις ως γνωστόν προΐσταται και του Υπουργείου Αμύνης, ετόνισεν ότι «η 
επιχείρησις εις την οροσειράν του Πενταδακτύλου ανελήφθη εντός των πλαισίων των 
προσπαθειών της Κυβερνήσεως προς αποκατάστασιν της ομαλότητος και επιβολήν 
του νόμου και της τάξεως. Προς τούτοις, η επιχείρησις αύτη ήτο αναγκαία δια την 
καταστολήν και την αναχαίτησιν της ανταρσίας των Τούρκων, οι οποίοι επεδίωκον 
συνεχώς να επεκτείνουν την δράσιν των εις τας δυτικάς ταύτας ορεινάς περιοχάς. Ήδη 
η επιχείρησις εστέφθη υπό πλήρους επιτυχίας, ο δε αντικειμενικός σκοπός επετεύχθη, 
χάρις εις το θάρρος, τον ηρωισμόν, και την πειθαρχίαν των νομίμων δυνάμεων του 
κράτους, προς τας οποίας εκφράζω την ευαρέσκειάν μου και διαβιβάζω τα ευχαριστίας 
όλων των νομιμοφρόνων πολιτών της Κύπρου».
Η εφημερίδα «Φιλελεύθερος» της 28ης Απριλίου 1964 στην πρώτη σελίδα γράφει:  
«Ο Πενταδάκτυλος απαλλάττεται των συμμοριτών. Μία η εκλογή των. Η κατασυντριβή 
ή άτακτος φυγή» «Ο ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝ ΕΚΠΟΡΘΕΙΤΑΙ». Στην ίδια σελίδα παρουσιάζει 
τη φωτογραφία του Καρμιώτη αγωνιστή Γρηγόρη Ευτυχίου και γράφει σχετικά:  
«Ο εκ Καρμίου εθνοφρουρός Γρηγόρης Ευτυχίου ο οποίος προσέφερεν ανεκτιμήτους 
υπηρεσίας κατά την επιχείρησιν του Πενταδακτύλου».
Η εφημερίδα «Ελευθερία» της 28ης Απριλίου 1964 στην πρώτη σελίδα με μεγάλα 
γράμματα γράφει: «ΠΕΡΙΣΦΙΓΓΕΤΑΙ Ο ΚΛΟΙΟΣ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ». 
Οι γενναίοι μαχηταί μας βάλλουν δια καταιγιστικών πυρών, καταλαμβάνουν νέας θέσεις 
και τας σταθεροποιούν. - Την μεσημβρίαν είχεν επιτευχθή προσωρινή κατάπαυσις του 
πυρός αλλ’ οι Τούρκοι ήρχισαν να βάλλουν μετά την λήξιν της ταχθείσης εις αυτούς 
προθεσμίας. Απεφάσισαν ν’ αποθάνουν. - Ο Υπουργός Εσωτερικών και Αμύνης εις 
προκεχωρημένον φυλάκιον του μετώπου.
Επίσης η ίδια εφημερίδα, 29 Απριλίου 1964 γράφει ως κύριο άρθρο της στην πρώτη 
σελίδα: «ΟΙ ΜΑΧΗΤΑΙ ΜΑΣ ΕΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ 
ΙΛΑΡΙΩΝΑ» «Ο Στρατηγός Γκυάνι, συζητήσας το θέμα των επιχειρήσεων εις την 
οροσειράν Πενταδακτύλου μετά του Μακαρίου, προέβη εις δηλώσεις υπαινιχθείς 
περιπλοκάς. Ετόνισεν όμως, ότι η Δύναμις του Ο.Η.Ε. θα επιδιώξη ενεργά μέτρα δι’ 
επίτευξιν γαλήνης.- Εν τω μεταξύ οι Τούρκοι τρομοκράται παραβιάζουν συμφωνίας και 
ανοίγουν πυρ εις τον Άγιον Θεόδωρον Λάρνακος και αλλαχού. Αι τουρκικαί εφημερίδες 
απαιτούν από την Δύναμιν του Ο.Η.Ε. ν’ απέλθη, μεταβιβάζουσαν τα καθήκοντά της εις 
τον τουρκικόν στρατόν... Ο Γκυάνι καλείται να παραχωρήση την θέσιν του εις τον Ραούφ 
Ντενκτάς».
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ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟ 1909
(Πηγή πληροφόρησης: Κρατικό Αρχείο Κύπρου SAI/641/1909)
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ΤΑ ΕΝΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 1921, 1930, 1950
(Πηγή πληροφόρησης: Κυπριακό Μουσείο Αγώνος)

ΨΗΦΙΣΜΑ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1921
Τον Μάρτιο του 1921 η Εθναρχεύουσα Εκκλησία της Κύπρου κάλεσε τους Έλληνες του 
νησιού να προσυπογράψουν εξουσιοδοτώντας τους εκπροσώπους τους, Ψήφισμα με την 
ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 όπως 
«Κηρύττομεν ενώπιον Θεού και ανθρώπων ότι η θέλησις ημών είναι μία, μόνη και
αναλλοίωτος να ενωθώμεν μετά της μητρός ημών Ελλάδος...».

ΤΗΝ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ

Οι ιερείς
Παπά Μάρκος Χ’’ Πιερή
Παπά Ιωάννης Χ’’ Χριστοφή

Ο Διδάσκαλος
Αριστόδημος Β. Σπανός

Η Χωριτική Επιτροπή
Κλεάνθης Χ’’ Μορφάκης (Μουχτάρης)
Ερωτόκριτος Χ’’  Χριστοδούλου
Ερωτόκριτος Χ’’ Μορφή
Γιάγκος Μιτίδης

Η Σχολική Επιτροπή
Χ’’ Χαράλαμπος Χ’’ Μορφάκης
Δημήτριος Αθ. Σπανός
Ηρακλής Γρ. Αντωνιάδης
Ερωτόκριτος Χ’’ Χριστοδούλου
Κλεάνθης Χ’’ Μορφάκης
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ΨΗΦΙΣΜΑ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1930
Τον Μάρτιο του 1930 η Εθναρχεύουσα Εκκλησία της Κύπρου κάλεσε τους Έλληνες του 
νησιού να προσυπογράψουν εξουσιοδοτώντας τους εκπροσώπους τους το Ενωτικό 
Ψήφισμα που ζητούσε «Δικαιοσύνη και διακήρυττε την ασάλευτη, ακλόνητη και 
ομόφωνη ημών γνώμην να ενωθώμεν μετά της ελευθέρας Μητρός Πατρίδος...»

ΤΗΝ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ

Ο ιερεύς 
Παπά Μάρκος Χ’’ Πιερή

Η επιτροπή εκκλησίας
Λάμπρος Χ’’ Ευαγγέλου
Πιερής Κυριάκου
Δημήτριος Χ’’ Γεωργίου
Νικολής Ττοουλή
Γιαννής Χ’’ Πιερή

Η Χωριτική αρχή
Νικόλαος Χ. Τσαγγαρίδης
Δημήτριος Α. Σπανός
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ΕΝΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 1950
Την 1.12.1949 ομόφωνα η Εθναρχία υιοθέτησε την ιδέα του τότε Μητροπολίτη 
Κιτίου και λίγο αργότερα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ΄ για διενέργεια Ενωτικού 
Δημοψηφίσματος. Το Δημοψήφισμα διεξήχθη με φανερή γραπτή ψηφοφορία του 
λαού σε όλες τις εκκλησίες των πόλεων και των χωριών της Κύπρου, από τις 15 έως 
22 Ιανουαρίου 1950. Δύο διαφορετικά έγγραφα υπήρχαν στη μέση των εκκλησιών. Το 
πρώτο ανέφερε. «Αξιούμεν την ένωσιν της Κύπρου με την Ελλάδα». Το δεύτερο έγραφε: 
«Ενιστάμεθα εις την ένωσιν της Κύπρου με την Ελλάδα». Και οι 432 ψηφοφόροι κάτοικοι 
του χωριού Κάρμι, άντρες και γυναίκες, ψήφισαν και υπέγραψαν υπέρ της ένωσης της 
Κύπρου με τη μητέρα Ελλάδα.

Ο  Άγιος Παντελεήμωνας ως είχε το 2015.
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Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΡΟΠΗ ΚΑΙ 
ΛΕΥΚΗΣ ΧΑΤΖΙΗΜΟΡΦΑΚΗ ΣΤΟΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ
ΤΗΣ ΕΟΚΑ 1955-1959
(Του Γιώργου Σιαηλή)

Οι Καρμιώτες πάντα ευλογούσαν και εκτιμούσαν τη μεγάλη προσφορά της οικογένειας 
Παναγή Τρόπη και Λευκούς του Χατζημορφάκη στον αγώνα της ΕΟΚΑ, κυρίως για 
την πίστη και το θάρρος τους να κατασκευάσουν στο σπίτι τους στο Κάρμι το πρώτο 
κρησφύγετο, που φιλοξενούσε αντάρτες της οργάνωσης και τον ήρωα τότε Τομεάρχη 
Κερύνειας αείμνηστο Κυριάκο Μάτση. Από μικρός άκουγα από τους μεγαλύτερούς μου 
τα καλά σχόλια για την οικογένεια αυτή και πάντα έψαχνα την ευκαιρία να μάθω από 
πρώτο χέρι τα συμβάντα. Από προσωπική επικοινωνία που είχα με την κόρη του Παναγή 
Τρόπη, Μαρίας, νυμφευμένη με τον επίσης αγωνιστή της ΕΟΚΑ Αντρέα Κάτσουρα στις 
Αγγλισίδες Λάρνακας, την άνοιξη του 2019, μίλησα και κατέγραψα όσα ήθελα να μάθω, 
για να τα καταθέσω ώστε να γνωστοποιηθούν σε όλους μας.
Με την ευκαιρία αυτή εκφράζουμε την αγάπη και τις ευχαριστίες μας σε όλη την οικο-
γένεια της Λευκούς του Χατζημορφάκη για την προσφορά τους στον αγώνα της ΕΟΚΑ. 
Ο Κυριάκος Μάτσης ήθελε πάση θυσία να κατασκευαστεί ένα κρησφύγετο στο Κάρμι, 
για να φιλοξενεί τους αντάρτες όποτε αυτό χρειαζόταν, μιας και η περιοχή προσφερόταν 
πολύ, αφού γειτνίαζε και με το δάσος όπου υπήρχε εύκολη και γρήγορη κάλυψη. Μετά 
από σύσταση συγγενικού με την οικογένεια της Λευκούς προσώπου, μυημένου στην  
οργάνωση που έμενε στο γειτονικό χωριό Άγιος Γεώργιος και μετά τη σύμφωνη γνώμη 
της οικογένειας της Λευκούς, (ο σύζυγος της Λευκούς Παναγής Τρόπη απουσίαζε στο 
εξωτερικό) η οργάνωση έστειλε στο Κάρμι κρυφά τον τεχνίτη, επίσης αγωνιστή Γιάννη 
Κυριάκου από τον Καραβά και κατασκεύασε το κρησφύγετο. 

Οι Καρμιώτες γιορτάζουν τις 
εθνικές επετείους.
(Φωτογραφία αρχείου 
Προσφυγικού Σωματείου ΚΑΡΜΙ 
το 1956).
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Αμέσως όλη η οικογένεια της Λευκούς, οι τέσσερεις κόρες της, Μαρία, Δέσποινα, 
Χρυστάλλα, Νίκη και ο γιος της Χαμπής ορκίστηκαν στον αγώνα. Αρχηγός ορίστηκε η 
μεγάλη κόρη Μαρία, της οποίας ο Κυριάκος Μάτσης ανέθεσε να είναι ο προσωπικός του 
σύνδεσμος με την αγωνίστρια κυρία Έλλη Καρεφυλλίδου στην Κερύνεια.
«Ο Μάτσης ήθελε και δεύτερο κρησφύγετο στην άλλη μεριά του χωριού και εγώ του 
υπέδειξα το σπίτι της συγγένισσας μου Μαρής Αντωνιάδου», αφηγείται η Μαρία Αντρέα 
Κάτσουρα, όπου κι εκεί ήρθε ο ίδιος τεχνίτης από τον Καραβά και το κατασκεύασε.  
Η Μαρία πηγαινοερχόταν στην Κερύνεια και μετέφερε επιστολές ακόμα και όπλα. Προς 
αποφυγή των όποιων υποψιών, πολλές φορές η ίδια δουλειά ενετίθετο στον γείτονα 
αγωνιστή οδηγό λεωφορείου Μάρκο Χατζηκώστα. Θυμάται ακόμα ότι και η μικρότερη 
της αδελφή Νίκη είχε χρησιμοποιηθεί μια φορά για να μεταφέρει ένα πιστόλι. Όπως 
μου αφηγείται, η ίδια δεν είχε επαφές με τους συγχωριανούς της που ήταν μέλη της 
οργάνωσης παρά μόνο με τον αδελφό της Χαμπή και με τον Γρηγόρη Ευτυχίου. Στο σπίτι 
τους φιλοξενούσαν την ομάδα του Κυριάκου Μάτση με τους Σωτηράκη Γιαννάκη άλλως
Τάκης από το Πέλλαπαϊς, τον Αντρέα Σοφοκλέους από το Καϊμακλί, τον Αντωνάκη από 
τα Κοκκινοχώρια, τον Κώστα Χριστοδούλου (Κωσταρής) από το Πέλλαπαϊς, μέχρι που 
έστησαν την ενέδρα στο Φουντζί στις 4 Οκτωβρίου 1958. Στην ενέδρα έλαβαν μέρος 
εκτός από την ομάδα του Μάτση και οι Καρμιώτες Χαμπής Παναγή και Γρηγόρης Ευτυχίου. 
Μετά την αποτυχία της ενέδρας, οι Μάτσης και Σωτηράκης πήγαν στο κρησφύγετο στο 
Φουντζί και μετά στο Πέλλαπαϊς στο κρησφύγετο, στο σπίτι του Σωτήρη Σολωμού μέχρι 
τις 10 Νοεμβρίου 1958, όταν ο Κυριάκος Μάτσης μαζί με τους Κώστα Χριστοδούλου 
(Κωσταρής) και Αντρέα Σοφιόπουλλο από τη Λάπηθο έφυγαν για το Δίκωμο. Ο Αντρέας 
Σοφοκλέους κινήθηκε βόρεια και κρύφτηκε σε πηγάδι στον Άγιο Γεώργιο όπου και 
συνελήφθηκε. Οι υπόλοιποι τρεις (Χαμπής, Γρηγόρης και Αντωνάκης) πήγαν στο 
κρησφύγετο της Μαρής, απ’ όπου τους φυγάδεψε τα μεσάνυχτα ανατολικά του χωριού 
και πήγαν στο Πέλλαπαϊς στο κρησφύγετο στο σπίτι του Σωτήρη Σολωμού. Οι Άγγλοι 
επέβαλαν αμέσως κκέρφιου (κατ’ οίκον περιορισμό) ταυτόχρονα στο Κάρμι, στο Τριμίθι 
και στον Άγιο Γεώργιο. Συνέλαβαν όλους τους άνδρες του χωριού από 15 χρόνων και 
άνω, τους μετέφεραν στο φρούριο της Κερύνειας και τους κακοποιούσαν για μέρες. Στο 
τέλος ο Μάτσης έδωσε διαταγή στον ίδιο τεχνίτη και κατέστρεψε το κρησφύγετο, διότι 
φοβόταν τυχόν προδοσία και σε περίπτωση που θα το έβρισκαν, κινδύνευε ολόκληρη η 
οικογένεια της Λευκούς Χατζημορφάκη. «Δύο μέρες μετά την ενέδρα ήρθαν στο σπίτι μας 
οι Άγγλοι και έψαχναν το κρησφύγετο και όλους τους αντάρτες», συνεχίζει συγκινημένη η 
κυρία Μαρία,«που ήταν εκεί κατά καιρούς, πράγμα που υποδήλωνε προδοσία».
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«Μας είπαν ότι σκότωσαν τον αδελφό μου Χαμπή και μας φοβέριζαν, για να μιλήσουμε. 
Εμείς δεν τους είπαμε τίποτα και αυτό τους εξόργιζε ακόμα περισσότερο. Έβγαλαν όλα μας 
τα ρούχα από τα ερμάρια, τα έβαλαν σε σωρό μέσα στο σπίτι και μας τα έκαψαν.Το σπίτι 
μας έπαθε μεγάλες ζημιές. Το έκαναν άχρηστο και δεν μπορούσαμε να μείνουμε μέσα. 
Μας έδιωξαν από το σπίτι μας και πήγαμε να μείνουμε για λίγες μέρες στο συγγενικό μας 
σπίτι του Γιαννή του Ζιπιτή». Συγκινημένη μου αφηγείται ότι την πήραν μαζί με τη μικρή 
της αδελφή Νίκη μέχρι το Φουντζί και τις φοβέριζαν συνεχώς αλλά και «πάλιν δεν τους 
είπαμε τίποτα», λέει περήφανη. «Όταν τελείωσε ο αγώνας,ήρθαν και εκτίμησαν τις ζημιές 
που ανέρχονταν στις 500 λίρες. Τελικά μας έδωσαν μόνο 300 λίρες. Θυμούμαι ακόμα ότι 
ο Κυριάκος Μάτσης έστειλε από το Δίκωμο όπου βρισκόταν, ευχαριστήρια επιστολή στη 
μητέρα μου για τη φιλοξενία καθώς και το θάρρος που επέδειξε όλη η οικογένειά της και 
δε μίλησε στους Άγγλους. Την επιστολή αυτή την κατέστρεψε φοβούμενος ο αδελφός 
μου ο Χαμπής, μήπως και τη βρουν οι Άγγλοι».

Οι Καρμιώτες ψηφίζουν στις 13 Δεκεμβρίου 1959 τις πρώτες προεδρικές εκλογές
μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου μας, στο παλιό σχολείο του χωριού.





ΜΕΡΟΣ Γ.

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΤΟΥ 1974
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Η ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΩΘΗΚΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΣΤΙΓΜΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ
(Του Κόκου Κυριάκου Πέτρου Βιτσαώτη)

Η έκρηξη του πραξικοπήματος στις 15 Ιουλίου 1974 με βρίσκει να εργάζομαι σε νεόκτιστη 
οικοδομή σαν σιδεράς στην Κερύνεια. Από ό,τι μετέδιδε το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου 
κατάλαβα όπως και όλος ο κόσμος πως κάποιο μεγάλο κακό ξεκινάει, γιατί επρόκειτο 
για αδελφοκτόνο πόλεμο με όλα τα επακόλουθα. Όλες οι δουλειές έκλεισαν και όλοι 
τρέχαμε να βρούμε μέσο να επιστρέψουμε στα σπίτια και στις οικογένειές μας. Στο 
χωριό επικρατούσε μια παράξενη ηρεμία και ο κόσμος φοβισμένος αναρωτιόταν τι θα 
ακολουθήσει. Στα καφενεία η κατάσταση ήταν συγχυσμένη και όλοι σχολιάζαμε όλες 
τις ειδήσεις του Ρ.Ι.Κ, το οποίο είχε καταληφθεί από τους Πραξικοπηματίες. Ακούαμε 
για συλλήψεις όσων υποστήριζαν τον Μακάριο και τη νόμιμη κυβέρνηση, για μάχες 
που διεξάγονταν με τους αντιστασιαστές και ούτε πέρναγε από το μυαλό μου ότι θα με 
συλλάμβαναν και εμένα, αφού ποτέ μου δεν είχα εκδηλώσει τις απόψεις μου σε καμία 
παράταξη. Το μόνο που με ενδιέφερε ήταν η δουλειά και η οικογένειά μου και μπορώ 
να πω ότι περνούσα καλά με όλους τους συγχωριανούς μου. Κάποιοι σχολίαζαν και 
τις ειδήσεις που άκουαν από το BBC, ότι η Τουρκία σαν εγγυήτρια δύναμη δικαιούταν 
μονομερώς να επέμβει στην Κύπρο για δήθεν προστασία των Τουρκοκυπρίων και ότι 
ετοιμάζεται γι’ αυτό τον σκοπό.
Η αποκορύφωση των γεγονότων ήταν την παραμονή της εισβολής (Παρασκευή 19 Ιουλίου 
1974) όπου οι πληροφορίες έδιναν και έπαιρναν ότι ο τουρκικός στρατός στη Μερσίνα 
είχε ήδη επιβιβαστεί στα πολεμικά πλοία με όλο τον εξοπλισμό έτοιμο να ξεκινήσει  
για επέμβαση στην  Κύπρο. Κάποιοι συγχωριανοί μου, που εργάζονταν με Τουρκοκύπριους
επιβεβαίωναν τις ειδήσεις αυτές, τις οποίες τους εκμυστηρεύτηκαν. Την Παρασκευή 
λοιπόν το πρωί (19 Ιουλίου 1974) συνελήφθηκα από φίλους, συγγενείς, συγχωριανούς 
μου, που χρίστηκαν ως πραξικοπηματίες αξιωματικοί, με την υποψία ότι τάχατες ήμουν 
υποστηρικτής του Μακαρίου και ζητούσαν επίμονα να τους παραδώσω τα όπλα, που 
εγώ δεν είχα ποτέ στην κατοχή μου. Με μετέφεραν μαζί με άλλους δύο συλληφθέντες 
συγχωριανούς μου, στο φρούριο της Κερύνειας όπου εκεί συναντήσαμε άλλους 150 
περίπου συλληφθέντες από όλα τα χωριά της επαρχίας Κερύνειας, που συνελήφθηκαν τις 
προηγούμενες μέρες, με την ίδια πάντα κατηγορία. Πενήντα περίπου πραξικοπηματίες 
οπλισμένοι, μεταξύ των οποίων και κάποιοι συγχωριανοί μου, φίλοι, συγγενείς και 
κουμπάροι μου, μάς φρουρούσαν. Κατά τη διάρκεια της κράτησής μας, μας αντιμετώπισαν 
με ύβρεις, χλευασμούς και απειλές από τους φύλακές μας. Τόσο η σίτιση όσο και η  
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υγεία μας θεωρούνταν δευτερεύοντα θέματα γι’ αυτούς. Τη νύχτα της Παρασκευής 
βλέπαμε τα φώτα των πολεμικών πλοίων που όλο και πλησίαζαν την Κερύνεια μας και 
κανένας δεν μας ενημέρωνε για το τι έμελλε να γίνει. Ξυπνήσαμε νωρίς το χάραμα με τους 
εκκωφαντικούς κρότους των βομβών, που έριχναν τα τουρκικά πολεμικά αεροπλάνα, 
που αλώνιζαν τους κυπριακούς αιθέρες ανενόχλητα. Είδαμε να βυθίζουν τις δύο και 
μοναδικές τορπιλάκατες, που διέθετε το ναυτικό μας στο λιμάνι της Κερύνειας ευθύς 
αμέσως που βγήκαν από το λιμάνι. Πολλές φορές μας πολυβολούσαν μέσα στο φρούριο 
χωρίς όμως να έχουμε θύματα, αφού ταμπουρωθήκαμε στις κρυψώνες του φρουρίου. 
Κάποιοι έτρεφαν κούφιες ελπίδες ότι τάχατες θα ερχόταν βοήθεια από την Ελλάδα 
και θα νικήσουμε τον πάνοπλο εχθρό. Μας άφησαν μέσα στο φρούριο κρατούμενους 
μέχρι τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 1974 γύρω στο μεσημέρι όπου όλα είχαν τελειώσει, αφού 
έσπασαν οι γραμμές μας και οι Τούρκοι κατέλαβαν την Κερύνεια μας. Τουρκικά άρματα 
παρατάχθηκαν στη νότια και δυτική πλευρά του φρουρίου και μας καλούσαν στα ελληνικά 
να παραδοθούμε και δε θα μας κάνουν κακό. Κανένας μας δεν εμπιστευόταν τα τουρκικά 
απανωτά τελεσίγραφα και αποφασίσαμε με τα λίγα πολεμοφόδια του ναυτικού, που 
υπήρχαν στο φρούριο και με την καθοδήγηση του μοναδικού εξ Ελλάδος αξιωματικού του 
ναυτικού, να αντισταθούμε ρίχνοντας χειροβομβίδες και αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ, 
που κατασκευάζαμε εκείνες τις στιγμές. Αντιληφθήκαμε ότι στη θάλασσα ανοικτά της 
ανατολικής πλευράς του φρουρίου υπήρχε μεγάλο Βρετανικό επιβατικό πλοίο που 
παραλάμβανε Άγγλους υπηκόους από τη στεριά με ελικόπτερο και τους μετέφερε 
στο πλοίο, για να τους απομακρύνει. Αμέσως πέρασε η ιδέα να διαφύγουμε μέσω της 
χαμηλής σιδερένιας πόρτας της ανατολικής πλευράς και μέσω στενού παραθύρου στη 
βόρεια πλευρά. Αφού κόψαμε με σιγατσάκι τα σίδερα, ένας ένας πορευτήκαμε χωρίς να 
γίνουμε αντιληπτοί από τους Τούρκους μέσω της παραλίας προς το Καράκουμι και άλλοι 
προς τον Παχύαμμο (περιοχή βόρεια του χωριού Άγιος Επίκτητος). Με αυτό τον τρόπο 
καταφέραμε όλοι, κρατούμενοι και φύλακες να απομακρυνθούμε χωρίς καμία απώλεια. 
Εγώ με άλλους πέντε συγκρατούμενούς μου βρεθήκαμε στην περιοχή του Παχύαμμου, 
όπου κατά καλή μας τύχη βρήκαμε ένα εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο της ενοικιάσεως 
με τα κλειδιά πάνω και αφού μαζέψαμε κάποια πεταμένα όπλα, τα πήραμε μαζί μας 
και φύγαμε μέσω του νέου δρόμου Κυθρέας. Στη συνέχεια φτάσαμε στη Λευκωσία 
όπου τα παραδώσαμε σε στρατόπεδο στην Αθαλάσσα. Εκεί μας επιστράτευσαν και μας 
έστειλαν πρώτα να επανδρώσουμε τα φυλάκιά μας στην περιοχή Σοπάζ. Αργότερα, μας 
μετέθεσαν σε στρατόπεδο κοντά στο καμένο προεδρικό και μετά σε φυλάκια στη περιοχή 
Κολοκασίδη μέχρι και την απόλυσή μας και την επανασύνδεση με τις οικογένειές μας. 
Ελπίζω η ταλαιπωρία μου αυτή να είναι η τελευταία, γιατί από δικά μας λάθη άθελά μας 
προκαλούμε την τύχη μας.
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Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ 33ΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΓΛΙΤΩΣΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΕΒΑΙΟ ΘΑΝΑΤΟ
(Του Καρμιώτη Θεωνά Παπανικολάου, τότε Λοχίας της 33ης Μοίρας)

Μόλις άρχισε να χαράζει (Δευτέρα 22 Ιουλίου 1974) σηκωθήκαμε μέσα από τους θάμνους 
σαν φαντάσματα και μερικοί αρχίσαμε να ξεσκονίζουμε τα ρούχα ο ένας του άλλου.  
Με το λίγο σάλιο μας καθαρίσαμε τα βλέφαρά μας. Αχ και να’ χαμε λίγο νερό. Ελέγξαμε 
λοιπόν τα ατομικά μας όπλα και συνεχίσαμε την ανακατανομή πυρομαχικών. Πήραμε 
και τις χειροβομβίδες μας. Στις 07:30 π.μ. ο υποδιοικητής της μοίρας μας, λοχαγός 
Μαντζουράτος Ευάγγελος, που εκτελούσε χρέη διοικητού και οι διοικητές λόχων 
Κατούντας Νικόλαος, Ροκάς Βασίλειος και Αργύρης Αθανάσιος έδωσαν στους άντρες τους 
τη διαταγή «Όλοι στα bedford». Αμέσως, χωρίς να χάσουμε έστω και ένα δευτερόλεπτο, 
επιβιβαστήκαμε και κατηφορίσαμε με βόρεια κατεύθυνση. Μπροστά ήταν ο λόχος 
Κατούντα και ακολουθούσαν σε μεγάλη απόσταση οι λόχοι Ροκά Βασίλειου και Αργύρη 
Αθανασίου. Η τουρκική αεροπορία ενώ όργωνε τους αιθέρες της Κερύνειας, δε μας 
είχε πάρει χαμπάρι. Κοιμόταν τον βαρούχειο ύπνο χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. 
Προχωρήσαμε και φτάσαμε στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί προς την πόλη και στρίψαμε 
αριστερά. Σε λίγο, διασχίζοντας τον δρόμο του νοσοκομείου, βρεθήκαμε στη διάβαση 
που δεξιά οδηγεί στο λιμάνι και αριστερά στη Μητρόπολη και το Γυμνάσιο. Τα bedford 
στην οδό Ελλάδος έτρεχαν με μεγάλη ταχύτητα, για να φτάσουμε στο συγκεκριμένο 
μέρος (διάβαση του ξενοδοχείου Καμάρες) και να κτυπήσουμε τον εχθρό. Η Κερύνεια 
ήταν μια πόλη φάντασμα. Καμιά ψυχή δεν υπήρχε πουθενά, ούτε μύγα... Φαινόταν σαν 
μια απέραντη νεκρόπολη. Αμέσως μπήκε μέσα μας η σκέψη «Εάλω η Πόλις». Ε, όχι Θεέ 
μου, δεν είναι δυνατόν.
Περάσαμε και τη στροφή του σταδίου του Γ. Σ. Πράξανδρος. Ένας όλμος ήταν στημένος 
στο πεζοδρόμιο στην αριστερή πλευρά του κεντρικού δρόμου χωρίς προσωπικό και 
αναρωτηθήκαμε, γιατί όλη αυτή η ησυχία. Πάμε για αναλώσιμα υλικά; Δε γίνεται. Κάτι 
βρωμάει...
Περάσαμε και το πρατήριο βενζίνης, που βρισκόταν πιο πέρα κατά μήκος του δρόμου στη 
δεξιά πλευρά. Σε δύο με τρία λεπτά τα bedford βρέθηκαν κοντά στα πρώτα σπίτια του 
χωρίου Άγιος Γεώργιος. Μερικά βγήκαν περίπου 100 μέτρα στα αριστερά του δρόμου, 
δίπλα από το εργοστάσιο του Κουτσοκούμνη (μαρμελαδοποιείο). Αφού σταματήσαμε 
ανάμεσα στις λεμονιές, αποβιβαστήκαμε στα γρήγορα. Την ίδια στιγμή κάποια άλλα 
μπήκαν πιο πέρα, μέσα στο πρατήριο βενζίνης του Αθανάση, στη δεξιά πλευρά του 
κεντρικού δρόμου. Με τις πολεμικές μας εξαρτύσεις, διασχίσαμε το κέντρο του χωριού 
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με δυτική κατεύθυνση πότε με γρήγορο βάδισμα και πότε τρέχοντας, φθάσαμε στη 
στροφή που οδηγεί στο ξενοδοχείο Καμάρες. Η Μοίρα στην περιοχή αυτή έλαβε την 
ακόλουθη διάταξη.
1. Ο 31ος λόχος υπό τον υπολοχαγό Κατούντα Νικόλαο προς τον κύριο δρόμο   
Κερύνειας Λευκωσίας, νοτίως του ξενοδοχείου Καμάρες.
2. Ο 33ος ΛΚ υπό τον υπολοχαγό Ροκά Βασίλειο βορείως του κεντρικού δρόμου μέχρι  
τη θάλασσα (Ξενοδοχείο Καμάρες).
3. Ο ΛΥΔΜ υπό τον υπολοχαγό Αργύρη Αθανάσιο νοτιοανατολικά της διάβασης κοντά 
στο αγρόκτημα Σάββα Ασβεστά (Γλυκιάς).
Χρέη διοικητού εκτελούσε ο υποδιοικητής της Μοίρας λοχαγός Μαντζουράτος Ευάγγελος. 
Μόλις λάβαμε θέσεις μάχης υπήρχε μία ανατριχιαστική και ύποπτη ησυχία, που οι 
περισσότεροι αισθανθήκαμε ότι κάτι φοβερό μας ανάμενε. Δε βλέπαμε καμία εχθρική 
κίνηση. Ήταν γύρω στις 08:10 π.μ. To 251 ΤΠ φάντασμα. Στρατιώτες άλλων όπλων ήταν 
άφαντοι. Υπήρχαν κάπου-κάπου μικρές ομάδες εφέδρων με τις χατζιημαρτίνες. Τα ΠΑΟ 
των 106 χιλιοστών ήταν εγκαταλελειμμένα χωρίς τους χειριστές τους.
Ο διοικητής του ΛΥ Αργύρης Αθανάσιος μαζί με τον ανθυπολοχαγό Ιωάννου Αντώνη, τον 
δεκανέα Εμμανουήλ Γεώργιο, Παναή Όρκα και άλλους καταδρομείς έταξε τους όλμους με 
κατεύθυνση το σημείο της απόβασης. Κάποιοι λάβαμε θέσεις μάχης κοντά στον κεντρικό 
δρόμο ανάμεσα στις λεμονιές, όπου φυσικά το επέτρεπαν οι εδαφικές συνθήκες. Κάναμε 
και πρόχειρα ορύγματα. Πιο πέρα στήσαμε τα οπλοπολυβόλα ΜΠΡΕΝ, τα πολυβόλα 0.30 
καθώς επίσης τα Α\Τ και το ΠΑΟ 0.57 χιλιοστών στραμμένα, κυρίως, προς τον κεντρικό 
δρόμο. Το κύριο σημείο της απόβασης (Πέντε Μίλι) ήταν 700 μέτρα στα δυτικά μας. Και 
να λοιπόν, φάνηκε το πρώτο άρμα του εχθρού, που ερχόταν σαν δαιμονισμένο προς 
το μέρος μας. Ήταν γύρω στις 08:30 π.μ. Αποτύχαμε να το καταστρέψουμε, γιατί τα 
καινούργια Α\Τ  τσεχοσλοβακικής προέλευσης που μας δόθηκαν, δεν είχαν πυροκροτητές 
και επικρουστήρες και δε λειτουργούσαν.

Εχθρικά άρματα στις φλόγες
Επιτέλους στις 9:00 π.μ. ο παοτζιής (χειριστής του ΠΑΟ 0.57 χιλιοστών) κατέστρεψε 
το πρώτο άρμα. Ήταν ένα μεγαθήριο. Όσοι του ρίχναμε με τα ατομικά μας όπλα 
διαπιστώσαμε ότι ο χειριστής του ΠΑΟ, Γεωργίου Σάββας, το κτύπησε με τρία - τέσσερα 
βλήματα. Σε μικρή απόσταση πιο πέρα, σύμφωνα με μαρτυρίες συναδέλφων, κτυπήθηκε 
πάνω στην ερπύστρια δεύτερο εχθρικό άρμα και γύρισε απότομα σε ένα μικρό οικόπεδο 
και άρχισε να πολυβολεί στο ψαχνό. Κάποια στιγμή το άρμα επεσήμανε τις δικές μας 
θέσεις και έστρεψε το πολυβόλο του να κτυπήσει. Ευτυχώς που η κάννη του παγιδεύτηκε 
ανάμεσα σε δύο χοντρούς κλώνους ενός δέντρου και δεν μπορούσε να σκοπεύσει 
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όπως θα ήθελε. Οι Τούρκοι πιεσμένοι από τα ημέτερα εύστοχα καταιγιστικά πυρά, το 
εγκατέλειψαν και το έβαλαν στα πόδια. Οι κακομοίρηδες όμως δεν πρόλαβαν έγκαιρα να
απομακρυνθούν και το άρμα άρχισε να σκεπάζεται με μαύρους καπνούς και να 
καταστρέφεται. Στο μεταξύ οι όλμοι του ΛΥ συνέχισαν να βαρούν από τη νότιά μας 
πλευρά και τα βλήματα σφύριζαν πάνω από τα κεφάλια μας με κατεύθυνση το σημείο 
της απόβασης. Η χαρά μας ήταν μεγάλη και αρχίσαμε να πανηγυρίζουμε. Μάλιστα τόσος 
ήταν ο ενθουσιασμός μας, ώστε πολλοί συνάδελφοι καταδρομείς έκαναν φιγούρες 
χορεύοντας. Ήδη είχαμε πετύχει αυτό που λάβαμε ως αποστολή.
Εκείνη τη στιγμή περιμέναμε εντολές για το πώς θα ενεργούσαμε από εκεί και πέρα. 
Επιθυμία όλων μας ήταν να βρεθούμε πιο μπροστά, για να έχουμε πλήρη οπτική επαφή με 
το σημείο της απόβασης. Πολλοί από μας είχαν προωθηθεί. Δυστυχώς όμως πλανηθήκαμε 
από κακές πληροφορίες. Ο εχθρός είχε αποβιβάσει αρκετά άρματα από την ημέρα του 
Σαββάτου και όχι μόνο τα δύο, όπως αρχικά πληροφόρησαν τους αξιωματικούς μας.  
Τα είχαν αποκρύψει πίσω από τους όχτους και τους τοίχους των κέντρων αναψυχής, 
λίγα μέτρα πιο πάνω από την παραλία, που είχε αποβιβαστεί. Στις 9:15 π.μ τρία εχθρικά 
αρματαγωγά και ένα οπλιταγωγό πλησίασαν την ακτή, από την οποία μικρά αποβατικά 
παρελάμβαναν Τούρκους στρατιώτες και πολεμικό υλικό. Οι αποβιβάσεις πλέον δε 
γινόντουσαν μονάχα λίγα μέτρα δίπλα από τον βράχο της θάλασσας του Πέντε-Μιλίου 
αλλά και ανατολικότερα προς την περιοχή του χωριού Άγιος Γεώργιος. Τα δε δρομολόγια 
των αποβατικών προς την ακτή ήταν ανεμπόδιστα και συνεχή, με την εχθρική αεροπορία 
να παρελαύνει πάνω από τα κεφάλια μας. Λίγα λεπτά αργότερα κινήθηκαν τρία 
άρματα προς την Κερύνεια και άλλα τόσα μας είχαν κυκλώσει. Τα δύο ήταν μεταφοράς 
προσωπικού, ΤΟΜΠ. Παράλληλα, πίσω από τα τουρκικά άρματα έρχονταν Τούρκοι 
στρατιώτες (πεζικό). Βαρούσαμε εναντίον τους με ό,τι μέσο διαθέταμε. Κρίμα όμως που 
στα βαρέα ΠΑΟ 106 χιλιοστών δε βρίσκονταν οι χειριστές τους. Αυτό μας στοίχισε πολύ 
γιατί βρισκόμασταν στο στόμα του λύκου, κυκλωμένοι, χωρίς αντιαρματική δυνατότητα. 
Και δε μας έφτανε μονάχα αυτό, ακούσαμε από τον ασύρματό μας κάποιον συνάδελφο 
μας να αναφέρει ότι πολλά τετράποδα (τούρκικα άρματα) κινούνταν από το Πέντε Μίλι 
προς την Κερύνεια. Ταυτόχρονα οι προωθημένοι καταδρομείς έτρεχαν προς το μέρος μας 
φωνάζοντας ότι διετάχθη στις 10:30 π.μ., από τον υποδιοικητή της Μοίρας Μαντζουράτο 
Ευάγγελο που εκτελούσε χρέη διοικητού, αυτοδιάλυση (να διαφύγει ο καθένας με δική 
του πρωτοβουλία και όπως τον βολεύει), με σημείο συνάντησης τη Μοίρα μας στο Πέλλα-
Παϊς. Αν αυτό ήταν ανέφικτο, τότε να επιδιώκαμε να ενωθούμε με άλλες φίλιες δυνάμεις. 
Δέκα λεπτά πριν την αυτοδιάλυση ο λοχαγός της Υποστήριξης Αργύρης Αθανάσιος 
ορμούσε εναντίον των αρμάτων ρίχνοντάς τους χειροβομβίδες φωνάζοντας: «Παιδιά μη 
τα φοβηθείτε, ρίξτε τους. Έχουν απυρόβλητο 20 μέτρα». 
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«Μην καθυστερείτε». Πράγματι πολλοί καταδρομείς αψηφώντας τον κίνδυνο, 
μιμούμενοι τον λοχαγό ορμούσαν εναντίον των αρμάτων, ρίχνοντας τους χειροβομβίδες 
και ριπές με τα αυτόματά τους. Οι μάχες που επακολούθησαν ήταν σκληρές προς όλες 
τις κατευθύνσεις. Αγώνας σώμα με σώμα. Στιγμές γενναιότητας και ηρωισμού. Τα 
εχθρικά άρματα πολεμούσαν με τα στήθη των ηρωικών συναδέλφων καταδρομέων. 
Οι λοχίες Σκούρου Δημήτριος, Τραντής Σάββας, Κοτζιαμάνης Λάμπρος, Μάρκου 
Λοϊζος, οι δεκανείς Ευαγγέλου Ανδρέας, Λοής Ανδρέας, Νικολάου Νίκος και άλλοι 
αξιωματικοί και υπαξιωματικοί μαζί με τους άντρες τους, έβγαιναν στους όχτους και 
στις δόμες (ξερολιθιές) του κεντρικού δρόμου και έριχναν χειροβομβίδες εναντίον των 
διερχομένων αρμάτων. Σε κάποια στιγμή ο ριψοκίνδυνος λοχίας Μάρκου Λοΐζος έριξε 
τη χειροβομβίδα του στο άρμα, αλλά με τη φόρα που έτρεχε αυτό, η χειροβομβίδα 
στράφηκε πίσω προς το μέρος του. Η έκρηξη ευτυχώς τον βρήκε πεσμένο στο αυλάκι του 
δρόμου με ελαφρά τραύματα στη ράχη. Λίγο πιο πέρα ήταν άξια θαυμασμού η τόλμη που 
επέδειξε ο οπλοπολυβολητής Γρηγόρης Ιωαννίδης από το Τριμίθι. Ταμπουρωμένος πίσω 
από ένα παλιό και άχρηστο φορτηγό, δίπλα στον  καλαμιώνα, αιφνιδίασε από τα 50 μέτρα 
στρατιώτες του εχθρικού πεζικού που ακολουθούσαν τα άρματα. Σύμφωνα με μαρτυρίες 
συναδέλφων καταδρομέων, οι αντίπαλοι στρατιώτες έρχονταν μπουλούκια-μπουλούκια 
από το ίδιο σημείο. Το οπλοπολυβόλο του Γρηγόρη Ιωαννίδη και τα αυτόματα της ομάδας 
του Μάρκου Λοΐζου, Σκούρου Δημήτριου και των άλλων παλικαριών επέφεραν στην 
εχθρική αγέλη βαριές απώλειες. Ταυτόχρονα εκτυλίχθηκαν πράξεις λεβεντιάς που δεν 
υπάρχουν λόγια να τις χρωματίσουν. Τραυματισμένοι καταδρομείς, όπως ο καταδρομέας 
Χριστάκης Αλεξάνδρου, κάλυπταν συναδέλφους τους, για να διαφύγουν και ξεψυχούσαν 
φωνάζοντας ΕΛΛΑΣ - ΚΥΠΡΟΣ - ΕΝΩΣΙΣ.
Η συγκινητική και δυναμική αυτή προσπάθεια βοήθησε ευτυχώς τους περισσότερους 
μας και ξεφύγαμε από τον κλοιό των Τούρκων. Δυστυχώς όμως κινηθήκαμε προς την 
Κερύνεια με προορισμό το Πέλλα-Παϊς (βάση Μοίρας). Η επιλογή αυτή δεν ήταν και η 
καλύτερη. Το δειλινό της προηγούμενης μέρας είχαμε εγκαταλείψει τον Άγιο Ιλαρίωνα. 
Οι Τούρκοι θα περιορίζονταν εκεί; Ή μήπως θα προωθούνταν; Ποιος θα τους απωθούσε;
Οι λίγοι στρατιώτες που βρίσκονταν εκεί ή οι γέροι και τα γυναικόπαιδα του χωριού; 
Επίσης, στη δυτική πλευρά της Κερύνειας βορείως του τουρκοκυπριακού χωριού 
Τέμπλος και κατά μήκος του κεντρικού δρόμου, που οδηγεί στην πόλη, υπήρχε ένα 
ξέφωτο μήκους και πλάτους περίπου 800 και 500 μέτρων αντίστοιχα. Στο μέρος αυτό 
οι καταδρομείς θα διατρέχαμε θανάσιμο κίνδυνο, γιατί θα βρισκόμασταν εκτεθειμένοι, 
αφενός στα πυρά των εχθρικών πολυβολείων του τουρκοκυπριακού χωριού Τέμπλος 
και, αφετέρου των Τούρκων αλεξιπτωτιστών, που κατέφθαναν από τα υψώματα της 
περιοχής του Αγίου Ιλαρίωνα στις νοτιοδυτικές παρυφές της Κερύνειας.
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Ας επανέλθουμε λοιπόν στη στιγμή της προέλασης των εχθρικών αρμάτων. Εμείς 
λοιπόν οι καταδρομείς χωρίς να έχουμε την απαραίτητη αντιαρματική δυνατότητα 
αντιμετώπισης των εχθρικών αρμάτων, διαφύγαμε από το χωριό Άγιος Γεώργιος προς 
την Κερύνεια. Πολλά από τα εχθρικά άρματα μάς είχαν προσπεράσει. Ο εχθρός πλέον 
ήταν μπροστά μας και άλλα άρματα έρχονταν από τα νώτα μας. Ανάμεσά τους υπήρχαν 
τα περιβόητα ΤΟΜΠ. Ουσιαστικά ο κλοιός γύρω μας είχε διευρυνθεί σε όλη την έκταση 
από το Πέντε Μίλι (σημείο απόβασης) μέχρι την Κερύνεια. Ο κίνδυνος εξόντωσής μας 
ήταν ορατός. Έπρεπε να επιμένουμε να τρέχουμε τα εχθρικά άρματα ξωπίσω, ενώ άλλα 
έρχονταν από τα νώτα μας. Ποιος μπορούσε να εγγυηθεί ότι ο εχθρός δε θα κατέβαινε 
κατά ομάδες από τα ΤΟΜΠ και να έστηνε ενέδρες;
Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, οι Τούρκοι στρατιώτες κατέβαιναν από αυτά και 
λάμβαναν θέσεις μάχης σύμφωνα με τους σχεδιασμούς τους. Πέραν τούτου είχαμε εχθρό 
μας και τους περιφραγμένους λεμονόκηπους των σπιτιών, που μας εμπόδιζαν θανάσιμα 
κατά τη διαφυγή μας. Η κίνηση μας λοιπόν προς Κερύνεια μάς στοίχησε σε έμψυχο και 
άψυχο υλικό. Πολλοί καταδρομείς προκειμένου να παρακάμψουν το τουρκοκυπριακό 
χωριό Τέμπλος, μπήκανε σαν ποντίκια στο ξέφωτο, που βρισκόταν κατά μήκος του 
κεντρικού δρόμου, σχεδόν στα πρόθυρα της πόλης. Η κίνηση αυτή είχε ως συνέπεια να 
υποστούμε βαριές απώλειες. Νεκρούς, τραυματίες, αιχμαλώτους και αγνοουμένους. Ήταν 
ευτύχημα που δεν υποστήκαμε την πλήρη εξόντωσή μας. Αυτό ίσως οφείλεται στο ότι 
αντιμετωπίσαμε έναν στρατό, απαίδευτο, ασυντόνιστο και βραδυκίνητο, που προέλαυνε 
στο περίπου μουδιασμένα και φοβισμένα. Ή ακόμη, ίσως να μην είχε συνέλθει από το σοκ 
που υπέστη τη νύχτα του Σαββάτου στον Άγιο Ιλαρίωνα μετρώντας τους νεκρούς και τους 
τραυματίες του. Ό,τι και να πούμε όμως, το βέβαιο είναι ότι είχαμε μεγάλες απώλειες.
Όπως ελέχθη πιο πάνω, οι καταδρομείς στο άκουσμα «αυτοδιάλυση» καταφεύγαμε προς 
την Κερύνεια. Κάποιοι πιστεύαμε ότι το τελειωτικό κτύπημα εναντίον των εχθρικών 
αρμάτων, θα διδόταν από τα Α/Τ και τα ΠΑΟ των ημετέρων στρατιωτικών δυνάμεων 
στα πρόθυρα της πόλης. Μέχρι να φτάσουμε στην ανατολική πλευρά του χωρίου Άγιος 
Γεώργιος, μας είχαν ήδη προσπεράσει αρκετά εχθρικά άρματα. Στο μεταξύ ακούγονταν 
μερικοί συνάδελφοι που φώναζαν: «Τι στο καλό, πάμε ταπισόν (πίσω) από τα άρματα;». 
Ήταν αυτοί βέβαια, που αντιλήφθηκαν ότι η πόλη ήταν ανοχύρωτη και που γνώριζαν 
ότι μόνο ένας λόχος στρατιωτών βρισκόταν στο φρούριο. Ήταν αυτοί που λίγες ώρες 
προηγουμένως πηγαίνοντας στο μέτωπο πέρασαν από το κέντρο της πόλης και δεν 
είδαν ούτε μύγα. Δεν υπήρχε καμιά στρατιωτική δύναμη, για να προστατέψει την πόλη 
παρά μονάχα ελάχιστοι στρατιώτες με τον ελαφρύ ατομικό τους οπλισμό. Αυτοί λοιπόν 
προαισθάνθηκαν το «Εάλω η Πόλις». Παρά ταύτα κινούμασταν προς Κερύνεια με την 
ψευδαίσθηση ότι φθάνοντας εκεί θα ενισχύαμε τις ημέτερες δυνάμεις.
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Όταν λοιπόν οδοιπορούσα προς τις ανατολικές περιοχές του χωριού Άγιος Γεώργιος ένα 
ΤΟΜΠ πέρασε δίπλα μου και αφού προχώρησε λίγα μέτρα πιο μπροστά, για άγνωστους 
λόγους σταμάτησε. Σε ένα λεπτό ξανακινήθηκε προς την Κερύνεια. Για να μη γίνω 
αντιληπτός έτρεξα προς τον κύριο δρόμο, από τον οποίο είχε περάσει το ΤΟΜΠ και 
γρήγορα έπεσα σε μια μεγάλη μισοξεραμένη κολοκυθιά και κρύφθηκα. Σ΄εκείνα τα 
πρώτα δέκα λεπτά πέρασαν και άλλα άρματα που ένα από αυτά πολυβολούσε νότια 
του δρόμου, όπου βρισκόμουν. Προφανώς θα εντόπισε δικούς μας στρατιώτες που 
κατέφευγαν προς την Κερύνεια. Ήμουν μόνος και έρημος. Ταυτόχρονα τα τουρκικά 
αντιτορπιλικά βομβάρδιζαν με καταιγιστικό πυρ την περιοχή από τον Άγιο Γεώργιο μέχρι 
τις βουνοκορφές του Πενταδακτύλου δυτικά του Αγίου Ιλαρίωνος. Προφανώς ο σκοπός 
των Τούρκων ήταν να σπάσουν την άμυνά μας και να παρεμποδίσουν την ενίσχυση της 
περιοχής με φίλιες δυνάμεις που τυχόν θα έρχονταν από τον Πενταδάκτυλο, νοτίως του 
χωριού Κάρμι και συγκεκριμένα από τον Προφήτη Ηλία.
Όταν λοιπόν σταμάτησε η φούρια των αρμάτων σηκώθηκα και έτρεξα λίγο πιο πέρα από 
τον κεντρικό δρόμο. Δεν πρόλαβα όμως να συνέλθω από το μερικό σοκ που έπαθα και 
ξαφνικά, άκουσα από μακριά θορύβους και άλλων αρμάτων τα οποία κινούνταν προς την 
πόλη. Μπροστά σε αυτόν τον κίνδυνο και μη έχοντας άλλη επιλογή, έτρεξα και μπήκα 
σ΄ένα σπίτι που βρισκόταν νότια του ελαιοτριβείου του χωριού, κατά μήκος του κεντρικού 
δρόμου. Κάποιοι άγνωστοι, ευτυχώς δικοί μας, ήλθαν και αυτοί μέσα στο σπίτι. Ήταν 
μεγαλύτεροι στην ηλικία, με μεγάλες φαβορίτες και μακριά μαλλιά. Οι τρεις κρατούσαν 
μαρτίνια και κάποιοι άλλοι μόνο κράνη. Οι περισσότεροι σοκαρισμένοι, μπήκαν κάτω 
από τα κρεβάτια των δύο υπνοδωματίων. Σε λίγο ήρθε κοντά μας και ο καταδρομέας της 
Μοίρας Πούμπας Κυριάκος και γίναμε ένδεκα. Το σπίτι βρισκόταν περίπου 50 μέτρα από 
τον κεντρικό δρόμο όπου κινούνταν τα εχθρικά άρματα, σίγουρα δεν ήταν ο κατάλληλος 
χώρος απόκρυψής μας, γιατί ήμασταν όπως τα ποντίκια μες τη φάκα. Όμως, εκείνη 
τη στιγμή ήταν η μόνη λύση. Ωστόσο αισθανόμασταν απογοήτευση και σύγχυση, γιατί 
νιώθαμε ότι μια κανονιά από εχθρικό άρμα πάνω στο σπίτι θα σήμαινε τον τάφο μας. 
Πέντε λεπτά αργότερα ο συνάδελφος εξαφανίστηκε. Βγήκε από το ανατολικό παράθυρο 
του σπιτιού και μπήκε στο περιβόλι με τις λεμονιές. Παρά ταύτα βρήκα το κουράγιο και 
γέμισα τουλάχιστον τις μισές μου γεμιστήρες με σφαίρες που είχα σε μικρά κουτάκια στις 
τσέπες. Πίσω μου ήταν το ψυγείο και μπροστά μου η διπλή πόρτα της κεντρικής εισόδου.
Ξαφνικά είδα μια λάμψη με λίγο καπνό προς το ταβάνι και άκουγα απ΄ έξω δυνατούς 
πυροβολισμούς. Αμέσως σύρθηκα προς τον τοίχο όπου ο ώμος μου άγγιζε το μικρό 
εικόνισμα της Παναγίας. Και «ω του θαύματος». Αισθάνθηκα μέσα μου ένα αόρατο χέρι 
να με κρατά και να μη μπορώ να κινηθώ. Ακολούθησε και δεύτερη λάμψη σαν αστραπή 
και δυνατός κρότος στην πόρτα της σάλας του σπιτιού. Με μεγάλη μου έκπληξη, είδα 
στη μέση της πόρτας, μια μεγάλη τρύπα και δίπλα άλλες μικρότερες. Το απέναντι της 
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πόρτας ξύλινο παράθυρο ήταν τρυπημένο και του έλειπε ένα κομμάτι. Επίσης, το ψυγείο 
χαμηλά, λίγο πιο κάτω από τη μέση της πόρτας του, είχε ένα βούλωμα σαν μικρό πιάτο, 
με μια τρύπα αρκετά μεγάλη. Πριν από ένα λεπτό καθόμουν στο πάτωμα μπροστά από 
το ψυγείο. Σίγουρα αν έμενα εκεί, θα ερχόταν το τέλος μου. Ασυναίσθητα άρχισα να 
ψιθυρίζω: «Την πάσαν ελπίδα μου εις σε ανατίθημι Μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό 
την σκέπην σου». Μετά από αρκετή ώρα ο συνάδελφος επανήλθε κοντά μας. Προφανώς 
θα προσπάθησε να διαφύγει αλλά έκανε δεύτερες σκέψεις. Πιο πάνω από το σπίτι στη 
νότια πλευρά του και σε μικρή απόσταση, υπήρχαν άγνωστα πρόσωπα που κάθονταν 
οκλαδόν με τα νώτα τους προς το μέρος μας. Ήταν περίπου 15 άτομα. Τους είδαμε και 
από το σπασμένο ξύλινο παράθυρο. Βρίσκονταν δίπλα από μια αγελάδα η οποία κοίταζε 
αμέριμνη. Ένας από αυτούς ήταν όρθιος και με το χέρι του έδειχνε προς νότο τον Άγιο 
Ιλαρίωνα. Φορούσαν και αυτοί στολές παρόμοιες με τις δικές μας και κράνη με δίχτυ 
παραλλαγής πολύ διαφορετικά από εκείνα της Ε.Φ. Η αγωνία μας ήταν πολύ μεγάλη.  
Οι υπόλοιποι άγνωστοι σύντροφοι, δεν ήξεραν απολύτως τίποτα. Μάλιστα ένας από 
αυτούς καθώς βρισκόταν ανάσκελα κάτω από την καρκόλα (στρώμα) ήρθε κοντά μας 
και μας συμβούλευε να βγούμε προς τον δρόμο χωρίς όπλα και να παραδοθούμε. Ήταν 
πάρα πολύ τρομαγμένος. Συγκεκριμένα μας έλεγε: «Άτε αδέρφι μου, βγαίνουμε, τι 
θα μας κάμουν;». Και εγώ έλεγα από μέσα μου «τι θα μας κάνουν»; Αν βγούμε θα μας 
καθαρίσουν σαν τις πατάτες... Μέσα στην αγωνία μας, τον καθησυχάσαμε και ηρέμησε. 
Έπειτα και οι δύο καταδρομείς ψιθυρίζαμε ο ένας στον άλλο πως θα αντιδρούσαμε.  
Η γνώμη μου ήταν να μέναμε μέχρι να νυχτώσει και μετά να διαφεύγαμε προς το βουνό. 
Ο συνάδελφος μού έδειξε το ρολόι. Η ώρα ήταν ακριβώς 17:00 και η αντίδρασή μας 
ήταν άμεση. Φεύγουμε και ό,τι τρέξει, ας κατεβάσει. Ειδοποιήσαμε και τους υπόλοιπους 
να μας ακολουθήσουν. Αμέσως βγήκαμε αθόρυβα προς τις λεμονιές. Το τι ακολούθησε 
ένας Θεός ξέρει... Και προχωρούσαμε προς την Κερύνεια χωρίς να ριχτεί εναντίον μας 
έστω και ένας πυροβολισμός. Αυτό πιστεύω ήταν ένα θαύμα. Δεν αρκούσε, λοιπόν, 
που ο εχθρός βρισκόταν μέσα στα πόδια μας, είχαμε μπελά και τα περιφραγμένα 
περιβόλια που μας καθυστερούσαν στις κινήσεις μας. Όταν διανύσαμε απόσταση ενός 
περίπου χιλιομέτρου σταμάτησα την ομάδα. Αν προχωρούσαμε ακόμη λίγο θα πέφταμε 
σίγουρα μέσα στο ξέφωτο σε μια ολόγυμνη περιοχή και θα φαινόμασταν σαν τη μύγα 
μες το γάλα. Ενημέρωσα την ομάδα και αμέσως αλλάξαμε κατεύθυνση. Την περιοχή 
τη γνώριζα πολύ καλά με όλες τις λεπτομέρειές της. Προχώρησα πάλι μπροστά, πίσω 
ο συνάδελφος και ακολουθούσαν οι υπόλοιποι. Προσπάθειά μου ήταν να μη μπούμε 
μέσα στην Κερύνεια. Στην πόλη είχαν ήδη εισέλθει μηχανοκίνητες εχθρικές δυνάμεις 
και ο κίνδυνος θα ήταν μεγάλος. Μέχρι εκεί, ευτυχώς, δε συναντήσαμε κανένα 
ιδιαίτερο πρόβλημα. Δύο περίπου χιλιόμετρα πριν την πόλη αλλάξαμε κατεύθυνση  
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και  κινηθήκαμε προς το βουνό, κάνοντας κύκλο προς τα δυτικά φθάνοντας περίπου 
ενάμισι χιλιόμετρο πάνω από το σπίτι που είχαμε κάνει την έξοδο διαφυγής.
Προχωρώντας, λοιπόν, είδαμε έναν άγνωστο άνδρα να κάθεται κάτω από μια ελιά, 
με τα πόδια του κρεμασμένα στη δόμη (ξερολιθιά). Φορούσε στρατιωτικά ρούχα.  
Το όπλο και το κράνος του ήταν στο έδαφος. Φαινόταν πολύ μελαχρινός, λεπτός, με πολύ 
χοντρά χείλη. Μας κοίταζε χωρίς να αντιδρά και τότε του φωνάξαμε: «Ρε, έλα μαζί μας».  
Ο άγνωστος αμέσως κατέβηκε κάτω από τη δόμη και κρύφτηκε. Δεν μας ακολούθησε. 
Εμείς, όμως, συνεχίσαμε την πορεία μας. Δεν είχαμε την πολυτέλεια να ασχοληθούμε άλλο 
μαζί του. Αν ήταν δικός μας, μπορούσε να μας ακολουθήσει γιατί είδε και τα εμβλήματα μας: 
«Ο Τολμών Νικά, Δυνάμεις Καταδρομών». Αφού τον αφήσαμε, προχωρώντας βρήκαμε 
τον  χωματόδρομο που οδηγούσε από το Τριμίθι προς το τουρκοκυπριακό χωριό Τέμπλος. 
Ήμασταν περίπου στη μέση απόσταση μεταξύ των δύο χωριών. Συχνοί πυροβολισμοί 
και ριπές αυτομάτων ακούγονταν στις δυτικές παρυφές της Κερύνειας και κυρίως στην 
περιοχή Τέμπλους. Τα κροταλίσματα των όπλων ακούγονταν όλο και πιο κοντά μας. 
Ξαφνικά είδαμε στρατιώτες να βάλλουν προς την πλευρά του τουρκοκυπριακού χωριού 
και να κινούνται με κατεύθυνση το χωριό Τριμίθι ακριβώς πιο ψηλά από το σημείο που 
βρισκόμασταν. Καταλάβαμε ότι ήταν δικοί μας στρατιώτες που έφευγαν από την περιοχή 
του Πράσινου Λόφου (ονομασία του υψώματος με δικό μας φυλάκιο από το 1964).

Η συνάντησή μου με τον Λοχαγό
Βρισκόταν λίγα μέτρα μακριά μας πίσω από έναν κορμό δένδρου. Αψηφώντας τον 
κίνδυνο, συντόνιζε και κάλυπτε αυτούς που οπισθοχωρούσαν από την περιοχή του 
βουνού της «Μαείρενας». Ήταν ο διοικητής του ΛΥΔΜ της 33, ΜΚ Αργύρης Αθανάσιος 
με καμιά δεκαπενταριά άτομα. Ανάμεσά τους ήταν και ένας καλός φίλος, γνωστός από 
τον καιρό που ήμασταν μαθητές στο Γυμνάσιο της Κερύνειας, ο Παναγιώτης Βιολεττής. 
Δεκαεφτάχρονος τότε, χωρίς την απαιτούμενη στρατιωτική εκπαίδευση, ντύθηκε στο 
χακί και έτρεξε στο πεδίο της τιμής και του καθήκοντος με θάρρος και αποφασιστικότητα. 
Πλησιάσαμε λοιπόν τον λοχαγό και μετά από σύντομη συνομιλία, μας υπέδειξε ένα σημείο 
της βόρειας πλευράς του Αγίου Ιλαρίωνα, με προορισμό το στρατόπεδο της Μοίρας 
στο Πέλλαπαϊς. Αμέσως τον ενημέρωσα ότι από εκεί θα ήταν δύσκολη η διαφυγή μας.  
Ο λοχαγός με ρώτησε αν γνώριζα καλά την περιοχή και εγω του απάντησα: «Κύριε 
λοχαγέ, το χωριό μου είναι το Κάρμι που βρίσκεται πιο πέρα και γνωρίζω όλη την περιοχή 
ακόμη και το βουνό δυτικά του Αγίου Ιλαρίωνα». Η αντίδραση του λοχαγού ήταν άμεση: 
Μου κτύπησε χαϊδευτικά τον ώμο δείχνοντας μεγάλη ικανοποίηση και μου είπε: «Άντε 
λοχία, γρήγορα φεύγουμε». Προχωρούσαμε μπροστά με τον λοχαγό και ακολουθούσε 
ο ανθ/γός Ιωάννου Αντώνης μαζί με το τμήμα. Στόχος μας ήταν να ενωθούμε με φίλια 
στρατιωτικά τμήματα στον Πενταδάκτυλο.
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Εκείνη τη στιγμή από ένδεκα γίναμε εικοσιπέντε, περισσότεροι από μια διμοιρία. Από 
εκεί και πέρα η κίνησή μας ήταν πολύ αργή, μυστική, αφανής και αθόρυβη, γιατί δε 
γνωρίζαμε μέχρι που είχε φθάσει ο εχθρός. Διψασμένοι και σχεδόν αφυδατωμένοι με 
τη ζέστη των πυρκαγιών να βαράει τα πρόσωπά μας, φθάσαμε σ΄έναν λόφο περίπου 
ένα χιλιόμετρο πάνω από το χωριό Τριμίθι. Για να μη δίνουμε στόχο στις κινήσεις μας, 
λουφάξαμε κάπου μέχρι που νύχτωσε. Είχαμε πλέον σύμμαχό μας τη νύχτα. Ο λοχαγός 
μάς κάλεσε να συνεχίσουμε. Κινηθήκαμε με πολλές προφυλάξεις και κάποιοι από 
μας, για να βρούμε νερό, μπήκαμε σε μια απόμερη εξοχική κατοικία. Το σπίτι ήταν 
εγκαταλελειμμένο και πουθενά δεν υπήρχε νερό. Πήραμε όμως το μικρό ραδιόφωνο, 
που ήταν στην κουζίνα, για να ακούμε τις ειδήσεις. Σε κάποια στιγμή το ανοίξαμε και 
όλως τυχαίως ακούαμε τον παράνομο τουρκοκυπριακό ραδιοσταθμό Μπαϋράκ να 
μεταδίδει στα ελληνικά τα ακόλουθα: «Τα τουρκικά άρματα προελαύνουν προς όλες 
τις κατευθύνσεις και καταστρέφουν τις εχθρικές δυνάμεις. Οι αιχμάλωτοι συνεχώς 
αυξάνονται. Έλληνα οπλίτη, πέταξε το όπλο σου για να γλιτώσεις. Μην ξεχνάς ότι τα 
Μεχμετζίκ δεν αστειεύονται.»
Εμείς βέβαια δεν πτοηθήκαμε, γιατί καταλάβαμε ότι ο τουρκοκύπριος εκφωνητής έκανε 
ψυχολογικό πόλεμο. Ξαφνικά ένας από την ομάδα, ήρθε πιο κοντά και μου ψιθύρισε στο 
αυτί λέγοντάς μου: «Δέχομαι να πετάξω το όπλο μου αλλά μόνο πας τη κκελλέν του». 
Παρά τη δυσχερή θέση και απόγνωση που βρισκόμασταν εκείνη τη στιγμή, το ρίξαμε 
στο γέλιο και αυτό μας βοήθησε να συνέλθουμε κάπως ψυχολογικά. Συνεχίσαμε την 
πορεία μας και φθάσαμε στην περιοχή «Μάντρες του Κοζάκου». Ήταν ένα χιλιόμετρο 
βορειοδυτικά του χωριού Κάρμι που λίγο πιο κάτω (δύο χιλιόμετρα περίπου) βρισκόταν 
το σημείο της εχθρικής απόβασης. Το γνώριζα αλλά δεν το ανέφερα σε κανένα, για να 
μην πανικοβληθούν. Ο λοχαγός βλέποντας μας καταπονημένους διέταξε να βγάλουμε 
μερικές σκοπιές και οι υπόλοιποι να ξεκουραστούμε.
Ήταν Δευτέρα, 22.7.1974 γύρω στις 2:00 μετά τα μεσάνυχτα. Κοιμήθηκα τουλάχιστον 
μιαν ώρα και για μένα ήταν μάννα εξ ουρανού. Τότε ο λοχαγός με άρπαξε από το χέρι 
και με τράβηξε σιγά-σιγά και αμέσως ξύπνησα. Πετάχτηκα επάνω. Αφού μας μέτρησε, 
προχωρήσαμε και φθάσαμε δυτικά του χωριού Κάρμι στην περιοχή «Πηαούλια». 
Καλυφτήκαμε σε τόπο που είχαμε αρκετή οπτική επαφή γύρω μας. Χάραξε και το φως. 
Ήταν ημέρα Τρίτη 23.7.1974 και ώρα 4:30 τα ξημερώματα. Ο λοχαγός με ρώτησε:  
«Το Κάρμι είναι ελεύθερο»; Του απάντησα: «Δε γνωρίζω». Τότε με διέταξε να πάω 
με τον συνάδελφο Κυριάκο Πούμπα, για να κάνουμε αναγνώριση. Ζωσμένοι με τις 
χειροβομβίδες και κρατώντας τα αυτόματα, ανηφορίσαμε και οι δύο στη δυτική πλευρά 
του χωριού. Προσεγγίσαμε τα πρώτα σπίτια και διακρίναμε κάποιον, που ξεκουραζόταν 
στη βεράντα του σπιτιού και είχε στα πόδια του σεντόνι με κόκκινες γραμμές. 
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Μας προβλημάτισε μήπως ήταν Τούρκος. Πραγματικά, όταν βλέπαμε εκείνες τις ώρες 
κόκκινο ρούχο, νομίζαμε ότι βρίσκονταν Τούρκοι. Με μυστική και αθόρυβη κίνηση 
λοιπόν, τον πλησιάσαμε και είδαμε ότι ήταν νεαρός συγχωριανός. Τον φωνάξαμε και 
μόλις σηκώθηκε, ήρθαν κοντά μας και άλλοι κάτοικοι του χωριού μεταξύ αυτών ο 
πολύ αγαπητός φίλος Πάμπος Γεωργίου (Σιαηλή), ο οποίος μας πληροφόρησε ότι το 
χωριό ήταν ελεύθερο. Τους είπαμε όμως την αλήθεια ότι δηλαδή οι Τούρκοι κατέλαβαν 
την Κερύνεια. Αφού τους παροτρύναμε να καταφύγουν στις νότιες πλευρές του 
Πενταδακτύλου συνεχίσαμε την πορεία μας προς το κέντρο του χωριού που δυστυχώς 
και εκεί οι χωριανοί, αγνοούσαν τι συνέβαινε μερικά χιλιόμετρα πιο κάτω. Τότε τους 
ενημερώσαμε και αυτούς κατάλληλα και επίσης τους είπαμε ότι στο βουνό δυτικά του 
Αγίου Ιλαρίωνα από την Αετοφωλία μέχρι το ξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία δε γνωρίζαμε, 
αν προέλασαν οι Τούρκοι και μέχρι ποιο σημείο έφθασαν και γι΄αυτό να είναι προσεκτικοί 
στις κινήσεις τους. Στη συνέχεια προχωρήσαμε στην ανατολική πλευρά του χωριού, όπου
συναντήθηκα στο πατρικό μου σπίτι με τους γονείς μου πατέρα Νικόλαο και Πολυξένη 
και με τον θείο μου Γρηγόρη Ευτυχίου. Τους ενημέρωσα για την κατάσταση που 
επικρατούσε και τους παρότρυνα να φύγουν προς τον Προφήτη Ηλία νότια του χωριού, 
με προορισμό τη Λευκωσία. Πράγματι πολλοί Καρμιώτες στο άκουσμα αυτό, άρχισαν 
να διαφεύγουν, με εξαίρεση μερικές δεκάδες που έμειναν στο χωριό και την επόμενη 
μέρα, πιάστηκαν αιχμάλωτοι των Τούρκων. Εφοδιασμένοι με τρόφιμα που πήραμε από 
το πατρικό σπίτι, επιστρέψαμε και ενημερώσαμε τον λοχαγό ότι το χωριό ήταν ελεύθερο. 
Ο λοχαγός ένιωσε ανακούφιση. Μας άφησε κανένα δεκάλεπτο και φάγαμε ό,τι είχαμε. 
Έκανε όμως εντύπωση σ’ όλο το τμήμα που δεν έβαλε στο στόμα του ούτε μια μπουκιά 
ψωμί μέχρι που έφαγε και ο τελευταίος στρατιώτης. Πριν σηκωθούμε πήρε ένα κομμάτι 
ψωμί, όσο ένα αντίδωρο. Πραγματικά μας είχε σαν παιδιά του. Ήθελε να φάνε πρώτα 
οι στρατιώτες. Στη συνέχεια όλο το τμήμα, ανηφορίσαμε προς το χωριό. Περάσαμε 
τα ακρινά σπίτια, μπήκαμε μέσα στα περιβόλια και λίγο πιο πέρα σταματήσαμε στη 
βρύση, πάνω από την εκκλησία όπου ξεκουραστήκαμε, πλυθήκαμε και ξεδιψάσαμε. 
Απέναντι ακριβώς βρισκόταν το σπίτι του Μάρκου του σοφέρ (λεωφοριούχος). Μόλις 
μας είδε, μας ρώτησε για τον γιο του, τον Μήτρο που ήταν κι αυτός καταδρομέας της 
Μοίρας μας. Τον ενημερώσαμε ότι ήταν πολύ καλά και ότι κατέφευγε προς την Κερύνεια. 
Ο φιλόξενος αυτός άνθρωπος μας κάλεσε στο σπίτι του και η σύζυγος του Αναστασία, 
μαγείρεψε μακαρόνια και φάγαμε. Ήπιαμε και καφέ μετά από τόσες μέρες. Αφού τους 
ευχαριστήσαμε για την περιποίηση τους χαιρετίσαμε και πήγαμε πάλιν απέναντι στη 
βρύση. Σκεφτόμουν συνεχώς για την τύχη του χωριού μου, ότι δηλαδή θα έπεφτε στα 
χέρια του εχθρού και έτσι εισηγήθηκα στον λοχαγό να παραμείνουμε στην περιοχή και  
αν χρειαζόταν να το προασπίζαμε μέχρι θανάτου. 
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Στο άκουσμα αυτής της εισήγησής μου ο λοχαγός του ΛΥ Αργύρης Αθανάσιος απάντησε 
πολύ στενοχωρημένος: «Όχι λοχία. Ο πόλεμος είναι άνισος. Το τμήμα δεν είναι ικανό 
για μια τέτοια προσπάθεια. Είμαστε λίγοι και δεν υπάρχει ο κατάλληλος τρόπος να 
συνδράμουν και άλλα φίλια τμήματα της Εθνικής Φρουράς». Ο λοχαγός σίγουρα γνώριζε 
όσο κανείς άλλος το άνισο του αγώνα μας και δεν ήθελε να βάλει σε περιπέτειες τον άμαχο
πληθυσμό του χωριού.

Η πορεία από το χωριό Κάρμι προς το εξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία 
στον Πενταδάκτυλο.

Ήταν απόγευμα της Τρίτης 23.7.1974 και το τμήμα ανηφόριζε προς τον Προφήτη Ηλία του 
Πενταδακτύλου. Προχωρούσα μπροστά, δίπλα-δίπλα με τον λοχαγό και ακολουθούσαν οι 
υπόλοιποι του τμήματος. Περάσαμε τον «Πάνω Κάμπο» όπου το μονοπάτι μάς οδηγούσε 
προς την κορυφή του βουνού. Σταματήσαμε για δέκα λεπτά στην τοποθεσία «Ανεφανή» 
και ξεκουραστήκαμε. Στάθηκα για λίγο και αγνάντευα το χωριό μου. Δεν ήθελα να το χάσω 
από τα μάτια μου από τα οποία έπεφταν βροχή τα δάκρυα. Αισθανόμουνα φταίχτης, γιατί 
δεν μπορούσα να του προσφέρω προστασία και ασφάλεια. Το ξανακοίταζα ψιθυρίζοντάς 
του ένα μεγάλο συγνώμη αλλά και μια υπόσχεση ότι δεν θα το ξεχάσω ποτέ περιμένοντας
την όμορφη εκείνη μέρα που θα του ψάλλω μαζί με τους χωριανούς, τη γλυκιά λευτεριά. 
Με αυτό το συναίσθημα του πόνου και της θλίψης, έκανα μεταβολή. Το Κάρμι πλέον, δεν το 
έβλεπα με τα φυσικά μου μάτια, αλλά με τα μάτια της καρδιάς. Με αυτό, λοιπόν, το πικρό 
ποτήρι του καημού, συνεχίσαμε την πορεία μας και δε γνωρίζαμε τι θα συναντούσαμε, 
αλλά ούτε και είχαμε επικοινωνία με άλλα φίλια τμήματα για να ενημερωθούμε, αν η 
περιοχή μέχρι τον Προφήτη Ηλία ήταν ελεύθερη. Όμως δεν υπήρχε άλλη λύση διαφυγής. 
Προχωρήσαμε πιο πάνω από την Ανεφανή και φθάσαμε στην τοποθεσία «Πλατάνι».  
Η πορεία μας από κει και πέρα έπρεπε να είναι προσεκτική γιατί πλησιάζαμε το εξωκκλήσι 
του Προφήτη Ηλία. Εκεί εν καιρώ ειρήνης, ενέδρευε ένα μικρό τμήμα του 231 Τάγματος 
πεζικού. Άραγε, θα βρίσκαμε δικούς μας στρατιώτες ή θα μας «υποδέχονταν» Τούρκοι;  
Μην ξεχνάμε ότι ανατολικά από το εξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία, περίπου τέσσερα 
χιλιόμετρα βρίσκεται το φρούριο του Αγίου Ιλαρίωνα. Να και το ευχάριστο. Κατόπιν 
αναγνώρισης της περιοχής είδαμε δύο στρατιώτες μουντζωμένους από τα αποκαΐδια των 
πυρκαγιών, να τραβούν σύρματα, προσπαθώντας να αποκαταστήσουν τις ενσύρματες 
επικοινωνίες της περιοχής των ημέτερων στρατιωτικών δυνάμεων. Βρεθήκαμε στα 
νότα τους και όταν τους φωνάξαμε μάς ενημέρωσαν ότι η περιοχή του Προφήτη Ηλία 
και όλες οι δυτικές πλευρές του Πενταδακτύλου, κατέχονταν από τις δικές μας δυνάμεις. 
Έτσι, άνετα και χωρίς προφυλάξεις, μπήκαμε στο μονοπάτι πιο πάνω δεξιά από την 
τοποθεσία Πλατάνι και σε δέκα λεπτά βρεθήκαμε στο εξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία.  
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Εκεί συναντήσαμε ολιγάριθμους στρατιώτες να περιφέρονται άσκοπα και να δείχνουν ότι 
δεν ήταν ικανοί να ανταποκριθούν σε μια μικρή μάχη. Ουσιαστικά επικρατούσε σύγχυση
και αποδιοργάνωση. Ο υπεύθυνος αξιωματικός ζήτησε από τον λοχαγό, να συνδράμει 
με το δικό μας τμήμα, στην άμυνα του χωριού Άγιος Ερμόλαος που συνόρευε με τα 
τουρκοκυπριακά χωριά, βορειοανατολικά με το Κρινί και το Πιλέρι και νοτιοανατολικά 
με τη Φώττα. Ο λοχαγός ανταποκρίθηκε αμέσως και όλο το τμήμα επιβιβαστήκαμε σε 
bedford, με το οποίο σε λίγα λεπτά φθάσαμε στο προαναφερθέν χωρίο. Εκεί, τάξαμε 
το τμήμα στις ανατολικές παρυφές του. Όλη τη νύχτα μείναμε άγρυπνοι με το χέρι στη 
σκανδάλη. Οι Τούρκοι, όμως, δεν έκαναν προς το μέρος μας καμιά κίνηση. Ουσιαστικά 
η νύχτα μέχρι το χάραμα, πέρασε πολύ ήρεμη. Δεν έμελλε όμως να μείνουμε εκεί. 
Η διαταγή δόθηκε. Ήταν 24.7.1974 ημέρα Τετάρτη πρωί και ο λοχαγός, μας οδήγησε 
βορειοδυτικά στο χωριό Λάρνακας της Λαπήθου. Η παραμονή μας εκεί ήταν πολύ 
σύντομη. Ένας κάτοικος πολύ ενθουσιώδης, έφερε μερικές γίδες έξω από τα καφενεία 
του χωριού και τις άρμεγε. Το γάλα αφού το κούλιαζε το ζέσταινε και το πρόσφερε στους 
ταλαιπωρημένους στρατιώτες. Από εκεί οδηγηθήκαμε στην παλιά 31 ΜΚ (Τύμπου) το 
νέο προσωρινό στρατόπεδο των καταδρομέων της 33 ΜΚ.

Η 33Η ΜΟΙΡΑ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΛΑΡΙΩΝΑ
Αυθεντική μαρτυρία από τον Δημήτρη Μάρκου Χ’’ Κώστα (Μήτρο)
Από τον Ιούλιο του 1972 υπηρετούσα στις καταδρομές στην 33η μοίρα που έδρευε στο 
Πέλλαπαϊς Κερύνειας. Κανονικά θα απολυόμουν στις 20 Ιουλίου ημέρα της εισβολής των 
Τούρκων. Κατά το πραξικόπημα η 33η μοίρα καταδρομών διατάχθηκε να φρουρεί το 
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα της Κύπρου στη Λευκωσία όπου μεταφέρθηκε από το Σάββατο 
13 Ιουλίου 1974. Το Σαββατοκυρίακο αυτό μείναμε στην Αθαλάσσα στις εγκαταστάσεις 
της 31ης ΜΚ. Η εισβολή με βρήκε στο ΡΙΚ όπου αντιμετωπίζαμε σθεναρά τις απανωτές 
επιθέσεις των τουρκικών πολεμικών αεροπλάνων που άρχισαν νωρίς μόλις άρχισε να 
ξημερώνει. Εγώ μαζί με ένα λοχία συνάδελφο μου ανεβήκαμε ψηλά στο κτήριο του ΡΙΚ 
με ένα αντιαεροπορικό οπλοπολυβόλο και κάναμε αντιαεροπορικές βολές αναγκάζοντας 
τα τούρκικα αεροπλάνα να απομακρύνονται. Ενώ η κατάσταση συνεχιζόταν, ο λόχος μας 
που είχε έρθει από το Πέλλαπαϊς πήρε εντολή να επιβιβαστεί στα Bedford γύρω στις 
07:30 για να μεταφερθεί όσο το γρηγορότερο στη βάση μας στην 33η ΜΚ στο Πέλλα 
Πάις. Ξεκινήσαμε λοιπόν για το Πέλλα Πάις, όπως μας έλεγαν, μέσω του νέου δρόμου 
της Κυθρέας. Στον δρόμο έξω από τον Άγιο Επίκτητο η φάλαγγα μας δέχτηκε επίθεση 
από τουρκικά αεροπλάνα και είχαμε τους πρώτους είκοσι τραυματίες, τα δε οχήματά 
μας καταστράφηκαν ολοσχερώς. Μεταφέραμε τους τραυματίες στα πρώτα σπίτια του 
Αγίου Επικτήτου που συναντήσαμε για περίθαλψη και οι υπόλοιποι κατευθυνθήκαμε 
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προς την έδρα μας στο Πέλλα Πάις. Από πάνω μας πετούσαν σε χαμηλό ύψος τουρκικά 
ελικόπτερα που μετέφεραν στρατιώτες και εφόδια στην περιοχή του Αγίου Ιλαρίωνα και 
καλυπτόμενοι φθάσαμε πεινασμένοι και διψασμένοι στο χώρο διασποράς της μοίρας. 
Καθίσαμε εκεί και ξεκουραστήκαμε λίγο από τις ταλαιπωρίες της ημέρας περιμένοντας 
μια νέα διαταγή, ένα καινούργιο στόχο. Γύρω στις δέκα το βράδυ πήραμε τη μεγάλη 
διαταγή που δεν ήταν άλλη από αυτή που όλοι περιμέναμε. Να προχωρήσουμε προς 
κατάληψη των τούρκικων οχυρών από τα Πετρομούδκια μέχρι και τον Άγιο Ιλαρίωνα.  
Τα οχυρά αυτά ήταν μεγάλης στρατιωτικής σημασίας για τους Τούρκους και σε περίπτωση 
που έπεφταν στα χέρια μας, αυτόματα οι Τούρκοι έχαναν και το παιχνίδι. Είναι γι’ αυτό 
το λόγο που οι Τούρκοι φρόντιζαν με κάθε δυνατό τρόπο να ενδυναμώνουν και να τα 
κρατούν απόρθητα. Αφού διασταυρώσαμε τον ασφαλτόδρομο Κερύνειας - Λευκωσίας  
με πάσα προφύλαξη πότε με βάδισμα της γάτας και πότε έρποντας, καταφέραμε γύρω 
στα μεσάνυχτα και διεισδύσαμε στις γραμμές του εχθρού, κάνοντας υφαρπαγές των 
σκοπών και αρχίζοντας την άμεση καταστροφή των τουρκικών πολυβολείων. Μπήκαμε 
ήδη στο πρώτο στρατόπεδο που η ειρωνεία της τύχης το φέρνει να είναι κτισμένο μέσα 
σε χωράφι που ανήκει στην οικογένεια του πατέρα μου, στην τοποθεσία Αλακάτι. Οι τόποι
γνώριμοι σε μένα περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο, αφού από μικρός ερχόμουνα 
εδώ με τους γονείς μου. Οι σφαίρες πολλές και διασταυρούμενες και από τις δύο πλευρές 
και οι πιθανότητες να τραυματιστούμε ή να σκοτωθούμε πολλές. Ο πρώτος Τούρκος 
που συνάντησα μπροστά μου ήταν έτοιμος να μας ρίψει χειροβομβίδα πράγμα που 
το κατάφερε αλλά ο ίδιος έπεσε νεκρός από το δικό μου όπλο. Κοντά μου εκείνη την 
στιγμή ήταν ο συγχωριανός μου Θεωνάς, ο Κακουλλής Λάμπρος, ο Κλεάνθης και ο Ρόκας 
Βασίλειος. Από τη χειροβομβίδα δεν έπαθε κανένας μας τίποτα. Δίπλα μου κειτόταν  
ο Θέος και έτρεξα αμέσως κοντά του όταν αντιλήφθηκα ότι κατάπιε ένα κάλυκα από το δικό 
του όπλο. Με το δάκτυλό μου κατάφερα μετά δυσκολίας και του τον έβγαλα από βαθιά 
στον λαιμό που είχε κολλήσει. Είδα δίπλα τον Κακουλλή που δέχθηκε ριπή αυτομάτου 
όπλου στην κοιλιακή χώρα και έτρεξα χωρίς καθυστέρηση στο τούρκικο Κ.Ψ.Μ. που 
προσπεράσαμε, έφερα νερό και άρχισα να πλένω τις πληγές του. Αυτό επαναλήφθηκε 
τρεις τέσσερις φορές μέχρι που οι Τούρκοι με πρόσεξαν και άρχισαν να μου βάλλουν 
από μικρή απόσταση. Πρόφθασα και τους έριξα χειροβομβίδα που είχε απόλυτη επιτυχία 
σκοτώνοντας όλους όσοι ήταν εκεί. Η μάχη συνεχιζόταν με εκκαθαρίσεις στα τουρκικά 
χαρακώματα δίπλα από τον Πύργο του Παυλίδη. Μας έβαλλαν από νότια, από το οχυρό 
Κοτζιά Καγιάκ και από δυτικά από τη Μούττη του Μαύρου και από το φρούριο του Αγίου 
Ιλαρίωνα. Στο φρούριο του Αγίου Ιλαρίωνα κατέφυγαν πολλοί Τούρκοι στρατιώτες που 
μετέφεραν τα ελικόπτερα καθόλη τη διάρκεια της προηγούμενης μέρας. Άρχισε να 
χαράζει και κόντευαν να μας τελειώσουν τόσο οι σφαίρες όσο και το νερό που είχαμε 
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μαζί μας. Περιμέναμε ότι πίσω μας θα ακολουθούσαν άλλες μονάδες πεζικού για να 
κρατήσουν όσα εμείς κατακτούσαμε. Οι μάχες συνεχίζονταν εκ του συστάδην και δεν 
ξέραμε ούτε πού ήταν κρυμμένοι οι Τούρκοι, ούτε πού είχαν τις θέσεις τους. Κάποιοι 
Τούρκοι που ήταν ταμπουρωμένοι πίσω από πέτρες αναγνώρισαν τον διοικητή μας τον 
ταγματάρχη Γεώργιο Κατσάνη και τον φώναξαν με το όνομά του. Αυτός νομιζόμενος 
ότι ήταν δικοί μας τους απάντησε και προχώρησε προς τις θέσεις τους όπου αυτοί τον 
πυροβόλησαν και τον σκότωσαν σχεδόν εξ επαφής. Πρέπει εδώ να αναφέρω ότι από τις 
φωτιές που δημιουργήθηκαν από τις μάχες είχαν λιώσει τα άρβυλα μου και περπατούσα 
ξυπόλυτος στις πέτρες και στα αγκάθια.
Αφού ξημέρωσε για τα καλά η Κυριακή και μας είχαν τελειώσει τόσο τα πολεμοφόδια 
όσο το νερό και η τροφή και βλέποντας ότι μας είχαν αφήσει εντελώς μόνους και 
αβοήθητους να τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας, έπρεπε να εγκαταλείψουμε την περιοχή 
με ό,τι δυνάμεις μας απόμεναν και να γυρίσουμε αν καταφέρναμε πίσω στο στρατόπεδο 
για αναδιοργάνωση. Κατά την άταχτη οπισθοχώρησή μας συνάντησα και πάλι τον 
συγχωριανό μου, τον λοχία Θέο Παπανικολάου, ο οποίος μόλις με είδε σε εκείνα τα χάλια 
που ήμουνα άρχισε ένα νευρικό γέλιο που δεν έλεγε να σταματήσει. Ξέχασε φαίνεται 
τι είχε τραβήξει και ο ίδιος εκεί πέρα στο Αλακάτι. Πήγαμε στο στρατόπεδό μας στο 
Πέλλα Πάις όπου κάναμε όλοι μαζί τον τραγικό απολογισμό. Πολλοί συνάδελφοί μας δεν 
επέστρεψαν πίσω. Είχαν πέσει εκεί σε ένα άνισο και προδομένο αγώνα που κανείς δεν 
μπορούσε να μαντέψει το τέλος του.
Πολλοί ήταν και οι τραυματίες που μπόρεσαν και επέστρεψαν μέχρι το στρατόπεδο.  
Στο Αββαείο είχε στηθεί πρόχειρο νοσοκομείο όπου έτυχαν όλοι των πρώτων βοηθειών. 
Αφού ξεκουραστήκαμε λίγο, πλυθήκαμε και φάγαμε, φορέσαμε και καινούργια άρβυλα 
και περιμέναμε νέα διαταγή, νέους στόχους. Περάσαμε τη νύχτα της Κυριακής στην 
αβεβαιότητα, καλυπτόμενοι κάτω από τα δέντρα. Μόλις ξημέρωσε πήραμε τη νέα 
διαταγή που όλοι περιμέναμε χωρίς να γνωρίζουμε τι θα αντιμετωπίσουμε εκεί που θα 
μας πάρουν. Νωρίς το πρωί μπήκαμε στα φορτηγά και κατηφορίσαμε προς την Κερύνεια. 
Μας είπαν πως στόχος μας ήταν να πάμε στον τόπο της απόβασης των Τούρκων στο 
Πέντε Μίλι για να καταστρέψουμε τρία -τέσσερα άρματα που έβγαλαν οι αποβατικές 
δυνάμεις και ταλαιπωρούσαν τους δικούς μας εκεί. Φτάσαμε στον Άγιο Γεώργιο και 
στρίψαμε αριστερά από το κέντρο του Αθανάση Βασιλειάδη όπου στάθμευσαν τα 
φορτηγά δεξιά μέσα στα περιβόλια και κατεβήκαμε όλοι κάτω. Βαδίζαμε πεζοί και με 
προφυλάξεις μέσα από αυλές και περιβόλια και κινηθήκαμε δυτικά προς την άλλη άκρη 
του χωριού πολύ κοντά στο Πικρό Νερό όπου βρισκόταν το σημείο της απόβασης των 
Τούρκων. Το τι ακολούθησε το περιγράφει με λεπτομέρεια ο λοχίας συγχωριανός μου 
Θεωνάς Παπανικολάου στο βιβλίο του «Με την 33η ΜΚ στον πόλεμο του 1974».
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Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΡΜΙΩΤΗ
ΣΑΒΒΑ ΧΑΤΖΗΖΟΡΖΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΟΥ 1974.
(Η Οδύσσεια του Καρμιώτη Σάββα Χατζηζορζή στον πόλεμο του 1974
όπως την αφηγείται η κόρη του Αντρούλλα, όπως της την διηγήθηκε ο ίδιος)

Η πρώτη ημέρα της τουρκικής εισβολής στις 20 Ιουλίου το 1974 βρίσκει την οικογένεια 
Σάββα Χατζηζορζή να ζει στο σπίτι τους κοντά στον Άγιο Γεώργιο στην τοποθεσία 
«Καλαμερή». Η οικογένεια ασχολιόταν με τη γεωργία και κοντά στο σπίτι τους 
καλλιεργούσαν διάφορα εποχιακά λαχανικά και ζαρζαβατικά τόσο για τις ανάγκες της 
οικογένειας όσο και για πώληση. Στο χωράφι υπήρχε λάκκος με μεγάλη ποσότητα πόσιμου 
νερού και το αντλούσαν με ηλεκτρογεννήτρια. Κατά τις πρώτες ώρες της εισβολής 
(Σάββατο 20 Ιουλίου 1974) έβλεπαν τα τουρκικά πολεμικά αεροπλάνα να βομβαρδίζουν 
διάφορους στόχους ακόμα και σε κατοικημένες περιοχές, έβλεπαν επίσης τα πολεμικά 
πλοία που αποβίβαζαν τον στρατό τους καθώς και τα ελικόπτερα που μετέφερναν στρατό 
και εφόδια στον Άγιο Ιλαρίωνα. Είδαν κόσμο να εγκαταλείπει τα σπίτια του, που γύρευε 
κάπου να κρυφτεί για να μη δίνει στόχο. Η Αντρούλλα με τον σύζυγο και τα παιδιά τους 
κινήθηκαν ανηφορικά και πήγαν στο Κάρμι όπου κρύβονταν σε βράχους και σπηλιές 
κοντά στη διάτρηση του χωριού μαζί με πολλούς άλλους Καρμιώτες. Εκεί παρέμειναν 
μέχρι την Τετάρτη 24 Ιουλίου μέχρι που αντιλήφθηκαν τους Τούρκους στρατιώτες που 
έμπαιναν στο χωριό και το κατέλαβαν. Πολλοί έφυγαν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από 
τους Τούρκους, προς το βουνό για να γλυτώσουν και μαζί τους και η Αντρούλλα με την 
οικογένειά της. Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τι θα γινόταν από στιγμή σε στιγμή ή 
αν έπρατταν ορθά ή όχι. Σκέφτηκαν ότι οι πιθανότητες να γλιτώσουν ήταν περισσότερες 
αν διέφευγαν προς το βουνό παρά αν παρέμεναν και έπεφταν στα χέρια των αιμοβόρων 
Τούρκων. Δημιουργήθηκε μεγάλος πανικός και ο φόβος και ο τρόμος ήταν ζωγραφισμένος 
στα πρόσωπα όλων που σαστισμένοι όπως ήταν έπρεπε να αποφασίσουν τι θα κάνουν. 
Ακολούθησαν το αργάκι και μετά το μονοπάτι από την τοποθεσία «Πάνω Κάμπος» προς 
την τοποθεσία «Πλατάνι» και μετά στον Προφήτη Ηλία όπου ήταν και οι θέσεις των 
Ελληνοκυπρίων στρατιωτών. Από εκεί κινήθηκαν προς το χωριό Σύσκληπος και μετά 
στη Λευκωσία και τέλος στην Πλατανιστάσα. Πρέπει εδώ να αναφέρω ότι η μητέρα της 
Αντρούλλας, Χαρίτα έμεινε στο σπίτι της στην Καλαμερή με τον σύζυγό της Σάββα και τον 
μικρό τους γιο Γιώργο τις πρώτες ημέρες για να φροντίζουν και τα ζώα και τα περβολικά 
τους. Την Τρίτη 23 Ιουλίου νωρίς το πρωί φόρτωσε το γαϊδούρι της διάφορα φαγώσιμα 
και τα πήρε στο Κάρμι όπου βρήκε και την κόρη της εκεί και έμεινε μαζί τους τη νύχτα και
επέστρεψε και πάλι το πρωί της επομένης στο σπίτι της στην Καλαμερή. Μαζί της πάντα 
και ο μικρός της γιος ο Γιώργος. Σκοπός της ήταν να ξαναφορτώσει φαγώσιμα και άλλα 
χρεώδη και να τα πάρει και πάλι στο Κάρμι.
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Παντού υπήρχε ησυχία και μόνο οι θόρυβοι των τουρκικών τάνκς ακούονταν που 
περιφέρονταν στους δρόμους και στις γύρω περιοχές. Ήδη από τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 
γύρω στις δέκα το πρωί έσπασαν οι γραμμές μας στο Πικρό Νερό και ο τουρκικός στρατός 
έκανε εκκαθαρίσεις στον Άγιο Γεώργιο και γύρω στο μεσημέρι κατέλαβαν και την πόλη 
της Κερύνειας. Όμως οι Τούρκοι δεν κινήθηκαν να καταλάβουν τη συνοικία Παλιάμπελα 
και Καλαμερή, ούτε προς τα χωριά Τριμίθι και Κάρμι για διάφορους λόγους όπως, ο 
φόβος για ύπαρξη δικών μας δυνάμεων στη περιοχή ή λόγω του ότι δεν υπήρχε άλλη 
διέξοδος στα χωριά αυτά και έτσι θα έμεναν εγκλωβισμένοι εκεί ή επειδή η περιοχή 
συνδεόταν με τις δικές μας δυνάμεις του Προφήτη Ηλία και έτσι ορεινή όπως ήταν δεν 
ήταν εύκολο να κάνουν εκκαθαρίσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι Καρμιώτες πήγαν 
στον πόλεμο (πολλοί δεν πήγαν για δικούς τους λόγους), είχαν καταλάβει τους λόφους 
βόρεια του Καρμιού πολύ κοντά στο Πικρό Νερό όπου ελάμβανε χώρα η απόβαση των 
Τούρκων και όταν έγιναν αντιληπτές οι θέσεις τους τόσο από τον Άγιο Ιλαρίωνα, όσο και 
από τα πολεμικά πλοία, τους έβαλλαν συνεχώς με όλμους και με πυροβολικό. Πιστεύω ότι 
η παραμονή των Καρμιωτών που πήγαν στον πόλεμο και διατηρούσαν τις θέσεις τους έξω 
από το χωριό μέχρι που καταλήφθηκε από τους Τούρκους την Τετάρτη 24 Ιουλίου 1974 
το απόγευμα, συνέβαλε θετικά στη μετέπειτα συμπεριφορά των Τούρκων στρατιωτών 
στους Καρμιώτες, διότι παρόλο που κόντεψαν τους δικούς μας σε σημείο αναπνοής στην 
τοποθεσία Χωραφούδκια, δεν άνοιξαν πυρ εναντίον τους για τρεις λόγους. Πρώτον, αν 
οι Καρμιώτες σκότωναν μερικούς Τούρκους αυτοί θα εκδικούνταν τους συγχωριανούς 
που εγκλωβίστηκαν στο χωριό, δεύτερον, οι δικοί μας μπορούσαν να διαφύγουν προς 
το βουνό χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, και τρίτον, έβλεπαν αμέτρητες φάλαγγες Τούρκων
στρατιωτών από τρεις κατευθύνσεις να κατευθύνονται πάνοπλοι στο Κάρμι από το 
Τριμίθι, από το Πικρό Νερό μέσω του μονοπατιού, και από το δρόμο Φτέρυχα προς Κάρμι. 
Δεν τους είχαν εντοπίσει οι Τούρκοι και διέφυγαν μέσω του πυκνού δάσους προς τον 
Προφήτη Ηλία. Η μητέρα της Αντρούλλας μαζί με τον πατέρα της Σάββα και τον μικρό 
τους γιο Γιώργο, τις πρώτες ώρες της Τετάρτης βρέθηκαν με άλλους Αηγιωρκήτες να 
κρύβονται σε σπίτια στα Παλιάμπελα. Γύρω στο μεσημέρι αντιλήφθησαν τους Τούρκους 
στρατιώτες να μπαίνουν στα πρώτα σπίτια και να σπάζουν ό,τι εύρισκαν μπροστά 
τους και να πυροβολούν. Δημιουργήθηκε πανικός και τότε άρχισε και η οδύσσεια της 
οικογένειας. Ο Σαββής να δραπετεύει νότια προς τις τοποθεσίες Βόταμος, Δροτίρι, και 
Παλιάλωνα λέγοντας στη σύζυγό του Χαρίτα ότι θα φρόντιζε και τις αγελάδες του που 
βρίσκονταν στις περιοχές αυτές και ότι θα συναντηθούν στο Κάρμι. Η σύζυγός του Χαρίτα 
με τον μικρό της γιο έφυγαν και αυτοί από τα Παλιάμπελα χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από 
τους Τούρκους και πήγαν πρώτα από το σπίτι τους στην Καλαμερή και αφού φόρτωσαν 
και το γαϊδούρι ξεκίνησαν για το Κάρμι. Κάποιοι Αηγιωρκήτες όμως παρέμειναν στα 
Παλιάμπελα και συνελήφθησαν από τους Τούρκους. Η Χαρίτα προχωρούσε για το Κάρμι 
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με τον γιο της και το γαϊδούρι φορτωμένο νομιζόμενοι ότι ξέφυγαν από τους Τούρκους 
αλλά τους συνάντησαν στο χωριό Τριμίθι την ώρα που μπήκαν στο χωριό και μάζευαν 
τους Τριμιθιώτες στην πλατεία της εκκλησίας. Ο μικρός όπως καθόταν στο γαϊδούρι 
πέρασε από μπροστά τους χωρίς να του πουν τίποτε και πήγε στο Κάρμι να βρει την 
αδελφή του που είχε ανηφορήσει ήδη προς το βουνό να γλιτώσει. Η Χαρίτα πιάστηκε 
αιχμάλωτη στο Τριμίθι όπου έμεινε εκεί για κάποιες μέρες μέχρι που αποφάσισαν οι 
Τούρκοι και έφεραν στις ελεύθερες περιοχές τους Καρμιώτες και τους Τριμιθιώτες. Κατά 
τις πρώτες ώρες της σύλληψής της μαζί με τους άλλους κατοίκους του Τριμιθιού έζησαν 
εκεί την κτηνώδη θηριωδία των Τούρκων στρατιωτών προς τους αιχμαλώτους. Τον μικρό 
Γιώργο βρήκε ο Καρμιώτης Ηλίας του Σατραζάμη, ο οποίος εκείνη την στιγμή αποφάσισε 
να φύγει προς το βουνό μόνος του αφού η οικογένειά του προτίμησε να μείνουν να 
πιαστούν αιχμάλωτοι, και πήρε και τον μικρό Γιώργο μαζί του στις ελεύθερες περιοχές 
μέσω Συσκλήπου. Ο Σαββής Χατζηζορζή, αφού φρόντισε τις αγελάδες του σκέφτηκε να 
ξαναπάει στο σπίτι του μήπως και βρει εκεί την σύζυγο και τον γιο τους. Όταν πλησίασε 
με κάθε προφύλαξη στο σπίτι του είδε πολλούς Τούρκους να στρατοπεδεύουν λόγω 
και της ύπαρξης άφθονου πόσιμου νερού. Τότε κρύφτηκε περιμένοντας να νυχτώσει 
και έφυγε ξανά προς τις τοποθεσίες Δροτίρι και Παλιάλωνα με σκοπό να πάει να τους 
γυρέψει στο Κάρμι ή στα Φτέρυχα. Έκανε αυτήν τη σκέψη, διότι η σύζυγός του Χαρίτα 
κατάγεται από τα Φτέρυχα. Καθ’ οδόν προς το Κάρμι παρατήρησε ότι κινούνταν τουρκικά 
αυτοκίνητα και στρατός και κατάλαβε ότι καταλήφθηκε και το Κάρμι. Νύχτα όπως 
ήταν και παίρνοντας πολλές προφυλάξεις και με την ψυχή στο στόμα βρέθηκε νότια 
του Καρμιού στην τοποθεσία Μελίσσι με πυκνό πευκοδάσος όπου διανυχτέρευσε και 
παρακολουθούσε από εκεί όλες τις κινήσεις των Τούρκων. Παρόλο που πολλοί κάτοικοι 
του χωριού πιάστηκαν αιχμάλωτοι, δεν το κατάλαβε και δεν μπορούσε να συναντήσει 
και κανένα κιόλας διότι τους είχαν όλους στριμωγμένους σε δύο τρία σπίτια και τους 
φρουρούσαν. Από εκεί άλλαξε και πάλιν τα σχέδιά του και την επόμενη νύχτα αποφάσισε 
και πήγε στο γειτονικό χωριό Φτέρυχα όπου και πάλιν διαπίστωσε ότι το είχαν καταλάβει 
και αυτό. Πέρασε μια νύχτα και μια μέρα στο βουνό στην τοποθεσία Σκοτεινή και αφού 
παρακολούθησε τις κινήσεις των Τούρκων αποφάσισε να ξαναπάει στο σπίτι του στην 
Καλαμερή. Ξεκίνησε την επόμενη νύχτα από τις τοποθεσίες Εξίβουνοι και Σκαλιά και 
μέσω του μονοπατιού που οδηγεί προς το Τριμίθι στην τοποθεσία Σέλλωμα κοντά στο 
χωριό συνάντησε και πάλιν τους Τούρκους στρατιώτες σε απόσταση μερικών μόνο 
μέτρων να κοιμούνται όλοι και χωρίς να γίνει αντιληπτός ξαναστράφηκε νότια προς το 
Κάρμι μέσω των τοποθεσιών Βουνός και Πηαούλια, Πάνω Κάμπος, Μελίσσι, Βυζάτζι, 
και βρέθηκε και πάλιν στη τοποθεσία Τζιήποι όπου βρήκε ξανά και τις αγελάδες του.  
Η περιοχή αυτή του ήταν πολύ γνώριμη, σπιθαμή προς σπιθαμή, διότι κατείχε εκεί και  
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ο ίδιος χωράφια. Ήξερε ότι υπήρχε εκεί στην τοποθεσία Τζιήποι, κοντά στα περιβόλια 
της Κωτσιώνενας μια φυσική κρυψώνα ένα μικρό σπήλαιο καλά καμουφλαρισμένο 
από τη βλάστηση και κρυβόταν εκεί μέσα. Νερό υπήρχε άφθονο και έτρωγε εκτός από 
χαρούπια και αμύγδαλα, σταφύλια, σύκα, μαραπέλλες και άλλα φρούτα. Μια μέρα βρήκε 
στην περιοχή ένα γουρούνι, το έπιασε και το έσφαξε, και το έψηνε τις νύχτες με πάσα 
προφύλαξη, σε κατσαρόλα που έφερε από τα Παλιάμπελα σε νυχτερινή του επίσκεψη. 
Οι αγελάδες του σε κάποια στιγμή εντοπίστηκαν από τους Τούρκους και τις έπιασαν. 
Μια νύχτα όμως ενώ κοιμόταν στην κρυψώνα του άκουσε θόρυβο και πατημασιές και 
νομιζόμενος πως ήρθαν οι Τούρκοι να τον συλλάβουν, έβαλε τον σταυρό του και βγήκε 
από την κρυψώνα του να παραδοθεί όπου με έκπληξη αντιλήφθηκε ότι ήταν οι αγελάδες 
του και από τη μυρωδιά τον εντόπισαν και ήρθαν κοντά του.
Καθημερινά έβγαινε από την κρυψώνα του και καθόταν στον λόφο του Αγίου Εξιστράτη 
και παρατηρούσε τις κινήσεις των τούρκων στη περιοχή. Μια μέρα ενώ καθόταν και 
παρατηρούσε τον πήρε ο ύπνος και είδε στο όνειρό του την Καρμιώτισσα Μαρία του 
Ζορπά να του λέει επίμονα «ξύπνα και θα σε συλλάβουν οι Τούρκοι». Άνοιξε τα μάτια του 
και είδε σε κοντινή απόσταση έναν  Τούρκο στρατιώτη να έρχεται κατά πάνω του. Αμέσως 
σηκώθηκε και έτρεξε προς την ανηφόρα και ο Τούρκος πίσω του τον κυνηγούσε. Ενώ 
ήταν κυνηγημένος, προσευχόταν στην Παναγία να κάνει το θαύμα της και να τυφλώσει 
τον Τούρκο να μην τον βλέπει. Η παράκλησή του εισακούστηκε την στιγμή που ο Σάββας 
κρύφτηκε σε θάμνο και ο Τούρκος τον προσπέρασε χωρίς να τον εντοπίσει. Περίμενε 
εκεί μέχρι που απομακρύνθηκε ο Τούρκος και ξαναμπήκε στην κρυψώνα του. Οι τροφές 
στην περιοχή τελείωσαν και ο Σάββας άρχισε να ανησυχεί. Γύρω στα 300 μέτρα από την 
κρυψώνα, δυτικά κοντά στον αρχαιολογικό χώρο Παλιάλωνα υπήρχε νεόκτιστο το σπίτι 
κάποιας Ελληνοκύπριας ονόματι Ερατώ που είχε παντρευτεί έναν  Άγγλο και ζούσαν εκεί 
τρία χρόνια. Ο Σάββας γνώριζε το ζεύγος αυτό και τον ήξεραν και αυτοί διότι ο Σάββας 
πριν τον πόλεμο επισκεπτόταν τακτικά την περιοχή. Σκέφτηκε να τους φανερωθεί και 
να τους ζητήσει να ειδοποιήσουν τον Ερυθρό Σταυρό να έρθει να τον πάρει. Έτσι και 
έπραξε. Πήγε και ζήτησε από την κυρία Ερατώ να τηλεφωνήσουν στον Ερυθρό Σταυρό 
και περίμενε κρυμμένος κάπου κοντά μέχρι να έρθουν να τον παραλάβουν. Στον νου 
του πάντα σκεπτόταν μήπως και τον ξεγελάσουν και τηλεφωνήσουν στους Τούρκους 
να έρθουν. Μόλις λοιπόν άκουσε τον θόρυβο του αυτοκινήτου να πλησιάζει φοβήθηκε 
και έφυγε τρέχοντας χωρίς να τον αντιληφθούν. Κρυμμένος όπως ήταν διαπίστωσε ότι 
πράγματι ήταν Τούρκοι αυτοί που ήρθαν να τον πάρουν. Έμεινε ακόμα μια εβδομάδα 
κρυμμένος και όταν έλειψαν εντελώς οι τροφές αποφάσισε και ξαναπήγε στην κυρία 
Ερατώ για την ίδια διαδικασία και έμεινε εκεί μέχρι που ήρθαν οι Τούρκοι και τον 
συνέλαβαν. Τον ρώτησαν πού θέλει να τον πάρουν και τους ζήτησε να τον πάρουν στο 
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Κάρμι νομιζόμενος ότι εκεί θα εύρισκε την οικογένειά του. Του είπαν πως δεν υπάρχει 
κανένας στο Κάρμι και τον πήραν στον Άγιο Γεώργιο όπου σε ένα σπίτι συνάντησε και τον 
Καριολή με τη σύζυγό του και τον Παναή Παπανικολάου επίσης με τη σύζυγό του. Έμεινε 
μαζί τους ακόμα έναν χρόνο υπό τη φροντίδα του Ερυθρού Σταυρού και μετά τον μετέφεραν 
στις ελεύθερες περιοχές τον Οκτώβριο του 1975 και ξανάσμιξε με την οικογένειά του.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1974
ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΡΜΙΩΤΕΣ
(Του Νίκου Κουνναμά)
Είναι μετά από πολλή σκέψη και παρότρυνση από φίλους και συγγενείς που αποφάσισα 
να γράψω λίγα λόγια για την περίοδο της εισβολής και τις ταλαιπωρίες που υπέστηκα 
μέχρι και την απόλυσή μου τον Οκτώβριο του 1974. Αφού κατάφεραν οι διάφοροι να 
μας μοιράσουν που είχε σαν αποτέλεσμα το προδοτικό πραξικόπημα, όπου δώσαμε την 
ευκαιρία στην Τουρκία να εισβάλει στην Κύπρο δήθεν να σώσει τους τουρκοκύπριους, 
βιώσαμε τα πιο τραγικά συμβάντα που θα μείνουν ανεξίτηλα στη ζωή μας. Αν όλα τα 
παραθαλάσσια οχυρά (στην κατασκευή των οποίων εργάστηκε και ο πατέρας μου) ήσαν 
επανδρωμένα, οι Τούρκοι δεν θα περνούσαν έτσι εύκολα και θα είχαν οπωσδήποτε 
περισσότερες απώλειες.
Το Σάββατο 20 Ιουλίου 1974 γύρω στις 4:50 το πρωί προτού καλά-καλά ξημερώσει 
ξυπνήσαμε από τον θόρυβο των βομβαρδιστικών αεροπλάνων της Τουρκίας που 
εισέβαλε στην ανοχύρωτη και προδομένη Κύπρο. Βλέπαμε να πετούν σε χαμηλό ύψος 
κατά ζεύγη ή και περισσότερα, να βομβαρδίζουν την Κερύνεια και τα στρατόπεδά της 
από την Αχεροποίητο μέχρι τον Βόσπορο και να φεύγουν και μετά να έρχονται άλλα.  
Εν τω μεταξύ άρχισαν να φαίνονται και να πλησιάζουν τα τουρκικά πολεμικά αποβατικά 
πλοία, στην αρχή 2-3 και μετά γέμισε η θάλασσα. Αφού φόρεσα τα στρατιωτικά μου 
ρούχα πήρα το απολυτήριο του στρατού και ετοιμάστηκα να φύγω. Το Ραδιοφωνικό 
Ίδρυμα Κύπρου δεν είχε ακόμα αρχίσει τη λειτουργία του. Η ώρα 06:00 ξεκίνησε να 
μεταδίδει τα συνηθισμένα του, ωσάν να μη συνέβαινε τίποτε. Πολύ αργότερα άρχισε 
να καλεί σε γενική επιστράτευση. Αμέσως ξεκίνησα μαζί με τον γείτονα μου τον Νάκη 
του Κώτσιου προς το στρατόπεδο της Γλυκιώτισσας. Στον δρόμο συναντήσαμε τον 
συγχωριανό μας Σωτήρη Μαύρο μαζί με τον σύγαμπρό του τον Στέλιο. Όταν φτάσαμε 
στο Τριμίθι βρήκαμε και άλλους που μας παρότρυναν να επιστρέψουμε πίσω στο χωριό 
γιατί όπως έλεγαν δεν υπήρχαν όπλα. Εμείς όμως αποφασίσαμε να συνεχίσουμε. Σε λίγο 
μας έφτασε με το αυτοκίνητό του ο Λεύκος και μας πήρε μέχρι τον Άγιο Γεώργιο. Εκεί 
μας εντόπισαν τα αεροπλάνα και μας κτύπησαν. Αφού κρυφτήκαμε κάτω από τα δέντρα 
προχωρούσαμε με επιφυλάξεις και φτάσαμε τελικά στο στρατόπεδο της Γλυκιώτισσας. 
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Δεν βρήκαμε εκεί ούτε στρατιώτες ούτε αξιωματικούς του στρατοπέδου διότι από νωρίς 
το πρωί όλο το στρατόπεδο κινήθηκε προς το τουρκοκυπριακό χωριό Τέμπλος και προς 
το σημείο της απόβασης, στο Πικρό Νερό. Στο σημείο κατέφθαναν συνεχώς και άλλοι 
έφεδροι στρατιώτες που ζητούσαν όλοι επίμονα να βρουν και να πιάσουν όπλα. Κάποιος 
πολίτης φώναζε να φύγουμε γιατί δεν υπήρχαν όπλα. Πρέπει να αναφέρω πως συνεχώς 
το στρατόπεδο βομβαρδιζόταν από τα τουρκικά αεροπλάνα, χωρίς να πετυχαίνουν τον 
στόχο τους. Εγώ επειδή στη θητεία μου υπηρέτησα εκεί τους είπα ότι ξέρω πού ήταν η 
αποθήκη του οπλισμού. Τη βρήκαμε όμως κλειδωμένη και παραβιάσαμε τις κλειδαριές 
όπου βρήκαμε κάσιες γεμάτες όπλα μέσα στα γράσα καθώς και σφαίρες. Ο καθένας 
έπαιρνε ό,τι ήθελε. Ένα οπλοπολυβόλο που δεν λειτουργούσε το έφτιαξε ο Σαββής του 
Γερμανού. Μαζευτήκαμε εκεί πολλοί χωριανοί μεταξύ των οποίων ο Σωτήρης Μαύρος,  
ο Στέλιος (γαμπρός του Γιωρκάτζιη), ο Νάκης του Κώτσιου, ο Γιώργος Σιαηλής, ο γαμπρός 
του Αντρέας Κυπριανού, ο Σάββας Γ. Κοζάκου, οι Σάββας και Σωτήρης Γερμανού,  
ο Δημήτρης Μάος, ο Άγγελος Σπύρου, ο Αντρέας Πίσσας, ο Κώστας Μάρκου και άλλοι. 
Βγαίνοντας από το στρατόπεδο βρήκαμε ένα βαν με τα κλειδιά πάνω και αφού το πήραμε 
με οδηγό τον Δημήτρη Μάο, ξεκινήσαμε αρχικά προς το σημείο της επέμβασης στο 
Πικρό Νερό, και μετ΄εμποδίων λόγω πολυβολισμών που δεχόμασταν από τα αεροπλάνα 
φτάσαμε μέχρι το κέντρο του Αγίου Γεωργίου. Εκεί είχαμε φαίνεται άγγελο να μας 
προστατεύει γιατί είδαμε έναν στρατιώτη δικό μας να έρχεται τρεχάτος από δυτικά, όπου 
το σημείο της απόβασης και μας είπε λαχανιασμένος να μη κινηθούμε προς τα εκεί διότι οι 
Τούρκοι είχαν βγει στη στεριά και πήραν θέσεις και στις δύο πλευρές του κυρίου δρόμου. 
Αμέσως αποφασίσαμε να κινηθούμε νότια προς το Κάρμι με σκοπό να πάρουμε θέσεις 
στους λόφους νότια της απόβασης σε σημείο που να βλέπαμε τι γινόταν. Φτάνοντας στο 
νεκροταφείο του χωριού κινηθήκαμε δυτικά προς τον Βουνό όπου μόλις πήραμε θέσεις 
δεχτήκαμε τα πυρά με όλμους από τον Άγιο Ιλαρίωνα, και πολυβολισμούς από τα πλοία 
και τα αεροπλάνα. Τότε εγκαταλείψαμε το μέρος αρχικά τρέχοντας προς Καλεβούνια και 
εν μέσω των συνεχόμενων όλμων αποφασίσαμε να πάμε στην τοποθεσία Χωραφούδκια 
όπου υπήρχε πυκνό πευκοδάσος και δεν θα γινόμασταν αντιληπτοί. Είναι ίσως εκ 
θαύματος που δεν είχαμε μέχρι εκείνης της στιγμής ούτε και ένα θύμα. Φτάνοντας εκεί 
αρχίσαμε και καθαρίζαμε τα όπλα μας από τα γράσα και παρακολουθούσαμε βόρεια τα 
τεκταινόμενα στην περιοχή του Πέντε Μίλι και Πικρού Νερού, έχοντας υπόψη μας τυχόν 
επέλαση των Τούρκων νότια προς τις θέσεις μας και το χωριό μας. Από εκεί εγώ μαζί με 
τον Γιώργο Σιαηλή σκεφτήκαμε να ενημερώσουμε τηλεφωνικά οποιοδήποτε αξιωματικό 
βρούμε σε κάποιο στρατόπεδο, σχετικά με την κατάσταση που βλέπαμε. Ο αξιωματικός 
που βρήκαμε τελικά σε στρατόπεδο στον Βόσπορο μας είπε το εξής τραγελαφικό: 
Είστε λεβέντες, χωρικοί σκληραγωγημένοι και να πάρετε κουβέρτες και να πάτε να τις 
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ρίξετε στις ερπύστριες των αρμάτων (ωσάν να είμασταν σε κατοικημένη περιοχή στον 
πόλεμο του 1940). Όταν τον ρώτησα αν ήξερε πού είναι οι Τούρκοι και πού οι δικοί μας, 
δεν ήξερε να μου απαντήσει και μας έστελλε στη σφαγή. Αφού μεταφέραμε το μήνυμα 
και στους άλλους συγχωριανούς μας ομόφωνα αποφασίσαμε ότι η διαταγή του ήταν 
εξωφρενική και δεν την εκτελέσαμε. Εν τω μεταξύ οι πολυβολισμοί και κανονιοβολισμοί 
από τα πλοία προκαλούσαν πολλές πυρκαγιές περιμετρικά του Καρμιού οι οποίες άρχισαν 
να μας ζώνουν.
Η ίδια κατάσταση εξακολούθησε και καθόλη τη διάρκεια της νύχτας με πολυβολισμούς 
εκατέρωθεν και εμείς άγρυπνοι αγωνιούσαμε τι θα ακολουθήσει από στιγμή σε στιγμή. 
Την Κυριακή η ίδια κατάσταση με τους Τούρκους να περιορίζονται μόνο στη περιοχή 
του Πικρού Νερού μέχρι και το πρωί της Δευτέρας 22 Ιουλίου 1974. Από νωρίς το 
πρωί ακούαμε ότι θα γινόταν εκεχειρία. Γύρω στις 7 το πρωί ξαναπήγα με τον Γιώργο 
τον Σιαηλή να δώσουμε πληροφορίες από το τηλέφωνο στους αξιωματικούς του 
συγκροτήματος. Ενώ επιστρέφαμε, το Κάρμι ολόκληρο άρχισε να δέχεται καταιγισμό 
θεριστικών βολών όλμων από τον Άγιο Ιλαρίωνα. Κοντά στη βρύση του χωριού δίπλα 
από το καφενείο του Ευθύβουλου ένας όλμος έπεσε κοντά μας (τα σημάδια του οποίου 
φαίνονται μέχρι σήμερα στο ντεπόζιτο νερού), χωρίς να κτυπηθούμε εμείς. Κάποιο άλλο 
βλήμα κτύπησε και έκοψε από τη μέση το ένα από τα τρία κυπαρίσσια της Λευκούς του 
Χατζιή. Κινηθήκαμε προς τα Χωραφούδκια και κρυφτήκαμε στους σπήλιους κοντά στο 
σπίτι του Δημήτρη Πιερή. Κάποιος μέτρησε 94 βολές όλμων, αλλά πιστεύω ότι ήσαν πολύ 
περισσότερες. Κατά το απόγευμα μπορέσαμε να φύγουμε από εκεί και να βρεθούμε με 
τους άλλους συγχωριανούς μας. Το πώς γλυτώσαμε τόσο εμείς όσο και οι υπόλοιποι 
Καρμιώτες χωρίς κανένα θύμα εκείνη την μέρα, μόνο ο Θεός το ξέρει. Γύρω στο μεσημέρι 
της Δευτέρας είδαμε τα τουρκικά άρματα να κινούνται ομαδικά σπάζοντας τις γραμμές 
μας στο Πικρό Νερό και τον Άγιο Γεώργιο προς την Κερύνεια.
Οι τελευταίοι στρατιώτες που αμύνονταν στην περιοχή, κυρίως οι καταδρομείς της 33 
μοίρας, αντιστάθηκαν σθεναρά και κατάφεραν σοβαρά πλήγματα στον εχθρό (όπως 
αφηγείται ο συγχωριανός μας τότε λοχίας της 33 μοίρας Θεωνάς Παπανικολάου στο 
βιβλίο του «Με την 33 μοίρα στον πόλεμο του 1974»). Αφού έσπασαν οι γραμμές πολλοί 
στρατιώτες και πολίτες που ήσαν στην περιοχή περνούσαν από το Κάρμι και διέφευγαν 
μέσω του βουνού για να γλιτώσουν, μας πληροφόρησαν ότι οι Τούρκοι έσπασαν τις 
γραμμές μας και πάνε για κατάληψη της Κερύνειας. Δεν προχώρησαν όμως νότια προς 
Τριμίθι και Κάρμι. Την Τρίτη το απόγευμα άλλοι που περνούσαν από το Κάρμι για να 
γλυτώσουν, μας πληροφόρησαν ότι οι Τούρκοι είχαν κιόλας καταλάβει το Τριμίθι και 
σειρά θα πάρει και το Κάρμι. Είδαμε τους Τούρκους να κατευθύνονται προς το Κάρμι από
τέσσερεις κατευθύνσεις και στρατοπέδευσαν έξω από το χωριό στο ύψος των βουνών 
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(Παλιάλωνα, Καλεβούνια, Βουναρούι) όπου διανυχτέρευσαν. Τη νύχτα ακούαμε τις 
ομιλίες τους και βλέπαμε τα τσιγάρα τους. Εμείς προχωρήσαμε λίγο πιο πάνω και 
ταμπουρωθήκαμε στο κουρβέλλι δυτικά του σπιτιού του Βιτσαώτη μέχρι και την Τετάρτη 
μετά το μεσημέρι όπου αποφάσισαν και μπήκαν στο χωριό. Μια ομάδα Τούρκων 
στρατιωτών που ερχόταν από δυτικά από την περιοχή Εκατομύρια μάς πλησίασε χωρίς 
να μας αντιληφθεί, και εμείς αποφασίσαμε να μην τους πυροβολήσουμε σκεπτόμενοι 
μήπως και πειράξουν τους υπόλοιπους Καρμιώτες που ήσαν στα σπίτια τους. Χωρίς 
να γίνουμε αντιληπτοί, κάποιοι από την ομάδα ανηφορήσαμε για τον Προφήτη Ηλία 
και ενωθήκαμε εκεί με τις δικές μας ομάδες. Οι υπόλοιποι της ομάδας προτίμησαν και 
πιάστηκαν αιχμάλωτοι για δικούς τους λόγους που κανείς δεν μπορεί να πει αν έπραξαν 
καλά ή όχι. Παρουσιαστήκαμε στον υπεύθυνο λοχαγό και αφού τον ενημερώσαμε, μας 
χώρισε σε ομάδες αφού είμασταν γνώστες της περιοχής και μας ανέθεσε καθήκοντα. 
Εμένα μαζί με τον Σωτήρη του Γερμανού και τον Πετρή του Βιτσαώτη μάς έστειλε μαζί με 
έναν ολμιστή στην πρώτη γραμμή απέναντι από τον Άγιο Ιλαρίωνα χωρίς βλήματα του 
όλμου. Οι Τούρκοι μάς κτυπούσαν συνέχεια με όλα τα όπλα που διέθεταν. Γυρίσαμε πίσω, 
πολλές φορές κουβαλώντας ο ένας τον άλλον στην πλάτη μας. Αφού πήραμε βλήματα 
επιστρέψαμε πίσω και ξεκινήσαμε να ρίχνουμε με τον μοναδικό όλμο που είχαμε. Την 
Πέμπτη 25 Ιουλίου 1974 συνεχίστηκε το ίδιο μοτίβο με τους Τούρκους να επιτίθενται 
ανεπιτυχώς προς κατάληψη των θέσεών μας. Την Παρασκευή γύρω στις 8:30 το βράδυ 
μας ειδοποίησαν να συγκεντρωθούμε όλοι στο διοικητήριο με τον ατομικό μας οπλισμό 
μόνο. Εκεί ο υπολοχαγός μας είπε ότι έπρεπε να φύγουμε διότι « το πέταλλο κλείνει» και 
θα μας έπιαναν όλους. Ζήτησε να μάθει ποιος ξέρει καλά την περιοχή και όταν του είπαμε 
δυο συγχωριανοί ότι ξέρουμε εμείς, μας διέταξε να προχωρούμε σε δύο σειρές στις άκριες 
του δρόμου διότι στη μέση του δρόμου υπήρχαν βλήματα που δεν είχαν εκραγεί και μας 
τόνισε «ούτε τσιμουδιά στον δρόμο». Όταν περνούσαμε από το εκκλησάκι του Προφήτη 
Ηλία πήραμε και τις εικόνες μαζί μας. Στην τοποθεσία Γομαρίστρα μας έδωσε εντολή 
για αυτοδιάλυση με σκοπό να συναντηθούμε αν μπορέσουμε στο σχολείο της Βασίλειας. 
Ταλαιπωρηθήκαμε πολύ μέσα στα περιβόλια της Λαπήθου διότι δεν ξέραμε πού θα 
συναντούσαμε τον εχθρό. Σε μια στιγμή ακούσαμε θόρυβο μηχανής αυτοκινήτου. Όλοι 
χωρίς να μας πει κανείς κάτι πέσαμε στο χαντάκι έξω από τον δρόμο και κρυφτήκαμε. 
Μερικοί έσπασαν τα πόδια τους. Το αυτοκίνητο πέρασε χωρίς να μας αντιληφθεί. Γύρω 
στις 4 το πρωί μόλις ξημέρωσε κατορθώσαμε και φτάσαμε στον προορισμό μας στη 
Βασίλεια. Εκεί μας έδωσαν ψωμί και νερό και ακούσαμε τον τουρκικό ραδιοσταθμό που 
καυχότανε ότι μας έσφαξαν όλους στον Πενταδάκτυλο. Από εκεί κινηθήκαμε προς το 
βουνό Κυπαρισσόβουνος, όπου μείναμε μέχρι τη Δευτέρα 29 Ιουλίου. Από εκεί, όσοι 
έφεδροι ήσαν του τρίτου τακτικού συγκροτήματος μας έφεραν μέσω της Μόρφου στη 
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Λευκωσία σε στρατόπεδο της Αθαλάσσας (έμπεδον) για ανακατάταξη. Εκεί μας έδωσαν 
δύο μέρες άδεια και μετά παρουσιαστήκαμε στο τρίτο τακτικό συγκρότημα που έδρευε 
πίσω από το προεδρικό μέγαρο, δυτικά. Εν τω μεταξύ πληροφορηθήκαμε ότι οι τούρκοι 
είχαν διώξει τους συγχωριανούς μας από το Κάρμι και τους έφεραν με λεωφορεία στις 
ελεύθερες περιοχές. Τους συναντήσαμε στο υπόγειο του ξενοδοχείου Κοσμοπόλιταν στη 
Λευκωσία όπου πήγαμε και τους είδαμε. Στις 14 Αυγούστου ξυπνήσαμε και πάλιν με τον 
εκκωφαντικό θόρυβο των τουρκικών αεροπλάνων που υπερίπταντο της Λευκωσίας.  
Μας πολυβόλησαν και εμάς και ταμπουρωθήκαμε όλη την ημέρα μέσα σε προχώματα 
μέχρι η ώρα 2 το πρωί όταν μας μετέφεραν με φορτηγά αυτοκίνητα έξω από ένα χωριό 
που αργότερα μάθαμε ότι ήταν το Τσέρι. Εκεί βγάλαμε χαρακώματα κάτω από τις ελιές 
για να προστατευτούμε από τα αεροπλάνα που μας πολυβολούσαν από ψηλά φοβούμενοι 
τα αντιαεροπορικά μας. Ακολούθως μας έστειλαν σε ένα άλλο τάγμα μαζί με τον Γιώργο 
Σιαηλή και τον γαμπρό του Αντρέα Κυπριανού. Την Παρασκευή το μεσημέρι αφού μας 
συγκέντρωσαν μας είπαν ότι θα φεύγαμε, αλλά δεν μας είπαν πού θα πηγαίναμε, και 
μας έβαλαν σε φορτηγά. Κοντά στην αεροπορική βάση μας κτύπησαν τα αεροπλάνα. 
Ξαναμπήκαμε στα φορτηγά και μας έφεραν μέσω της νότιας πλευράς του Αγίου Δομετίου 
κοντά στον Ιππόδρομο λέγοντάς μας ότι θα αντικαθιστούσαμε τους άλλους που είτε 
έφυγαν, είτε σκοτώθηκαν στις μάχες. Σκοπός μας ήταν να σταματήσουμε την προέλαση 
των Τούρκων. Στην περιοχή διεξήγοντο οι πιο σκληρές μάχες με τους άνδρες της ΕΛΔΥΚ 
να αποκρούουν τις απανωτές επιθέσεις των Τούρκων επιφέροντάς τους πολλές απώλειες. 
Εν τω μεταξύ οι όλμοι και οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονταν και οι σφαίρες δεν μας 
άφηναν να ψηλώσουμε κεφάλι. Κάτι που μας έκανε εντύπωση ήταν ότι δεχόμασταν σφαίρες  
ντουμ-ντουμ. Εμείς οι τρεις συγχωριανοί με ένα ξένο έφεδρο ανθυπολοχαγό μπήκαμε σε 
ένα σπίτι στη γωνία απέναντι από τον Ιππόδρομο. Ζητήσαμε να μας στείλουν μπαζούκας 
για τα άρματα. ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΤΕΤΟΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ. Απέναντι βλέπαμε τα στρατόπεδα ΕΛΔΥΚ 
και ΤΟΥΡΔΥΚ και πως κινούντο οι Τούρκοι πίσω από τα άρματα τους. Όσο και να τους 
έριχνες αυτοί προχωρούσαν προς το στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ. Τη νύχτα της Παρασκευής 
16 Αυγούστου ακούσαμε ότι η Τουρκία δέχθηκε εκεχειρία. Την επομένη μαζί με τους 
χωριανούς αρχίσαμε να μπαίνουμε στα διάφορα σπίτια και αφού σπάζαμε μερικά ξύλινα 
φυλλαράκια τοποθετούσαμε σωλήνες για να νομίζουν οι Τούρκοι ότι ήταν φυλάκια και 
να μη προχωρούν. Σε μια περίπτωση κοντά στον ποταμό Κλήμο, καταλάβαμε ένα σπίτι 
και ζητήσαμε ενισχύσεις να το κρατήσουμε ως φυλάκιο. Ο διοικητής μάς διέταξε να 
κάνουμε υποχώρηση γιατί δεν μπορούσε να μας στείλει ούτε και έναν στρατιώτη, και 
έτσι υποχρεωτικά το εγκαταλείψαμε. Σήμερα είναι φυλάκιο των Τούρκων. Στην περιοχή 
παρέμεινα μέχρι τον Οκτώβρη έφεδρος παρόλο που δικαιούμουν να παρουσιαστώ στη 
δουλειά μου.
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ΜΝΗΜΕΣ: ΟΙ ΠΙΟ ΘΛΙΒΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΗΣ
ΔΙΚΗΣ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.
(Της Έλλης Α. Σιαηλή Κυπριανού)

Το βράδυ της Παρασκευής στις 19 Ιουλίου 1974 καθίσαμε όλοι, όπως συνηθίζαμε, να φάμε 
το δείπνο στην αυλή του σπιτιού μας. Παρά τη θαλπωρή της οικογενειακής συγκέντρωσης 
και τη γαλήνη που απέπνεε από το όμορφο στην πραγματικότητα απαράμιλλο τοπίο, 
επικρατούσε μια ανήσυχη ηρεμία. Σε κάποια στιγμή ο πατέρας μου αποφάσισε να μας πει 
το μυστικό που τόσο τον βασάνιζε. Κάποιος Τουρκοκύπριος που εργαζόταν μαζί του στην 
Κερύνεια του είπε κατά λέξη. «Φίλε μου Αντρέα οι Τούρκοι ψιθυρίζουν ότι αύριο θα γίνει 
στρατιωτική επέμβαση από την Τουρκία». Του εκμυστηρεύτηκε ακόμα ότι οι Τούρκοι θα 
πάρουν την Κερύνεια μας και εμάς θα μας στείλουν στην Πάφο. «Σιώπα πατέρα» του 
απάντησα, «είναι δύσκολο να γίνει αυτό το πράγμα». «Άκου να μας στείλουν στη Πάφο». 
To πρωί όμως του Σαββάτου ξυπνήσαμε από τα χαράματα. Στην πραγματικότητα 
πεταχτήκαμε πάνω έντρομοι από τις εκκωφαντικές εκρήξεις των βομβών που έριχναν 
τα τούρκικα αεροπλάνα. Έτρεξα αμέσως στο παράθυρο που έβλεπε προς τη θάλασσα και 
είδα πολλά πολεμικά πλοία στη θάλασσα με μικρότερες βάρκες οι οποίες μετέφεραν τους 
στρατιώτες έξω στη στεριά. Άνοιξα αμέσως το ραδιόφωνο το οποίο εκείνη τη στιγμή 
μετέδιδε πρωινή γυμναστική όπως συνήθιζε να κάνει τις προηγούμενες μέρες. Πέρασαν 
λίγα λεπτά και ήρθε το μήνυμα ότι οι Τούρκοι έκαναν απόβαση στο Πέντε Μίλι. Το ΡΙΚ 
καλούσε όλους τους έφεδρους στρατιώτες να πάνε να καταταγούν στις μονάδες τους. 
Αμέσως ντύθηκα έβαλα τα σνίκερς μου και έτρεξα προς το σπίτι μου που ήταν 50 μέτρα 
από το πατρικό μας σπίτι. Εκεί η θέα προς τη θάλασσα ήταν καλύτερη και σαστισμένοι 
δεν ξέραμε τι θα απογίνουμε. Εκεί όλη η οικογένεια αποχαιρετίσαμε τον αδελφό μου 
Γιώργο και τον αρραβωνιαστικό μου Αντρέα που έφυγαν γιατί κηρύχτηκε επιστράτευση. 
Εν τω μεταξύ κατέφθασαν κοντά μας και οι γείτονές μας ο Σωτήρης του Ττομπούλα με την 
Αναστού και τα τέσσερα παιδιά τους και η οικογένεια του Κωστή του Πράτσου με τα εφτά 
του παιδιά. Τότε ήταν που άρχισαν να μας βάλλουν από τα πλοία και προκαλούνταν και 
πυρκαγιές περιμετρικά του χωριού, τόσο από τα βλήματα των πυροβόλων των πλοίων, 
όσο και από τις βόμβες που έριχναν τα αεροπλάνα καθώς και από τα βλήματα των όλμων 
που μας έβαλλαν από τον Άγιο Ιλαρίωνα. Σκεφτήκαμε να αλλάξουμε θέση και πήγαμε 
νότια προς το βουνό, στην τοποθεσία Λαξιά και κρυφτήκαμε στις σπηλιές του βουνού.  
Το βράδυ επιστρέψαμε στα σπίτια μας και κοιμηθήκαμε όλοι στο πάτωμα του νεόκτιστου 
σπιτιού μου που δεν είχε ακόμη έπιπλα μέσα. Ήταν μια πολύ δύσκολη νύχτα κατά την 
οποία τα μικρά παιδιά της παρέας μας έκλαιγαν γιατί έπρεπε να κοιμηθούν στα σκοτεινά 
για να μη δίνουμε στόχο. Την επόμενη μέρα (Κυριακή 21η Ιουλίου) δεν πήγαμε στο βουνό 
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αλλά κρυβόμασταν δίπλα σε πετρόκτιστες δόμες κοντά στο σπίτι μου. Θυμάμαι πολύ 
έντονα πως ένιωθα όταν άκουγα το σφύριγμα των βλημάτων των όλμων καθώς έπεφταν 
δίπλα μας. Κάθε σφύριγμα και αγωνία μήπως πέσει πάνω μας. Ως εκ θαύματος μπορώ να
πω ότι γλιτώσαμε από τους όλμους που έπεφταν ο ένας μετά τον άλλο. Ένα βλήμα έπεσε 
πάνω στο γαϊδούρι του γείτονά μας του Μελή και το έκαμε κομμάτια. Σε κάποια φάση 
είδαμε να προκαλείται και πυρκαγιά πολύ κοντά μας από το βλήμα που έπεσε σε ξηρά 
χόρτα. Η πυρκαγιά όλο και προχωρούσε ανηφορίζοντας προς το βουνό ανεξέλεγκτη 
καίοντας όλη τη βλάστηση από δέντρα και θάμνους που έβρισκε μπροστά της. Θυμούμαι
ακόμα πολύ έντονα πως έγινε το χρώμα του ουρανού από τους πυκνούς καπνούς των 
πολλών πυρκαγιών που προκαλούνταν από τα βλήματα. Τουλάχιστον τις τρεις πρώτες 
μέρες προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω αν αυτά που βίωνα ήταν ένα εφιαλτικό όνειρο 
ή αν ήταν πραγματικότητα. Πόσο θα ήθελα να συνέβαινε το πρώτο.
Η τρίτη ημέρα του πολέμου (Δευτέρα 22η Ιουλίου) μπορώ με βεβαιότητα να πω ότι ήταν 
η χειρότερή μας μέρα γιατί από το πρωί μέχρι το βράδυ μας έριχναν βλήματα όλμων από 
τον  Άγιο Ιλαρίωνα. Πρέπει εδώ να αναφέρω ότι γύρω στο μεσημέρι της Δευτέρας ήρθαν 
στο σπίτι μας ο αδελφός μου ο Γιώργος και ο αρραβωνιαστικός μου Αντρέας οπλισμένοι, 
γιατί πεινούσαν πολύ. Μας είπαν ότι πήγαν με άλλους χωριανούς πεζοί μέχρι το 
στρατόπεδο στη Γλυκιώτισσα και αφού βρήκαν όπλα μπήκαν σ’ ένα φορτηγό και ήρθαν 
και πήραν θέσεις μάχης κάτω στους Βουνούς βόρεια του χωριού, πολύ κοντά στο σημείο 
της απόβασης των Τούρκων. Σε κάποια φάση τους εντόπισαν και από τα πλοία και από 
τον  Άγιο Ιλαρίωνα και τους έβαλλαν συνεχώς με όλμους και οβίδες από τα πλοία. Πιστεύω 
ότι για να μην είχαν έρθει νωρίτερα οι Τούρκοι στο Κάρμι, συνέτεινε και η παρουσία των 
δικών μας δυνάμεων στην περιοχή. Μέσα στη σύγχυση και τον πανικό που προκαλούσαν 
οι θεριστικές βολές όλμων εναντίον μας ο Σωτήρης του Ττομπούλα αποφάσισε να φύγει 
προς το βουνό να γλιτώσει αφήνοντας πίσω τη γυναίκα και τα παιδιά του. Όταν ήρθαν 
για λίγο ο αδελφός μου και ο αρραβωνιαστικός μου για να μας δουν, ο αρραβωνιαστικός 
μου, μου πρότεινε να φύγω μαζί του προς το βουνό αν ήθελα. Αυτό δεν μπορούσα να το 
κάνω γιατί σκέφτηκα την περίπτωση να γλίτωνα και η οικογένειά μου να σκοτωνόταν. Αν 
συνέβαινε κάτι τέτοιο δεν θα ήθελα να ζω. Ήταν τότε που ακούσαμε από το ραδιόφωνο 
ότι τα Ηνωμένα Έθνη διέταξαν εκεχειρία και κατάπαυση του πυρός. Εν τω μεταξύ οι 
γραμμές μας στην περιοχή Πικρού Νερού έσπασαν και βλέπαμε γραμμή τα τουρκικά 
άρματα να κινούνται προς την κατάληψη και της Κερύνειας μας. Σαν επακόλουθο του 
άνισου αυτού πολέμου στην περιοχή, πολλοί Ελληνοκύπριοι στρατιώτες περνούσαν από 
το σπίτι μας καθώς οπισθοχωρούσαν και τους δίναμε νερό να πιούν.
Το ίδιο σκηνικό επικρατούσε και την τέταρτη μέρα του πολέμου (Τρίτη 23 Ιουλίου) 
χωρίς καμιά αντίσταση πλέον από μέρους μας και οι Τούρκοι εκμεταλλεύτηκαν την 
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εκεχειρία και κινήθηκαν να καταλάβουν και τα χωριά μας, Κάρμι και Τριμίθι. Μπήκαν 
στο γειτονικό Τριμίθι το μεσημέρι της Τρίτης και από πληροφορίες που κατέφταναν, 
μάθαμε ότι οι Τούρκοι προχωρούν και προς το χωριό μας. Τη νύχτα της Τρίτης είδαμε να 
στρατοπεδεύουν περιμετρικά του χωριού Τούρκοι στρατιώτες. Τότε ήταν που η μάνα μου 
έστειλε τη γιαγιά μου μαζί με τους μικρούς μου αδελφούς Πάμπο και Κυριάκο να πάνε 
στο σπίτι του Εγγλέζου Peter που ενώ ήταν μόνιμος κάτοικος του χωριού έφυγε από το 
χωριό από την πρώτη ημέρα του πραξικοπήματος.
Πολλοί Καρμιώτες έκαναν την ίδια σκέψη και κατέφυγαν σε αυτό το σπίτι για να γλιτώσουν. 
Η μάνα μου κι εγώ παρακολουθούσαμε από τη βεράντα τις τρεις στρατιές Τούρκων που 
κατευθύνονταν στο Κάρμι. Πολλοί έρχονταν από το Τριμίθι μέσω του μονοπατιού προς 
τα Παλιάλωνα, άλλοι έρχονταν από τον κύριο δρόμο και όταν έφτασαν στο νεκροταφείο 
του χωριού εκεί χωριστήκανε σε τρεις μεγάλες ομάδες. Η μια ομάδα συνέχισε από τον 
κύριο δρόμο, η δεύτερη ομάδα από τον παλιό δρόμο που οδηγεί στο χωριό και η τρίτη 
ομάδα από τον χωματόδρομο που περνά από τα Καλεβούνια όπου τους έφερε στο σπίτι 
μας. Καθώς πλησίαζαν προς το σπίτι μας ακούσαμε να σπάζουν τον ανεμοθώρακα του 
αυτοκινήτου μας που ήταν σταθμευμένο λίγο πιο κάτω. Τότε η μάνα μου μου είπε να 
φύγουμε διότι μας πλησίασαν στα 100 μέτρα, και να πάμε και εμείς στο σπίτι του Peter. 
Εγώ αμέσως της απάντησα «πού να πάμε μάνα, αφού όπου και να πάμε θα μας βρουν». 
Προς στιγμής η μάνα μου δεν είπε τίποτε. Όταν όμως άρχισαν να ανεβαίνουν τη δική 
μας σκάλα και τους ακούσαμε να μιλούν την ακαταλαβίστικη τους γλώσσα, η μάνα μου 
φοβήθηκε και είπε πάμε να φύγουμε και δεν μπορώ. Έτσι ενώ έμπαιναν οι Τούρκοι από 
τις μπροστινές πόρτες με τα όπλα προτεταμένα, εμείς φύγαμε από την πίσω πόρτα της 
κουζίνας, χωρίς να μας αντιληφθούν και πήγαμε στο σπίτι του Άγγλου Peter. Περνώντας 
από τη σπηλιά του Κούκου φαίνεται ότι γίναμε αντιληπτοί από άλλους Τούρκους οι οποίοι 
μας πυροβολούσαν και πολλές σφαίρες κτυπούσαν πάνω στον βράχο πολύ κοντά μας. 
Όταν φτάσαμε στο σπίτι του Άγγλου και μπήκαμε μέσα, ενωθήκαμε με την υπόλοιπη 
οικογένειά μας και με κάποιους άλλους συγχωριανούς. Ταυτόχρονα όμως κατέφθασε και 
η άλλη ομάδα των Τούρκων που έπιασε τον δεύτερο δρόμο και χτυπούσαν την πόρτα 
με τα όπλα τους και με τις αρβύλες τους. Εκείνη τη στιγμή όλοι φοβηθήκαμε και δεν 
τολμούσε κανείς να ανοίξει την πόρτα. Τότε πήρα εγώ την πρωτοβουλία και άνοιξα, γιατί 
σκέφτηκα ότι αν δεν ανοίγαμε θα εξοργίζονταν περισσότερο και ίσως να μας σκότωναν. 
Με τα νοήματα και με την απειλή των όπλων μας έβγαλαν όλους έξω όπου είδαμε πολλούς 
Τούρκους όλοι τους κίτρινοι σαν λεμόνι κουρεμένοι γουλί και με τα όπλα τους στραμμένα 
πάνω μας. Αφού βγήκαμε όλοι έξω μας οδήγησαν προς το βρυσί κοντά στο σπίτι του 
Οδυσσέα Γεωργιάδη (Ζορπά) όπου μας διέταξαν να καθίσουμε κάτω, μας περικύκλωναν 
και άρχισαν να παίρνουν θέσεις μάχης στήνοντας τα πολυβόλα τους κατά πάνω μας.  
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Από στιγμή σε στιγμή περιμέναμε ότι θα μας εκτελούσαν όλους. Από τις τέσσερεις η ώρα 
το απόγευμα που έγινε αυτό ήρθε το σούρουπο και μας βρήκε εκεί περιμένοντας να μας 
σκοτώσουν. Κάποια στιγμή σηκώθηκε ο συγχωριανός μας Κώτσιος Ηλία και τους μίλησε 
τούρκικα και αμέσως σηκώθηκαν και μας είπαν να πάμε στην πλατεία του χωριού. Μόλις 
έπεσε το σκοτάδι μας έβαλαν στα λεωφορεία και ξεκινήσαμε προς άγνωστη κατεύθυνση.
Έξω από την Κερύνεια, κοντά στον σταθμό βενζίνης του Δημήτρη Κωνσταντίνου, τα 
λεωφορεία σταμάτησαν όπου πολλοί εξαγριωμένοι Τούρκοι προσπαθούσαν να μας 
τραβήξουν έξω από τα παράθυρα και να μας λιντσάρουν. Η ατμόσφαιρα εκεί μύριζε 
άσχημα διότι είδαμε στον δρόμο πολλά πτώματα. Σε λίγο τα λεωφορεία ξεκίνησαν με 
κατεύθυνση τον Άγιο Ιλαρίωνα. Μας πήγαν μέχρι την Αγύρτα και γύρω στα μεσάνυχτα 
μας γύρισαν πίσω στο χωριό πάντα με σβησμένα τα φώτα. Πήγαμε στα σπίτια μας 
για να κοιμηθούμε και νωρίς το πρωί προσπαθήσαμε να δούμε τι τρόφιμα είχαμε στο 
σπίτι για να μαγειρέψουμε. Πρέπει να αναφέρω ότι τις πρώτες νύχτες της αιχμαλωσίας 
μας οι Τούρκοι στρατιώτες κατασκήνωναν περιμετρικά του χωριού διότι φοβούνταν 
αντεπίθεση των δικών μας στρατιωτών που ήταν στο βουνό. Εγώ έκανα ένα κέικ και 
η αδελφή μου έκανε μαχαλλεπί. Όπως πηγαίναμε πιο πάνω στο σπίτι μου για να φάμε, 
είδαμε στρατιώτες να κατεβαίνουν από πάνω (τοποθεσία Χωραφούθκια) προς εμάς και 
να μας σφυρίζουν. Προς στιγμής νομίσαμε ότι ήταν ο αδελφός μου ο Γιώργος με τον 
αρραβωνιαστικό μου Αντρέα και χαρήκαμε που θα έτρωγαν μαζί μας. Σαν πλησίασαν 
περισσότερο καταλάβαμε ότι ήταν Τούρκοι και μας πλησίασαν ζητώντας νερό να πιούν. 
Ο πατέρας μου κατά λάθος τους έδωσε την μπουκάλα από ροδόσταγμα και εκείνοι 
άρχισαν να φτύνουν και να θυμώνουν διότι δεν ήξεραν τι ήταν. Έμειναν εκεί και έφαγαν 
και το γλύκισμα. Μας μάζεψαν όλους και μας έπαιρναν νότια προς τα Χωραφούδκια. 
Επειδή η γιαγιά μου ήταν ηλικιωμένη και δυσκολευόταν να περπατά, ένας Τούρκος την 
έπιασε από το μπράτσο και εγώ από το άλλο και προχωρήσαμε. Με τα νοήματα μας έδωσε 
να καταλάβουμε ότι είχε και εκείνος μικρά παιδιά και μας έδειξε και τη φωτογραφία 
τους. Μας πήραν προς το σπίτι του Γιαννακού όπου υπήρχαν και άλλοι χωριανοί που 
ήταν τα σπίτια τους κοντά. Εκεί έδεσαν τα χέρια όλων των ανδρών και μας οδηγούσαν 
δυτικά, προς το χωριό Φτέρυχα. Άλλοι Τούρκοι στρατιώτες λεηλατούσαν τα σπίτια μας 
και τους βλέπαμε να βγαίνουν από αυτά κρατώντας ακόμα και φίζες γεμάτες γλυκά.  
Οι μικρότεροι μου αδελφοί Πάμπος και Κυριάκος από την πρώτη στιγμή που είδαν τους 
Τούρκους να κατευθύνονται προς εμάς, τους αναγνώρισαν και έφυγαν προς το κέντρο 
του χωριού και ενημέρωσαν τους άλλους χωριανούς ότι οι Τούρκοι μας μάζεψαν και 
μας οδηγούσαν προς Φτέρυχα. Κάποιοι δικοί μας ειδοποίησαν τα Ηνωμένα Έθνη και 
ήρθαν και μας ελευθέρωσαν. Μετά από το περιστατικό αυτό φοβηθήκαμε περισσότερο 
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και αποφασίσαμε να πάμε στο κέντρο του χωριού και μείναμε πολλοί μαζί στο σπίτι του 
Δημήτρη Μιτίδη. Όσον αφορά τα τρόφιμα, μας προμήθευαν καθημερινά οι ειρηνευτές.
Οι νύχτες πλέον ήταν πολύ εφιαλτικές και δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Όλους τους 
άντρες από 16 μέχρι 65 χρόνων τους μάζεψαν και τους πήραν αιχμαλώτους στην Τουρκία. 
Κάτι που θυμούμαι πολύ έντονα ήταν η παρουσία κάποιου Τουρκοκύπριου ηλικιωμένου, 
ψηλού και εύρωστου από τη Βασίλεια, ο οποίος φρόντιζε πάντοτε να συνοδεύει τους 
Τούρκους στρατιώτες και τους εμπόδιζε να κάνουν οτιδήποτε κακό στους Καρμιώτες, 
διότι είπε οι Καρμιώτες ήταν ήσυχος κόσμος και δεν είχαν παράπονο. Μιλούσε άπταιστα 
ελληνικά συνήθως με τον Μάρκο Χατζηκώστα που ήταν παλιός του φίλος όπως έλεγε 
και όποτε άκουε Κάρμι έμπαινε μπροστά και ερχόταν να μας προστατέψει, διαφορετικά 
όπως μας έλεγε και τον πιστεύω απόλυτα, θα σκότωναν και θα βίαζαν όπως έκαναν και 
αλλού. Την υποτιθέμενη προστασία τη βίωσε η οικογένειά μου και τη δεύτερη μέρα 
της αιχμαλωσίας μας, όταν πήγαμε στο σπίτι μας, η μάνα μου και εγώ, για να πάρουμε 
ρούχα και πέσαμε πάνω σε ολόκληρο ασκέρι από Τούρκους στρατιώτες την ώρα που 
καταλήστευαν το σπίτι μας. Δύο από αυτούς ήταν οι εργολάβοι-καλουψιήδες που 
έκτιζαν το σπίτι μου και μόλις μας είδαν, φώναξαν από μακριά τους άλλους να μην μας 
κάνουν κακό γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι. Βρήκαμε όλα μας τα ρούχα σκορπισμένα στο 
πάτωμα, διαλέξαμε μερικά και φύγαμε σώοι.
Η αιχμαλωσία/εγκλωβισμός μας αυτός διήρκησε δέκα μέρες. Στις 4 Αυγούστου και πάλιν 
με την παρουσία του Τουρκοκύπριου από τη Βασίλεια μάς είπαν ότι έπρεπε να φύγουμε 
από το χωριό χωρίς να πάρουμε οτιδήποτε μαζί μας. Μας έβαλαν σε λεωφορεία και μας 
μετέφεραν στη Λευκωσία σε σημείο κοντά στο «Αντωνάκης Μπάρ» στην πράσινη γραμμή 
και μας άφησαν να φύγουμε προς τις ελεύθερες περιοχές. Αμέσως μας παρέλαβαν 
άνθρωποι του Ερυθρού Σταυρού και μας πήραν στο παλιό Γ.Σ.Π από όπου μας μετέφεραν 
σε καταφύγια της Πολιτικής Άμυνας. Από τη στιγμή αυτή αρχίζει μια νέα φάση στη ζωή 
μας μέχρι να γίνει το θαύμα της επιστροφής. «Κάρμι», μόνο 5 γράμματα. Τα τέσσερα από 
αυτά είναι τα γράμματα της καρδιάς. Τυχαία άραγε ή μήπως επειδή άφησα την καρδιά 
μου εκεί;

«Κάρμι μου κι΄αν σε έχασα, δεν θα σε λησμονήσω
κι΄όποτε θέλει ο Θεός, κοντά σου θα γυρίσω.»
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Ο ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ ΜΟΥ ΣΤΟ ΚΑΡΜΙ ΚΑΙ Η ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΜΟΥ
ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΤΟ 1974
(Του Αντρέα Κωνσταντίνου Πίσσα)

Από την πρώτη κιόλας στιγμή του πολέμου (20 Ιουλίου 1974) προσέτρεξα περπατητός 
μαζί με άλλους συγχωριανούς μου στο στρατόπεδο 251 Τ.Π. στη Γλυκιώτισσα σε μια 
δύσκολη πορεία βαλλόμενοι συνέχεια από τα τουρκικά πολεμικά αεροπλάνα, πλοία και 
με όλμους από τον Άγιο Ιλαρίωνα. Αφού πήραμε όπλα μαζευτήκαμε όλοι οι Καρμιώτες 
και αποφασίσαμε να κινηθούμε προς το μέρος της απόβασης στο Πέντε Μίλι. Μπήκαμε 
σε ένα φορτηγό και ξεκινήσαμε δυτικά προς Άγιο Γεώργιο. Σε κάποια στιγμή στο κέντρο 
του χωριού μάς πολυβόλησαν τα τουρκικά αεροπλάνα και πεταχτήκαμε από το φορτηγό 
και τρέχαμε να καλυφτούμε. Κάποιος στρατιώτης άγνωστος σε μας ερχόταν από δυτικά 
τρέχοντας φοβισμένος και μας ενημέρωσε ότι οι Τούρκοι είχαν αποβιβάσει αρκετό στρατό 
στην ξηρά και ότι μαίνονται εκεί σκληρές μάχες με τους λιγοστούς δικούς μας στρατιώτες 
που πρόφτασαν και πήγαν μέχρι εκεί. Μας είπε επίσης ότι συλλαμβάνουν όποιον περνά 
από τον κύριο δρόμο και να μην κινηθούμε προς τα εκεί. Τότε όλοι μαζί αποφασίσαμε 
να κινηθούμε προς τα υψώματα βόρεια του Καρμιού στους Βουνούς για να βλέπουμε 
τι γίνεται και να δώσουμε εκεί τη μάχη υπερασπιζόμενοι το χωριό μας. Μόλις πήραμε 
τις θέσεις μας γίναμε αντιληπτοί τόσο από τον Άγιο Ιλαρίωνα, όσο και από τα πλοία και 
άρχισαν βροχή οι όλμοι και οι κανονιές εναντίον μας. Αλλάζαμε θέσεις συνεχώς και 
διανυχτερεύαμε εκεί παρ΄όλες τις επιθέσεις που δεχόμαστε συνεχώς από τους Τούρκους.  
Η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε μέχρι και την Τρίτη (23 Ιουλίου) αργά το απόγευμα όταν οι 
Τούρκοι προχώρησαν να καταλάβουν και το Κάρμι αφού είχαν ήδη καταλάβει το γειτονικό 
Τριμίθι. Εμείς παρακολουθούσαμε όλες τις κινήσεις των Τούρκων και ταμπουρωθήκαμε 
στις νοτιοδυτικές παρυφές του χωριού στις τοποθεσίες Κουρβελλούιν και Πάνω Κάμπος. 
Οι Τούρκοι προτίμησαν και διανυχτέρευσαν την Τρίτη έξω από το χωριό στις τοποθεσίες 
Εκατομμύρια, Βουνοί, και Παλιάλωνα. Την Τετάρτη μετά το μεσημέρι κινήθηκαν 
ταυτόχρονα από όλες τις κατευθύνσεις ερχόμενοι προς κατάληψη του Καρμιού. Τότε 
πήραμε την απόφαση να μη πυροβολήσουμε και σκοτώσουμε την πρώτη ομάδα που μας 
πλησίασε στα 200 μέτρα στα Χωραφούδκια για τον λόγο ότι βλέπαμε πολλούς Τούρκους 
στρατιώτες να κατευθύνονται προς το χωριό πράγμα που σήμαινε ότι ήταν πλέον ζήτημα 
μισής ώρας να το καταλάβουν και φοβηθήκαμε ότι θα σκότωναν όλους τους Καρμιώτες 
που ήσαν εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους. Τότε πάνω στον πανικό κάποιοι από την 
ομάδα προτίμησαν να πάνε μέσω του βουνού στον Προφήτη Ηλία, να ενωθούν με τις 
εκεί δικές μας δυνάμεις, και άλλοι, μαζί τους εγώ, εγκλωβιστήκαμε στο χωριό και μας 
συνέλαβαν οι Τούρκοι στρατιώτες από τα σπίτια μας. Αφού μας συγκέντρωσαν όλους στη 
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μικρή πλατεία κοντά στο σπίτι στου Οδυσσέα Γεωργιάδη (Ζορπά) και μας φοβέριζαν ότι 
θα μας σκοτώσουν, μέχρι που νύχτωσε και αφού μας έδεσαν τα χέρια και τα μάτια, μας 
έβαλαν όλους σε λεωφορεία, μας οδήγησαν με σβηστά τα φώτα μέχρι την τοποθεσία 
«Τζιήγκλος» στον κύριο δρόμο Κερύνειας-Λευκωσίας νότια της Κερύνειας. Γύρω στα 
μεσάνυχτα άλλαξαν φαίνεται ιδέα και μας επέστρεψαν και πάλι στο Κάρμι. Το επόμενο 
πρωί μας συγκέντρωσαν στην αυλή της εκκλησίας και αφού ξεχώρισαν τους άντρες από 
16 μέχρι 70 χρόνων μάς έβαλαν ξανά στα λεωφορεία και μας πήραν στις μάντρες του 
τουρκοκυπριακού χωριού Αγύρτα, όπου συναντήσαμε και πολλούς άλλους αιχμαλώτους 
από άλλα χωριά που είχαν καταλάβει. Μαζί τους και ο Κερυνιώτης Λόντος και ο λοχαγός 
Φωτιάδης. Μετά από έξι ώρες στον καυτό ήλιο μας ξαναφόρτωσαν σε φορτηγά και μας 
πήραν με δεμένα μάτια και χέρια στο Πέντε Μίλι όπου μας έβαλαν συρτούς σαν σακιά 
στις αποβατικές βάρκες και μας μετέφεραν ένα χιλιόμετρο μέσα στη θάλασσα, όπου 
περίμεναν τα πολεμικά πλοία και μας πήραν. Μέσα στα πλοία καθοδόν προς την Τουρκία, 
οι τούρκοι στρατιώτες μας κτυπούσαν με τα κοντάκια των όπλων τους. Θυμούμαι 
συγκεκριμένα ότι είχα μπροστά μου τον εύσωμο συγχωριανό μου Γιαννή Φυλαχτή 
(Σφυριοκόπος) τον οποίο τον έσπρωξαν και έκατσε στην καυτή λαμαρίνα του πλοίου και 
έλιωσε ο πισινός του. Τότε ακριβώς μου ψιθύρισε κατά λέξη, «ρε Αντρίκκο μεν κάτσεις». 
Μετά από 48 ώρες περιπλάνησής μας στη θάλασσα φτάσαμε στα Άδανα της Τουρκίας 
όπου μας μετέφεραν με στρατιωτικά φορτηγά στις φυλακές των Αδάνων. Είμασταν 
οι πρώτοι Ελληνοκύπριοι αιχμάλωτοι, γύρω στα 600 άτομα και μας υποδέχτηκαν με 
κλωτσιές, μπουνιές και βρισιές. Μας έδωσαν κάτι νεροχόγλαστο να φάμε και δεν ξέραμε 
τι ήταν αλλά προσπαθήσαμε και το φάγαμε μην πεθάνουμε από πείνα. Αυτό συνεχιζόταν 
κάθε μέρα μετά από διάφορες δουλειές που μας έβαλλαν και κάναμε, όπως σκούπισμα 
των θαλάμων και της αυλής. Από τη δεύτερη κιόλας μέρα άρχισαν οι ανακρίσεις τον 
καθένα ξεχωριστά και προς μεγάλη μου έκπληξη είδα ότι είχαν όλα τα στοιχεία μας 
γραμμένα εκ των προτέρων. Τα πρωινά συνοδεύονταν με κλωτσιές και υποκοπανιές μετά 
την καθιερωμένη συγκέντρωση και έλεγχο που μας έκαναν. Από τα κτυπήματα μου είχαν 
σπάσει οκτώ δόντια και από τους πολλούς ανυπόφορους πόνους και με παρακίνηση 
άλλων αιχμαλώτων αποφάσισα και ζήτησα και με πήραν σε οδοντίατρο. Ήταν μια 
Αγγλίδα οδοντίατρος σύζυγος Τούρκου αξιωματικού και μου συμπεριφέρθηκε πολύ 
καλά και με περιέθαλψε. Την τελευταία μέρα παραμονής μας στις φυλακές των Αδάνων 
μας επισκέφθηκε κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού και αφού μας κατέγραψε όλους, μας 
ζήτησε και στείλαμε μέσω του και μηνύματα προς τους οικείους μας. Αυτό συνεχίστηκε 
μέχρι και την τελική απόλυσή μας από τις φυλακές της Τουρκίας. Μετά από 15 περίπου 
μέρες μάς μετακίνησαν σε άλλες φυλακές 600 χιλιόμετρα μακριά στην πόλη Αμάσια. 



ΚΑΡΜΙ ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ186

Στον δρόμο προς Αμάσια κινδυνεύσαμε να μας ανατινάξουν Τούρκοι μανιακοί πολίτες 
τοποθετώντας βόμβα στις γραμμές του τρένου που μας μετέφερε. Η βόμβα εξερράγηκε 
στην αντίθετη πλευρά και ανατίναξε άλλο τρένο φορτωμένο με αγελάδες. Σε κάθε πόλη 
ή χωριό απ’ όπου περνούσε το τρένο μάς πετροβολούσαν και μας απειλούσαν με ξύλα, 
μαχαίρια και με γεωργικά εργαλεία. Η κατάσταση στις φυλακές της Αμάσιας ήταν η 
ίδια με εκείνες των Αδάνων με τις ίδιες συμπεριφορές, με Τούρκους στρατιώτες να μας 
κτυπούν και να μας βρίζουν συνεχώς. Στις 25 Οκτωβρίου 1974 μας ανακοίνωσαν ότι θα 
μας ελευθερώσουν με προτεραιότητα τους ηλικιωμένους και τους μαθητές και στο τέλος 
οι στρατεύσιμοι. Στις 26 Οκτωβρίου μας έβαλαν σε τρένα χωρίς να μας δέσουν τα μάτια 
αυτή τη φορά, και ταξιδεύαμε όλη τη νύχτα προς Άδανα για να μας μεταφέρουν με πλοία 
και πάλι στην Κύπρο. Αφού φτάσαμε στην Κύπρο μας αποβίβασαν κοντά στη νήσο των 
Εχιδνών, κοντά στη Γλυκιώτισσα δυτικά της Κερύνειας και μας μετέφεραν με φορτηγά στο 
γκαράζ Παυλίδη στη Λευκωσία όπου διανυχτερεύσαμε. Μας ελευθέρωσαν την επομένη 
στο Λήδρα Πάλας και μας μετέφεραν στην Ξενοδοχειακή Σχολή όπου συναντήσαμε τους 
δικούς μας που μας περίμεναν με αγωνία. Θυμούμαι χαρακτηριστικά ότι το κράτος εκεί 
μας έδωσε από τρεις λίρες για τα έξοδα να πάμε στα σπίτια μας.
Εύχομαι να μην επιτρέψουμε ξανά να γίνει τέτοιο κακό στον τόπο μας γιατί έχουμε να 
κάνουμε με τον πιο αδίστακτο και βάρβαρο λαό, τον τουρκικό.

1. Τα σημάδια της Τούρκικης 
βαρβαρότητας καθώς και η 
εγκατάλειψη των θρησκευτικών 
μας χώρων.

2. Οι αδελφές Ήβη και Δέσποινα 
ευθύς μετά το ξεριζωμό από το 
Κάρμι.

1 2
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Ο ΜΑΥΡΟΣ ΙΟΥΛΗΣ ΤΟΥ 1974.  ΜΑΥΡΟ ΣΗΜΑΔΙ 
ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ
(Της Έλλης Κώστα Σταυρίδη)
Περίμενα ανυπόμονα αυτή την ημέρα διότι η κόρη μου Μαρία έκλεινε κιόλας τεσσάρων 
μηνών. Το πρωί όμως αντί χαράς και ευτυχίας ξεκίνησε η πιο θλιβερή γεμάτη πόνο, 
αγωνία, φόβο και κλάμα, περίοδος της ζωής μας. Ξυπνήσαμε με τους εκκωφαντικούς 
κρότους από τις εκρήξεις των βομβών που έριχναν τα τουρκικά πολεμικά αεροπλάνα που 
από τα χαράματα βομβάρδιζαν ανηλεώς ό,τι ύποπτο γι αυτούς εύρισκαν. Όλος ο κόσμος 
προσπαθούσε να καταλάβει τι γινόταν, μαζί και εγώ και όλη η οικογένειά μου.
Μόλις συνειδητοποιήσαμε τι γίνεται και τους κινδύνους που διατρέχαμε, μας κυρίευσε η 
αγωνία και ο πανικός ταυτόχρονα, για το τι θα απογίνουμε και πού να πάμε να γλιτώσουμε 
από τους βομβαρδισμούς. Τρέξαμε όλοι οι χωριανοί στα βουνά να κρυφτούμε, διότι 
βλέπαμε να μας κτυπούν τόσο από τα πολεμικά πλοία που είχαν πλησιάσει στις ακτές του 
Πέντε Μίλι και αποβίβαζαν στρατούς και άρματα μάχης, όσο και από τον Άγιο Ιλαρίωνα. 
Βρήκαμε ένα σημείο στο βουνό που μας πρόσφερε κάλυψη και μείναμε εκεί μέχρι που 
βράδιασε. Αργά το απόγευμα επιστρέψαμε πίσω στα σπίτια μας μέχρι το επόμενο πρωί. 
Πρέπει να αναφέρω ότι περιμετρικά του χωριού μας μαίνονταν πολλές ανεξέλεγκτες 
πυρκαγιές που προκαλούντο από τους βομβαρδισμούς και έκαιγαν ό,τι εύρισκαν μπροστά 
τους. Έτσι λοιπόν είχαμε να αντιμετωπίσουμε και τον κίνδυνο να καούμε ζωντανοί από 
τις φωτιές. Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι μάχες συνεχίζονταν αδιάκοπα από όλες τις 
κατευθύνσεις σκορπώντας τον πανικό σε όλους μας. Μόλις ξημέρωσε πήγαμε και πάλι στο 
ίδιο σημείο στο βουνό, όπου νιώθαμε κάποια ασφάλεια. Τα τρόφιμα όλο και λιγόστευαν 
για όλο τον κόσμο, προσθέτοντάς μας και αυτό το πρόβλημα της διαβίωσής μας. Η ίδια 
αβέβαιη κατάσταση συνεχιζόταν μέχρι και την Τετάρτη 24 Ιουλίου το απόγευμα όταν 
τελικά καταλήφθηκε το χωριό μας από τους Τούρκους και εμείς στα χέρια των βαρβάρων, 
αιχμάλωτοι και ανυπεράσπιστοι. Μόλις μπήκαν οι Τούρκοι στρατιώτες στο χωριό, μας 
μάζεψαν στην πλατεία του χωριού όλους, για μερικές ώρες μέχρι το σούρουπο και μας 
φοβέριζαν συνεχώς προτάσσοντας τα όπλα τους εναντίον μας και μας ύβριζαν. Μόλις 
βράδιασε αποφάσισαν να μας μετακινήσουν προς άγνωστη κατεύθυνση, βάζοντας τα 
γυναικόπαιδα στα λεωφορεία και τους άνδρες σε φορτηγά. Με σβηστά τα φώτα όλων 
των αυτοκινήτων και με το λιγοστό φως της ημέρας πριν νυχτώσει για καλά, διακρίναμε
περνώντας από τον Άγιο Γεώργιο και την Κερύνεια, τις καταστροφές από τους 
βομβαρδισμούς. Τα σπίτια ορθάνοικτα από τις επιδρομές, Τούρκοι στρατιώτες και 
στρατιωτικά αυτοκίνητα μόνο στους δρόμους. Απέναντι από την πολυκλινική του 
Καμίτση στην Κερύνεια βλέπαμε τους Τούρκους με κουβέρτες να μαζεύουν πτώματα, 
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αλλά δεν ξέραμε αν ήταν Ελληνοκύπριοι οι νεκροί ή Τούρκοι. Διασχίσαμε την Κερύνεια 
και πήραμε τον δρόμο προς Λευκωσία μέσω Αγύρτας. Για κάποιο λόγο τα αυτοκίνητα 
σταμάτησαν στην περιοχή «Τζίγκλος» μεταξύ Κερύνειας και Αγύρτας, πράγμα που μας 
έκανε να φοβηθούμε περισσότερο για το τι έμελλε να μας κάνουν. 
Το ότι σωθήκαμε τόσοι άνθρωποι, πιστεύω ότι το οφείλουμε στον σύζυγό μου 
Κωστάκη Σταυρίδη, ο οποίος μόλις φτάσαμε στην περιοχή «Τζίγκλος» νότια της πόλης 
της Κερύνειας μας προέτρεψε να φωνάζουμε δυνατά, για να μας ακούσουν οι άνδρες 
των Ηνωμένων Εθνών που είχαν εκεί το στρατόπεδό τους. Έτσι και έγινε και προτού 
φτάσουμε στο τουρκοκυπριακό χωριό Αγύρτα, μας πρόφθασαν οι Οηέδες και μετά από 
ώρες συζήτησης που είχαν με τους Τούρκους, αποφάσισαν και μας επέστρεψαν πίσω στο
χωριό μας. Οι προθέσεις των Τούρκων στρατιωτικών δεν φαίνονταν να είναι και τόσο 
καλές απέναντί μας.
Αφού γυρίσαμε στο χωριό είδαμε τα σπίτια μας λεηλατημένα, και τα εναπομείναντα 
πράγματά μας πεταμένα στις αυλές. Αυτό όμως δεν μας πόνεσε εκείνη τη στιγμή και το 
μόνο που σκεφτόμασταν όλοι ήταν ότι ήμασταν ακόμα ζωντανοί στα χέρια των εισβολέων 
αιμοβόρων κατακτητών. Τις επόμενες λίγες ημέρες ο φόβος και ο τρόμος μεγάλωνε και 
η αγωνία κυρίευε όλους μας για το αβέβαιο της κατάστασης. Μάζεψαν τους άνδρες από 
δεκαέξι χρόνων μέχρι εβδομήντα χρόνων και τους πήγαν αιχμαλώτους στην Τουρκία. 
Την επόμενη μέρα μάζεψαν τα γυναικόπαιδα και τους ηλικιωμένους άνδρες, μας έβαλαν 
σε λεωφορεία και ξεκινήσαμε προς άγνωστη και πάλιν κατεύθυνση. Μετά από λίγες ώρες 
μας έφεραν στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σημείο κοντά στο 
«Αντωνάκης Μπαρ» στη Λευκωσία και μας άφησαν ελεύθερους.
Αναπολώντας τις τραγικές εκείνες στιγμές, δεν θα ξεχάσω φεύγοντας από το χωριό 
μου την τελευταία μου ματιά, που είδα την τουρκική σημαία να κυματίζει στο δικό μας 
καμπαναριό, αντί της ελληνικής σημαίας που τόσα χρόνια μάς συντρόφευε.
Εκεί που η ζωή όλων μας είχε μπει έναν πολύ καλό δρόμο, τώρα αρχίσαμε από την αρχή 
αυτή τη φορά σε δύσκολους και ανηφορικούς δρόμους γεμάτους αίμα, δάκρυα και πόνο, 
παράγωγα του άδικου ξεριζωμού μας. Εμείς όμως ζούμε πάντα με την ελπίδα και με 
πίστη στον Θεό προσμένουμε την άγια εκείνη ώρα της επιστροφής στα χωριά και στους 
τόπους μας. Δεν ξεχνούμε και δεν χαρίζουμε τους τόπους μας σε κανέναν. 
ΤΟ ΚΑΡΜΙ ΖΕΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΚΑΡΤΕΡΕΙ.
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ΟΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΖΗΣΑ
(Της Μαρίας Ανδρέου Σιαηλή)

Ξεφυλλίζοντας αυτό το βιβλίο και μελετώντας το μέσα από τα άρθρα του, ένιωσα ότι έζησα 
έστω και φανταστικά λίγο σε αυτόν τον παράδεισο που ονομάζεται Κάρμι. Περπάτησα κι 
εγώ στα στενά του δρομάκια, μύρισα τις ευωδίες των λουλουδιών του, θαύμασα τον τόπο 
και τον τρόπο που είναι κτισμένο, γνώρισα τους ανθρώπους του, έμαθα τα ήθη, τα έθιμά
του, βίωσα αμυδρά την εισβολή και ένιωσα τον πόνο των κατοίκων, όταν έχασαν τη γη 
τους, τον τόπο που γεννήθηκαν.
Θυμάμαι ήταν Δευτέρα του Πάσχα το 2003, όταν μας επέτρεψαν οι Τούρκοι εισβολείς να 
περάσουμε τα οδοφράγματα και να πάμε να επισκεφθούμε τους τόπους μας. Γεννημένη σε 
μια οικογένεια που μου εμφύσησε βαθιά το συναίσθημα της προσφυγιάς, ανυπομονούσα 
να πάω έστω και σαν τουρίστρια στα χωριά των γονιών μου. Η εμπειρία αυτή χαράχτηκε 
ανεξίτηλα μέσα μου και θα μείνει βαθιά χαραγμένη μέχρι τέλους.
Καταιγισμός συναισθημάτων με κατέκλυσε καθώς περιμέναμε στην ουρά για την 
απέναντι «όχθη», λες και βρισκόμαστε σε ξένο τόπο και περιμέναμε να δείξουμε τις 
ταυτότητές μας για να κριθούμε ικανοί να περάσουμε τον έλεγχο. Κι όμως αυτή ήταν η 
πικρή αλήθεια. Καταντήσαμε τουρίστες στην ίδιά μας την πατρίδα.
Μόλις λοιπόν περάσαμε τα οδοφράγματα με το αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο πατέρας 
μου, αντικρίσαμε τη φιγούρα του Κεμάλ Ατατούρκ του αρχηγού των Νεότουρκων, που 
είχε βάλει στόχο να εξευρωπαΐσει την Τουρκία. Ξάφνου η περιέργειά μου έγινε οργή στην 
αδικία που υπέστη το νησί μας. Ως οπαδός της δικαιοσύνης, η οργή, η αγανάκτηση και το 
μίσος πρωτοστάτησαν στο πνεύμα και στην ψυχή μου.
Κοίταζα σαν τουρίστρια δεξιά κι αριστερά από το παράθυρο του αυτοκινήτου, τους 
αδικοχαμένους τόπους μας. Οι γονείς μου συντετριμμένοι με κομματιασμένη την καρδιά 
προσπαθούσαν να μας εξηγήσουν τι βλέπαμε. Είμαι σίγουρη ότι η καρδιά τους ράγισε για 
δεύτερη φορά.
Φτάσαμε στο σπίτι της μάνας μου στον Άγιο Γεώργιο της Κερύνειας. Στο θέαμα της εφήβου 
κόρης της Τουρκοκύπριας ντυμένης με μαγιό που ζει στο σπίτι μας και ήταν έτοιμη να 
πάει θάλασσα 100 μέτρα από το σπίτι μας, με έζωσε το αίσθημα της ζήλιας και του θυμού. 
Ένιωσα πως μου έκλεψε τη ζωή. Μπορούσα να ήμουν εγώ στη θέση της και να χαιρόμουν 
την αμμουδιά τόσο κοντά στο σπιτικό μας. Θυμάμαι που η τουρκοκύπρια ένοικος του 
σπιτιού μας, μας επέτρεψε να μπούμε στο σπίτι μας. Η μια τραγικότητα διαδεχόταν  
την άλλη. Μπήκαμε στο δωμάτιο της μητέρας μου και αντικρίσαμε ένα μεγάλο ξύλινο 
ερμάρι. Ήταν δικό μας, εκεί αγέρωχο και στητό για να τους θυμίζει ότι είναι κλέφτες 
και ζουν σε κλεμμένη περιουσία. Στο εσωτερικό του ερμαριού, μας έδειξε η μητέρα 
μου χαραγμένα από το χέρι του μακαριστού παππού μου, τα πέντε ονόματα των μελών 
της οικογένειάς της. Ήταν τόσο εύθραυστη η ατμόσφαιρα, που ξεσπάσαμε σε κλάματα 
σιγανά, για να μην προκαλέσουμε την Τουρκοκύπρια και μας πετάξει έξω.
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Η ώρα πέρασε και με βαριά καρδιά πήραμε τον ανήφορο που οδηγούσε στο χωριό του 
πατέρα μου, το Κάρμι. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ο ζήλος των γονιών μου να μας 
εξηγούν όσα βλέπαμε μπροστά μας, ξέροντάς τα τόσο καλά, λες και δεν πέρασε μια μέρα. 
Με λύπη διαπιστώσαμε πως οι Τουρκοκύπριοι δεν διατήρησαν καθαρές τις περιοχές 
μας και ότι δεν τις ανέπτυξαν καθόλου. Λίγο πριν μπούμε στο Κάρμι σταματήσαμε στο 
κοιμητήριο του χωριού, για να δούμε τους τάφους των παππούδων του πατέρα μου. 
Η οργή μου αυξήθηκε, όταν είδαμε σταυρούς κολλημένους με πηλό, (προφανώς τους 
κόλλησαν οι Τούρκοι εν όψει του ανοίγματος των οδοφραγμάτων και εις ένδειξη καλής 
θελήσεως) και τοποθετημένους σε τάφους που δεν τους ανήκε ο τάφος. Ονόματα και 
σταυροί δεν αντιστοιχούσαν στη θέση τους. Πόση ασέβεια μπορεί να επιδείξει κάποιος... 
Η ασέβεια όμως των Τούρκων δεν αποτέλεσε δυσκολία στον πατέρα μου να εντοπίσει 
τους τάφους των παππούδων του και να μας τους δείξει.
Με συναισθήματα οδύνης και πικρίας φύγαμε από το κοιμητήριο και παρκάραμε στο 
προαύλιο της εκκλησίας του χωριού. Μπήκαμε στην εκκλησία με δέος. Τη χρησιμοποιούν 
ως χώρο εκδηλώσεων. Εικόνες αξίας δεν υπήρχαν, τις είχαν πάρει στην εκκλησία του 
Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην Κερύνεια.
Στη συνέχεια ανηφορίσαμε στα στενά μονοπάτια του χωριού. Ανθώνες με λαλέδες 
(ανεμώνες) όλων των χρωμάτων, σκυλάκια και κυκλάμινα βρίσκονταν στους κήπους,  
οι μυρωδιές των οποίων ευωδίαζαν παντού και μάγευαν το τοπίο. Προς στιγμή δοκίμασα 
να κόψω ένα λουλούδι και μετά συνειδητοποίησα ότι μας παρακολουθούσαν από τα 
παράθυρα οι τωρινοί ένοικοι.
Φτάσαμε στο κατώφλι του σπιτιού του πατέρα μου... Μόλις ανοίξαμε την καγκελόπορτα 
συνειδητοποίησα την τραγικότητα της κατάστασής μας. Ήρθαμε στο σπίτι μας και 
φοβηθήκαμε να μπούμε μέσα, γιατί δεν ξέραμε αν θα μας το επέτρεπαν οι νέοι ένοικοι. 
Ζητούσαμε εμείς να μπούμε στο σπίτι μας και αυτό ήταν ερμητικά κλειστό, γιατί οι Γάλλοι 
Ευρωπαίοι εταίροι μας το χρησιμοποιούσαν ΜΟΝΟ για να παραθερίζουν το καλοκαίρι. 
Κάτσαμε στη στέγη του σπιτιού και φάγαμε το κολατσιό μας γρήγορα- γρήγορα 
φοβισμένοι μπας και δημιουργήσουμε πρόβλημα και έρθουν οι τουρκικές αρχές και μας 
συλλάβουν από το σπίτι μας. Τι τραγικό!
Δεν με πτόησε όμως ο φόβος. Στάθηκα στη στέγη και ονειρεύτηκα για λίγο πως ζούσα 
εκεί και πως κάθε πρωί αγνάντευα την υπέροχη και αψεγάδιαστη θέα που μου πρόσφερε 
το σπίτι μου. Λίγα λεπτά ονείρου για να ζήσω εκεί... τοπίο θεϊκό, γη, βουνό, ουρανός και 
θάλασσα...  Τι άλλο αποζητά η ψυχή του ανθρώπου;
Ξαφνικά με ξύπνησε η φωνή του πατέρα μου, που μας ζήτησε να πάμε πιο πάνω, για να 
δούμε το σπίτι της θείας μου. Όταν έγινε η εισβολή το σπίτι είχε μόλις παραδοθεί στη 
θεία μου, για να ζήσει εκεί με τον άνδρα της κτισμένο από τα χέρια του πατέρα μου. Δεν 
το χάρηκε όμως. Η εισβολή της το πήρε όπως τα όνειρα και την ψυχή της. Ο Γερμανός 
ένοικος του δεν μας άφησε να μπούμε μέσα λέγοντάς μας πως το σπίτι του ανήκει 
και μας έδειξε το κοτσιάνι. Τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψω την απέχθεια που 
ζωγραφίστηκε στο πρόσωπό μου.
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Φεύγοντας από εκεί βαδίσαμε στα σοκάκια και φτάσαμε σ΄ ένα σπίτι όπου μια σπουδαία 
και πασίγνωστη ηθοποιός της εποχής και συγκεκριμένα το 1970, η Ράκελ Γουέλς 
πρωταγωνιστούσε στην ταινία «Πολυαγαπημένη». Η ταινία αυτή ανέδειξε τις ομορφιές 
του Καρμιού και γενικότερα το νησιού μας ως τουριστικού προορισμού.
Με μαύρη την καρδιά και με μια δόση ζήλιας προς αυτούς που κατοικούν στα σπίτια μας, 
φύγαμε από το Κάρμι με σκοπό την επιστροφή στις ελεύθερες περιοχές.
Αυτό όμως που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι πως στο Κάρμι κατοικούν μόνο Ευρωπαίοι 
πολίτες και αυτό οφείλεται στην επιθυμία μιας Αγγλίδας να μην εκτουρκιστεί το χωριό. 
Πρόκειται για μια κάτοικο του χωριού, η οποία ζούσε εκεί πριν την εισβολή. Δεν άφησε 
Τούρκο έποικο ή Τουρκοκύπριο να κατοικήσει στο Κάρμι. Η διαφορά των εκλεπτυσμένων 
κατοίκων του χωριού φαίνεται στη συντήρησή του. Ο εξωραϊσμός και η καθαριότητα του 
χωριού όμως, δεν απαλλάσσει τους Ευρωπαίους από το να θεωρούνται συγκατακτητές 
και υπέρμαχοι της τουρκικής κατοχής. Και άντε να βρεις το δίκαιο σου μετά.
Κατηφορίζοντας το χωριό κατά την επιστροφή μας, μου έμεινε στο μυαλό μια εικόνα. 
Μια φωτογραφία που απεικονίζει το Κάρμι, την οποία βλέπω κάθε μέρα. Νόμιζα πώς 
μπήκα μέσα στη φωτογραφία και χαιρόμουν επιτέλους τη σκιά των τριών κυπαρισσιών, 
σήμα κατατεθέν του χωριού μας. Στέκονταν ακόμα εκεί αγέρωχα, για να θυμίζουν στους 
Τούρκους εισβολείς πώς οι Κύπριοι μπορεί να άλλαξαν πολλούς κατακτητές, όμως δεν 
άλλαξαν ψυχή, γιατί πολύ απλά μπορεί να ζουν στην άλλη μισή τους πατρίδα, αλλά την 
ψυχή τους την άφησαν εκεί, στα εδάφη που γεννήθηκαν.
Ως απλή πολίτιδα μιας ημικατεχόμενης  γης αλλά και ως παιδί προσφύγων και 
απωλεσάντων όλων των περιουσιακών τους στοιχείων διαιωνίζω την οργή και την  
αδικία που υπέστη τούτος ο τόπος. Γιατί άραγε;
Γιατί πολύ απλά δεν μπορώ να ξεχάσω τον πόνο των δικών μου ανθρώπων στο αντίκρισμα 
των σπιτιών τους, που κατοικούνται από ξένους, δεν μπορώ να ξεχάσω πως οι παππούδες 
και οι γιαγιάδες μου έφυγαν από τα εγκόσμια με τον καημό των σπιτιών τους. Δεν μπορώ 
να ξεχάσω την απέραντη στενοχώρια και το βουβό και απλανές βλέμμα της γιαγιάς μου 
που έχασε τον γιο της στον πόλεμο και έφυγε με τον καημό του... Δεν μπορώ να ξεχάσω 
το συναρμολογημένο κορμί του δεκαεννιάχρονου θείου μου να κείται στο τραπέζι της 
ερευνητικής επιτροπής αγνοουμένων προς αναγνώρισή. Απλά δεν μπορώ... γιατί με 
τρώει το μαράζι...
Συνοψίζοντας, μπορώ να πω με βεβαιότητα πως δεν ζω σε μια ουτοπία. Γνωρίζω πολύ 
καλά ότι οποιαδήποτε λύση και να υπάρξει εμείς οι Κερυνιώτες δεν θα επιστρέψουμε 
πίσω. Θέλω να ελπίζω όμως σε μελλοντική δικαίωση παντός τρόπου. Θα ήθελα να ζήσω 
χωρίς τον φόβο ενδεχόμενης εισβολής. Θα ήθελα τα παιδιά μου να ζήσουν σε καλύτερες 
συνθήκες. Δεν πρέπει να χάνουμε την ελπίδα μας. «Νῆσός τις ἔστι», είπε ο ποιητής. 
Ίσως ο Ύψιστος Θεός να μας φέρει κάποτε το ελπιδοφόρο μήνυμα της Σαλαμίνας, της 
ελευθερίας της Κύπρου μας από κάθε είδους τύραννο.
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ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ΑΓΙΑ ΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΜΙΟΥ
(Του Γιώργου Σιαηλή)

Ο χρόνος κυλά ασταμάτητα χωρίς να μπορεί να φθείρει τη σκέψη, απεναντίας την 
ακονίζει και την συντηρεί, αψηφώντας τις μπούκες των κανονιών των αλλοθρήσκων. 
Είναι η σκέψη αδούλωτη και ελεύθερη και δεν την φοβίζει η πανοπλία του εχθρού. 
Ταξιδεύει στα αγιασμένα χώματα του χωριού μας, που τα πότισαν με ιδρώτα και αίμα οι 
πρόγονοί μας.
Πέρασαν ήδη 46 χρόνια. Ο χρόνος δεν μπόρεσε να δαμάσει την πίστη και τη δύναμη 
της σκέψης μας που παραμένει πάντα εκεί στις ομορφιές του χωριού μας, εκεί που 
πρωτοπερπατήσαμε και γνωρίσαμε τις αξίες της ζωής σε όλο τους το μεγαλείο. Αγνότητα, 
τιμιότητα, φιλία, ανιδιοτέλεια, σεβασμός και πραγματική αγάπη.
Τι να πρωτοθυμηθούμε; Τον Άγιο Ιλαρίωνα με τον γέρο Χριστοφή Τσαγγαρίδη καντινιέρη 
εκεί να εξυπηρετεί ντόπιους και ξένους τουρίστες και με το χιούμορ του σκορπούσε 
παντού γέλια. Πιο κάτω η Λίμνη με τα ασβεστοκάμινα αναμμένα με τον Γιαννήν του Σάββα 
και τον Γρηγόρην τον Κουρουντζιήν να ταϊζουν με κλαδιά τα καμίνια και να τραγουδούν. 
Το Αλακάτι με τον Κοζάκο να βόσκει τα πρόβατα του και τον πύργο (κούλα) του Βυρωνή 
ολόρθο ν’ αγναντεύει κάτω τα Λιμνιά, τους Χωματόβουνους, τη Λάουρα και τη Λαπάτσα 
μέχρι την Καραμανιά.
Είναι απόγευμα και η μαγεία της φύσης δεν με αφήνει να εγκαταλείψω το μέρος.  
Με σέρνει μέχρι τον Προφήτη Ηλία όπου γινόταν το γνωστό πανηγύρι στις 20 Ιουλίου. 
Από εκεί κατηφορίζω για το Κάρμι με πρώτο σταθμό το Πλατάνι. Πίνω νερό, τρώγω σύκα 
και συνεχίζω την κατηφόρα. Σταματώ πιο πέρα στην Ανεφανή και απολαμβάνω τη θέα 
από τον Ζέφυρο μέχρι την Καντάρα. Στ’αριστερά μου η Ζωγραφκιά και η Λαξιά, πιο πέρα
ο Πυρόκρεμμος και η Σκοτεινή. Δεξιά μου το Μελίσσι και ο Κούρβελλας και λίγο πιο 
πέρα ο Άη Λαρκός με τα παράθυρα της Ρήγαινας σε μια μαγευτική πόζα. Περνώ από 
τον Πάνω Κάμπο και θυμούμαι εκεί τους τόπους που μαζεύαμε μανιτάρια και λίγο πιο 
κάτω τα Χωραφούθκια με τα Πηαούλια, με τα ωραία μερσινόκοκκα. Πιο πέρα τα μαζιά 
του Καβαλλάρη, εκεί όπου έμεινε ατέλειωτη η συνοικία με την ονομασία «Εκατομμύρια»  
η οποία υποσχόταν ν’αλλάξει τον τρόπο ζωής του Καρμιού.
Προχωρώντας, φτάνω δυτικά προς τον Πετρωτό και το Βουναρούιν. Συνεχίζω και 
φτάνω μέχρι τα Φτέρυχα και συναντώ τον γέρο Γιακουμή να μαζεύει σταφύλια, για να 
τα πουλήσει στο πανηγύρι του Αγίου Χρυσοσώτηρου που γινόταν στο χωριό μας στις  
6 του Αυγούστου.
Η σκέψη μου με οδηγεί στην Κακοσκάλα της Σκοτεινής, όπου την επισκεπτόμουν συχνά 
κυνηγώντας φάσσες και αρκοπέζουνα. Από ψηλά αγναντεύω κάτω το Παλιομονάστηρο 
μέχρι το Χα-Ποτάμι και το Πικρόνερο και πιο πέρα μέχρι τον Τρασιάν, το εργοστάσιο του 
Σεβέρη που έφτιαχνε το πυρηνέλαιο, χτισμένο πάνω στη θάλασσα να κάνει παρέα με τον 
Άγιο Φανούριο λίγο πιο πέρα.

Αριστερά το παρεκκλήσι του 
Αγίου Φανουρίου, ενώ πιο πέρα
 το εργοστάσιο του Σεβέρη. 
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Τα βήματά μου με φέρνουν πίσω στο Κάρμι. Φτάνω στο κέντρο του χωριού και βρίσκω 
τα καφενεία γεμάτα. Είναι όλοι εκεί όπως και τότε. Το τζιούμποξ του Φανή δίνει μια 
ευχάριστη νότα στην περιοχή και ακούεται μέχρι το σπίτι του Γιωρκή του Κοζάκου.
Η σκέψη πάντα βιαστική, με τραβά σε νέο σεργιάνι, ένα περίπατο μέσα στο χωριό όπως 
τότε. Πρώτος σταθμός η βρύση. Πίνω νερό και χαιρετώ την Λευκού του Χατζή που 
στέκεται στο μπαλκόνι της, μετρώντας το νερό της δεξαμένης και σκέφτεται ποιος έχει 
σειρά να ποτίσει.
Πιο πέρα ο Σάββας του Φλουρή μισοσολιάζει παπούτσια και η μυρωδιά των δερμάτων, 
μου τρυπά τη μύτη. Κοντά βρίσκεται ο μύλος που αλέθει τα τεράτσια για την κατασκευή 
του παστελιού. Εκεί ο Αλέξης του Φλοκκά με τον Χαμπήν τον γαμπρό του σύρνουν το 
παστέλλι. Στάθηκα λίγο να τους δω και μου έδωσαν ένα κομμάτι άσυρτο παστέλι, έτσι για 
να το σύρω μόνος μου και να το φάω. Η γλύκα βρίσκεται ακόμη στα δόντια μου.
Πιο πάνω ο Χριστοφής ο Κίτσιος τραγουδά παρέα με το πικάπ του «Σβήσαν τ’αστρα 
τ’ουρανού...». Συνεχίζω το ίδιο δρομολόγιο όπως και τότε. Περνώ από το στενό δρομάκι 
δίπλα από το σπίτι του Χαμπή του Κουφού και σταματώ κοντά στο σπίτι του Χρίστου 
του μάστρε Κωστή, όπου η θέα από το σημείο αυτό δεν περιγράφεται. Βλέπω από εκεί 
την αυλή της εκκλησιάς με τα παιδιά να παίζουν ποδόσφαιρο. Από εκεί ελέγχεις την 
ανατολική πλευρά του χωριού με τα οικόπεδα του Αγαθοκλή, τον δρόμο από τον Στρατό 
που είναι το σπίτι του Χρίστου του Πολύκλειτου μέχρι το σπίτι του Κυριάκου του Όντετσιη 
και το δημοτικό σχολείο μέχρι το Βυζάτζι και το καντζιέλλι του δράκου. Ξεκουράζομαι 
και προχωρώ δυτικά για τον τελευταίο σταθμό του περιπάτου, τον γνωστό σε όλους 
μας ρότσο. Την πέτρα των ερωτευμένων και των πονεμένων. Αλήθεια, πόσες και πόσες 
ιστορίες έχει ακούσει και με πόσα δάκρυα είναι ποτισμένος. Πιο κάτω στο βάθος ακούω 
τον πατέρα μου τον Αντρέα του Σιαηλή να φωνάζει τον αδελφό μου τον Πάμπο να τον 
βοηθήσει να δέσει τον σιοίρο που έκοψε το σχοινί.
Η θέα από το σημείο αυτό μοναδική και αξέχαστη. Βλέπω κάτω το Καλεβούνι με τον 
Σωτήρη του Ττομπούλα να ποτίζει τα λεμονόδεντρα και τον Κωστή του Χρίστου να 
μαζεύει σύκα. Πιο ανατολικά βλέπω τον Κουρέαν να ανακατώνει τα μελίσσια του και 
αλίμονο σε όποιο περάσει από το δρόμο εκείνη την ώρα.
Με ένα βήμα βρίσκομαι στα Παλιάλωνα και περπατώ μέχρι τον Βουνό του Γιακουμή του 
Κουνναμά και βλέπω από εκεί προς τα ανατολικά τους Τζιήπους και τον Άην Εξιστράτη 
και πιο πάνω τα Αλώνια και τον Δράκο με τον Άη Παντελεήμονα εκεί να περιμένει κάποιο 
περαστικό να του προσφέρει κρύο και δροσερό νερό και να του ανάψει ένα κερί. Πιο πέρα 
η Αγία Μαρίνα με τα περβόλια του Ηράκλη του παλιομούχταρου, με τα Προτσοκούταλα 
και τους Χωματόβουνους κάτω από τον Άγιο Ιλαρίωνα. Στα βόρεια βλέπω το Δροτίρι με 
τον Οδυσσέα τον Ζορπάν να κάμνει ζευκάρι, και λίγο πιο δεξιά το Φουντζί το γνωστό σε 
όλους μας Τσιφλίτζι με το κρησφύγετο του Κυριάκου Μάτση στην όχθη του ποταμού. 
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Λίγο πιο πάνω ο Βουνός της Μαείρενας και δεξιά η Κουφή με τον Άγιο Γεώργιο μέσα στον 
ποταμό. Φαίνονται ακόμα τα Παλιάμπελα και η Καλαμερή με τους απέραντους ελαιώνες 
και χαρουπώνες τους.
Χωρίς να το θέλω, τελειώνω το διάβα μου στα πατρώα εδάφη. Εύχομαι το δράμα που 
περνούμε να μην αργήσει να τελειώσει και να τρέξουμε όλοι να φιλήσουμε τα ιερά 
χώματα των χωριών μας που ποτέ μα ποτέ, δεν θα φύγουν από τη σκέψη μας.

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΜΙ
Ο ΤΟΠΟΣ ΜΟΥ

(Του Γιώργου Σιαηλή)

Του τόπου μας τες ομορκιές εγιώ θα τις υμνήσω
πατίν-πατίν ξεχωριστά να σας τες ανθυμίσω.

Άσχετα πού μεινίσκουμεν στην Χώραν για στην Πάφο
δεν σας ξεχνούμε τόποι μας ακόμα τζιαι στον τάφο.

Εις τον Τρασιάν, εις τα Σκαλιά, Σελλάδα τζαι Δροτίρι
ήταν γραφτόν της προσφυγιάς να πιούμε το ποτήρι.

Ποτζιεί στην Πέτραν την Στητήν τζιαι εις τον Πεχληβάνη
που ο καμός της προσφυγιάς, τζιαμέ εν να με γιάνει.
Στα Κοτσινόγια είπα το τζι΄ ακούστιν στο Τσιφλίτζι

πως τούτος ο ξεριζωμός φέρνει μας το δροπίτζιν.
Ο ποταμός ο Βόταμος θέλω να ξεσιειλίσει

τζιαι να σπαστρέψει την Τουρτσιάν, έναν να μεν αφήσει.
Παλιάμπελα, Καλαμερή, πιο πάνω το Τριμίθι

να ξαναζωντανέψουμε τα έθιμα τζιαι ήθη.
Ματσάγκος, Κατσικορωνιές, μέχρι τα Καλεβούνια

τζιαμέ αναγιωθήκαμε, από μωρά στην κούνια.
Λαλώ το εις την Χορτερή τζί’ ακούεται στο Κάρμι
πως η καρκιά μου νεπαμόν στα ξένα έθεν να’ βρει.

Φωνάζω το στον Άη Λαρκόν, στην Λίμνη, στ’ Αλακάτι
πως η Τουρτσιά εν πάνω μας στην ράσιη μας κακκάτι.

Στα Πετρομούθκια έκλαψα τζι’ ακούστιν στα Καμπίδκια
ούλα που να καθάρισα εφτά κιλά κρομμύδκια.

Είπα στους Χωματόβουνους τζι’ακούστιν στο Τσιφλίτζι
πως πίννουσιν το γαίμα μας οι Τούρτσιοι σαν τσιβίτζι.

Που τα Καμίνια ξεκινώ, ρέσσω που την Λαπάτσα
Βυζάτζιν τζιαι Βοόμαντρες να δω γνωστή μου φάτσα.
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Πιο κάτω στα Παλιάλωνα, στους Τζήπους στο Δροτίρι
να ξεδιψάσω προσπαθώ μα εν άδειο το ποτήρι.
Που το Μελίσσι έρεξα στον Πάνω Κάμπο πάω
πέρκιμον εύρω κάτι τις που τρώεται να φάω.

Στην Βίκλα, στον Πυρόκρεμμο, στον Πετρωτό πηγαίνω
τζιαι για να δω τα Φτέρυχα, στο Βουναρούιν φκαίννω.

Στα Πηαούλια έκατσα να πνάσω εις την βρύση
ήπια τζιαμέ γλυτζί νερό τζιαι θαύμασα τη φύση.

Δίπλα που τες Χαλοσπιθκιές τζιαι που τα Κομπονίσσια
στα Καλεβούνια μ’ έφερε η στράτα ούλλον ίσια.

Είπα το εις τα Χάλαντρα τζι’ ακούστιν ως τα πέρα
το Κάρμι Ζιει τζιαι καρτερεί την Άγια τζείνην μέρα.
Να στήσουμε ξανά χορό στου κέντρου την πλατεία
τζιαι την χαμένη θα’ βρουμε του τόπου μας μαγεία.

Ω, Παναγιά Καρμιώτισσα κάμε μου τούντη χάρη
να’ ρθώ στο Κάρμι λεύτερος τζι’ ο χάρος ας με πάρει.

Άγιε Εξιστράτη μου, τζιαι σου Προφήτ’ Ηλία
Να δκιώξετε τους άπιστους εις την Ανατολία.

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ
(Του Θεωνά Παπανικολάου)

Μέσα στο κέντρο του χωριού
Η εκκλησιά προσμένει

Να ΄ρθουν οι ψάλτες κι΄ο παπάς
Άντρες γυναίκες και παιδιά

Τη λειτουργία θέλει
Επινίκιοι ύμνοι να ψαλθούν

Χτύποι καμπάνας να ενωθούν
Παντού τριγύρω να λαλούν
Ελάτε στην πίστα του χορού
Στο χόρτασμα του λυτρωμού

Όταν οι άνθρωποι δεν ξεχνούν
Κι΄ επιθυμούν ν΄αγωνισθούν

Θα ΄ρθει η μέρα του λυτρωμού
Του αξέχαστου καλού χωριού
Μέσα σ΄αυτό θα οδηγηθούν.
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ΜΝΗΜΗΣ ΠΟΡΕΙΑ
(Του Θεωνά Παπανικολάου)

Στου πλατανιού τις κορυφές
Σαν ευρεθεί κανείς σ΄αυτές

Γεμίζει μέσα του χαρές
Που βλέπει όλο ομορφιές.
Ο πάνω κάμπος χαμηλά

Που΄χει τα δέντρα του πυκνά
Μας δίνει μες στη χειμωνιά

Μανιτάρια ωραία και γλυκά.
Πιο κάτω είναι το χωριό
Λέγεται Κάρμι ηρωικό

Είναι πολύ σιωπηλό
Γιατί του διώξαν το λαό.
Η ομορφιά του είναι εκεί
Μας περιμένει να χαρεί
Όταν μας δει όλους μαζί

Κι η εκκλησιά του λειτουργεί.
Πατρής, Ηράκλης και Σμιλής
Βαντζιέλης, Γώγος και Φανής

Ευθύβουλος, Μεϊτανής
Πάντοτε ήταν ανοικτοί

Στα καφενεία τους να μπεις.
Ο Γρηγόρης του Ευτυχή

Δίπλα στου Μεϊτανή
Πύρωνε πάντα το φουρνί
Για νόστιμο οφτό γλυκύ.
Όλοι αυτοί με τον παπά

Που ΄χε φωνή πολύ γλυκιά
Ήτανε πρότυπα καλά

Για του χωριού μας τα παιδιά.
Ο λόγος μου παρηγορεί

Του Καρμιώτη που πονεί
Που με καρδιά Ελληνική

Μες ΄το χωριό θέλει να ζει.



ΜΕΡΟΣ Δ.
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
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Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΡΜΙΩΤΗ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΙΣ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1964
(Του Γιώργου Σιαηλή)

Ευθύς αμέσως μετά την έκρηξη της τουρκικής ανταρσίας τον Δεκέμβριο του 1963 
οι Τούρκοι προχώρησαν στην κατάληψη όλων των υψωμάτων της οροσειράς του 
Πενταδάκτυλου από την Άσπρη Μούττη, βόρεια του χωριού Δίκωμο, μέχρι και την 
τοποθεσία Γομαρίστρα, νότια των χωριών Κάρμι και Φτέρυχα.
Στις 13 Ιανουαρίου 1964 το πρωί ο συγχωριανός μας Αριστοτέλης Νικολάου Χ’’ Κώστα 
ηλικίας τότε 37 χρόνων, ξεκίνησε με το γαϊδούρι του να πάει στην τοποθεσία Αλακάτι 
ανατολικά του φρουρίου του Αγίου Ιλαρίωνα για να δει τις περιουσίες του και να 
μεταφέρει άχυρο για τα ζώα του. Μόλις έγινε αντιληπτός από τους Τούρκους εξτρεμιστές 
που είχαν καταλάβει τα υψώματα εκεί, τον συνέλαβαν και έκτοτε αγνοείται η τύχη του. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά από οκτώ μέρες, τόσο το γαϊδούρι του όσο και ο σκύλος του, 
επέστρεψαν μόνα τους στο σπίτι τους στο Κάρμι. Το όνομά του παραμένει στον μακρύ 
κατάλογο των αγνοουμένων του 1964 μέχρι και σήμερα. Πιστεύεται ότι τον σκότωσαν 
αμέσως και δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα πληροφορίες για την τύχη του. Οι εφημερίδες 
της εποχής ασχολήθηκαν με το θέμα ως ακολούθως.
Ο «Φιλελεύθερος» στις 23 Ιανουαρίου 1964 γράφει σχετικά: «Συμφώνως προς επίσημον 
ανακοίνωσιν, ο εκ του χωρίου Κάρμι Αριστοτέλης Νικολάου, ηλικίας 37 ετών, ελλείπει 
από τις 13 Ιανουαρίου 1964. Πιστεύεται ότι ούτος απήχθη υπό ενόπλων Τούρκων όταν 
μετέβη εις την τοποθεσίαν «Αλακάτι» της περιοχής Αγίου Ιλαρίωνος διά να μεταφέρη 
άχυρον εκ της αχυραποθήκης του».
Η εφημερίδα «Ελευθερία» στις 23 Ιανουαρίου 1964 με τον τίτλο «Όμηρος» γράφει 
σχετικά: «Συμφώνως με πληροφορίας παρασχεθείσας εις την Αστυνομίαν, ο Αριστοτέλης 
Νικολάου Χατζηκώστας εκ του χωρίου Κάρμι, όστις πιστεύεται ότι απήχθη υπό Τούρκων 
εις την περιοχήν Αγίου Ιλαρίωνος, κρατείται ως όμηρος εις Αγύρταν».
Επίσης, ο «Φιλελεύθερος» στις 18 Φεβρουαρίου 1964 γράφει: «ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΕΥΡΕΣΙΝ 
ΑΠΑΧΘΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΟΣ ΕΚ ΚΑΡΜΙΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥΡΚΩΝ. Εξηφανίσθη προ 40 ημερών εκ της 
περιοχής του Αγίου Ιλαρίωνος όπου ούτος ειργάζετο». Και συνεχίζει: «Υπό των κατοίκων 
του χωρίου Κάρμι περιάγεται αίτησις προς υπογραφήν, δια να αποσταλή προς τον εν 
Κύπρω αντιπρόσωπον του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Στρατηγόν Γκυάνι. Δια της 
αιτήσεως οι κάτοικοι του χωρίου παρακαλούν τον Στρατηγόν Γκυάνι, όπως μεριμνήση 
δια την ανεύρεσιν του ομοχωρίου των Αριστοτέλη Νικόλα Χ'' Κώστα. Ως γνωστόν,  
ο κ. Χ'' Κώστα ελλείπει από 40 ημερών, πιστεύεται δε ότι ούτος απήχθη υπό Τούρκων 
στασιαστών.
Την ημέραν της εξαφανίσεώς του μετέβη εις τους αγρούς του εις την περιοχήν Αγίου 
Ιλαρίωνος. Τελευταίαι πληροφορίαι ανέφερον ότι ο εξαφανισθείς εκρατείτο υπό των 
Τούρκων εις Αγύρταν. Προσπάθειαι των συγγενών του και προς την κατεύθυνσιν αυτήν, 
απέβησαν άκαρποι».
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Η εφημερίδα «Πολίτης» στις 2 Οκτωβρίου 2011 δημοσιεύει άρθρο της Τουρκάλας 
δημοσιογράφου Sevgul Uludag που αναφέρει ότι σύμφωνα με πληροφορίες που  
συνέλεξε η ίδια από Τούρκους κατοίκους του τουρκοκυπριακού χωριού Αγύρτα, 
ανακάλυψε ότι ο Αριστοτέλης Νικόλα Χατζηκώστα από το Κάρμι είχε πολύ καλούς 
Τούρκους φίλους από τα γύρω χωριά και διατηρούσε άριστες σχέσεις μαζί τους. 
Έτρωγαν και έπιναν μαζί και εκείνο τον καιρό, οι άνθρωποι δεν ήταν απλά «φίλοι», 
ήταν περισσότερο από αδέλφια τονίζει. Και συνεχίζει: Υπήρχε μόνο ένας βοσκός 
από την Αγύρτα που δεν συμπαθούσε τον Αριστοτέλη. Έβοσκε τα κατσίκια του στα 
καλλιεργημένα χωράφια του Αριστοτέλη και ο Αριστοτέλης διαμαρτυρόταν. Ο Μ. από 
την Αγύρτα μια φορά είχε προσπαθήσει να σκοτώσει τον Αριστοτέλη, ρίχνοντάς του 
πέτρες, αλλά ευτυχώς η κόρη του Μ. τον σταμάτησε πριν να τον βλάψει. Σύμφωνα με 
έναν από τους αναγνώστες μου, συνεχίζει η Τουρκάλα δημοσιογράφος, ο υιός του Μ. τον 
συνέλαβε από την περιοχή «Αλακάτι» στις 13 Ιανουαρίου 1964, τον είχε κτυπήσει με ένα 
ξύλο στο κεφάλι και ο Αριστοτέλης λιποθύμησε. Μετά τον έβαλε πάνω σ’ ένα γαϊδούρι και 
τον πήρε στην Αγύρτα. Τον σκότωσαν και τον έθαψαν σ’ ένα πηγάδι στην Κιομουρτζιού. 
Ο αναγνώστης αυτός μου έδειξε και την περιοχή που ήταν το πηγάδι, και εγώ με τη σειρά 
μου το έδειξα στους λειτουργούς της Κυπριακής Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων. 
Τέλος αναφέρει ότι σε συνάντηση που είχε στο χωριό Κάτω Δρυς με τα αδελφότεκνα 
του Αριστοτέλη, Δημήτρη Μάρκου και Νίκο Τσιουρτή, τους ενημέρωσε σχετικά με τις 
πληροφορίες που συνέλεξε. Η Τουρκάλα δημοσιογράφος επισκέφθηκε και τα αδέλφια 
του Αριστοτέλη, Ευθαλία Ξενή Τσιουρτή και Ελένη Αριστόδημου και συνομίλησε μαζί 
τους σχετικά.

Η ΜΑΖΙΚΗ ΜΕΤΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΜΙΩΤΩΝ
Στα μέσα περίπου του 20ού αιώνα η ζωή στο Κάρμι πέρασε την πιο δύσκολη περίοδο.  
Η έλλειψη εργασίας, με αποκορύφωμα τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο και τον απελευ-
θερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959, ο ξεριζωμός και η προσφυγιά μας το 1974, οι 
παρατεταμένες ανομβρίες όπου η παραγωγή διαφόρων αγαθών όλο και λιγόστευε, ανά-
γκασαν πολλούς συγχωριανούς μας, σε μετανάστευση σε άλλες χώρες ή μετοίκηση σε 
άλλες πόλεις στην Κύπρο για μια καλύτερη ζωή.
Πολλοί Καρμιώτες προτίμησαν το Ηνωμένο Βασίλειο ευθύς αμέσως μετά την ανεξαρτησία 
της Κύπρου το 1960. Άλλοι κατέφυγαν στη μακρινή Αυστραλία, στον Καναδά, στην 
Αφρική και στην Ελλάδα. Ελάχιστοι είναι εκείνοι που επαναπατρίστηκαν στη γη που τους 
γέννησε. Στην πλειονότητά τους όσοι έχουν ξενιτευτεί ρίζωσαν για καλά στη νέα τους
πατρίδα. Όσο περνούν τα χρόνια και επέρχονται νέες γενεές, φυσικό επακόλουθο είναι  
το ρίζωμα και η μονιμότητα στους ξένους τόπους, να είναι αναπόφευκτα.
Εμείς, όλοι οι Καρμιώτες που μείναμε στην Κύπρο, πάντα τους θυμόμαστε και 
τους ευλογούμε, ελπίζοντας μια μέρα να γίνει το θαύμα που όλοι περιμένουμε, να 
επιστρέψουμε όλοι πίσω στη γη που μας γέννησε, στο αγαπημένο μας χωριό το ΚΑΡΜΙ.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΡΜΙΩΤΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ 1974
Όταν τα τουρκικά στρατεύματα εισβολής κατέλαβαν το χωριό Κάρμι σε μέρες εκεχειρίας 
στις 24 Ιουλίου 1974 ημέρα Τετάρτη το απόγευμα, συγκέντρωσαν όλους τους κατοίκους 
του χωριού που είχαν εγκλωβιστεί στα σπίτια τους, στη μικρή πλατεία δίπλα στο σπίτι του 
Οδυσσέα Γεωργιάδη (Ζορπά) και τους απειλούσαν ότι θα τους εκτελέσουν. Άλλοι Τούρκοι
στρατιώτες την ίδια ώρα περιέρχονταν τα σπίτια και τα λεηλατούσαν κλέβοντας στην 
αρχή ότι πολύτιμα αντικείμενα εύρισκαν όπως χρήματα και χρυσαφικά. Τις πρώτες νύχτες 
οι αιχμάλωτοι Καρμιώτες φρόντισαν και τις πέρασαν παρέες-παρέες σε φιλικά σπίτια 
φοβούμενοι να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Δεύτερο μέλημα των εισβολέων ήταν να 
συλλάβουν όλους τους άρρενες από 16 χρόνων μέχρι 66 χρόνων και να τους μεταφέρουν 
με πλοία στις φυλακές της Τουρκίας για περισσότερο από τρεις μήνες μαζί με άλλους 
αιχμάλωτους από άλλα χωριά που είχαν καταλάβει. Πιο κάτω παρουσιάζεται κατάλογος 
των 38 Καρμιωτών αιχμαλώτων που μεταφέρθηκαν στις φυλακές της Τουρκίας, κατά 
αλφαβητική σειρά. (Πηγή πληροφόρησης: Αρχείο Έρσης Δημητριάδου).

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ 38 ΚΑΡΜΙΩΤΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΠΟΥ 
ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

 Ονοματεπώνυμο Ετών (τότε) Ημερ. Ελευθέρωσης

Αρτέμη Σωτήρης 39 22 Οκτωβρίου 1974

Αχιλλέως Αντρέας 50 22 Οκτωβρίου 1974

Βιτσαώτης Πέτρος 17 23 Σεπτεμβρίου 1974

Γερμανός Οδυσσέας 38 22 Οκτωβρίου 1974

Γεωργίου Αντρέας 47 22 Οκτωβρίου 1974

Γιαννή Νικόλας 49 22 Οκτωβρίου 1974

Δημητρίου Αριστόδημος 52 23 Οκτωβρίου 1974

Δημητρίου Νίκος 18 23 Σεπτεμβρίου 1974

Δημητρίου Πάτροκλος 50 23 Οκτωβρίου 1974

Ηλία Κώτσιος 53 21 Οκτωβρίου 1974

Κίλλης Γεώργιος 54 23 Οκτωβρίου 1974
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 Ονοματεπώνυμο Ετών (τότε) Ημερ. Ελευθέρωσης

Κοζάκος Γεώργιος 42 23 Οκτωβρίου 1974

Κωνσταντίνου Αντρέας 20 28 Οκτωβρίου 1974

Κωστή Μάρκος (Πίσσας) 48 22 Οκτωβρίου 1974

Κωστή Γιαννής 26 28 Οκτωβρίου 1974

Μάρκου Αντρέας 17 23 Σεπτεμβρίου 1974

Μέλισσος Οδυσσέας Γ. 41 22 Οκτωβρίου 1974

Μενοίκου Αντρέας 41 23 Οκτωβρίου 1974

Μενοίκου Γιώργος 17 23 Σεπτεμβρίου 1974

Μιτίδης Δημήτρης 56 23 Σεπτεμβρίου 1974

Μιχαήλ Δημήτριος 37 23 Οκτωβρίου 1974

Παναγή Αναστάσης 50 22 Οκτωβρίου 1974

Πιερή Δημήτρης 52 22 Οκτωβρίου 1974

Πιερή Μιλτιάδης 28 27 Οκτωβρίου 1974

Πολυδώρου Αποστόλης 66 23 Σεπτεμβρίου 1974

Πράτσου Γιώργος 16 23 Σεπτεμβρίου 1974

Σταυρίδης Κώστας 33 22 Οκτωβρίου 1974

Τάκη Γιαννής 29 28 Οκτωβρίου 1974

Τατσίζης Νικόλας 56 23 Σεπτεμβρίου 1974

Τραμουντανέλλης Κωστής 62 23 Σεπτεμβρίου 1974

Τραμουντανέλλης Κύπρος 28 27 Οκτωβρίου 1974

Τροπάρης Κώστας 17 23 Σεπτεμβρίου 1974

Τσαγγαρίδης Γιαννής 54 23 Οκτωβρίου 1974

Τσιουρτή Γιώργος 30 22 Οκτωβρίου 1974

Φυλακτή Γιαννής 56 23 Σεπτεμβρίου 1974

Χατζηκώστας Μάρκος 56 23 Οκτωβρίου 1974

Χριστοδούλου Παναής 44 22 Οκτωβρίου 1974

Χριστοδούλου Σωτήρης 20 23 Οκτωβρίου 1974
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ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΑΣ ΟΓΚΟΛΙΘΟΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΚΑΡΜΙ
(Του Γιώργου Σιαηλή - έρευνα στο Αρχείο Εφημερίδων Γραφείου Τύπου και 
Πληροφοριών)

Στις αρχές του Γενάρη του 1960 το Κάρμι έζησε εφιαλτικές στιγμές από τον φόβο της 
αποκόλλησης μεγάλου βράχου και με κίνδυνο την περαιτέρω κατολίσθησή του, 330 μόνο 
μέτρα μακριά από τα σπίτια στην τοποθεσία «Μελίσσι», νοτιοανατολικά του χωριού. 
Όλες οι ενέργειες τόσο της πολιτείας όσο και των κατοίκων περιγράφονται με πάσα 
λεπτομέρεια στις εφημερίδες της εποχής ως ακολούθως:

Στις 20 Ιανουαρίου 1960 η εφημερίδα «Έθνος» με πηχυαίο τίτλο γράφει 
σχετικά με το θέμα: «ΟΓΚΟΛΙΘΟΣ 1000 ΤΟΝΩΝ ΑΠΕΣΠΑΣΘΗ ΕΚ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΤΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ». Κατέπεσε πλησίον οικιών του χωρίου Κάρμι.- Κίνδυνος δια τους 
κατοίκους. Και συνεχίζει: Μέγας ογκόλιθος, βάρους πέραν των 1000 τόνων, απεσπάσθη 
την παρελθούσα εβδομάδα εκ των υπωρειών του βράχου του Αγ. Ιλαρίωνος και 
κατολίσθησε μέχρι σημείου 500 υαρδών εκ του χωρίου Κάρμι, όπου και εσταμάτησε 
προσκρούσας επί παρακειμένου όγκου χωμάτων γνωστού ως Καρμιόχωμα, καταλλήλου 
δια την κατασκευήν στεγών οικιών. Οι κάτοχοι των οικιών, των ευρισκομένων εις την 
νοτίαν πλευράν του χωρίου πλησίον του ογκόλιθου εξεκένωσαν τας οικίας των εν όψει 
νέας κατολισθήσεως του ογκολίθου, ο οποίος ενδεχομένως θα συνέτριβε τας οικίας. 
Μεταξύ των εκκενωθεισών οικιών περιλαμβάνεται και η οικία του ιερέως του χωρίου. 
Επί τόπου, προς μελέτην του επικειμένου κινδύνου, μετέβη εκ μέρους της Διοικήσεως 
ο κ. Σπύρος Πρωτοπαπάς και ο Επιθεωρητής Μεταλλείων και Εκρηκτικών Υλών κ. Π. 
Πετρόπουλος. Χθες μετέβησαν επί τόπου επίσης ειδικοί του Τμήματος Μεταλλείων, οι 
οποίοι απεφάνθησαν, ότι ο κίνδυνος δύναται να εξουδετερωθή δια της χρησιμοποιήσεως 
εκρηκτικών υλών προς τεμαχισμόν του ογκόλιθου και προλειάνσεως του εδάφους δια 
να δυνηθή ούτος να κατολισθήση εις παρακείμενον χάνδακα. Πιστεύεται ότι αι εργασίαι 
προς πλήρη εξουδετέρωσιν του κινδύνου θα αρχίσουν συντόμως.

Στις 20 Ιανουαρίου 1960 η εφημερίδα «Φιλελεύθερος» με πηχυαία γράμματα 
γράφει σχετικά. «ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΑΣ ΟΓΚΟΛΙΘΟΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΚΑΡΜΙ. Διετάχθη η 
εκκένωσις όλων των γειτνιαζουσών οικιών». Και συνεχίζει: «Συνεπεία των προσφάτων 
καταρρακτωδών βροχών εν τη επαρχία Κυρηνείας, ογκόλιθος βάρους χιλιάδων τόνων, 
όστις είχεν αποσπασθή προ έτους περίπου εκ της βορείου πλευράς της οροσειράς 
Αγίου Ιλαρίωνος, κατωλίσθησε προς το χωρίον Κάρμι, κείμενος 4 μίλια νοτιοδυτικώς 
της Κυρηνείας. Έντρομοι οι ιδιοκτήται γειτνιαζουσών οικιών μεταξύ των οποίων και ο 
ιερεύς του χωρίου αιδεσιμότατος Παπανικόλαος Παναγή, εγκατέλειψαν τας οικίας των, 
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φιλοξενούμενοι τώρα υπό συγχωριανών των. Αντιπροσωπεία της κοινότητας επεσκέφθη
τον Β. Διοικητήν Κυρηνείας, κ. Φιλάρετον Κ. Κασμίρην προς τον οποίον ανέφερον το 
ως άνω επεισόδιον. Ο κ. Κασμίρης επεσκέφθη δε τον τόπον μετά του Επιθεωρητού 
Μεταλλείων και Εκρηκτικών Υλών και άλλων ανωτέρων Κυβερνητικών υπαλλήλων. 
Ούτοι διέταξαν, όπως η ως άνω περιοχή κηρυχθή επικίνδυνος, εκκενωθούν δε αμέσως 
όλαι αι γειτνιάζουσαι κατοικίαι. Κατά διαταγήν του Επιθεωρητού Μεταλλείων ειδικοί 
του εν λόγω τμήματος ήρχισαν να τοποθετούν δυναμίτιδα κάτωθεν του ογκόλιθου με 
σκοπόν να υποβοηθηθή η κατολίσθησίς του εις παρακείμενον ποταμόν και ανακοπή η 
μετακίνησίς του προς το χωρίον».

Στις 20 Ιανουαρίου 1960 η εφημερίδα «Ελευθερία» γράφει σχετικά με πηχυαίο 
τίτλο: «ΟΓΚΟΛΙΘΟΣ ΒΑΡΟΥΣ 1000 ΤΟΝΩΝ ΑΠΕΣΠΑΣΘΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΡΑΧΟΝ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ. Κάτοικοι του χωρίου Κάρμι εγκατέλειψαν τας οικίας των εν οψει νέας 
κατολισθησεως του ογκολίθου. - Ούτος θ΄ανατιναχθή δι΄εκρηκτικών υλών».

Στις 24 Ιανουαρίου η εφημερίδα «Ελευθερία» με τίτλο «ΑΝΕΒΛΗΘΗ ΔΙΑ ΣΗΜΕΡΟΝ 
Η ΑΝΑΤΙΝΑΞΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΙΘΟΥ ΠΑΡΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΚΑΡΜΙ» γράφει: «Οι κάτοικοι Κυρηνείας 
και των πέριξ χωρίων προειδοποιήθησαν να αφήσουν ανοικτούς τους υαλοπίνακες των 
οικιών των. Ο στρατός δεν παρέχει εγγύησιν, ότι κατά την έκρηξιν δεν θα καταστραφούν 
παρακείμεναι οικίαι».

Στις 25 Ιανουαρίου 1960 η εφημερίδα «Κύπρος» γράφει σχετικά επίσης με 
πηχυαίο τίτλο: «Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΙΘΟΥ ΒΑΣΑΝΙΖΕΙ ΕΙΣΕΤΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 
ΤΟΥ ΚΑΡΜΙΟΥ. Η ανατίναξίς του ανεβλήθη επ΄αόριστον» και συνεχίζει λέγοντας, «Εντός 
της εβδομάδος αναμένεται ότι το Κάρμι θα απαλλαγή εκ του εφιάλτου του ογκόλιθου, 
όστις επί ολόκληρον εβδομάδα επικρέμμαται ως δαμόκλειος σπάθη επί του μαρτυρικού 
χωρίου».

Στις 26 Ιανουαρίου 1960 η εφημερίδα «Έθνος» γράφει σχετικά.
«ΑΝΑΤΙΝΑΣΣΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Ο ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΟΓΚΟΛΙΘΟΣ ΕΙΣ ΚΑΡΜΙ» και προσθέτει 
«Περιοχή 150 μέτρων εκηρύχθη επικίνδυνος και εξεκενώθη υπό των κατοίκων. 
- Τα ληφθέντα μέτρα ασφαλείας.- Θα καταβληθούν αποζημιώσεις διά τυχόν ζημίας εις 
τας οικίας». Και τελειώνει λέγοντας: «Εν όψει του πιθανού κινδύνου εκ της εκτινάξεως 
τεμαχίων του ογκόλιθου κατά τας εκρήξεις, αι ακόλουθοι προφυλάξεις θα ληφθούν υπό 
της Αστυνομίας: Εις ουδένα θα επιτραπή να εισέλθη ή εξέλθη του χωρίου μεταξύ των 
ωρών 7.30 π.μ. και 7 μ.μ. σήμερον. Οι κάτοικοι του χωρίου προειδοποιήθησαν, όπως 
καταφύγουν εις τα ισόγεια των οικιών των, αφήσουν τα παράθυρα των ανοικτά και 
απομακρύνουν τα ζώα των εκ της περιοχής».
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Στις 27 Ιανουαρίου 1960 η εφημερίδα «Έθνος» γράφει σχετικά:
«ΗΡΧΙΣΕΝ Ο ΚΑΤΑΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΙΘΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΡΜΙ» και συνεχίζει: «Από 
της πρωίας της σήμερον, ήρχισεν ο κατατεμαχισμός του ογκόλιθου, όστις από τινών 
ημερών απειλεί οικίας του χωρίου Καρμίου. Ο κατατεμαχισμός γίνεται τμηματικώς προς 
αποφυγήν ισχυράς δονήσεως και κατολισθήσεως νέων βράχων εκ της ορισειράς ως και 
καταστροφής των γειτνιαζουσών με τον ογκόλιθον κατοικιών. Μέχρι της μεσημβρίας 
διενεργήθησαν πέντε εν όλω εκρήξεις, η εργασία δε θα συνεχισθή καθ’ όλην την 
ημέραν. Από ενωρίς την πρωίαν μετέβησαν επί τόπου ο αξιωματικός της αστυνομίας κ. 
Γ. Παπασταύρου επί κεφαλής αστυνομικής δυνάμεως, η οποία διά μεγαφώνων ειδοποιεί 
τους κατοίκους δι΄εκάστην επικειμένην έκρηξιν ούτως ώστε ούτοι να καταφύγουν εις 
τα ισόγεια δια προφύλαξιν εκ των εκσφενδονιζομένων λίθων. Επί τόπου μετέβησαν 
επίσης αρκετά νοσοκομειακά αυτοκίνητα με ιατρικά εφόδια, ώστε να περιθάλψουν 
τυχόν τραυματίας, ο επιθεωρητής μεταλλείων κ. Π. Πετρόπουλος, ο μηχανικός της 
Διοικήσεως κ. Σπ. Πρωτοπαπάς και ο εκπρόσωπος του Διοικητού κ. Φ. Κασμίρης προς 
παρακολούθησιν της όλης εργασίας».

Στις 27 Ιανουαρίου 1960 η εφημερίδα «Χαραυγή» γράφει σχετικά.
«ΗΡΧΙΣΕΝ ΧΘΕΣ Η ΑΝΑΤΙΝΑΞΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΙΘΟΥ ΣΤΟ ΚΑΡΜΙ. Για την προστασία των 
κατοίκων από τις ανατινάξεις λήφθηκαν προληπτικά μέτρα».

Στις 28 Ιανουαρίου 1960 η εφημερίδα «Έθνος» γράφει: 
«ΚΑΤΕΣΤΗ ΧΘΕΣ ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ Ο ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΑΣ ΟΓΚΟΛΙΘΟΣ. Ζημίαι συνεπεία των 
εκρήξεων» και συνεχίζει: «Περί την 10 π.μ. της σήμερον, επερατώθη το έργον της 
εξουδετερώσεως του κινδύνου του χωρίου Κάρμι εκ του κατολισθήσαντος ογκολίθου. 
Οι ειδικοί του Τμήματος Μεταλλείων και του στρατού, κατόπιν αλλεπάλληλων εκρήξεων 
κατώρθωσαν να διαλύσουν τον βράχον κατά το ένα τέταρτον και να μετακινήσουν τούτον 
περί τους 16 πόδας εις σημείον όπου, εάν εις το μέλλον κατολισθήση να κρημνισθή εντός 
παρακειμένης κοιλάδος, χωρίς να προξενήση ζημίας. Πολλοί των κατοίκων ισχυρίζονται, 
ότι κατά την διάρκειαν των εκρήξεων εθραύσθησαν οι υαλοπίνακες των οικιών των και 
ότι μερικαί τούτων υπέστησαν ρωγμάς. Στέγη οικίας διετρήθη εκ λίθου όστις κατέπεσεν 
εκ μεγάλου ύψους κατόπιν ισχυράς εκρήξεως. Η διοίκησις Κυρηνείας ανέλαβεν όπως 
εξετάση και μελετήση έκαστον υποβληθέν παράπονον κεχωρισμένως. – Κατ΄επίσημον 
ανακοίνωσιν ο Προσωρινός Αρχιεπιθεωρητής Μεταλλείων κ. Πετρόπουλος, και ο 
Ταγματάρχης Μπάρκερ Γουάιτ των Βασιλικών Μηχανικών επιθεώρησαν χθες την 
τελευταίαν θέσιν του ογκόλιθου εις Κάρμι κατόπιν των χθεσινών ανατινάξεων. Το έν 
τέταρτον περίπου του ογκόλιθου απεκόπη και μετεκινήθη περί τους 15 πόδας, επί της 
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κατωφερείας μακράν των οικιών προς μίαν χαράδραν. Κατά την γνώμην του Τμήματος 
Μεταλλείων και των Βασιλικών Μηχανικών ο ογκόλιθος είναι τώρα ακίνδυνος. Οι 
χωρικοί επανήρχισαν τας συνήθεις εργασίας των, οι δε κάτοχοι των οκτώ προσωρινώς 
εκκενωθεισών οικιών επανήλθον εις τας οικίας των».

Ο αποκολληθείς βράχος στο Κάρμι. Φωτογραφία Γιώργου Σιαηλή.
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Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΜΙ
ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΤΟΥ 1964
(Αυθεντική μαρτυρία του Δημήτρη Κουνναμά)

Μετά την αποφοίτησή μου από το Γυμνάσιο της Κερύνειας το 1963 αναζητούσα δουλειά 
στη Λευκωσία. Τον Δεκέμβριο του 1963 με κάλεσε μαζί με κάποιο φίλο μου ο υπεύθυνος 
των Εθελοντικών Ομάδων Κρούσεως Λευκωσίας, στην πολυκατοικία Λυσσαρίδη για 
εγγραφή μας στους καταλόγους εθελοντών πολεμιστών. Λοχαγός μας ήταν κάποιος 
Ψημολοφίτης Δώρος. Τον Γενάρη του 1964 επέστρεψα στο Κάρμι, εφόσον δεν μπορούσα 
να εργαστώ στη Λευκωσία. Επιστρέφοντας στο χωριό μού μίλησε ο αείμνηστος 
συγχωριανός μου Γρηγόρης Ευτυχίου και μαζί με τον επίσης Καρμιώτη Κώστα Ιωάννου 
Ζιπιτή, μας ενέγραψε στη διμοιρία κρούσεως Καρμίου, με ομαδάρχη μου τον Γεώργιο 
Κουρουντζιή. Αρχίσαμε νυχτερινές και ημερήσιες σκοπιές στην ανατολική και νότια 
πλευρά του χωριού, φοβούμενοι πάντα τουρκική επίθεση είτε από τον Άγιο Ιλαρίωνα 
είτε από νότια, από τις περιοχές Πλατάνι και Πάνω Κάμπο. Τις νύχτες βγάζαμε σκοπιά 
στο σπίτι δίπλα από το σπίτι του Κυριάκου Όντετσιη απέναντι από το ασβεστοκάμινο του 
Γιαννή Ηλία Τσιούρτου.
Στις 15 Απριλίου του 1964 γύρω στις 9:00 το πρωί ενώ καθόμασταν με άλλους 
συγχωριανούς, μαζί και ο Γρηγόρης Ευτυχίου, στο καφενείο του Γώγου Αθανάση, 
ακούσαμε σποραδικούς πυροβολισμούς από κοντινές αποστάσεις και είδαμε να πέφτουν 
μπροστά μας σφαίρες ντουμ-ντούμ. Αμέσως καταλάβαμε ότι δεχόμαστε τουρκική 
επίθεση από δύο σημεία, το ένα κοντά στον βράχο νότια του σπιτιού του Παπά-Νικόλα 
και από το δεύτερο σημείο κοντά στα σπίτια της πάνω γειτονιάς Αναστάση Τταλάση 
και Κώστα Τρόπη. Με διέταξε αμέσως ο Γρηγόρης να πάω σπίτι μου να φέρω έναν 
κασμά, για να ανοίξουμε τρύπα στον τοίχο του δωματίου πάνω από το συνεργατικό.  
Ο ίδιος έτρεξε στο ανώγειο αυτό που χρησιμοποιείτο από την ομάδα κρούσης του χωριού 
σαν φυλάκιο και σαν αποθήκη. Σε πέντε λεπτά επέστρεψα και εγώ και αφού βγάλαμε 
την τρύπα στον τοίχο ο Γρηγόρης Ευτυχίου άρχισε να βάλλει με το Μπρέν ριπές και στις 
δύο κατευθύνσεις που ακούαμε τους πυροβολισμούς. Εγώ και ο Γώγος κτυπούσαμε 
με μαρτίνια πότε στη μια και πότε στην άλλη κατεύθυνση. Σε λίγο κατέφθασαν και 
οι Γιωρκής του Κουρουντζιή και Κωστής Ζιπιτή και πήραν θέσεις μάχης δίπλα στο 
καμπαναριό βάλλοντας προς ανατολικά στην περιοχή των οικοπέδων του Αγαθοκλή. 
Πρέπει να σημειώσω ότι εγκλωβίστηκαν στις τάξεις τους όλοι οι μαθητές του δημοτικού 
σχολείου μέχρι που νύχτωσε και μεταφέρθηκαν με τη βοήθεια των Άγγλων στρατιωτών, 
που κατέφθασαν με μικρά τεθωρακισμένα στο χωριό ενεργούντες σαν ειρηνευτές, αφού 
η Αγγλία ήταν εγγυήτρια δύναμη. Όλα τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο σπίτι του Γώγου 
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Αθανάση, που ήταν στεγασμένο με ταράτσα από μπετόν και εκεί ήταν πιο ασφαλισμένα 
μέχρι που νύχτωσε και πήγαν στα σπίτια τους. Προτού ακόμη νυχτώσει κατέφθασαν 
στο Κάρμι δυνάμεις από την Κερύνεια, τον Άγιο Γεώργιο, Καραβά και Λάπηθο και πήραν 
θέσεις περιμετρικά του χωριού και περιφρουρούσαν έτσι το χωριό για μερικές μέρες. 
Βοηθοί μας για το γέμισμα σακούλων με άμμο από το αυλάκι νερού δίπλα από την 
εκκλησία, ήταν οι Ξενής Τσιουρτής και Μελής Μάρκου μαζί με τους μαθητές που έκοψαν 
έξω εκείνη την ώρα, Αντρέα Τσιουρτή, Γεώργιο Σιαηλή και Αντρέα Τσαγγαρίδη. Έκτοτε 
οι Τούρκοι δεν ξανατόλμησαν να επιτεθούν στο χωριό μέχρι και το τέλος Απριλίου του 
1964 όταν έγινε η επιχείρηση εκδίωξής τους από τη Γομαρίστρα μέχρι τον Άγιο Ιλαρίωνα.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΣΙΦΛΙΚΙ «ΦΟΥΝΤΖΙ» ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ ΤΟΥ
(Του Γιώργου Σιαηλή)
Ο Πέτρος Τ. Νακούζη στο βιβλίο του «Το Ιστορικό Τσιφλίκι- Φουντζί και οι ιδρυτές του» 
στις σελίδες 9 μέχρι 29 αναφέρει τα ακόλουθα:
Από τις αρχές του 17ου αιώνα οι ευρωπαϊκές χώρες που είχαν εμπορικά συμφέροντα 
στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου, αναγκάστηκαν να αντιπροσωπευθούν στο νησί 
ιδρύοντας προξενεία. Μια σημαντική ευρωπαϊκή οικογένεια εμπόρων προξένων που 
ήρθε και παρέμεινε στην Κύπρο, συνέβαλε αρκετά στην κοινωνική και οικονομική 
ανάπτυξη και της Κερύνειας. Η οικογένεια αυτή δημιούργησε το γνωστό σε μας τσιφλίκι 
«Φουντζί», που βρισκόταν τρία περίπου μίλια νοτιοδυτικά της πόλης της Κερύνειας. 
Γύρω στα 1785 ένας Ραγουζαίος Δούκας ιταλικής καταγωγής, (σημερινό Ντουμπρόβνικ 
της Γιουγκοσλαβίας), ο καπετάνιος Antonio Rovetti, που εκτελούσε τακτικά δρομολόγια 
στην Κύπρο και στη Μέση Ανατολή, εμπορευόμενος αγόραζε τα χαρούπια της Κύπρου 
και τα πωλούσε στη Μασσαλία, και έφερνε εδώ διάφορα εμπορεύματα και ταχυδρομείο 
από λιμάνια της Δυτικής Ευρώπης. Παντρεύτηκε στην Κύπρο μια χήρα κοπέλα, που 
κατοικούσε στη Λάρνακα τη Victoria Castellano το 1789. Ήταν κόρη του Ναπολιτάνου 
εμπόρου Pietro Castellano και της Έλενας Ηλιάση από την Κυθρέα. Η γυναίκα αυτή 
έμεινε ορφανή από πατέρα σε ηλικία 8 ετών. Την κηδεμονία τόσο αυτής όσο και του 
αδελφού της Leonardo, είχε ο θείος τους Leonardo Palma, έμπορος της εποχής, όπου τον 
κληρονόμησαν, επειδή όπως ανέφερε του τα είχε αφήσει ο πατέρας τους με συμβόλαιο. 
Η Victoria είχε συνάψει πρώτο γάμο το 1782 σε ηλικία 22 χρόνων, με τον Ραγουζαίο 
έμπορο Giavomo Mattei. Ο Antonio Rovetti εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Κύπρο και 
συνέχιζε τα ταξίδια του στο εξωτερικό όπου μια μέρα καθώς επρόκειτο να αναχωρήσει 
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από το λιμάνι της Κερύνειας για τη Μασσαλία, ζήτησε να εφοδιάσει το πλοίο του ξύλα και 
κάρβουνα. Όμως τέτοια είδη δεν ήταν διαθέσιμα και ανακάλυψε ότι τα δάση ανήκαν στον 
Σουλτάνο και όποιος ήθελε να κόψει ξύλα και να τα κάνει κάρβουνα μπορούσε να το κάνει 
ελεύθερα με την προϋπόθεση ότι η εκχερσωμένη γη θα καλλιεργείτο και ο Σουλτάνος θα 
έπαιρνε δύο ειδών φόρους το «βεργί Κιμάζ» (φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας) και τη δεκάτη 
(φόρος 10% επί του ακαθάριστου γεωργικού εισοδήματος). Έτσι λοιπόν έξυπνος όπως 
ήταν αγόρασε τη γη το 1795 και άρχισε αμέσως να την καλλιεργεί φυτεύοντας ελιές και 
χαρουπιές που προσδίδουν γρήγορο εισόδημα. Η έκταση καλύπτεται από πυκνή δασική 
βλάστηση κυρίως πεύκα και κυπαρίσσια, 2000 περίπου σκαλών και την αγόρασε στην 
τιμή των είκοσι γροσιών. Η συμφωνία με τον Σουλτάνο προέβλεπε επίσης τον διορισμό 
του Antonio Rovetti ως υπεύθυνου για τη συγκοινωνία της Κύπρου με τα μικρασιατικά 
παράλια μέσω του λιμανιού της Κερύνειας. Ο Rovetti ήταν αυτός που φυγάδευσε 
κρυφά στην Τουρκία τον Δραγομάνο της Κύπρου Χατζηγιωργάκη Κορνέσιο όπου 
συνελήφθη και βρήκε τραγικό θάνατο λίγους μήνες αργότερα στην Κωνσταντινούπολη. 
Ο πλοίαρχος Rovetti αφού υπέγραψε τη συμφωνία αγοράς της γης είχε εγκατασταθεί 
με την οικογένειά του μόνιμα στην Κερύνεια ασχολούμενος ταυτόχρονα και με την 
αξιοποίηση του μεγάλου δάσους που αγόρασε, που έφτανε μέχρι και τον Άγιο Ιλαρίωνα. 
Προσέλαβε πολλούς εργάτες από τα γύρω χωριά και έφερε και άλλους από την Τουρκία 
δίδοντάς τους 17 παράδες την ημέρα. Άρχισε αμέσως τη φύτευση δέντρων όπως ελιές 
και χαρουπιές, και έφερνε μπόλια από την Ιταλία. Παράλληλα κατασκεύασε και διάφορα 
κτήρια εντός του αγροκτήματος, τόσο για τις ανάγκες της οικογένειάς του όσο και για 
τους εργάτες. Υπήρχε άφθονο νερό από τις πηγές στην τοποθεσία «Δράκος» νότια του 
τσιφλικιού, όπου κατασκεύασε μεγάλες δεξαμενές και το αποθήκευε για το πότισμα των 
δέντρων. Στο τσιφλίκι δόθηκε από την οικογένεια Roretti η ονομασία «Φούγκι» που στα 
ιταλικά σημαίνει μανιτάρια, κάτι όχι τυχαίο διότι στην περιοχή αφθονούσαν οι νόστιμοι 
αυτοί μύκητες. Με την πάροδο του χρόνου η λέξη αυτή αλλοιώθηκε σημαντικά για να 
επικρατήσει τελικά από τους ντόπιους η τελική ονομασία «Φουντζί».
Τον Γενάρη του 1814 επισκέφτηκε την Κερύνεια ένας Άγγλος περιηγητής ο John  
Macdonald Kinneir, με σκοπό να ταξιδεύσει μέσω του λιμανιού της Κερύνειας στην 
Τουρκία. Κατά την παραμονή του στην Κερύνεια φιλοξενήθηκε από την οικογένεια 
Antonio Roretti στο τσιφλίκι του Φουντζιού. Αναφέρει επίσης ότι του έκαμε μεγάλη 
εντύπωση ο τρόπος που ακολουθείτο με την εκχέρσωση και τη φύτευση των 
ελαιόδενδρων και χαρουπόδεντρων, δέντρα που φέρνουν μεγάλα κέρδη σε λίγο καιρό. 
Περιγράφει δε και τον χαρακτήρα του Antonio Roretti και τον χαρακτηρίζει περήφανο 
μεν ανάγωγο δε, αλλά φιλόξενο και γεμάτο καλοσύνη.
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Από τον γάμο του με την Victoria Castellano ο Antonio Roretti απέκτησε δύο κόρες τη 
Μαρία και την Έλενα. Η Μαρία γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1792 και παντρεύτηκε το 
1811 τον Γάλλο μεγαλέμπορο Vincent Rey γυιό του Pierre Rey από τη Μασσαλία, και 
της Annette Contarini από την Ιταλία. Ο Vincent Rey ήρθε στην Κύπρο γύρω στα 1790 
και επιδόθηκε στο εμπόριο. Ο εμπορικός του οίκος το 1805 είχε αναγνωριστεί από τη 
γαλλική Κυβέρνηση και απολάμβανε την προστασία της. Κατά τη διάρκεια των σφαγών 
του Ιουλίου 1821 από τους Τούρκους, ο Vincent Rey, διέσωσε από βέβαιο θάνατο 
αρκετούς Ελληνοκύπριους πρόκριτους όπως τον Επίσκοπο Τριμιθούντας Σπυρίδωνα. 
Βοηθούσε δε οικονομικά τον νέο Αρχιεπίσκοπο Ιωακείμ, με δάνεια που θα πλήρωναν οι 
Έλληνες κάτοικοι της Κύπρου.
Η Elena Roretti γεννήθηκε στο Φουντζί το 1801 και παντρεύτηκε το 1817 τον Ιταλό 
μεγαλέμπορο Stefano Saletovich από τη Βενετία. Η Elena πήρε από τους γονείς της ως 
προίκα, ολόκκληρο το τσιφλίκι Φουντζί. Η Elena με τον Stefano Saletovich ζούσαν στην 
Λάρνακα μέχρι τον θάνατο του πατέρα της καπετάνιου Roretti το 1820 όπου αναγκάστηκαν 
να μετοικήσουν στο αγρόκτημα Φουντζί. Απέκτησαν δεκατέσσερα παιδιά από τα οποία 
επέζησαν τελικά μόνο τρία οι Felix, Leonardo, και Theodolinda. Ο Stefano Saletovich 
διορίστηκε προξενικός πράκτορας της Αυστροουγγαρίας και της Ιταλίας στην επαρχία 
Κερύνειας και από τότε, το Φουντζί μετατράπηκε σε απαγορευμένη για τους Τούρκους 
Ζαπτιέδες (αστυνομικούς) περιοχή, λόγω της διπλωματικής ασυλίας που παρείχε. Έτσι 
λοιπόν το τσιφλίκι Φουντζί παρείχε προστασία σε όλους τους κατατρεγμένους Έλληνες 
και Τούρκους που κατέφευγαν εκεί. Σύμφωνα με μια παράδοση που αναφέρει ο Πέτρος 
Στυλιανού σε μια του μελέτη στο περιοδικό «Ελεύθερη Κυθρέα» κάποιος δραπέτευσε 
από το φρούριο της Κερύνειας και έφτασε μέχρι το Φουντζί καταδιωκόμενος από 
τους Τούρκους φρουρούς. Στην είσοδο του Τσιφλικιού οι Τούρκοι κατάφεραν με ένα 
κτύπημα του σπαθιού να του κόψουν το ένα του πόδι, ο άτυχος όμως δραπέτης σώθηκε 
τελικά γιατί κατόρθωσε και μπήκε στο αγρόκτημα. Εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του  
ο δραπέτης κατάδικος έγινε για όλη του τη ζωή υπηρέτης της οικογένειας Saletovich.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΣΙΦΛΙΚΙΟΥ
Το τσιφλίκι του Φουντζιού ή τσιφλίκι του Φράγκου όπως λεγόταν, εκτεινόταν από τη ρίζα 
του βουνού που είναι κτισμένο το φρούριο του Αγίου Ιλαρίωνα, μέχρι τον κύριο δρόμο 
Κερύνειας - Λαπήθου στα βόρεια. Περιτριγυρισμένο από τις τοποθεσίες Κοκκινόγια, 
Λιμνιά, Λαπάτσα και Δροτίρι εκτάσεις των χωριών Κάρμι, Τριμίθι, Άγιος Γεώργιος και 
Τέμπλος. Επίσης στην έκταση του Φουντζιού περιλαμβάνετο και η έκταση γης με την 
ονομασία Παλιάμπελα που αποτελούσε μέρος της ευρύτερης περιοχής του Καρμίου. 
Στη συμφωνία αγοράς του τσιφλικιού από τον Σουλτάνο περιλαμβάνεται επίσης και το 
δάσος δυτικά του Αγίου Ιλαρίωνα μέχρι και τη Γομαρίστρα γνωστό με το όνομα «Δάσος 
Καρμίου». Το τσιφλίκι κάλυπτε έκταση 1200 σκάλες σύμφωνα με τα κτηματολογικά 
αρχεία όπως πιο κάτω.

Φουντζί   -  Λόφος  -  Κερύνεια  -  Κάρμι   -  W.E  24  09  XX  27

Φουντζί  -  Οικισμός  -  Κερύνεια  -  Κάρμι  -  W.E  24  09  XX  19

Φουντζί   -  Ρυάκι  -  Κερύνεια  -  Κάρμι   -  W.E  24  09  XX  19

Φουντζί   -  Τοπωνύμιο  -  Κερύνεια  -  Κάρμι   -  W.E  24  09  XX  19

Στο τσιφλίκι αυτό υπήρχαν 25.000 περίπου δέντρα στην πλειονότητά τους ελιές και 
χαρουπιές. Η αξιοποίηση της περιοχής έγινε για εμπορικούς σκοπούς και μόνο. Ειδικοί 
για τη δεντροκομία, μελισσοκομία και άλλους κλάδους της γεωπονίας, επιδόθηκαν 
με τη βοήθεια πολλών εργατών από τα γύρω χωριά, στην καλλιέργεια της γης, στη 
μεταφύτευση άγριων δέντρων και τον εμβολιασμό τους με εμβόλια από την Ιταλία. Τα 
κτήρια του τσιφλικιού που βρίσκονταν σε ένα ύψωμα στα νοτιοδυτικά του κτήματος, 
ήταν κτισμένα με πέτρα και ασβεστοπηλό, που αφθονούσαν στην περιοχή. Αποτελούντο 
δε από τέσσερα δίπατα σπίτια για τους ιδιοκτήτες και τους φιλοξενούμενούς τους, 
και σε άλλα οκτώ μονόπατα οι εργάτες. Κοντά βρίσκονταν οι μεγάλες αποθήκες, οι 
ελιόμυλοι, το σαπωνοποιείο, ο αχυρώνας, οι στάβλοι και άλλα βοηθητικά κτήρια. 
Μαρτυρίες ηλικιωμένων της περιοχής από ό,τι άκουγαν από τους παππούδες τους που 
έζησαν πριν το 1880 λένε ότι στην αυλή του οικισμού ήταν πάντα αναρτημένη η σημαία 
της Αυστροουγγαρίας, υποδηλώνοντας έτσι την διπλωματική ασυλία που απολάμβανε 
όλο το τσιφλίκι. Πολύ κοντά στον οικισμό του τσιφλικιού υπήρχαν δύο εξωκκλήσια 
αφιερωμένα στους Αγίους Γεώργιο και Ευστράτιο ή Εξιστράτη κατά τους Καρμιώτες. Το 
Φουντζί βοήθησε οικονομικά τους φτωχούς κατοίκους της Κερύνειας, της γύρω περιοχής 
και του Κορμακίτη γενικότερα. Αξίζει να αναφερθεί η ύπαρξη δύο, μεγάλων σφραγιστών 
δεξαμενών για την αποθήκευση πενήντα χιλιάδων οκάδων λαδιού, που διατίθετο όλο 
στην κυπριακή αγορά. Στο Φουντζί παράγονταν επίσης σαπούνι με πρώτη ύλη το λάδι, 
βαμβάκι, μετάξι, μέλι, καπνός, δημητριακά, όσπρια και άλλα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 
σαπωνοποιείο του Φουντζιού ήταν το πρώτο που ιδρύθηκε στην Κύπρο.
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΥΝΤΖΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 1821
Ο Νέαρχος Κληρίδης στο βιβλίο του «Χωριά και πολιτείες της Κύπρου» αναφέρει ότι 
σύμφωνα με την παράδοση, το 1821 αποθηκεύτηκαν στο Φουντζί με τη συγκατάθεση του 
Stefano Saletovich, όπλα και πολεμοφόδια για την επανάσταση των Κυπρίων. Ο χώρος 
αυτός είχε διπλωματική ασυλία και ήταν απαγορευμένη περιοχή για τους Τούρκους 
αστυνομικούς. Κατά τις σφαγές του Ιουλίου 1821 δεκαοκτώ Ελληνοκύπριοι προύχοντες 
μεταξύ των και δύο ιερωμένοι κατέφυγαν στο Φουντζί για να σωθούν. Παρ΄όλη την 
επιμονή των Τούρκων να μπουν στο τσιφλίκι και να συλλάβουν τους προύχοντες, αυτό 
δεν έγινε κατορθωτό και όλοι φυγαδεύτηκαν με ασφάλεια.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 
ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ANTONIO RORETTI
Γύρω στα 1820 μετά τον θάνατον του καπετάνιου Antonio Roretti εγκαταστάθηκε στο 
Φουντζί η οικογένεια του γαμβρού του Stefano Saletovich και συνέχισε με πείσμα και 
αγάπη την αξιοποίηση του τσιφλικιού. Την αγάπη τους αυτή και το ενδιαφέρον για το 
τσιφλίκι, το μετέδωσαν και στα παιδιά τους Felix, Leonardo και Theodolinda που έζησαν 
και αυτά στο αγρόκτημα με τις οικογένειές τους μέχρι τα πρώτα χρόνια της αγγλικής 
κατοχής.

ΤΟ ΦΟΥΝΤΖΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ
Από τα πρώτα χρόνια της αγγλικής κατοχής της Κύπρου η οικογένεια Saletovich 
χρεοκόπησε εξαιτίας της πολύ άσχημης οικονομικής της κατάστασης, λόγω διαφόρων 
αιτιών όπως, η πολυτελής ζωή που ζούσε η οικογένεια, οι πολλές αγαθοεργίες που 
έκαμνε προς τους φτωχούς κατοίκους της περιοχής, αλλά κυρίως η παρατεταμένη 
ανομβρία που έπληξε την Κύπρο και επηρέασε δυσμενώς τις δεντροκομικές και 
γεωργικές της επιχειρήσεις. Με αυτό τον τρόπο το Φουντζί κατασχέθηκε με δημοπρασία 
στις 2 Ιανουαρίου 1880 για 2.500 λίρες. Το αγόρασε ο μεγαλέμπορος και δραγομάνος της 
γαλλικής προξενικής πρακτορείας στη Λευκωσία Μιχαήλ Σιακαλλής από την Αθηαίνου, 
πατέρας του μετέπειτα δικηγόρου και βουλευτή, συγγραφέα και δημάρχου Κερύνειας 
Γεώργιου Σιακαλλή (1859 - 1908) καθώς και του δικηγόρου Μιλτιάδη Σιακαλλή που 
διετέλεσε και αυτός δήμαρχος της Κερύνειας. Λέγεται ότι το Φουντζί ήταν το πρώτο 
κτήμα που πωλήθηκε με δημοπρασία στην Κύπρο επί Αγγλοκρατίας. Σημειώνεται 
δε ότι στα χρόνια της Τουρκοκρατίας (1571 - 1878) υπήρχε νόμος που απαγόρευε 
την κατάσχεση της περιουσίας των προξένων ή των προξενικών πρακτόρων για την 
πληρωμή των χρεών τους. Ο νόμος αυτός είχε ήδη καταργηθεί από τις αγγλικές αρχές.  
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Το δάσος όμως πάνω από το Κάρμι που ανήκε και αυτό στην οικογένεια Saletovich δεν 
εκποιήθηκε μαζί με το Φουντζί γιατί είχε ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας και έτσι παρέμεινε 
στην ιδιοκτησία των απογόνων του Felix Saletovich μέχρι το 1906.
Τον ίδιο κιόλας χρόνο (1880) ο νέος ιδιοκτήτης Μιχαήλ Σιακαλλής αναγκάστηκε να 
μεταπουλήσει το Φουντζί διότι αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα. Το αγόρασαν ο 
έμπορος Γεώργιος Παπαδόπουλλος και ο δικηγόρος, βουλευτής και μεγαλοκτηματίας 
Πασχάλης Κωνσταντινίδης από τη Λευκωσία. Αργότερα και οι δύο παραχώρησαν το 
μερίδιό τους ο μεν Γεώργιος Παπαδόπουλλος στην κόρη του Κατίνα και ο Πασχάλης 
Κωνσταντινίδης στον γιό του Νεοπτόλεμο Πασχάλη που νυμφεύτηκε την Κατίνα 
Γεωργίου Παπαδόπουλλου. Η οικογένεια Saletovich πούλησε όλα τα ακίνητα που είχε 
στην Κερύνεια. Τις μεγάλες αποθήκες των χαρουπιών που βρίσκοναν κοντά στο λιμάνι, 
δυτικά του τζαμιού τις αγόρασε η οικογένεια Φιερού. Το 1882 πουλήθηκαν τα δύο από τα 
τρία σπίτια κονάκια της οικογένειας που βρίσκονταν και αυτά στο λιμάνι, και τα αγόρασε 
ο Θεοχάρης Μιτσής από τη Λεμύθου, που ήρθε με την οικογένειά του εκείνη τη χρονιά με 
την ευκαιρία του διορισμού του ως δικαστής. Στην ιδιοκτησία της οικογένειας Saletovich 
ανήκαν και δύο κτήματα στην Κερύνεια όπου στο πρώτο κτίστηκε η δημοτική αγορά στην 
οποία στεγάστηκε το παλιό Δημαρχείο της πόλης και το δεύτερο κτήμα παραχωρήθηκε 
δωρεάν και κτίστηκε το νοσοκομείο.
Το Φουντζί παρέμεινε στην ιδιοκτησία της οικογένειας Πασχάλη για ογδόντα πέντε 
περίπου χρόνια και ενοικιαζόταν σε διάφορα άτομα. Οι κάτοικοι του Καρμιού και του 
Αγίου Γεωργίου έλεγαν ότι το 1920 ο Καρμιώτης Κλεάνθης Μορφάκης ενοικίασε το 
τσιφλίκι και ότι παρήγαγε 20.000 λίτρες λάδι (η λίτρα ισούται με δυόμισι οκάδες). Η ίδια 
οικογένεια συνέχιζε την ενοικίαση του τσιφλικιού μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 
1950. Ο Νέαρχος Κληρίδης αναφέρει ότι στη δεκαετία του 1950 το Φουντζί είχε 15.000 
δέντρα. Γύρω στα 1960 ο γιός και κληρονόμος του Νεοπτόλεμου Πασχάλη, Πασχαλάκης, 
πούλησε το νερό του Δράκου στη συνεργατική του Αγίου Γεωργίου Κερύνειας για την 
υδροδότηση του χωριού, ενώ λίγα χρόνια αργότερα πούλησε ολόκληρο το τσιφλίκι 
στις συνεργατικές του Καρμιού και του Αγίου Γεωργίου για 90.000 λίρες. Το Φουντζί 
αγοράστηκε τελικά από ενενήντα κατοίκους των δύο χωριών μετά από τον διαχωρισμό 
του σε μερίδια και με κλήρωση έπαιρνε ο καθένας όποιο κέρδιζε, πληρώνοντας το ποσό 
των χιλίων λιρών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 
1955 - 1959 στο Φουντζί υπήρχε κρησφύγετο όπου φιλοξενούσε κατά καιρούς τους 
καταζητούμενους ομαδάρχες και άλλους αγωνιστές με τη βοήθεια των οικογενειών 
Όμηρου Μορφάκη και Αντώνη Πράτσου που ενοικίαζαν το αγρόκτημα και κατοικούσαν 
στο Φουντζί.
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ΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΡΜΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1963 - ΤΕΛΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1964
(Του Γιώργου Σιαηλή)

Από τον Δεκέμβρη του 1963 οι Τούρκοι στασιαστές κατέλαβαν τις βουνοκορφές νότια 
του χωριού μας από τον Άγιο Ιλαρίωνα μέχρι και τη Γομαρίστρα δυτικά και συνεχώς 
παρενοχλούσαν τους κατοίκους των χωριών μας με πυροβολισμούς, ακόμα και με 
κύλισμα βράχων. Σε δύο περιπτώσεις δε αποθρασύνθηκαν σε τέτοιο σημείο που 
επιχείρησαν να καταλάβουν το Κάρμι με επιθέσεις εναντίον του.
Η εφημερίδα Αλήθεια της 13 Απριλίου 1964 με τον τίτλο «ΠΥΡΟΒΟΛΟΥΝ ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ», 
γράφει σχετικά. «Εκ του Αγίου Ιλαρίωνος οι Τούρκοι τρομοκράται έβαλλον αδιακρίτως 
από του απογεύματος του Σαββάτου εναντίον του Ελληνικού χωρίου Κάρμι και 
εναντίον της περιοχής Φτερύχων - Παλαιοσόφου. Επίσης εκ του πύργου Παυλίδη, τον 
οποίο κατέλαβον από καιρού οι στασιασταί, ερρίφθησαν χθές πυροβολισμοί εναντίον 
Άγγλου Γεωλόγου της Εταιρείας Ιωάννου και Παρασκευαΐδη, ο οποίος ευρίσκετο 
δι΄υπηρεσιακούς λόγους εις κτήμα της εταιρείας πλησίον του Καρμίου. Ο Άγγλος 
επιστρέφων εις Λευκωσίαν διεμαρτυρήθη εις αρχηγόν των στασιαστών εις Αγύρταν και 
ο τελευταίος τον ήκουεν μειδιών».
Μετά από μίαν εβδομάδα περίπου, το Κάρμι δέχεται μεγάλη οργανωμένη επίθεση των 
Τούρκων από νότια, από την τοποθεσία «Πάνω Κάμπος» και από δυτικά κοντά στα 
οικόπεδα του Αγαθοκλή. Η επίθεση αποκρούστηκε έγκαιρα, αρχικά από τον Καρμιώτη 
αρχηγό της εθελοντικής ομάδας του χωριού, αείμνηστο Γρηγόρη Ευτυχίου, που έτυχε  
να ευρίσκεται με άλλους τρεις τέσσερεις εθελοντές Καρμιώτες στο Κάρμι.
Η εφημερίδα Ελευθερία ημερομηνίας 16 Απριλίου 1964 με τον τίτλο «Βάλλεται το 
σχολείον Καρμίου» γράφει σχετικά. «Κατ΄επίσημον ανακοίνωσιν εις την Επαρχίαν 
Κυρηνείας, Τούρκοι ήνοιξαν εκ νέου πυρ κατά του χωρίου Κάρμι την πρωίαν της χθες. 
Οι Τούρκοι έβαλλον εξ υψωμάτων υπερκειμένων του χωρίου με κύριον στόχον των το 
δημοτικό σχολείο. Όταν τα πυρά των τούρκων έπαυσαν, οι εγκλωβισμένοι εντός αυτού 
μαθητές, εξήλθον δια να μεταβούν εις τας οικίας των, ότε οι Τούρκοι έβαλλαν εναντίον 
των. Ουδέν θύμα εσημειώθη». (Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών).
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ΔΥΣΒΑΣΤΑΚΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ
ΓΟΝΑΤΙΖΕΙ ΤΟ ΚΑΡΜΙ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
(Του Γιώργου Σιαηλή)

Η Δρ Έρση Δημητριάδου τον Σεπτέμβριο του 2014 αναδημοσίευσε άρθρο της εβδομαδι-
αίας εφημερίδας «Φωνή της Κύπρου» δημοσιευμένο τον Δεκέμβριο του 1897. Πρόκειται 
για μια σπάνια αναφορά για το Κάρμι της Κερύνειας. Παρατίθεται αυτούσιο στη συνέχεια:
«Μια ώραν προς τα Ν.Δ. της Κυρηνείας ύπερθεν των μικρών χωρίων Τέμπλου και 
Τριμινθιού και της πλουσίας επαύλεως «Φουντζί» είνε ανερριχημένον λιαν επιτηδείως 
πολύ πλησίον της κορυφής του όρους, το χωρίον Κάρμι. Δεν γνωρίζω διατί προσέλαβε 
το όνομα τούτο, αλλά και δεν αποκρύπτω παραγωγήν, την οποίαν εγώ διαβλέπω, όσον 
άτεχνος και αν ήνε αύτη, ότι ονομάσθη ούτω ως ευρισκόμενον παρά την κορυφήν του 
όρους.
Δεξιά του χωρίου επί ετέρας κορυφής κείται το φρούριον του Θεού του έρωτος (Άγιος 
Ιλαρίων) ισοϋψές περίπου προς το πανομοιότυπόν του Βουφαβέντον, και εν ίση από 
της Λευκωσίας αποστάσεις, έργον και τούτο των Λουζινιάνων προωρισμένον όπως 
προστατεύση βασιλικάς οικογενείας κατά την πληθώραν, εκείνης της εποχής, των 
εν Κύπρω επιδρομών. Το φρούριον δε τούτο, καίτοι σήμερον είναι κατά το πλείστον 
κατηρειπωμένον, ουχ ήττον όμως ως εκ των τεραστίων οικοδομών, τας οποίας διαφαίνεται 
ότι περιέκλειε, και της τεχνικής αυτών μεγαλοπρεπείας και χάριτος, φαίνεται ότι ήτο 
αληθές ενδιαίτημα μακάρων, πάνυ δε αξιοθέατον. Ως εκ της ρομαντικής του δε θέσεως, 
της μυριπνόου και δροσοβόλου του αύρας, ήτις πάντοθεν προ αυτού διανοίγεται, επέχει 
σήμερον τόπον αληθούς προσκυνήματος δια τους καλούς της Κυρηνείας περιπατητάς, 
τους ενθουσιώντας προς παν ό,τι καλόν και ωραίον.
Αλλά και από του Καρμιού η προς την θάλασσαν θέα προ του απεράντου από Λαπήθου 
μέχρις Αγίου Αμβροσίου εξ ελαίων και κερατεών δάσους του καλύπτοντος πάσαν σχεδόν 
την επιφάνειαν του εδάφους, και μετ’ εγκαυχήσεως επιδεικνύοντος την υπέρμαχον 
καλλονήν του προς τα ποτέ μεν ακκιζόμενα, ποτέ δε θηριώδη της θαλάσσης κύματα, είνε 
ουχί ολιγώτερον μαγευτική, ουχί ολιγώτερον εξαισία. Το ωραίον δε κλίμα του χωρίου 
αφενός, και η εγνωσμένη φιλοπονία των κατοίκων αμφοτέρων των φύλων αφετέρου, 
απεργάζονται αυτοίς τιμαλφές των ανθρώπων πρόσον, ευρωστίαν και ευμορφίαν. 
Δεν είνε ίσως εκ των κοινών θεαμάτων να βλέπη τις τας ευρώστους και ευειδείς του 
Καρμιού κόρας ανιούσας και κατιούσας, ως άλλας Αρτέμιδας, δυσβάτους ατραπούς, 
βράχους και αποτροπαίους φάραγγας, ή μετ’ επιτηδειότητος γαλής αναπηδώσας ανά 
τους κλώνας και κλάδους των ελαιών προς περισυλλογήν του ελαιοκάρπου άλλοτε μεν 
ιδικού των, άλλοτε δε ξένου επί μετριωτάτη μεν αμοιβή, αρκούντως όμως παρ΄ αυταίς 
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εκτιμωμένη, ως προσποριζούση το πιπιλιαστόν μαντήλι και τον βελουδένιον σάκκον, 
προπαρασκευαστικά ταύτα εφόδια δια την μέλλουσαν της κόρης τύχην. Αλλ΄η αφορία 
του έτους τούτου αφαιρέσασα πάσαν της οικογενείας ευτυχίαν, αφήρεσε και της κόρης 
την επιτετραμμένην ταύτην πολυτέλειαν.
Με όλην την τερψίθυμον του χωρίου εικόνα άκρως θλίβεται τις βλέπων το χωρίον 
περιστοιχούμενον πάντοθεν υπό διαφόρων επαύλεων, αίτινες κεκτημέναι τα πλείστα, 
και ωραιότερα των κτημάτων κατά αρχαίον φαίνεται φεουδαλικόν σύστημα, κρατούσι 
το χωρίον εν ασφυκτικωτάτη θέσει. Ουδεμίαν ως εκ τούτου επέχει σημασίαν η λέξις 
κτηματίας εν τω χωρίω τούτω. Πολλοί των κατοίκων είνε ακτήμονες, εφώ και άκρα πενία
κατατρύχει το χωρίον.
- Πώς ήσαν φέτος τα χαρούπια σας και αι εληαίς σας; ηρώτησα.
- Χααρούπι εκάμαμεν ολίγα και εσιωπήσαμεν ολίγον το στόμα των εμπόρων, αλλά  
εληές τίποτα.
- Και πόσον λάδι έκαμνε συνήθως το χωρίον σας;
- Εις καλήν λαδιάν κάμνομεν κάμποσον, ως δεκαπέντε χιλιάδες λίτραις, και είνε το μόνον 
που καρτερούμεν για να ζήσωμεν, αλλά φέτος για μυρωδιάν.
- Δεν εκάμετε σχεδόν όσον χρειάζεσθε δια τον εαυτόν σας;
- Όχι δεν εκάμαμεν. Και για το φαγί μας δεν μας μέλλει, εμείς μόνον ψωμί θέλουμεν να 
έχουμεν, αλλά για τα χρέη μας που όσον παν μεγαλώνουν και θα μας φαν και μας και τα 
παιδιά μας.
- Και πόσα πάνω-κάτω χρεωστεί το χωρίον σας;
- Παραπάνω από τρεις χιλιάδες λίραις. Λογάριασε είμεθα παττισμένοι, δεν ρίζομεν το 
μάλιν μας, και να μη μας το επουλούσαν, να μας άφιναν να εδουλεύκαμεν σαν δούλοι να 
τρώμεν ολίγον ψωμί, και τα άλλα να τα παίρνουν, δεν μας έμελλεν, αλλά φοβούμεθα, αν 
δεν μας λυπηθή ο Πλάστης μας, δεν θα μας μείνη κούππα για νερόν.
- Και πώς έγεινε να έχητε τόσα χρέη;
- Με τα πολλά λόγια τους εμπόρους αρχίσαμεν με ταις δυό και με ταις τρεις λίραις, και 
από τότες για αυταίς ταις λίραις πάει κάθε χρόνον όλον το μαξούλιν μας, και πάλιν αυταίς 
πολλυνίσκουν.
- Θέλετε να είπητε ότι σας βάλλουν πολύν τόκον;
- Εμείς δεν ηξεύρομεν πόσον τόκον μας βάλλουν, αλλά βέβαια όσον θέλουν εκείνοι, και 
κάθε λίγον καιρόν μας αγκαλιούν, μας βάλλουν κάμποσα δικηγορικά, μας κάμνουν νέον 
γραμμάτιον και έτσι μας επάττισαν.
- Πρωτάκουστον αληθώς εν τη απαισιότητί του το μέτρον τούτο της διά δικαστικών 
αγωγών κερδοσκοπίας, και αηδές όσον αποτρόπαιον, αλλά δεν επιθυμώ και πάλιν να 
ενδιατρίψω περί την άχαριν περιγραφήν εμπορικών φρικαλεοτήτων.
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- Δεν έχετε, ηρώτησα άλλα προϊόντα παρά χαρούπια και εληές;
- Τι θα έχωμεν οι φτωχοί; Εμείς δεν έχομεν πολλά κτήματα, όλα αυτά που βλέπεις γύρω 
τριγύρω είνε των τσιφλικιών.
- Και εις ποίας άλλας εργασίας καταγίνεσθε δια να ζήσετε;
- Καύκουμεν κάρβουνα, κουβαλούμεν ξύλα, αλλά μαρτύρια τραβούμεν και δι΄αυτά. Μέσα 
στο δάσος δεν μας αφήνουν, και μέσα στο μάλιν μας που είνε μάλιν μας, πάλιν θέλουμεν 
άδειαν, και για να βγάλουμεν αυτήν την άδειαν πολλαίς φοραίς εξοδεύομεν παραπάνω 
από ό,τι θα πιάσωμεν. Πηγαίνομεν εις την Κερύνεια και χασομερούμεν 2-3 ημέραις,  
τρέχουμεν να εύρωμεν τον δασονόμον, μας ζητούν κοτσιάνια και τόσα άλλα.
- Και παίρνετε εύκολα κοτσιάνι;
- Πριν, για να βγάλουμεν κατσιάνι έπρεπε να βάλωμεν δικηγόρον, να πληρώσωμεν 
πολλά χρήματα και να περάσουν μηνάδες. Αλλά τώρα, είνε η αλήθεια, είμεθα πολύ 
ευχαριστημένοι. Από τον καιρόν που ήλθεν ο κ. Χούρρης με δικηγόρον θέλουμεν, με 
τίποτε, μας δέχεται με μεγάλην ευγένειαν στο γραφείον και μας τελειώνει την δουλιάν 
μας στην στιγμήν. Δουλιές που ήταν χρόνια εκεί μέσα, μας τες ετέλειωσε με μεγάλην 
ευκολίαν.
- Σας βιάζει η κυβέρνησις δια τους φόρους;
- Ήταν ακόμη άσπρα τα χαρούπια μας και ήλθεν ο εισπράκτορας και μας τα έκαμεν 
κατάσχεσιν τους περισσότερους. Έτρεξε τότε ο μουχτάρης μας εις τον διοικητήν ο οποίος 
είνε πολλά καλός, και εμπόδισε τον εισπράκτορα, αλλά ο εισπράκτορας πάλιν ύστερα 
από κανένα μήνα, για το πείσμα μας φαίνεται πως επήγαμεν στον διοικητήν, ήλθε και μας 
έκαμε χειρότερα. Ήντα θέλεις, οι έμποροι που την μιάν και η κυβέρνησις που την άλλην 
μας έφεραν εις την θέσιν που μας βλέπεις. Τώρα μας λέγουν πως η κυβέρνησις φροντίζει 
για τους γεωργούς, αλλά αν δεν μας κάμη μιαν Γεωργικήν Τράπεζαν να μας γλυτώση από 
τα χέρια των εμπόρων, δεν θα σωθούμεν.
Είνε πολύ κατάλληλον να μας δίδουν άδειαν μέσα εις το δάσος, αλλά δεν μας δίδουν. 
Ζημιές του δάσους μάς βάλλουν και πληρώνομεν, και εμείς δεν έχομεν καμιάν ωφέλειαν, 
ενώ αν μας έδιδαν άδειαν, για το δάσος καμμιά ζημιά δεν θα ήνε, ενώ για μας θα ήνε 
μεγάλη ωφέλεια. Πριν, το χωριόν μας είχε περισσότερον από τέσσαρας χιλιάδας αίγας, 
τώρα ουδέ τριακόσιας. Αξιοθρήνητος αληθώς η κατάστασις του χωρίου, δεινόν δια τους 
χωρικούς το μέλλον, αν μη η κυβέρνησις καταστέλλουσα ολίγον την περί την είσπραξιν 
των φόρων μόνον απαισίαν τακτικήν της μεριμνήση πατρικώτερον περί των υπηκόων 
της, τείνουσα ευήκοον το ους και ικανοποιούσα πάσαν εύλογον και δικαίαν των δυστυχών 
χωρικών αίτησιν. Και εις την οδόν αυτήν αληθώς έταξε την υπ΄αυτόν Κυβέρνησιν ο πατήρ 
της Κύπρου Sir-Walter Sendall, αλλά δυστυχώς ιδού ότι νυν η Κύπρος απορφανίζεται, 
ουδ΄ίσχυσαν αι ικεσίαι της όπως μη στερηθή των πατρικών μεριμνών του πεφιλημένου 
αυτής Αρμοστού».
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Επίσης από έρευνα στη βιβλιοθήκη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, στα Κατάστιχα με 
αριθμούς 21 - 1825 στη σελίδα 219 καθώς και στα Κατάστιχα με αριθμό 22 του 1825 στη 
σελίδα 133 φαίνονται οι αβάστακτες φορολογίες των κατοίκων τόσο του Καρμιού, όσο 
και του Τριμιθιού επί Τουρκοκρατίας ως ακολούθως:

Κατάστιχο 22 - 1825 σελίδα 133

Κατάστιχο 21 - 1825 σελίδα 219
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Λόγω του δυσανάγνωστου των πιο πάνω σελίδων παρατίθενται πιο κάτω οι καταλόγοι 
των ονομάτων κατά σειρά ως ακολούθως:

Χριστόδουλος Ιωάννου Χειμώνα
Χ’’ Κωνσταντής Παπαγεωργίου
Τουμάζος Δικωμίτης
Γεώργιος Τζένιου
Δημήτριος Σολωμού Ακκάσιη (Πούζης)
Χριστόδουλος Ιωάννου Βοσκού
Φραντζέσκος Δικωμίτης
Νικόλας Αντρίτζη
Φραντζέσκος Παπαγεωργίου
Φραντζέσκος Νικολή
Χ’’ Πιερής Βοσκός
Γιάννης Χριστοδούλου Χειμώνα
Αναστάσης Σαβούκκας
Στεφανής Μιχαήλ
Αντώνιος Χ’’ Ντορζή

Τζορζής Παυλή
Σολομών Σολομού Ακκάσιη
Γιαννής Νικολάου
Τζωρζής Στεφανή
Σολομός Νικολάου - Πρόγονος 
Φραντζέσκου Δικωμίτη
Χριστόδουλος Ιωάννου
Αντώνιος Αναγιωτός Χ’’ Πιερή
Γεώργιος Καλαϊτζής
Κυριάκος Δούλος Χ΄΄ Πιερή
Λογιζής Χριστοδούλου
Αβραάμ Γιάκουμου
Παυλής Παπά
Γιαννής Χ΄΄ Κωνσταντή.

α. Κατάστιχο 21 - 1825 -  σελίδα 219 - Κάρμι - Τριμίθι

β. Κατάστιχο 22 - 1825 - σελίδα 133 - Κάρμι - Τριμίθι
Χριστόδουλος Ιωάννου Χειμώνα
Χ΄΄ Κωνσταντής Παπαγεωργίου
Τουμάζος Δικωμίτης
Γεώργιος Τζένιου
Χριστόδουλος Ιωάννου Βοσκού
Φραντζέσκος Δικωμίτης
Νικόλας Ανδρίτζη
Φραντζέσκος Παπαγεωργίου
Φραντζέσκος Νικολή
Χ΄΄ Πιερής Βοσκός
Αναστάσης Σαβούκκας
Στεφανής Μιχαήλ
Αντώνης Χ΄΄ Τζωρζή
Τζωρζής Παύλου
Τζωρζής Στεφανή
Σολομών Νικολή
Παυλής - Πρόγονος 
Φραντζέσκου Δικωμίτη

Χριστόδουλος Ιωάννου
Αντώνιος Αναγιωτός Χ΄΄ Πιερής
Γεώργιος Καλαϊτζή
Κυριάκος Δούλος Χ΄΄ Πιερή
Λογίζος Χριστοδούλου
Αβραάμ Γιάκουμου
Νικόλας Χ΄΄ Πιερή
Μάρκος Νικολή
Γεώργιος Χ΄΄ Κωνσταντή
Μαυρουδής Χριστοδούλου
Παναγής Παυλή
Τουμάζος Χ΄΄ Τζωρτζή
Χριστοφάκης Χριστοδούλου Βοσκού
Γιαννής Χ΄΄ Κωνσταντή
Κωνσταντής Πιερή
Κωνσταντής Πρόγονος Τζορζή
Χριστόδουλος Σολωμού



ΜΕΡΟΣ Ε.

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΡΜΙΟΥ
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ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΜΙΟΥ
(Του Γιώργου Σιαηλή)

Στο πλαίσιο για διατήρηση της ταυτότητας καθώς και της μνήμης του κατεχόμενου χωριού 
μου Κάρμι, αποφάσισα να ερευνήσω, και να καταγράψω στον βαθμό του δυνατού, στοιχεία 
που να φανερώνουν την εξ αίματος συγγένεια των συγχωριανών μου. Η απόφασή μου 
αυτή θεωρήθηκε από τον υποφαινόμενο ως ιερό χρέος έναντι όλων των Καρμιωτών 
ιδιαίτερα των νεότερων που δεν είχαν την τύχη να ζήσουν στον λατρευτό τούτο τόπο.  
Το εγχείρημα γινόταν πιο δύσκολο για δύο λόγους:
Α. Οι Καρμιώτες διασκορπίστηκαν σε όλη την Κύπρο, και στο εξωτερικό, πράγμα που με 
δυσκόλευε αφάνταστα στη συλλογή πληροφοριών, και 
Β. Οι πληροφορίες που έπαιρνα ήσαν διφορούμενες και έχρηζαν περαιτέρω μελέτης 
και διασταύρωσης, για τον λόγο ότι οι πιο ηλικιωμένοι δεν ήσαν σε θέση να θυμηθούν  
επ΄ ακριβώς το μακρύ παρελθόν. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ποικίλλει για κάθε 
οικογένεια ξεχωριστά ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας που αντιμετώπισα. 
Σε κάποιες οικογένειες καταγράφηκαν οι ρίζες τους, πηγαίνοντας πιο πολλά χρόνια πίσω 
και σε κάποιες καταγράφηκαν περισσότερες γενεές μέχρι και σήμερα. 
Στη επίμοχθη αυτή προσπάθεια είχα τη βοήθεια, όποια και να ήταν, τόσο από τα υπόλοιπα 
μέλη της επιτροπής του Προσφυγικού Σωματείου ΚΑΡΜΙ, όσο και από τον φίλο πρώην 
πρόεδρο του Σωματείου «Άγιος Γεώργιος Κερύνειας» Σοφοκλή Κοτζιαμάνη, τους 
οποίους και ευχαριστώ θερμά. Ενδέχεται να υπάρχουν λάθη και παραλήψεις ένεκα των 
πολλών προβλημάτων που αντιμετώπισα στις έρευνές μου. Το Προσφυγικό Σωματείο 
ΚΑΡΜΙ υπόσχεται να διορθώσει τυχόν λάθη και παραλήψεις σε επόμενη έκδοση αφού 
εντοπισθούν και μας κοινοποιηθούν. Εύχομαι να υπάρξει καλοπροαίρετη κριτική εκ 
μέρους των αναγνωστών και να εκτιμηθεί η προσπάθειά μου ως ένα εποικοδομητικό και  
αναγκαίο εργαλείο για όλους μας.
Τέλος εκφράζω τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου στους πιο κάτω Καρμιώτες και μη, 
πληροφορητές μου, κατά αλφαβητική σειρά, με τους οποίους μπόρεσα και επικοινώνησα 
προσωπικά μαζί τους και με βοήθησαν στην καταγραφή του γενεαλογικού δένδρου των 
δικών τους οικογενειών.

Αγαθούλλα Αντρέα Ασιήκκη
Αγγελική Όμηρου Μορφάκη
Άγγελος Σωτήρη Χαραλάμπους
Ανθούλλα Σάββα Γερμανού
Αλίκη Δημήτρη Κουρουντζιή
Αναστασία Σωτήρη Χριστοδούλου
Αντρέας Βασίλη Γεωργίου
Αντρέας Μάρκου Πίσσα

Αντρέας Γιωρκή Λάμπρου
Αντρέας Ξενή Τσιουρτής
Αντρούλλα Νίκου Παπανικολάου
Αντρούλλα Νίκου Κουφού
Αντρούλλα Νίκου Σπύρου
Αντρούλλα Κωστή Σφογγαρά
Αντρούλλα Σωτήρη Μάντη
Αντρούλλα Κώστα Κουλαφέτη
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Αντρονίκη Χρ. Κκολή
Αντρούλλα Σοφόκλη Καρακάννα
Βασούλλα Χαραλάμπους Χάρου
Βλαδίμηρος Κ. Βασιλειάδης
Βάσω Αντρέα Κλεάνθους
Γεώργιος Ηρακλέους Τσιουρτή
Γεώργιος Γιαννή Κουτσού
Γεώργιος Κυριάκου Πέτρου
Γιάννης Ευθύβουλου Κων/νου
Γιάννης Γεωργίου Νικηφόρου
Γιάννης Χρίστου Αρχαίου
Γιάννα Κυριάκου Νικοδήμου
Γαλάτια Παναή Χριστοδούλου
Γιαννούλλα Γαβριήλ Κυριάκου
Δέσποινα Στέλιου Δασκαλάκη
Δέσποινα Κώστα Κούρτη
Δημήτρης Μάρκου Χ΄΄ Κώστα
Δημήτρης Παπανικολάου
Δημήτρης Ιωάννου Ζιπιτής
Δημήτρης Σάββα Φλοκκά
Δημήτρης Ιακώβου Κουνναμά
Ελένη Σάββα Ευδοκίμου
Ελένη Αντρέα Μένοικου
Ευγενία Γεωργίου Ζώττου
Έλλη Κωστάκη Σταυρίδη
Ελευθερία Αντώνη Λάμπρου
Ελένη Κωστή Πράτσου
Ευγενία Σωτήρη Μουστάκα
Θάσος Γεωργίου Κοζάκου
Θεοδώρα Μιλτιάδη Πιερή
Ιωάννης Γεωργίου Κίλλη
Κατερίνα Παναγιώτη Ξενοφώντος
Κυριακού Γιαννή Φυλακτή
Κυριακού Γεωργίου Τσιουρτή
Κυριάκος Κωστή Τρόπη
Κωστάκης Αθανάση Κωστή
Κωστάκης Χριστόδουλου Ευαγγέλου
Μαρία Χαραλάμπους Μπαριλέ

Μαρία Γρηγόρη Παντούρη
Μαρία Νικολή Πίστου
Μαρία Νικόλα Κοζάκου
Μαρία Γιώργου Γερμανού
Μαρία Ευάγγελου Κωνσταντίνου
Μαρία Δημήτρη Ιωάννου
Μαρουλλού Γιώργου Στρατή
Μαρούλλα Κώστα Ιωάννου
Μαρουλλού Νίκου Ευριπίδου
Μαρία Γρηγόρη Παναγή
Μάρω Γρηγόρη Ευτυχίου
Μαρούλλα Γώγου Αθανάση
Μάρθα Σπύρου Αγαθαγγέλου
Μιχάλης Σάββα Σιαηλή
Νικόλας Κωστή Κοζάκου
Νίκη Κώστα Κκώστη
Νίκη Αντρέα Ηρακλέους
Νίκος Αριστοδήμου Δημητρίου
Νίκος Σπύρου Κουρμουζή
Ξένια Κωστή Φιλάρετου
Ξένια Δημήτρη Φλοκκά
Ξανθούλλα Αντρέα Κουρέα
Παγώνα Αντρέα Τσακρή
Σάββας Κυριάκου Γερμανού
Σάββας Γ. Σάββα
Σοφόκλης Γ. Κοτζιαμάνης
Σωτήρης Χριστοδούλου Παναγή
Σωτηρούλλα Αντρέα Πίσσα
Φρόσω Δημήτρη Μιτίδη
Χαρίτα Ξενή Γερμανού
Χρυστάλλα Μάριου Χριστοδούλου
Χριστάκης Ξενή Τσιουρτή
Χαράλαμπος Χ΄΄ Σάββας
Χρίστος Νικόλα Κωλέτης
Χρίστος Πολύκλειτος
Χρίστος Γιαννή Λάμπρου
Χριστάκης Χαμπή Κουφού
Χρίστος Γ. Χ΄΄ Ευαγγέλου
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 1 - ΜΙΧΑΗΛ ΑΒΡΑΑΜΙΔΗ
Παιδιά του Μιχαήλ Αβρααμίδη ήταν:
1. ο Γιώργος (Σιαηλής) 2. ο Κωνσταντίνος (Κωνστάμπεης) 3. ο Γιαννής 
(Πατταξιής) 4. η Άννα (Πεγλίνα) 5. ο Αβράμης και 6. ο Χριστόφορος

1. Οικογένεια Γιώργου Αβρααμίδη (Σιαηλή)
(προσωπική επικοινωνία με Ελευθερία Αντωνίου Λάμπρου)
Ο Γιώργος Αβρααμίδης (Σιαηλής) νυμφεύτηκε τη Σοφία Γιάγκου και απέκτησαν τέσσερα
παιδιά: α. τον Αντρέα β. τον Σάββα γ. την Κούλλα και δ. την Ελευθερία
1α. Ο Αντρέας Γεωργίου Σιαηλή νυμφεύτηκε την Αντριανή Κωστή Σκοτεινιώτη από τα 
Φτέρυχα και απέκτησαν οκτώ παιδιά: 1) τον Κώστα 2) τον Γιώργο 3) την Ελένη, 
4) τον Χριστάκη 5) τη Σοφία, 6) τη Θεοδώρα 7) τον Χαράλαμπο και 8) τον Κυριάκο
1α1. Ο Κώστας Αντρέα Σιαηλή νυμφεύτηκε την Ιωάννα Γιακίμη από τον
Λάρνακα της Λαπήθου και απέκτησαν ένα παιδί τη Χρυστάλλα.
1α1α. Η Χρυστάλλα Κώστα Αντρέα Σιαηλή παντρεύτηκε τον Νίκο Ιωάννου Μέττα από το 
Αργάκι Μόρφου και απέκτησαν ένα παιδί, τον Κωνσταντίνο Εφραίμ.
1α2. Ο Γιώργος Αντρέα Σιαηλή νυμφεύτηκε την Κούλλα Ευγενίου Αντρέου από τον Άγιο
Γεώργιο Κερύνειας και απέκτησαν δύο παιδιά:  α. τη Μαρία και β. τον Αντρέα.
1α2α. Η Μαρία παντρεύτηκε τον Μάριο Χαραλάμπους από τη Μουτταγιάκα Λεμεσού και 
απέκτησαν τρία παιδιά: α. τον Γιώργο β. την Ύρια και γ. τον Στέφανο.
1α2β. Ο Αντρέας νυμφεύτηκε την Αγγελική Κώστα Μακρή από τον Άγιο Θεόδωρο 
Λεμεσού και απέκτησαν δύο παιδιά: α. τη Θεοδώρα και β. τον Γιώργο.
1α3. Η Ελένη Αντρέα Σιαηλή παντρεύτηκε τον Αντρέα Κώστα Κυπριανού από τη Λάπηθο
και απέκτησαν δύο παιδιά:  α. τη Μπάρπαρα και β. τον Φοίβο.
1α3α. Η Μπάρπαρα παντρεύτηκε τον Σοφοκλή Σοφοκλέους από την Αγλαντζιά και δεν 
απέκτησαν παιδιά.
1α3β. Ο Φοίβος νυμφεύτηκε τη Shorena Mirazanasvilli από τη Γεωργία και απέκτησαν 
δύο παιδιά: α. τον Αντρέα και β. τον Αλέξαντρο.
1α4. Ο Χριστάκης είναι αγνοούμενος του πολέμου του 1974 και ήταν ανύπαντρος. Τα οστά
του ανευρέθηκαν στο χωριό Καζάφανι και η κηδεία του έγινε στις 9 Ιουλίου 2016 στη
Λεμεσό και τάφηκε μαζί με του γονείς του στο κοιμητήριο Αγίου Αθανασίου Λεμεσού. 
Η πολιτεία τον έχει ανακηρύξει ήρωα πολέμου που έπεσε υπέρ πίστεως και πατρίδος 
για την ελευθερία της Κύπρου.
1α5. Η Σοφία παντρεύτηκε τον Κυριάκο Παναή Καρασαμάνη από το Πελέντρι και 
απέκτησαν δύο παιδιά: α. την Άντρη και β. τη Γιώτα.
1α5α. Η Άντρη παντρεύτηκε τον Tony Ερμή από την Αγγλία και απέκτησαν δύο παιδιά:
α. τη Σοφία και β. τον Ερμή.
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1α5β. Η Γιώτα παντρεύτηκε τον Κυριάκο Κυριάκου από τη Λάρνακα και απέκτησαν ένα 
παιδί, την Ελευθερία.
1α6. Η Θεοδώρα παντρεύτηκε τον Παναγιώτη Αντρέα Καλιά από τη Λάπηθο και 
απέκτησαν τρία παιδιά: α. την Ελπίδα β. τον Αντρέα και γ. τον Χρίστο.
1α6α. Η Ελπίδα παντρεύτηκε τον Σώτο Κτωρή από το Ριζοκάρπασο και απέκτησαν δύο 
παιδιά: α. τη Θεοδώρα και β. τον Νικόλα.
1α6β. Ο Αντρέας νυμφεύτηκε την Ελπίδα Κοριτσά από τον Άγιο Αντρόνικο Καρπασίας και 
απέκτησαν δύο παιδιά:  α. τη Σκεύη και β. την Παναγιώτα.
1α6γ. Ο Χρίστος δεν είναι νυμφευμένος.
1α7. Ο Χαράλαμπος νυμφεύτηκε τη Σκεύη Μιχαήλ από τη Μέσα Γειτονιά Λεμεσού και
απέκτησαν ένα παιδί, τον Χρίστο. Ξαναπαντρεύτηκε τη Magali-Kanti Gil από την Κούβα 
και δεν απέκτησαν παιδιά.
1α8. Ο Κυριάκος νυμφεύτηκε τη Θεοδοσία Χριστοδούλου από το Βαρώσι και απέκτησαν 
δύο παιδιά: α. τη Χριστίνα και β. τον Μάριο.
1β. Ο Σάββας Γεωργίου Σιαηλή νυμφεύτηκε την Άννα Μιχάλη (Βιολάρη) από το Καζάφανι 
και απέκτησαν τέσσερα παιδιά: 1) τον Μιχάλη 2) τη Σοφία 3) τον Παρασκευά και 
4) τον Γιώργο.
1β1. Ο Μιχάλης Σάββα Γεωργίου νυμφεύτηκε την Μαρία Πιέρουα από τη Γιαλούσα και
απέκτησαν τρία παιδιά: α. την Άννα, β. τη Γιαννούλλα και γ. τη Σαβέλλα.
1β1α. Η Άννα παντρεύτηκε τον Ονησίφορο Κολιά από το Ζακάκι Λεμεσού και απέκτησαν 
δύο παιδιά: α. τον Αντρέα και β. τον Μιχάλη.
1β1β. Η Γιαννούλλα παντρεύτηκε τον Χαράλαμπο Χαραλάμπους από το Κοιλάνι Λεμεσού 
και απέκτησαν δύο παιδιά: α. τη Νεκταρία και β. τη Μαρία.
1β1γ. Η Σαβέλλα παντρεύτηκε τον Ricardo από την Πορτογαλία και απέκτησαν ένα παιδί, 
τον Μιχαλάκη Άγγελο.
1β2. Η Σοφία Σάββα Γεωργίου (Σιαηλή) παντρεύτηκε τον Αντρέα Ευθυβούλου από το
Πραστειό Λεμεσού και απέκτησαν δύο παιδιά: α. την Άννα και β. τον Ευθύβουλο.
1β3. Ο Παρασκευάς Σάββα Γεωργίου (Σιαηλή) νυμφεύτηκε τη Μαρία Μιχαήλ από το
Ριζοκάρπασο και απέκτησαν τέσσερα παιδιά: α. τον Σάββα β. τον Μιχάλη  γ. τη Γιώτα και 
δ. την Αλεξιάνα.
1β4. Ο Γιώργος Σάββα Γεωργίου (Σιαηλή) νυμφεύτηκε τη Μύρια από το Βουνό
Κερύνειας και απέκτησαν ένα παιδί τη Στέλλα.
1γ. Η Κούλλα Γεωργίου Σιαηλή δεν παντρεύτηκε.
1δ. Η Ελευθερία Γεωργίου Σιαηλή παντρεύτηκε τον Αντώνη Λάμπρου από τη Μια Μηλιά 
και απέκτησαν τέσσερα παιδιά: 1) τον Γιώργο 2) την Αρετή 3) τη Σοφία και 4) την Όλγα.
1δ1. Ο Γιώργος Αντώνη Λάμπρου νυμφεύτηκε την Ειρήνη Ιβάν από τη Ρωσία και 
απέκτησαν ένα παιδί, την Άννα.
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1δ2. Η Αρετή Αντώνη Λάμπρου παντρεύτηκε τον Ιωάννη Ασλανίδη από την Κοζάνη
Ελλάδος και απέκτησαν τρία παιδιά: α. τον Βασίλη, β. τον Αντώνη και γ. την Ελένη.
1δ3. Η Σοφία Αντώνη Λάμπρου παντρεύτηκε τον Ιορδάνη Ιορδάνους από την Αγλαντζιά
και απέκτησαν τρία παιδιά: α. τον Μάριο β. τον Λουκά και γ. τον Ελευθέριο.
1δ4. Η Όλγα Αντώνη Λάμπρου παντρεύτηκε τον Αντρέα Αντωνίου από τον Λυθροδόντα
και απέκτησαν τρία παιδιά: α. τον Αντώνη β. τον Νεκτάριο και γ. τον Μαρίνο.

2. Οκογένεια Κωνσταντίνου (Κωνστάμπεη) Μιχαήλ Αβρααμίδη
(προσωπική επικοινωνία με Μιχάλη Σάββα Σιαηλή)
Ο Κωνσταντίνος Μιχαήλ Αβρααμίδης (Κωνστάμπεης) νυμφεύτηκε την Ελένη από το
Καζάφανι και απέκτησαν τρία παιδιά: α. τον Αβράμη β. την Ελένη και γ. την Άννα.

3. Οικογένεια Γιαννή Μιχαήλ Αβρααμίδη (Πατταξιής)
(Προσωπική επικοινωνία με Νίκη Κ. Κκώστη)
Ο Γιαννής Μιχαήλ Αβρααμίδης (Πατταξιής) νυμφεύτηκε την Μαριτσού από το Κάρμι και
απέκτησαν δύο παιδιά: α. τον Γρηγόρη και β. τη Στυλιανή.
3α. Ο Γρηγόρης Γιαννή Αβρααμίδη (Πατταξιή) νυμφεύτηκε την Κυριακή Γιωρκή Χ’’ Λάρκου 
και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 1. τον Αλέξη, 2. τη Γιαννούλα 3. τη Νίκη και 4. τον Γιώργο.
3α1. Ο Αλέξης Γρηγόρη Γιαννή Μιχαήλ νυμφεύτηκε την Αφροδίτη από το Κάτω Δίκωμο
και απέκτησαν τρία παιδιά: α. την Κυριακή β. τη Μαρία και δ. την Παναγιώτα.
3α2. Η Γιαννούλα Γρηγόρη Γιαννή παντρεύτηκε τον Λούκα Γεωργίου από το Κάτω Δίκωμο
και απέκτησαν τέσσερα παιδιά: α. τον Γιώργο β. την Κυριακή γ. τον Γρηγόρη και 
δ. την Ελένη.
3α3. Η Νίκη Γρηγόρη Γιαννή παντρεύτηκε τον Κώστα Ξενή (Κούκλου) από το Καράκουμι
και απέκτησαν τρία παιδιά: α. την Κούλλα β. τον Αντρέα και γ. τον Ξένιο.
3α4. Ο Γιώργος Γρηγόρη Γιαννή νυμφεύτηκε την Ελένη Αντρέα Ττάττη από το Καράκουμι
και απέκτησαν τρία παιδιά: α. τον Γρηγόρη β. τον Στέλιο και γ. τον Αντρέα.
3β. Η Στυλιανή Γιαννή (Πατταξιή) παντρεύτηκε τον Νικολή από τη Μια Μηλιά και δεν 
απέκτησαν παιδιά.

4. Οικογένεια Άννας Μιχαήλ Αβρααμίδη (Πεγλίνα)
(προσωπική επικοινωνία με Γιώργο Σάββα Φλοκκά)
Η Άννα Μιχαήλ Αβρααμίδη (Πεγλίνα) παντρεύτηκε τον Μιχαήλ (Πεγλή) και απέκτησαν δύο
παιδιά: α. τη Χρυσταλλού και β. την Αφροδίτη.
4α. Η Χρυσταλλού Μιχαήλ (Πεγλή) παντρεύτηκε τον Σάββα Φλοκκά
(βλ. Οικογένεια αρ. 16 -Σάββα Φλοκκά).
4β. Η Αφροδίτη παντρεύτηκε τον Νικόλα Θωμά από τη Λευκωσία και απέκτησαν έξι παιδιά: 
1. την Άννα 2. τον Θωμά 3. τη Νάσω, 4. τον Αντρέα 5. τον Χριστάκη και 6. τη Θεοπίστη.
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5. Ο Αβράμης Μιχαήλ Αβραμίδης χάθηκε στον πόλεμο του 1940 στην Ελλάδα.
Δεν ήταν νυμφευμένος.

6. Οικογένεια Χριστόφορου Μιχαήλ Αβρααμίδη
(προσωπική επικοινωνία με Ελευθερία Αντώνη Λάμπρου)
Ο Χριστόφορος Μιχαήλ Αβρααμίδης νυμφεύτηκε την Ελένη... και απέκτησαν τέσσερα
παιδιά: 1. τη Μαρία 2. την Κυριακού 3. την Αγγελική και 4. τη Χριστοθέα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 2 - ΓΙΩΡΚΗ Χ’’ ΛΑΡΚΟΥ
Ο Γιωρκής Χ’’ Λάρκου απέκτησε πέντε παιδιά:
1. την Κυριακού (σύζυγο Γρηγόρη Γιαννή Αβρααμίδη Πατταξιή) 2. τον  Ξενή 
(Καριολή), 3. τη Χρυσταλλού (σύζυγο Δημήτρη Λιγνή) 4. τη Ρουπίνα και 
5. τον Χαράλαμπο (σύζυγος Ελένης Χαραλάμπους Αλουπού) 
(προσωπική επικοινωνία με Νίκη Κώστα Κκώστη).

1. Οικογένεια Κυριακούς Γιωρκή Χ’’ Λάρκου (βλ. Οικογένεια αρ. 1 - Γρηγόρη Γιαννή
Αβρααμίδη Πατταξιή).

2. Οικογένεια Ξενή Γιωρκή Χ’’ Λάρκου (Καριολής) 
Ο Ξενής Γιωργκή Χ’’ Λάρκου νυμφεύτηκε την Κατίνα Χαραλάμπους από το Κάρμι και 
απέκτησαν πέντε παιδιά: 
α. την Ελπίδα β. τον Σάββα, γ. την Χρυστάλλα  δ. την Ειρήνη και ε. την Αντρούλλα.

3. Οικογένεια Χρυσταλλούς Γιωρκή Χ’’ Λάρκου.
Η Χρυσταλλού Γιωργή Χ’’ Λάρκου παντρεύτηκε τον Δημήτρη Κουνναμά και απέκτησαν 
πέντε παιδιά.
α. τον Αριστόδημο β. τη Διονυσία γ. τη Χρυσούλλα δ. τη Χαρίτα και ε. την Ειρήνη.
(προσωπική επικοινωνία με Νίκο Αρέστη Κουνναμά)
3α. Οικογένεια Αριστόδημου Δημήτρη Κουνναμά (Λιγνής) νυμφεύτηκε τη Σοφία 
Δημήτρη Μάρκου Χατζηράκλειτου από το Κάρμι και απέκτησαν εφτά παιδιά:
1) τον Νίκο 2) την Ελένη 3) τη Χρυστάλλα 4) τον Δημήτρη 5) τη Δέσποινα
6) την Αντρούλλα και 7) τον Ιάκωβο.
3β. Οικογένεια Διονυσίας Δημήτρη Κουνναμά
Η Διονυσία Δημήτρη Κουνναμά παντρεύτηκε τον Γιάννη Καβραζώνη από τον Καραβά και
απέκτησαν τέσσερα παιδιά: 1) τον Δημήτρη 2) τη Νίκη 3) τον Άντρο και 4) τον Χρίστο.
3γ. Οικογένεια Χρυσούλλας Δημήτρη Κουνναμά
Η Χρυσούλλα Δημήτρη Κουνναμά νυμφεύτηκε τον Θεοκλή Μηνά από τη Λάπηθο και
απέκτησαν πέντε παιδιά. 1. τον Δημήτρη, 2. τον Άντρο, 3. τη Μάρω 4. τη Χρυστάλλα
και 5. την Αναστασία.
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3δ. Οικογένεια Χαρίτας Δημήτρη Κουνναμά
Η Χαρίτα Δημήτρη Κουνναμά παντρεύτηκε τον Παναή Χαραλάμπους από το Δίκωμο και
απέκτησαν έξι παιδιά: 1) τον Χαράλαμπο 2) την Ειρήνη 3) τον Μάριο 4) τον Δημήτρη,
5) τον Τάσο και 6)  τον Κωστάκη.
3ε. Οικογένεια Ειρήνης Δημήτρη Κουνναμά
Η Ειρήνη Δημήτρη Κουνναμά παντρεύτηκε τον Δημήτρη Δημητρίου από την Πέγεια 
Πάφου και δεν απέκτησαν παιδιά.

4. Οικογένεια Ρουπίνας Γιωρκή Χ’’ Λάρκου
Η Ρουπίνα Γιωρκή Χ΄΄ Λάρκου δεν απέκτησε δική της οικογένεια.

5. Οικογένεια Χαράλαμπου Γιωρκή Χ’’ Λάρκου
Ο Χαράλαμπος Γιωργή Χ’’ Λάρκου νυμφεύτηκε την Ελένη Χαράλαμπου (Αλουπού) και 
απέκτησαν δύο παιδιά: α. την Ερηνιά και β. τον Κωστή ( Αλουπό). Αδέλφια της Ελένης 
Χαράλαμπου (Αλουπού) ήταν οι Μαρίτσα μάνα της Αυγούστας συζύγου του Τάκη του 
Σαλιφουδκιού, του Γιώργου Ζώττου και Ευριβιάδη Ζώττου και και ο Γιωρκής ο πατέρας 
της Παγώνας που είχε το κέντρο στο Πέντε Μίλι. 
(προσωπική επικοινωνία με Παγώνα Αντρέα Τσακρή)
5α. Η Ερηνιά Χαράλαμπου (Αλουπού) παντεύτηκε τον Κώστα (Κώτσιο) Ηλία από το Κάρμι
(βλέπε Οικογένεια αρ.57 - Κώστα Γιαννή Ηλία Τσιούρτου)
5β. Ο Κώστας Χαράλαμπου (Αλουπού) νυμφεύτηκε τη Μαρία Ζιντίλη από τον
Άγιο Επίκτητο Κερύνειας και απέκτησαν ένα παιδί τη Λένια.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 3. ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΙΗ ΝΤΟΡΖΗ ή (ΖΟΡΖΗ)
Ο Κωστής Χ’’ Ντορζή ( Ζωρζή) από το Δίκωμο νυμφεύτηκε την Θεοδώρα (Χωρού) από το 
Κάρμι και απέκτησαν τέσσερα παιδιά: 
1. τον Μιχάλη. 2. τον Σάββα, 3. τον Ευάγγελο, και 4. την Πολυξένη. 
(Προσωπική επικοινωνία με Κυριάκο Κωστή Τρόπη, Αντρούλλα Χρίστου Κωλέτη, 
και Μαρία Ευαγγέλου Κωνσταντίνου).
1. Οικογένεια Μιχάλη Κωστή Χ΄΄ Ντορζή ή (Ζορζή) νυμφεύτηκε Αμερικάνα και 
απέκτησαν ένα παιδί τον Mike (βετεράνος στον πόλεμο του Βιετνάμ)
2. Οικογένεια Σάββα Κωστή Χ΄΄ Ντορζή (Σαββής του Κκενέφη)
νυμφεύτηκε την Χαρίτα Κωστή (Κατσούναρου) από τα Φτέρυχα και απέκτησαν εννέα 
παιδιά. 1. την Αντρούλλα (βλ.οικογένεια αρ.63, Χρίστου Κωλέτη), 2. τον Κώστα, 3. την 
Μαρία (βλ. οικογένεια Κυριάκου Λεωνίδα ή Κίκα) 4. τον Αλέκκο, 5. τον Τάκη, 6. τον 
Παναγιώτη, 7. την Ξένια, 8. τον Γιώργο και 9. τον Σωτήρη.
2α. Οικογένεια Αντρούλλας Σάββα Χ΄΄ Ζορζή
(Βλέπε οικογένεια αρ. 63, Χρίστου Νικολάου Κωστή)
2β. Οικογένεια Κώστα Σάββα Χ΄΄ Ζορζή 
Νυμφεύτηκε την Σοφία Γιαννή Κλεάνθους από το Κάρμι και δεν απέκτησαν παιδιά.
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2γ. Οικογένεια Μαρίας Σάββα Χ΄΄ Ζορζή
Παντρεύτηκε τον Κυριάκο (Κίκα) Λεωνίδα από το Τριμίθι και απέκτησαν δύο παιδιά. 
1. τον Σάββα και 2. την Σταυρούλλα
2γ1. Οικογένεια Σάββα Κυριάκου Λεωνίδα
Ο Σάββας Κυριάκου Λεωνίδα νυμφεύτηκε την Ελένη Νεοφύτου από τη
Φλάσου και απέκτησαν ένα παιδί την Χρύσα.
2γ2. Οικογένεια Σταυρούλλας Κυριάκου Λεωνίδα
Παντρεύτηκε τον Χάρη Γεωργιάδη από τον Στρόβολο και απέκτησαν τρία παιδιά. 
α.τον Στυλιανό, β. την Κυριακή και γ. τον Μάριο.
2δ. Οικογένεια Αλέκου Σάββα Χ΄΄ Ζορζή
Ο Αλέκκος Σάββα Χ΄΄ Ζορζή νυμφεύτηκε την Παναγιώτα Καλλίτση από το Τσέρι 
και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Μάριο και 2. τον Σάββα.
2ε. Οικογένεια Τάκη Σάββα Χ΄΄ Ζορζή
Νυμφεύτηκε την Στέλλα Γεωργίου από τον Πεδουλά και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 
α. τον Σάββα, β. την Άννα, γ. τον Χαράλαμπο και δ. τον Γιώργο.
2στ. Οικογένεια Παναγιώτη Σάββα Χ΄΄ Ζορζή
Νυμφεύτηκε την Γεωργία Σκορδέλλη από τα Πέρα Ορεινής και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 
1. τον Κυριάκο, 2. τον Σάββα, 3. τον Κώστα και 4. τη Μαρίνα.
2στ.1. Οικογένεια Κυριάκου Παναγιώτη Σάββα Χ΄΄ Ζορζή
Νυμφεύτηκε την Γιώτα από τη Λεμεσό και απέκτησαν δύο παιδιά. 
α. τον Παναγιώτη και β. την Μαρίλια.
2στ.3. Οικογένεια Κώστα Παναγιώτη Σάββα Χ΄΄ Ζορζή
Ο Κώστας Παναγιώτη Σάββα νυμφεύτηκε την Μαρία από τα Καμπιά 
και απέκτησαν ένα παιδί την Δώρα.
2ζ. Οικογένεια Ξένια Σάββα Χ΄΄ Ζορζή
Η Ξένια Σάββα Χ΄΄ Ζορζή παντρεύτηκε τον Κυριάκο Σαββίδη από τη Λυσό 
και απέκτησαν έξι παιδιά.  1. την Ελλάδα, 2. τον Γρηγόρη, 3. τη Χαριτίνη, 
4. τον Παναγιώτη, 5. τη Μαρία,  6. τη Χριστίνα.
2ζ1. Οικογένεια Ελλάδας Κυριάκου Σαββίδη
Η Ελλάδα Κυριάκου Σαββίδη παντρεύτηκε τον Χρίστο Παπαγιάννη από την Ελλάδα 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α.τον Γιάννη και β. την Βιολέτα.
2ζ2. Οικογένεια Γρηγόρη Κυριάκου Σαββίδη
Ο Γρηγόρης Κυριάκου Σαββίδη νυμφεύτηκε την Ελένη Σταυρή από την Λάρνακα 
και απέκτησαν τρία παιδιά. 
α. τον Κυριάκο, β. τη Μαρία και γ. την Ξένια.
2ζ3. Οικογένεια Χαριτίνης Κυριάκου Σαββίδη
Η Χαριτίνη Κυριάκου Σαββίδη παντρεύτηκε τον Παπά Ηλία από την
Καλαμάτα Ελλάδος και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Γεράσιμο και β. τον Σεραφείμ.
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2ζ6. Οικογένεια Χριστίνας Κυριάκου Σαββίδη
Η Χριστίνα Κυριάκου Σαββίδη παντρεύτηκε τον Παπά Αντώνη Παναγή από
τη Λάρνακα και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Νεκτάριο, β. την Πολυξένη,
και γ. τον Κυριάκο.
2η. Οικογένεια Γιώργου Σάββα Χ΄΄ Ζορζή
Ο Γιώργος Σάββα Χ΄΄ Ζορζή νυμφεύτηκε την Μαρίνα Χριστάκη Ξενή Τσιουρτή από το 
Κάρμι και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 
1. τη Μαρία, 2. τον Σάββα, 3. την Αθηνά, και 4. τη Χριστίνα.
2θ. Οικογένεια Σωτήρη Σάββα Χ΄΄ Ζορζή
Ο Σωτήρης Σάββα Χ΄΄ Ζορζή νυμφεύτηκε την Μαρία Αντωνίου από τα
Μέσανα Πάφου και απέκτησαν έντεκα παιδιά. 
1. τον Αντώνη, 2. τη Χαριτίνη, 3. τον Σάββα, 4. την Ηρούλλα, 5. τον Κωνσταντίνο, 
6. τον Χρίστο, 7. τον Δημήτρη, 8. τον Παντελεήμωνα, 9. την Αναστασία, 10. τον Γιάννη 
και 11. την Άννα.
2θ1. Οικογένεια Αντώνη Σωτήρη Σάββα Χ΄΄ Ζορζή
Ο Αντώνης Σωτήρη Σάββα Χ΄΄ Ζορζή νυμφεύτηκε την Ελευθερία
Κασιάουρου από τον Γερόλακκο και απέκτησαν τρία παιδιά. 
α. τον Γιώργο, β. την Μαρία, και γ. τον Μάρκο.
2θ2. Οικογένεια Χαριτίνης Σωτήρη Σάββα Χ΄΄ Ζορζή
Η Χαριτίνη Σωτήρη Σάββα Χ΄΄ Ζορζή παντρεύτηκε τον Ηλία Κουτραφούρη
από την Καλαμάτα και δεν απέκτησαν ακόμη παιδιά.
2θ3. Οικογένεια Σάββα Σωτήρη Σάββα Χ΄΄ Ζορζή
Ο Σάββας Σωτήρη Σάββα Χ΄΄ Ζορζή νυμφεύτηκε την Χριστίνα
και απέκτησαν ένα παιδί την Μαρίνα.
3. Οικογένεια Ευάγγελου Κωστή Χατζιή Ντορζή (Ψιλογένης)
Ο Ευάγγελος Κωστή Χ΄΄ Ντορζή νυμφεύτηκε την Δέσποινα Χαραλάμπους
(Βιολάρη) και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 
α. την Ελένη, β. τον Χριστάκη, γ. την Μαρία και δ. την Δώρα.
3α. Η Ελένη Ευαγγέλου Κωνσταντίνου έχασε τη ζωή της σε νεαρή ηλικία.
3β. Ο Χρίστος Ευαγγέλου Κωνσταντίνου νυμφεύτηκε την Εύα από την
Αθήνα και δεν απέκτησαν παιδιά.
3γ. Η Μαρία Ευαγγέλου Κωνσταντίνου δεν απέκτησε δική της οικογένεια.
3δ. Η Δώρα Ευαγγέλου Κωνσταντίνου παντρεύτηκε τον Μιχαλάκη Κούρρη
από την Ψιμολόφου και απέκτησαν ένα παιδί τον Κωνσταντίνο.
4. Οικογένεια Ξενούς Κωστή Χατζιή Ντορζή
Παντρεύτηκε τον Κωστή Κυριακουδκιού Τρόπη  (βλ. οικογένεια Κωστή 
Κυριακουδκιού Τρόπη)
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 4. ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ
Παιδιά του Χατζησπύρου ήταν οι: 1. ο Χαράλαμπος, 2. η Αφροδίτη, 3. ο Σπύρος, 
4. η Παγώνα, και 5. ο Κωστής (Προσωπική επικοινωνία με Μαρούλλα Ευαγγέλου 
Κωνσταντίνου).
1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Χ΄΄ ΣΠΥΡΟΥ (ΒΙΟΛΑΡΗΣ)
Ο Χαράλαμπος Χατζησπύρου (Βιολάρης) νυμφεύτηκε την Ελένη
Ιωάννου από το Κάρμι και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τη Δέσποινα και β. τον Πελοπίδα. 
Αδέλφια του Χαράλαμπου Χατζιή Σπύρου είναι 1. η Αφροδίτη , 2. ο Σπύρος που 
κατοίκησε στην Κερύνεια, 3. η Παγώνα σύζυγος του Νικόλα Ξερού, (βλέπε οικογένεια 
αρ. 85, Νικόλα Ξερού) και 4. ο Κωστής ο Παρβέρης, (βλέπε οικογένεια αρ. 4, Κωστή 
Χατζησπύρου (Παρβέρης).
Αδέλφια της Ελένης Ιωάννου είναι ο Κυριάκος ο Κάρμιος, ο Χριστόδουλος Κάρμιος, 
ο Κώστας Κάρμιος, ο Πολύκαρπος Κάρμιος και η Πολυξένη Κάρμιου.
1α. Η Δέσποινα Χαράλαμπου Χατζησπύρου παντρεύτηκε τον Ευάγγελο Κωνσταντίνου 
Χ΄΄ Ζορζή (βλ. οικ. αρ. 3, Ευάγγελου Κωστή Χατζηντορζή)
1β. Ο Πελοπίδας Χαραλάμπους Χ΄΄ Σπύρου νυμφεύτηκε την Χρυστάλλα
Ιωάννου από τη Λευκωσία και απέκτησαν δύο παιδιά 1. τον Δημήτρη και 2. την Έλενα.
2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ
Η Αφροδίτη Χατζησπύρου δεν κατοίκησε στο Κάρμι.
3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΠΥΡΟΥ ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ
Ο Σπύρος Χατζησπύρου κατοίκησε στην Κερύνεια.
4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΑΓΩΝΑΣ ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ
Η Παγώνα Χατζησπύρου παντρεύτηκε τον Νικόλα Ξερού από το Κάρμι
(βλέπε οικογένεια Νικόλα Ξερού).
5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ (ΠΑΡΒΕΡΗΣ)
(Προσωπική επικοινωνία με Νίκη Αντρέα Ηρακλέους).
Ο Κωστής Χατζησπύρου (Παρβέρης) νυμφεύτηκε την Ελένη από το Κάρμι και απέκτησαν 
δύο παιδιά τις, α. Ευθαλία (σύζυγος Λευτέρη Κυριάκου Σιακαλλή Χατζηστεφάνου από το 
Τριμίθι) και β. την Αντιγόνη σύζυγο του Δημήτρη Νικόλα Μεϊτανή, (βλέπε οικογένεια αρ. 
64, Δημήτρη Νικόλα Κυριάκου Μεϊτανή)
5α. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΚΩΣΤΗ Χ΄΄ ΣΠΥΡΟΥ
Η Ευθαλία Κωστή Χ΄΄ Σπύρου (Παρβέρη) παντρεύτηκε τον Λευτέρη
Κυριάκου Σιακαλλή Χατζηστεφάνου από το Τριμίθι και απέκτησαν εφτά παιδιά. 
1. τον Κυριάκο, 2. τη Μαρούλλα 3. τον Στέλιο, 4. τον Κωστή, 5. τον Φωτή, 
6. τον Πετρή, και 7. την Ελλού.
5β.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΚΩΣΤΗ Χ΄΄ ΣΠΥΡΟΥ
Η Αντιγόνη Κωστή Χ΄΄ Σπύρου παντρεύτηκε τον Δημήτρη Παυλή Μεϊτανή
από το Κάρμι (βλέπε οικογένεια αρ.64 Νικόλα Μεϊτανή)



ΚΑΡΜΙ ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ230

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 5. ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΚΙΟΥ ΤΡΟΠΗ
Παιδιά του Κυριακουδκιού Τρόπη ήταν οι: 1. ο Κωστής, 2. ο Ξενής, 
3. ο Νικόλας (Νικολούϊν) 4. ο Παναής. 5. ο Γιωρκής (Προσωπική επικοινωνία
με Κυριάκο Κωστή Τρόπη).

1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΩΣΤΗ ΤΡΟΠΗ
Ο Κωστής Τρόπης νυμφεύτηκε την Ξενού Κωστή Χ΄΄ Ντορζή και απέκτησαν έξι παιδιά. 
α. τον Μελή, β. τον Χριστάκη, γ. την Θεοδώρα, δ. τον Κυριάκο, ε. την Ελένη και 
στ. την Φρόσω.
1α. Ο Μελής νυμφεύτηκε την Κυριακού (Καβακού) του Κωλέτη και απέκτησαν τρία παιδιά. 
1. τον Νίκο 2. τον Κώστα και 3, την Αγγελική.
1α1. Ο Νίκος Μελή Κωστή Τρόπη νυμφεύτηκε την Ανθή Πέτρου από την Τσάδα Πάφου 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Πέτρο και β. την Μελίνα
1α1β. Η Μελίνα Νίκου Μελή παντρεύτηκε τον Βαλέριο Τάτοβ από τη Ρωσσία.
1α2. Ο Κώστας Μελή Κωστή Τρόπη νυμφεύτηκε την Εύα Μιτσιέζου από το Γέρι και 
απέκτησαν πέντε παιδιά. α.την Σταυρούλλα, β. την Κούλλα, γ. τον Μελή, δ. την Ξένια 
και ε. την Φωτεινή.
1α2α Η Σταυρούλλα Κώστα Μελή Τρόπη παντρεύτηκε τον Δημήτρη Σιακαλλή από το 
Καϊμακλί Λευκωσίας.
1α2β. Η Κούλλα Κώστα Μελή Τρόπη παντρεύτηκε τον Γιώργο Ζίκα από τη Θεσσαλλονίκη.
1α3. Η Αγγελική Μελή Κωστή Τρόπη παντρεύτηκε τον Κύπρο Παπακώστα από την Αγία 
Τριάδα Γιαλούσας και απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Κούλλα, β. τον Δημήτρη και γ. την Ελένη.
1α3α. Η Κούλλα Κύπρου Παπακώστα παντρεύτηκε τον Μιχάλη Ελευθερίου
από την Κυρά Μόρφου.
1β. Ο Χριστάκης Κωστή Κυριακουδκιού (Τρόπη) νυμφεύτηκε την Καλλιόπη Χριστοδούλου 
από τον Κάμπο της Τσακκίστρας και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Αντρέα και β. τον Σωτήρη.
1βα. Ο Αντρέας Χριστάκη Κωστή Τρόπη νυμφεύτηκε τη Βάσω Πέτρου από 
τον Άγιο Δομέτιο και απέκτησαν ένα παιδί την Χριστίνα.
1γ. Η Θεοδώρα Κωστή Κυριακουδκιού (Τρόπη) παντρεύτηκε τον
Θεοφάνη Δημητρίου (Πιττάκα) από το Κάρμι και απέκτησαν τέσσερα παιδιά.
1. τον Δημήτρη, 2. τον Ξένιο, 3. τον Μάριο, και 4. την Ελένη.
1γ2. Ο Ξένιος Θεοφάνη Πιττάκα νυμφεύτηκε την Σβετλάνα από την Ουκρανία και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α.τον Θεόδωρο και β. τον Βλάντι.
1γ3. Ο Μάριος Θεοφάνη Πιττάκα νυμφεύτηκε την Ντονίτσα από τη Ρουμανία και 
απέκτησαν ένα παιδί τον Νικόλα.
1γ4. Η Ελένη Θεοφάνη Πιττάκα παντρεύτηκε τον Κώστα Κωνσταντίνου από τον Άγιο 
Επίκτητο Κερύνειας και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Θεοδώρα και β. την Γεωργία.
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1δ. Ο Κυριάκος Κωστή Τρόπη νυμφεύτηκε την Παναγιώτα Δημητρίου από την Τσάδα 
Πάφου και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Κώστα και β. τον Άγγελο.
1δα. Ο Κώστας Κυριάκου Κωστή Τρόπη νυμφεύτηκε την Μύρια Αστανιώτη από την 
Παλουριώτισσα και απέκτησαν ένα παιδί τον Τηλέμαχο.
1δβ. Ο Άγγελος Κυριάκου Κωστή Τρόπη νυμφεύτηκε την Μαριλένα Παρασκευά από την 
Λευκωσία και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Κυριάκο και β. τον Παναγιώτη.
1ε. Η Ελένη Κωστή Τρόπη παντρεύτηκε τον Χριστάκη Γιαννή Λάμπρου (Γιαννούϊν) από το 
Κάρμι (Βλ. οικογένεια αρ. 10, Χριστάκη Ιωάννου Λάμπρου)
1στ. Η Φρόσω Κωστή Τρόπη παντρεύτηκε τον Κώστα Πέτρου από τη Θεσσαλονίκη και 
απέκτησαν τρία παιδιά. 1. την Νίκη, 2. την Ξένια και 3. την Νάνσια.
1στ1. Η Νίκη Κώστα Πέτρου παντρεύτηκε τον Κώστα Τρουλή από το Καλό Χωριό 
Λάρνακας και απέκτησαν πέντε παιδιά. α. τον Γιάννη β. τον Αντρέα, γ. τον Στυλιανό, 
δ. την Κωνσταντίνα και ε. την Μαρίνα.
1στ1δ. Η Κωνσταντίνα παντρεύτηκε τον Σάββα Σταύρου από την Λάρνακα 
και απέκτησαν ένα παιδί την Νίκη.
1στ2. Η Ξένια παντρεύτηκε τον Φίλιππο Χριστοδούλου από τον Άγιο Δομέτιο 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Χριστόδουλο και β. την Φρόσω.
1στ3. Η Νάνσια παντρεύτηκε τον Αντρέα Στεφάνου από το Αμπελικού Μόρφου 
και απέκτησαν πέντε παιδιά. α. την Ειρήνη, β. τον Κωνσταντίνο, γ. την Γεωργία, 
δ. τον Στέφανο και ε. την Ραφαέλλα.

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΞΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΚΙΟΥ (ΤΡΟΠΗ)
(Προσωπική επικοινωνία με Κυριακού Γιώργου Τσιουρτή).
Ο Ξενής του Κυριακουδκιού (Τρόπη) νυμφεύτηκε την Στυλιανή του Ξενή Γεροφανή 
(Μικουρή) και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. τον Γρηγόρη, β. την Κυριακή, 
γ. τον Αντρέα, δ. τη Μαρία.
2α. Οικογένεια Γρηγόρη Ξενή Τρόπη.
Ο Γρηγόρης Ξενή Τρόπη νυμφεύτηκε την Ελένη Ηρακλέους από το Κάρμι
και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 1. τον Αντρέα, 2. τον Ξενή, 3. τον Ηράκλη, και 4. τον Στέλιο.
2β. Η Κυριακή Ξενή Τρόπη παντρεύτηκε τον Γεώργιο Ηράκλη Γιωργαλλή (Γάλου) 
βλ. οικ. αρ. 48, Γιώργου Ηράκλη Γιωργαλλή.
2γ. Ο Αντρέας Ξενή Τρόπη έχασε τη ζωή του στα 19 του, κατά τη διάρκεια
της στρατιωτικής του θητείας προτού αποκτήσει δική του οικογένεια.
2δ. Οικογένεια Μαρίας Ξενή Τρόπη
Η Μαρία Ξενή Τρόπη παντρεύτηκε τον Μιχάλη Αντωνίου από τη Λεμεσό 
και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Στέλιο και 2. τον Γιώργο.
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3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΚΙΟΥ (ΤΡΟΠΗ) (Νικολούδιν)
(Προσωπική επικοινωνία με Αντρούλλα Σοφόκλη Καρακάννα).
Ο Νικόλας Κυριακουδκιού Τρόπη (Νικολούδιν) νυμφεύτηκε με την Ερατώ Σάββα 
και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Ξενή και β. τη Δέσποινα (σύζυγο Χρίστου Γιαννή 
Χ΄΄ Κώστα) και γ. τον Παναή.
3α. Ο Ξενής Νικόλα Τρόπη νυμφεύτηκε την Άννα Χαράλαμπου Καριτζιά από το Κάρμι 
και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. την Αναστασία, 2. την Ερατώ, και 3. τον Δημητράκη.
3α1. Η Αναστασία Ξενή Νικόλα παντρεύτηκε τον Γιαννάκη Μονογυιό από 
τις Δύμες Λεμεσού και απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Άννα, β. τον Μάριο, και γ. τη Δέσπω.
3α1α. Η Άννα Γιαννάκη Μονογυιού δεν απέκτησε ακόμη δική της οικογένεια.
3α1β. Ο Μάριος Γιαννάκη Μονογυιού νυμφεύτηκε την Μαρία από την Ελλάδα 
και απέκτησαν ένα παιδί τη Νεφέλη.
3α1γ. Η Δέσπω Γιαννάκη Μονογυιού δεν απέκτησε ακόμη δική της οικογένεια.
3α2. Η Ερατώ Ξενή Νικόλα παντρεύτηκε τον Αντρέα και απέκτησαν δύο παιδιά. 
α. τον Μιχάλη και β. την Ξένια.
3α2α. Ο Μιχάλης Ανδρέα νυμφεύτηκε με την Αννίτα και απέκτησαν δύο παιδιά. 
α. την Ιόλη και β. τον Ορέστη.
3α2β. Η Ξένια Ανδρέα δεν απέκτησε ακόμα δική της οικογένεια.
3α3. Ο Δημήτρης Ξενή Νικόλα νυμφεύτηκε την Έλενα και απέκτησαν δύο παιδιά. 
α. τον Αλέξανδρο και β. την Αννίτα (και οι δύο ελεύθεροι)
3β. Η Δέσποινα Νικόλα Κυριακουδκιού Τρόπη παντρεύτηκε τον Χρίστο Γιαννή Χ’’ Κώστα 
(βλ. οικ. αρ. 44, Χρίστου Γιαννή Χ’’ Κώστα).
3γ . Ο Παναής Νικόλα Κυριακουδκιού Τρόπη νυμφεύτηκε την Αναστασία Σφογγαρά 
από την Κερύνεια και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τη Μάρω, 2. τον Νίκο και 3. τον Χριστάκη.
3γ1. Η Μάρω Παναή Νικόλα παντρεύτηκε τον Γιώργο Παπασάββα από την Λευκωσία και 
απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Παναγιώτη, β. τον Σταύρο και γ. τη Νατάσα.
3γ2. Ο Νίκος Παναή Νικόλα είναι αγνοούμενος του πολέμου 1974 και δεν απέκτησε 
δική του οικογένεια.
3γ3. Ο Χριστάκης Παναή Νικόλα νυμφεύτηκε την Σοφία από την Πάφο
και απέκτησαν ένα παιδί την Νικολέτα.
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4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΑΝΑΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΚΙΟΥ ΤΡΟΠΗ
(Προσωπική επικοινωνία με Χαράλαμπο Παναγή Τρόπη).
Ο Παναής Κυριακουδκιού Τρόπη νυμφεύτηκε την Λευκού του Χατζιή Μορφάκη 
και απέκτησαν πέντε παιδιά. α. τον Χαράλαμπο, β. την Δέσποινα, γ. την Μαρία, 
δ. την Χρυστάλλα, ε. την Νίκη.
4α. Οικογένεια Χαράλαμπου Παναή Τρόπη.
Ο Χαράλαμπος Παναή Τρόπη νυμφεύτηκε την Αντρούλλα Κυριάκου από τη Λάρνακα 
και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. την Σοφία και 2. την Λευκή.
4β. Οικογένεια Δέσποινας Παναή Τρόπη.
Η Δέσποινα Παναή Τρόπη παντρεύτηκε τον Κωστάκη Σοφρονίου από τον Άγιο Γεώργιο 
Κερύνειας και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Παναγιώτη, 2. τη Μαίρη, και 3. την Κούλλα.
4γ. Οικογένεια Μαρούλλας Παναή Τρόπη.
Η Μαρούλλα Παναή Τρόπη παντρεύτηκε τον Αντρέα Κάτσουρα από τις Αγγλισίδες 
Λάρνακας και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Παναγιώτη, 2. τη Μαργαρίτα  και 
3. τη Λευκή.
4δ. Οικογένεια Χριστάλλας Παναή Τρόπη.
Η Χριστάλλα Παναή Τρόπη παντρεύτηκε τον Κωστάκη Δημητρίου από την Τερσεφάνου 
Λάρνακας και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τη Μαρία, 2. τον Παναγιώτη και 
3. τη Σταυρούλλα (Ρούλλα).
4 ε. Οικογένεια Νίκης Παναή Τρόπη.
Η Νίκη Παναή Τρόπη παντρεύτηκε τον Νικόδημο Χαραλάμπους από τον Άγιο Γεώργιο 
Κερύνειας και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. την Ελένη, 2. τον Χαράλαμπο, και 
3. την Παναγιώτα.

5.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΩΡΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΚΙΟΥ ΤΡΟΠΗ
(Προσωπική επικοινωνία με Νίκο Σπύρου Κουρμουζή).
Ο Γιωρκής Κυριακουδκιού Τρόπη νυμφεύτηκε την Χρυστάλλα Νικόλα από το Κάρμι 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Κωστή και β. τη Μαρία.
5 α. Ο Κωστής Γιωρκή Κυρ. Τρόπη απεβίωσε σε νεαρή ηλικία μόλις επέστρεψε από τον 
Β΄ παγκόσμιο πόλεμο και δεν πρόφθασε να κάνει δική του οικογένεια.
5β. Η Μαρία Γιωρκή Κυριακουδκιού Τρόπη παντρεύτηκε τον Σπύρο Κούρμουζου 
από το Κάρμι (βλέπε οικογένεια αρ. 38, Σπύρου Κούρμουζου).
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 6. ΦΑΝΗ ΠΑΥΛΗ (ΓΕΡΟΦΑΝΗ)
Ο Φανής Παυλή (Γεροφανής) είχε δύο γάμους ο πρώτος με την Κυριακού από το Κάρμι 
και απέκτησε ένα παιδί τον Ξενή (Μικουρήν), και με τη δεύτερη σύζυγο την Ειρήνη 
Δουλή απέκτησε την Μαρουλλού (σύζυγο του Γιώργου Κωνσταντίνου Στρατή από την 
Εληά Κερύνειας. Αδέλφια του Φανή Παυλή είναι η Πεζούνα σύζυγος Αμματά, και η Αθηνά 
σύζυγος Χριστοφή Κυριάκου Μεϊτανή) (Προσωπική επικοινωνία με Κυριακού Γιώργου 
Τσιουρτή και Μαρουλλούς Γιώργου Κωνσταντίνου).

1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΞΕΝΗ ΦΑΝΗ ΠΑΥΛΗ (ΜΙΚΟΥΡΗ)
Ο Ξενής Φανή (Μικουρής) νυμφεύτηκε την Κούλλα από το Κάρμι και απέκτησαν 
δύο παιδιά. α. την Στυλιανή και β. τον Φανή.
1 α. Η Στυλιανή Ξενή Φανή (Μικουρή) παντρεύτηκε τον Ξενή Κυριακουδκιού Τρόπη 
(βλέπε οικ. αρ.5, Ξενή Κυριακουδκιού Τρόπη).
1β. Ο Φανής Ξενή (Μικουρή) νυμφεύτηκε την Μαρία Χαραλάμπους Χατζιή Γιαννάκη 
(Ρέπανου) και απέκτησαν πέντε παιδιά. 1. τη Δέσποινα. 2. την Αναστασία, 3. τον Κυριάκο, 
4. τον Χαράλαμπο και 5. τον Αντρέα.
1β1. Η Δέσποινα Φανή Ξενή Μικουρή παντρεύτηκε τον Αντρέα Μαγείρου 
από την Αγλαντζιά και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. τη Μαρία, β. τον Φάνο, 
γ. την Κρίστη και δ. τον Χάρη.
1β2. Η Αναστασία Φανή Ξενή Μικουρή παντρεύτηκε τον Γιώργο Χαραλάμπους 
από την Πέγεια Πάφου και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Χρίστοφερ, β. τη Μαρία, 
και γ. τον Τζέισον.
1β3. Ο Κυριάκος Φανή Μικουρή νυμφεύτηκε την Άννα…. από την Αγλαντζιά 
και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Φάνο, β. τον Αντρέα και γ. τον Μάριο.
1β4. Ο Χαράλαμπος Φανή Ξενή Μικουρή νυμφεύτηκε την Λίλη από τη Λάρνακα 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Θεοφάνη και β. τον Γιάννη.
1β5. Ο Αντρέας Φανή Ξενή Μικουρή σκοτώθηκε σε δυστύχημα με Άγγλους στρατιώτες 
σε νεαρή ηλικία μόλις 16 χρόνων.

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΟΥΛΛΟΥΣ ΦΑΝΗ ΠΑΥΛΗ (ΓΕΡΟΦΑΝΗ)
Η Μαρουλλού Φανή Παυλή (Γεροφανή) παντρεύτηκε τον Γιώργο Κωνσταντίνου Στρατή 
από την Εληά Κερύνειας και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. τον Κώστα, β. τον Φάνο, 
γ. τον Τάσο και δ. τον Αντρέα.
2 α. Ο Κώστας Γεωργίου Κωνσταντίνου Στρατή νυμφεύτηκε την Μαρία Γιαννή 
από τα Πηγαίνια Τυλληρίας και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. ον Στέλιο και 2. τον Γιώργο.
2β. Ο Φάνος Γεωργίου Κωνσταντίνου Στρατή νυμφεύτηκε την Αντρούλλα Φιλίππου 
από την Αθηαίνου και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 1. τον Γιώργο, 2. τον Μάριο, 
3. τον Αντώνη και 4. τον Στέλιο.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 7. ΔΗΜΗΤΡΑΤΖΙΗ ΣΠΑΝΟΥ
Ο Δημητράτζιης Σπανού νυμφεύτηκε την Ελένη Ξερού από το Κάρμι και απέκτησαν 
πέντε παιδιά. 1. την Πολυξένη, 2. την Αντιγόνη, 3. την Αντρούλλα, 4. τη Μαρούλλα 
και 5. τη Φρόσω. (Προσωπική επικοινωνία με Δημήτρη Ιακώβου Κουνναμά).
1. Η Πολυξένη Δημητράτζιη Σπανού παντρεύτηκε τον Γιακουμή Γρηγόρη Κουνναμά 
(βλ. οικογένεια αρ. 8, Γιακουμή Γρηγόρη Κουνναμά).
2. Η Αντιγόνη Δημητράτζιη Σπανού παντρεύτηκε τον Λοΐζο Ππαρή από το Πέλλαπαϊς 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Κώστα και β. τον Σωτήρη.
2α. Ο Κώστας Λοΐζου Ππαρή νυμφεύτηκε την Χρυστάλλα από το Δίκωμο και απέκτησαν 
δύο παιδιά. α. τον Λοΐζο και β. τον Δημήτρη.
2β. Ο Σωτήρης Λοΐζου Ππαρή νυμφεύτηκε την Ελένη... από το Πέλλαπαϊς και απέκτησαν 
τέσσερα παιδιά. α. την Δήμητρα, β. τον Άντη, γ. τον Λοΐζο και δ, την Γιαννούλλα.
3. Η Αντρούλλα Δημητράτζιη Σπανού παντρεύτηκε τον Πολυδεύκη Ερωτοκρίτου από 
το Κάρμι και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Εμίλιο, β. την Έλλη και γ. την Δώρα.
4. Η Μαρούλλα Δημητράτζιη Σπανού παντρεύτηκε τον Κώστα Κόκκινο από τη 
Λευκωσία και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Αντρέα, β. την Μιράντα και γ. την Δήμητρα.
5. Η Φρόσω Δημητράτζιη Σπανού παντρεύτηκε τον Χρίστο Ρούσο από την Άσσια 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Μάρω και β. την Έλλη.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 8. ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΟΥΝΝΑΜΑ
Ο Γρηγόρης Κουνναμάς νυμφεύτηκε την Χριστοθέα Φύσα και απέκτησαν τρία παιδιά. 
1. τον Γιακουμή, 2. τον Χριστόδουλο και 3. τον Γιαννή. (Προσωπική επικοινωνία 
με Δημήτρη Ιακώβου Κουνναμά).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΟΥΝΝΑΜΑ
Ο Γιακουμής Γρηγόρη Κουνναμά νυμφεύτηκε την Πολυξένη Δημητράτζιη Σπανού 
και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. την Κίκα, β. τον Γρηγόρη, γ. τον Δημήτρη και δ. τον Νίκο.
1 α. Η Κίκα Γιακουμή Γρηγόρη Κουνναμά παντρεύτηκε τον Γιώργο Κώστα Χαραλάμπους 
από το Κάρμι (βλ. Οικογένεια αρ.53, Χαράλαμπου Χ΄΄Σάββα).
1β. Ο Γρηγόρης Γιακουμή Κουνναμά νυμφεύτηκε την Λουκία Φρακούδη από τον Καραβά 
και απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Ελένη και β. την Ξένια και γ. την Φανή.
1βα. Η Ελένη Γρηγόρη Γιακουμή Κουνναμά παντρεύτηκε τον Κώστα Ξιουρή από 
τον Στρόβολο και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Γιώργο και β. τον Γρηγόρη.
1γ. Ο Δημήτρης Γιακουμή Κουνναμά νυμφεύτηκε την Κατερίνα Σιεκερσάββα από 
το Πέλλαπαϊς και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τη Μαρία και β. τον Ιάκωβο.
1γα. Η Μαρία Δημήτρη Κουνναμά παντρεύτηκε τον Χριστόδουλο Νικολάου από 
τον Άγιο Δομέτιο και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Κατερίνα και β.τον Σταύρο.



ΚΑΡΜΙ ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ236

1γβ. Ο Ιάκωβος Δημήτρη Κουνναμά νυμφεύτηκε την Κατερίνα Παναγή από το Αγριδάκι 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Παυλίνα και β. την Δήμητρα.
1δ. Ο Νίκος Γιακουμή Κουνναμά νυμφεύτηκε την Κάτια Αδάμου από τη Λευκωσία 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Κωνσταντίνο και β. τον Ιάκωβο.
1δα. Ο Κωνσταντίνος Νίκου Κουνναμά νυμφεύτηκε την Μαρία Έφη από την Λευκωσία.
1δβ. Ο Ιάκωβος Νίκου Κουνναμά νυμφεύτηκε την Θέα Σάουρου από τα Λύμπια 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Κατερίνα και β. την Χαρά.

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΟΥΝΝΑΜΑ
Ο Χριστόδουλος Γρηγόρη Κουνναμά νυμφεύτηκε την Έρση Αμερικάνου από το Κάρμι 
και απέκτησαν έξι παιδιά. α. την Νίτσα, β. την Αθηνά, γ. τον Γρηγόρη, δ. την Μαίρη,
 ε. την Χρύσω, και στ. τον Πάμπο.
2α. Η Νίτσα Χριστόδουλου Κουνναμά παντρεύτηκε τον Κώστα Σιαξιατέ από το Κάρμι 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Έρση και β. την Ειρήνη.
2β. Η Αθηνά Χριστοδούλου Κουνναμά παντρεύτηκε τον Στέφανο από την Ελλάδα 
και απέκτησαν ένα παιδί την Έρση.
2γ. Ο Γρηγόρης Χριστοδούλου Κουνναμάς νυμφεύτηκε την Σούλλα από την Ελλάδα 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Νίνα και β. την Χριστίνα.
2δ. Η Μαίρη Χριστοδούλου Κουνναμά παντρεύτηκε τον Δημήτρη από την Ελλάδα 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Απόστολο και β. την Χριστίνα.
2ε. Η Χρύσω Χριστοδούλου Κουνναμά παντρεύτηκε τον Πάμπο και απέκτησαν δύο παιδιά. 
α. την Δέσποινα και β. τον Βαγγέλη.
2στ. Ο Πάμπος Χριστοδούλου Κουνναμάς νυμφεύτηκε την Δέσποινα από το Γέρι και 
απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. τον Σάββα, β. την Ελένη, γ. την Μαρία και δ. τον Χριστόδουλο.

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΟΥΝΝΑΜΑ
Ο Γιαννής Γρηγόρη Κουνναμά νυμφεύτηκε την Χρυσταλλού Ττοουλή (Χειμώνα) από 
το Κάρμι και απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Ξένια, β. την Αντρούλλα και γ. τον Γρηγόρη.
3α. Η Ξένια Γιαννή Κουνναμά παντρεύτηκε τον Χαράλαμπο Νεοφύτου από την Όρκα 
και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Γιάννο, 2. την Ειρήνη και 3. την Άντρη.
3α2. Η Ειρήνη Χαραλάμπους Νεοφύτου παντρεύτηκε τον Γιώργο Γεωργίου από 
την Λευκωσία και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. τον Κωνσταντίνο, β. τον Ιωάννη, 
γ. την Μαρία και δ. τον Χαράλαμπο.
3α3. Η Άντρη Χαραλάμπους Νεοφύτου παντρεύτηκε τον Δημήτρη Χ΄΄ Γαβριήλ από 
το Παλαίκυθρο και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Αντρέα και β. τη Χαρά.
3β. Η Αντρούλλα Γιαννή Κουνναμά παντρεύτηκε στην Αγγλία και απέκτησε ένα παιδί τον Λίο.
3γ. Ο Γρηγόρης Γιαννή Κουνναμά νυμφεύτηκε τη Μαρία Παπαπέτρου από την Ελλάδα 
 και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Γιάννη και β. τον Νικόλα.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 9. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ
Παιδιά του Χατζηγιαννάκη ήταν: 1. ο Σοφόκλης, 2. ο Χαράλαμπος (Ρέπανος), 
3. ο Γιώργος (Αρχαίος), 4. ο Κωστής (Βωβός). (Προσωπική επικοινωνία με Φρόσα 
Δημήτρη Μιτίδη και Χριστάκη Χαραλάμπους Κουφού)

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΦΟΚΛΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ
Ο Σοφόκλης Χ’’ Γιαννάκη νυμφεύτηκε την Δέσποινα Ττοουλή Στεφανή (Ππινού ή Πιστού) 
από το Κάρμι και απέκτησαν δύο παιδιά. 
α. τον Χαράλαμπο (Σπανό) και β. την Ειρήνη (Ερεινού).
Αδέλφια της Δέσποινας συζύγου του Σοφόκλη Χ’’ Γιαννάκη ήταν: 1. η Μαριού (μάνα της 
Λευκούς του Μιχαηλά), 2. ο Ηράκλης, 3. η μάνα του Χαμπή του Πρόσφυγα,
4. η Άννα που μετανάστευσε στην Αγγλία και η Κούλλα που δεν απέκτησε παιδιά.
1α. Οικογένεια Χαράλαμπου Σοφοκλέους (Σπανού).
Ο Χαράλαμπος (Χαμπής Σπανός) νυμφεύτηκε την Αντριανού Αλέξη Φλοκκά από το Κάρμι 
και απέκτησαν έξι παιδιά. α. την Ξένια, β. τη Μαρία, γ. τον Αδάμο δ. την Εύα, 
ε. τον Αλέκκο και στ. την Χριστίνα.
1α. Η Ξένια παντρεύτηκε τον Κώστα Φιλαρέτου από το Κάρμι και απέκτησαν τέσσερα 
παιδιά. α. την Ελένη, β. τον Χαράλαμπο, γ. τη Μαρία και δ. τον Φιλάρετο Αντρέα. 
(Βλέπε Οικογένεια αρ. 49. Φιλάρετου Χρτιστοδούλου)
1β. Η Μαρία παντρεύτηκε τον Ευστάθιο (Στασή) Κωνσταντίνου από τον Παλιόσοφο και 
απέκτησαν τέσσερα παιδιά: α. την Άντρη, β. τον Κωστάκη γ. τον Πάμπο και δ. τη Χριστιάνα.
1βα. Η Άντρη παντρεύτηκε τον Πάρη Σέρκη από Αμμόχωστο και απέκτησαν τέσσερα 
παιδιά: α. τον Ευστάθιο, β. τον Θεοδόση, γ. τον Μάριο και δ. την Στυλιάνα.
1ββ. Ο Κωστάκης νυμφεύτηκε την Ελένη Κωνσταντίνου από τον  Άγιο Αντρόνικο 
Καρπασίας, και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. τον Ευστάθιο, β. την Παναγιώτα, 
γ. την Μαρία και δ. την Άντρη.
1βδ. Η Χριστιάνα παντρεύτηκε τον Στέλιο Παπαευριπίδου από Πύργο Τυλληρίας 
και απέκτησαν ένα παιδί τον Νικόλα.
1γ. Ο Αδάμος (αγνοούμενος του πολέμου 1974) νυμφεύτηκε την Σούλλα Σούπασιη 
από τη Λάπηθο και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Χαράλαμπο και β. την Παντελίτσα.
1γα. Ο Χαράλαμπος νυμφεύτηκε την Χαρίκλεια από την Κρήτη και απέκτησαν δύο παιδιά. 
1. την Αδάμια και 2. την Ελευθερία.
1γβ. Η Παντελίτσα παντρεύτηκε τον Σπύρο Αντρέου από τη Μόρφου και απέκτησαν 
δύο παιδιά. 1. τον Αντρέα και 2. την Σωτηρούλλα.
1δ. Η Εύα παντρεύτηκε τον Γιαννή Ξενή (Κούκλου) από το Καράκουμι Κερύνειας 
και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. τον Ξενή, β. την Άντρη, γ. την Αθηνά και δ. τον Πάμπο.
1δα. Ο Ξενής νυμφεύτηκε την Ελευθερία Ψαρά από το Ζακάκι Λεμεσού
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Γιάννη και β. τον Αντρέα.
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1δβ. Η Άντρη παντρεύτηκε τον Χριστόφορο Πιερή από το Πατρίκι Καρπασίας και 
απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Στέλλα, β. την Εύα και γ. τον Σωτήρη.
1δγ. Η Αθηνά παντρεύτηκε τον Γιώργο Αμύγδαλου από το Καστελλόριζο Ελλάδος και 
απέκτησαν ένα παιδί την Εύα.
1δδ. Ο Πάμπος νυμφεύτηκε την Ελένη Δαβίδ από τον Άγιο Αντρόνικο Καρπασίας και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Εύα και β. την Μύρια.
1ε. Ο Αλέκκος Χαράλαμπου Σοφοκλέους (Σπανού) νυμφεύτηκε την Χρυστάλλα Γιαννή 
(Καρκάνια) από τον Άγιο Γεώργιο Κερύνειας και απέκτησαν τρία παιδιά. 
α. τον Αδάμο, β. τον Πάμπο και γ. την Γιάννα.
1εα. Ο Αδάμος Αλέκκου Χαραλάμπους νυμφεύτηκε τη Μαρία Καλογήρου από το Βαρώσι 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Πάμπο και β. την Παντελίτσα.
1εβ. Ο Πάμπος Αλέκκου Χαραλάμπους νυμφεύτηκε την Ειρήνη από το Ζακάκι Λεμεσού 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Αδάμια και β. την Ελευθερία.
1εγ. Η Γιάννα Αλέκκου Χαραλάμπους παντρεύτηκε τον Σπύρο Αντρέου από τον Πύργο 
Τυλληρίας και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Αντρέα και β. την Σωτηρούλλα.
1στ. Η Χριστίνα Χαραλάμπους (Σπανού) παντρεύτηκε τον Κόκο Κολό από τα Λιμνιά 
Αμμοχώστου και απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Άντρια, β. τον Λοΐζο, και γ. την Ραφαέλλα.
1στ.α. Η Άντρια παντρεύτηκε τον Χαράλαμπο Γιαννή Νικηφόρου από το Κάρμι και απέκτησαν 
τέσσερα παιδιά. α. την την Χριστίνα, β. τον Ιωάννη και γ. την Μαρίλια και δ. Μυρτώ.
1στ.β. Ο Λοΐζος νυμφεύτηκε την Λαρίσσα από Μολδαβία και απέκτησαν δύο παιδιά. 
α. τον Γιώργο και β. την Μαργαρίτα.
1στ.γ. Η Ραφαέλλα παντρεύτηκε τον Μάριο Παρασκευά από το Κολόσσι Λεμεσού  
και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. την Χριστίνα και 2. τον Οδυσσέα.
1β.Οικογένεια Ειρήνης (Ερεινούς της Πιστούς) Σοφοκλέους
Η Ειρήνη Σοφόκλη Χ’’ Γιαννάκη παντρεύτηκε τον Χαμπή Χριστοδούλου
Κουφού (βλέπε Οικογένεια αρ. 43, Χαμπή Χριστόδουλου Κουφού)

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ (Ρέπανος)
Ο Χαράλαμπος Χατζηγιαννάκη (Ρέπανος) νυμφεύτηκε την Αναστασία Χατζιή Κώστα 
από το Κάρμι και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Φρόσω και β. τη Μαρία
2α. Οικογένεια Φρόσας Χαράλαμπου Χ΄΄ Γιαννάκη
Η Φρόσω Χαραλάμπους Χ’’ Γιαννάκη παντρεύτηκε τον Δημήτρη Γιάγκου
Μιτίδη (Σμιλή) (βλ. οικ. αρ.56, Γιάγκου Μιτίδη)
2β. Οικογένεια Μαρίας Χαράλαμπου Χ΄΄ Γιαννάκη
Η Μαρία Χαραλάμπους Χ’’ Γιαννάκη παντρεύτηκε τον Φανή Ξενή Μικουρή
(βλ. οικ. αρ. 6, Φανή Ξενή Μικουρή).
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3.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ (ΑΡΧΑΙΟΣ)
(Προσωπική επικοινωνία με Βλαδήμηρο Κ. Βασιλειάδη και Γιάννη Χρίστου Αρχαίου)
Ο Γιώργος Χατζηγιαννάκη (Αρχαίος) νυμφεύτηκε την Αφροδίτη Χριστοδούλου Τσιουρτή 
από το Κάρμι και απέκτησαν τρία παιδιά. 
α. τη Μαρούλλα, β. τον Χρίστο και γ. τον Γιάννη.
3α. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΟΥΛΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΥ (ΑΡΧΑΙΟΥ) Χ΄΄ ΓΙΑΝΝΑΚΗ
Η Μαρούλλα Γιώργου Αρχαίου παντρεύτηκε τον Κυριάκο Βασιλειάδη από τα Χαντριά 
Λεμεσού και απέκτησαν τρία παιδιά. 
α. την Αφροδίτη, β. τον Βλαδίμηρο και γ. την Αντρούλλα.
3β. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ
Ο Χρίστος Γιώργου Αρχαίου νυμφεύτηκε την Ελένη Γιαννακού από το Κάρμι και απέκτησαν 
τέσσερα παιδιά. α. τον Γιάννη, β. τον Κώστα, γ. την Ειρήνη και δ. την Γεωργία.
3γ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΑΡΧΑΙΟΥ
Ο Γιάννης Γιώργου Αρχαίου νυμφεύτηκε την Αλίκη από την Τύμπου και απέκτησαν 
τέσσερα παιδιά. α. την Ελένη, β. τον Γιώργο, γ. τον Πέτρο, και δ. την Αφροδίτη.
4 . ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΩΣΤΗ (ΒΩΒΟΣ) ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ
Ο Κώστας Χατζηγιαννάκη (Βωβός) δεν κατοίκησε στο Κάρμι.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 10. ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (ΒΟΣΚΟΥ)
Ο Λάμπρος Χρίστου νυμφεύτηκε την Χρυστάλλα από το Κάρμι και απέκτησαν οκτώ παιδιά. 
1. τον Γιαννή, 2. τον Θωμά, 3. την Ειρήνη, 4. την Ελεγκού, 5. την Κυριακού, 6. τον Γιωρκή, 
7. τον Κωστή και 8. την Παγώνα.
(Αδέλφια του Λάμπρου Χρίστου ήταν: ο Αθανάσης Χρίστου σύζυγος Δέσποινας Φιρφινή, 
ο Γιάγκος Χρίστου σύζυγος Ευφροσύνης, η Ελένη Σύζυγος Σοφού, και ο Θεμιστοκλής). 
(Προσωπική επικοινωνία με Χρίστο Γιαννή Λάμπρου, Μαρούλλα Κώστα Ιωάννου, 
Μαρουλλού Νίκου Ευριπίδου, Γιάννη Γεωργίου Νικηφόρου, Αντρέα Γεωργίου Λάμπρου
και Αντρέα Μάρκου Πίσσα).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (Γιαννούϊν)
Ο Γιαννής Λάμπρου νυμφεύτηκε την Αντριανή Κωστή Χ΄΄ Παναγή από το Κάρμι 
και απέκτησαν επτά παιδιά. α. τον Χρίστο, β. τον Ραμιόντο, γ. την Χρυστάλλα, 
δ. την Ευφροσύνη, ε. τον Κώστα, στ. τον Αντρέα και ζ. τον Λάμπρο.
1α. Ο Χρίστος Γιαννή Λάμπρου νυμφεύτηκε την Ελένη Κωστή Τρόπη από το Κάρμι και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Μάριο και β. τον Ξένιο.
1β. Ο Ραμιόντος Γιαννή Λάμπρου νυμφεύτηκε την Άρτεμη από  τον Άγιο Αμβρόσιο 
Λεμεσού και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. τον Γιάννο, β. τον Σάββα, γ. την Αντρούλλα 
και δ. την Βαρβάρα.
1γ. Η Χρυστάλλα Γιαννή Λάμπρου παντρεύτηκε τον Χρίστο Μικελλίδη από το Τριμίθι και 
απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Γιάννο, β. τον Ηλία και γ. τον Αντρέα.
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1γβ. Ο Ηλίας Χρίστου Μικελλίδη νυμφεύτηκε την Έλενα από το Τραχώνι Λεμεσού και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Χριστάκη και β. τον Γιάννο.
1δ. Η Ευφροσύνη Γιαννή Λάμπρου παντρεύτηκε τον Γρηγόρη Λαζαρή (Αλατζιέτινου) από 
το Κάρμι και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Γιάννη και β. την Άντρη.
1δβ. Η Άντρη παντρεύτηκε τον Αρτεμάκη από... και απέκτησαν τρία παιδιά.
α. την Ειρήνη, β. τον Γιάννο και γ. την Φρόσω.
1ε. Ο Κώστας Γιαννή Λάμπρου νυμφεύτηκε την Ανθή από την Τύμπου και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Γιάννη και β. τον Χρίστο.
1στ. Ο Αντρέας Γιαννή Λάμπρου νυμφεύτηκε την Μαρία Ματθαίου από την Λευκωσία και 
απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Αλέξαντρο, β. τον Ματθαίο, και γ. την Μελίνη.
1ζ. Ο Λάμπρος Γιαννή Λάμπρου νυμφεύτηκε την Μαρία Χρίστου από το Ζακάκι Λεμεσού 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Άντρη, και β. τον Σωτήρη.
1ζα. Η Άντρη παντρεύτηκε τον Γιώργο από τη Λάρνακα και απέκτησαν ένα παιδί.

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΘΩΜΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ο Θωμάς Λάμπρου νυμφεύτηκε την Ελένη Γιωρκάτζιη και απέκτησαν πέντε παιδιά. 
α. την Μαρούλλα, β. τον Λάμπρο, γ. την Μυρούλλα, δ. τη Χρυστάλλα και ε. τον Μάμα.
2α. Η Μαρούλλα Θωμά Λάμπρου παντρεύτηκε τον Κώστα Ιωάννου Κουτσού από το Κάρμι 
(βλέπε οικ. αρ. 59. Κώστα Γιαννή Κουτσού).
2β. Ο Λάμπρος Θωμά νυμφεύτηκε την Αντρούλλα Αναξαγόρα από την Αγλαντζιά και 
απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Γιάννη και 2. την Έλενα.
2β1. Ο Γιάννης Λάμπρου Θωμά είναι ελεύθερος.
2β2. Η Έλενα Λάμπρου Θωμά παντρεύτηκε τον Αντρέα Παπαχαραλάμπους
από... και απέκτησαν τρία παιδιά α. τον Γιώργο, β. τον Άρη και γ. τον Λάμπρο.
2γ. Η Μυρούλλα Θωμά Λάμπρου παντρεύτηκε τον Γιάννη Νικόλα Σταυρίδη από το Τριμίθι 
Κερύνειας και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Θωμά, 2. τον Νικόλα και 3. τον Μάριο
2γ1. Ο Θωμάς Γιάννη Σταυρίδη νυμφεύτηκε την Μισιέλ... από τη Λευκωσία και 
απέκτησαν ένα παιδί τη Μαρία.
2γ2. Ο Νικόλας Γιάννη Σταυρίδη νυμφεύτηκε την Μαργαρίτα Ευαγγέλου από το Πλατύ 
Αγλαντζιάς και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Γιάννη και β. τον Μιχάλη.
2γ3. Ο Μάριος Γιάννη Σταυρίδη νυμφεύτηκε την Έλενα από το Καϊμακλί και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Ευθυμία και β. τον Γιάννη.
2δ. Η Χρυστάλλα Θωμά Λάμπρου παντρεύτηκε τον Γιώργο Κακαρή από την Κυθρέα και 
απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Κυριάκο, 2. τον Θωμά και 3. τον Παναγιώτη.
2δ1. Ο Κυριάκος Γιώργου Κακαρή νυμφεύτηκε την Χρύσω Κωνσταντίνου και απέκτησαν 
τρία παιδιά. α. τη Χρυστάλλα, β. τον Αναστάσιο και γ. την Έλενα.
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2δ2. Ο Θωμάς Γιώργου Κακαρή νυμφεύτηκε την Στέλλα Ανδρέου και απέκτησαν 
δύο παιδιά. α. Γιώργο και β. την Ειρήνη.
2δ3. Ο Παναγιώτης Γιώργου Κακαρή νυμφεύτηκε την... και απέκτησαν δύο παιδιά.
 α. τη Χρυστάλλα και β. την Αγγέλα.
2ε. Ο Μάμας Θωμά Λάμπρου νυμφεύτηκε δύο φορές.
Την πρώτη φορά με την (1) Άννα Ζαχαρίου από... και απέκτησαν δύο παιδιά. 
α. την Γεωργία και β. την Έλενα.
2ε1α. Η Γεωργία Μάμα Θωμά Λάμπρου παντρεύτηκε τον Γιάννη Αζά από τη Μόρφου και 
απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Αντρέα και 2. τον Άννινο.
2ε1β. Η Έλενα Μάμα Θωμά Λάμπρου παντρεύτηκε τον... από...και απέκτησαν δύο παιδιά. 
1. τη Μαρία και 2. τον Χρίστο.
2.ε2. Η δεύτερη σύζυγος του Μάμα Θωμά Λάμπρου είναι η Μιλένα από τη Βουλγαρία και 
απέκτησαν ένα παιδί την Ιωάννα.

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Η Ειρήνη Λάμπρου Χρίστου παντρεύτηκε τον Νικόλα Μεθυσμένο και απέκτησαν 
τρία παιδιά. 1. τη Χρυστάλλα, 2. τον Μιχάλη και 3. τον Αγγελή

4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΛΕΓΚΟΥΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Η Ελεγκού Λάμπρου Χρίστου παντρεύτηκε τον Χρίστο του Μάστρε Κωστή
(βλέπε οικ. Χρίστου Μάστρε Κωστή)

5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Η Κυριακού Λάμπρου Χρίστου παντρεύτηκε τον Γιαννακό Γιωργαλλή
(Βλέπε οικογένεια Γιαννακού Γιωργαλλή)

6. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΩΡΚΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ο Γιωρκής Λάμπρου νυμφεύτηκε την Μαρία Αγαθάγγελου και απέκτησαν επτά παιδιά.
α. την Κυριακού, β. τη Φρόσα, γ. τη Χρυστάλα, δ. τη Μάρθα, ε. τη Χρύσω, 
στ. τον Αντρέα και ζ. τον Λάμπρο.
6α. Η Κυριακού Γιωρκή Λάμπρου παντρεύτηκε τον Γιαννή Τσαγγαρίδη από τη Μόρφου 
και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τη Μάρω, 2. την Αντρούλλα και 3. τον Δημήτρη.
6α1. Η Μάρω Γιαννή Τσαγγαρίδη παντρεύτηκε Αυστραλό και απέκτησαν 
ένα παιδί την Μελανή.
6α2. Η Αντρούλλα Γιαννή Τσαγγαρίδη παντρεύτηκε τον Παναγιώτη εξ Ελλάδος και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Ευαγγελία και β. τον Γιώργο.
6α3. Ο Δημήτρης Γιαννή Τσαγγαρίδη νυμφεύτηκε την Έλλη... από τον Πωμό και 
απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. την Κυριακή, β. τον Γιάννη, γ. τη Μαρία και δ. την Αλίκη.
6β. Η Φρόσω Γιωρκή Λάμπρου παντρεύτηκε τον Παναγιώτη Μαρούχου από τον  
Άγιο Δομέτιο και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Γιώργο και 2. τον Κυριάκο.
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6β1. Ο Γιώργος Παναγιώτη Μαρούχου νυμφεύτηκε την... και απέκτησαν 
ένα παιδί την Φρόσα.
6β2. Ο Κυριάκος Παναγιώτη Μαρούχου νυμφεύτηκε την Νατάσα από την Έγκωμη 
Λευκωσίας και απέκτησαν ένα παιδί την Ελένη.
6γ. Η Χρυστάλλα Γιωρκή Λάμπρου παντρεύτηκε τον Κώστα Μεσαρίτη από τον 
Άγιο Επίκτητο Κερύνειας και δεν απέκτησαν παιδιά.
6δ. Η Μάρθα Γιωρκή Λάμπρου παντρεύτηκε τον Κύπρο Αρέστη από τη Λακατάμια 
και δεν απέκτησαν παιδιά.
6ε. Η Χρύσω Γιωρκή Λάμπρου παντρεύτηκε τον Χριστάκη Τουμάζου από το Τριμίθι 
Κερύνειας και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 
1. τη Μαρία, 2. τον Γιώργο, 3. τον Κυριάκο και 4. την Έλενα.
6ε1. Η Μαρία Χριστάκη Τουμάζου παντρεύτηκε τον Κόκο Ευαγγέλου από το Καπούτι 
Μόρφου και απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Άντρια, β. τον Χρύσανθο και γ. τον Στέφανο.
6ε2. Ο Γιώργος Χριστάκη Τουμάζου νυμφεύτηκε την Έλενα Νεόφυτου Σπανού και 
Μαρίας Αριστόδημου από το Κάρμι και απέκτησαν ένα παιδί την Ραφαέλλα.
6ε3. Ο Κυριάκος Χριστάκη Τουμάζου νυμφεύτηκε την Ρένα Κουτρουζή από τον Κοντεμένο 
και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Χρίστο, και 2. τον Δημήτρη.
6ε4. Η Έλενα Χριστάκη Τουμάζου παντρεύτηκε τον Κόκο Ευθυμίου από τον Άγιο Επίκτητο 
Κερύνειας και απέκτησαν τρία παιδιά. 
α. τον Κώστα, β. τη Χρυσάνθη και γ. την Μαρία Χριστίνα.
6στ. Ο Αντρέας Γιωρκή Λάμπρου νυμφεύτηκε την Ιωάννα Παύλου από τον Λάρνακα της 
Λαπήθου και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Μάριο, 2. τον Γιώργο και 3. την Παυλίνα.
6στ.1 Ο Μάριος Αντρέα Γ. Λάμπρου νυμφεύτηκε την Ελεονώρα Στεφάνου από το Πυρόϊ 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Αντρέα και β. την Ιωάννα.
6στ.2 Ο Γιώργος Αντρέα Γ. Λάμπρου είναι ελεύθερος.
6στ.3 Η Παυλίνα Αντρέα Γ. Λάμπρου είναι ελεύθερη.
6ζ. Ο Λάμπρος Γιωρκή Λάμπρου νυμφεύτηκε την Μαρία Βασιλείου από τη Βατυλή και 
απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Γιώργο, 2. τον Βασίλη και 3. τον Δημήτρη.
6ζ1. Ο Γιώργος Λάμπρου Γ. Λάμπρου είναι ελεύθερος.
6ζ2. Ο Βασίλης Λάμπρου Γ. Λάμπρου νυμφεύτηκε την Πόλυ... από τον Άγιο Γεώργιο 
Κερύνειας και απέκτησαν δύο παιδιά α. την Στυλιάνα και β. τον Λάμπρο.
6ζ3. Ο Δημήτρης Λάμπρου Γ. Λάμπρου είναι ελεύθερος.

7. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΩΣΤΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (ΠΙΣΣΑΣ)
Ο Κωστής Λάμπρου (Πίσσας) νυμφεύτηκε την Μαρία Γερόμαρκου από το Κάρμι η οποία 
είχε αδέλφια της τους Παπάδημήτρη και Γιαννή σύζυγο την Τσιμουρούς. 
Απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. τον Μάρκο, β. την Ξενού, γ. τη Χρυσταλλού και δ. την Κατερίνα.
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7α. Ο Μάρκος Κωστή Πίσσα νυμφεύτηκε την Μαρία Σάββα Φλουρή από το Κάρμι και 
απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Αντρέα και 2. τον Κώστα
7α1. Ο Αντρέας νυμφεύτηκε την Σωτηρούλλα Γιαννή Χριστοφή Τσαγγαρίδη από το Κάρμι 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Παναγιώτη και β. την Μαρία.
7α1α. Ο Παναγιώτης Αντρέα Μάρκου Κωνσταντίνου νυμφεύτηκε με την Χαρίτα 
Χαραλάμπους, το γένος Παραδίσας και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Χαραλαμπία και 
β. τον Αντρέα.
7α1β. Η Μαρία Αντρέα Μάρκου Κωνσταντίνου (Πίσσα) παντρεύτηκε τον Κώστα Κρόκο 
από τον Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Σωτηρούλλα και 
β. την Γεωργία.
7α2. Ο Κώστας Μάρκου Κωστή (Πίσσα) νυμφεύτηκε την Κυριακή Φιλίππου από το Δάλι 
και απέκτησαν ένα παιδί την Γεωργία.
7β. Η Ξενού Κωστή Λάμπρου (Πίσσα) παντρεύτηκε τον Νικόλα Γρηγόρη Φαντάρου  
από το Κάρμι και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Γρηγόρη, 2. τον Κώστα και 3. την Μαρία.
7β1. Ο Γρηγόρης Νικόλα Φαντάρου νυμφεύτηκε στην Αθηαίνου.
7β3. Η Μαρία Νικόλα Φαντάρου παντρεύτηκε τον Μιχάλη Κύπρου Τραμουντανέλλη  
από το Τριμίθι και απέκτησαν ένα παιδί τον Νικόλα.
7γ. Η Χρυσταλλού Κωστή Λάμπρου (Πίσσα) παντρεύτηκε τον Κυριάκο Τραμουντανέλλη 
από το Τριμίθι και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Παναγιώτη, 2. τον Χριστάκη 
και 3. την Μαρία.
7γ1. Ο Παναγιώτης Κυριάκου Τραμουντανέλλη νυμφεύτηκε την Ρούλλα από την 
Αγλαντζιά και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Κυριάκο β. την Φοίβη και γ. τον Μαρίνο.
7γ3. Η Μαρία Κυριάκου Τραμουντανέλλη παντρεύτηκε τον Χριστάκη από τον 
 Άγιο Δομέτιο και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Γιώργο και β. την Δήμητρα.
7δ. Η Κατερίνα Κωστή Λάμπρου (Πίσσα) παντρεύτηκε τον Ρένο Κέστα από
την Κερύνεια και δεν απέκτησαν παιδιά.

8. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΑΓΩΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Η Παγώνα Λάμπρου παντρεύτηκε τον Γιαννή Ηλία (Τσιούρτο) από τον πρώτο του γάμο 
και απέκτησαν ένα παιδί τον Κώστα (Κώτσιο) (βλέπε οικογένεια αρ.57, Γιαννή Ηλία 
Τσιούρτου). Η Παγώνα απεβίωσε κατά τον τοκετό.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 11. ΣΑΒΒΑ ΦΛΟΥΡΗ
Ο Σάββας Φλουρής είναι αδελφός του Κώστα Φλουρή (Κάκου). Νυμφεύτηκε την Κυριακού 
Δημήτρη (Δημητρούϊν) αδελφή α. της Μυρούς του Ιωάννη Ασπρή, β. της Μαρίας συζύγου 
του Γιαννή Χ’’  Κώστα, γ. της Αναστασίας συζύγου του Γιαννή Δήμου και δ. του Ευστάθιου 
(Σταχή) και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Γιαννή 2. τη Μαρία (σύζυγο Μάρκου Πίσσα) 
και 3. την Ελένη (σύζυγο Κώστα Κούνελλου). (Προσωπική επικοινωνία με Αντρέα Μάρκου 
Πίσσα και Χαρίτα Ξενή Γερμανού).
1. Ο Γιαννής Σάββα Φλουρή νυμφεύτηκε την Κυριακού Φυλακτή από το Κάρμι   
και απέκτησαν πέντε παιδιά. 
α. την Μαρία β. την Χαρίτα, γ. την Ελένη, δ. τον Σάββα και ε. την Αντρούλλα.
1α. Η Μαρία Γιαννή Σάββα Φλουρή παντρεύτηκε τον Μίκη Μενοίκου από το Βαρώσι και 
απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Λούκα, 2. τον Γιάννο και 3. την Κούλλα.
1α1. Ο Λούκας Μίκη Μενοίκου νυμφεύτηκε την Χρύσω Αντρέου από την Πάφο και 
απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Αντρέα, β. τον Μάριο, και γ. την Έλενα.
1α2. Ο Γιάννος Μίκη Μενοίκου νυμφεύτηκε την Βαρβάρα Κονιώτη από τα Κονιά Πάφου 
και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Μένοικο, β. τον Λευτέρη και γ. τον Νίκανδρο.
1α3. Η Κούλλα Μίκη Μενοίκου παντρεύτηκε τον Χρίστο από την Πόλη της Χρυσοχούς  
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Ειρήνη και β. τον Γιώργο.
1β. Η Χαρίτα Γιαννή Σάββα Φλουρή παντρεύτηκε τον Ξενή Κυριάκου (Γερμανού) 
(Βλ. οικ. Κυριάκου Γερμανού)
1γ. Η Ελένη Γιαννή Σάββα Φλουρή παντρεύτηκε τον Μιχάλη Βασίλη Κούρμουζου 
(βλ. οικ. αρ.38, Βασίλη Κούρμουζου)
1δ. Ο Σάββας Γιαννή Σάββα Φλουρή νυμφεύτηκε την Φανούλλα Οικονόμου από τον 
Άγιο Επίκτητο Κερύνειας και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Γιάννο και 2. τον Κυριάκο.
1δ1. Ο Γιάννος Σάββα Γιαννή Φλουρή νυμφεύτηκε την Στέλλα ... από... και απέκτησαν 
τρία παιδιά. α. τον Σάββα, β. την Γεωργία και γ. την Φανή
1δ2. Ο Κυριάκος Σάββα Γιαννή Φλουρή νυμφεύτηκε την Γιώτα ΠαπαΠροκόπη από τη 
Ψιμολόφου και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Σάββα, και β. την Προκοπία.
1ε. Η Αντρούλλα Γιαννή Σάββα Φλουρή παντρεύτηκε τον Μάριο Αντρέου από τη Βόνη 
Κυθρέας και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. την Γιάννα και 2. τον Αντρέα.
1ε1. Η Γιάννα Μάριου Αντρέου παντρεύτηκε τον Κώστα Βασιλείου από την Ορούντα και 
απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Γιάννο, β. τον Μάριο, και γ. την Αντριάνα.
1ε2. Ο Αντρέας Μάριου Αντρέου είναι ελεύθερος.
2. Η Μαρία Σάββα Φλουρή παντρεύτηκε τον Μάρκο Κωστή Λάμπρου (Πίσσα) 
Βλ. οικ. Κωστή Λάμπρου (Πίσσα)
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3. Η Ελένη Σάββα Φλουρή παντρεύτηκε τον Κώστα (Κούνελλο) από το Δίκωμο και 
απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Κούλλα, β. τον Νίκο και γ. την Βασούλλα.
3α. Η Κούλλα Κώστα (Κούνελλου) παντρεύτηκε τον Μιχάλη από την Αμαργέτη Πάφου και 
απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Ελένη, β. τον Γιαννή και γ. τον Άντρο.
3β. Ο Νίκος Κώστα (Κούνελλου) νυμφεύτηκε την Χαρίτα από Αγγλία, και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Γεωργία και β. τον Άντρο.
3γ. Η Βασούλλα Κώστα (Κούνελλου) παντρεύτηκε τον George από την Αγγλία και 
απέκτησαν... παιδιά.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 12. ΚΩΣΤΑ ΦΛΟΥΡΗ (ΚΑΚΟΣ)
Ο Κώστας Φλουρή από το Κάρμι απέκτησε πέντε παιδιά.  1. τον Αντρέα, 2. την Ερηνού (σύζυγο 
του Κυριάκου Πέτρου Βιτσαώτη) και 3. την Μαρουλλού σύζυγο του Σωτήρη Βαλιαντή. 
4. τον Δημητράκη και 5. τον Φοίβο (Προσωπική επικοινωνία με Γεώργιο Κυριάκου Πέτρου 
και Δέσποινα Κώστα Κούρτη).
1. Ο Αντρέας Φλουρή (Κάκος) νυμφεύτηκε την Αναστασία Χριστοφή Τσαγγαρίδη 
(Κουρρά) και απέκτησαν έξι παιδιά. α. τον Κώστα, β. την Μαρουλλού, γ. την Φροσού, 
δ. τον Χρίστο, ε. τον Σωτήρη και στ. τον Αριστοτέλη.
2. Η Ερηνού Κώστα Φλουρή (Κάκου) παντρεύτηκε τον Κυριάκο Πέτρου Βιτσαώτη 
(αδελφό της Αντριανούς συζύγου του Γρηγόρη Κωστή Παντούρη) από την Βιτσάδα, 
και απέκτησαν έξι παιδιά. α. τον Γιώργο, β. τον Άντρο, γ. τον Νίκο, δ. τον Πέτρο, 
ε. τη Δέσποινα και στ. την Παναγιώτα.
2α. Οικογένεια Γιώργου Κυριάκου Πέτρου (Βιτσαώτη)
Ο Γιώργος Κυριάκου Πέτρου νυμφεύτηκε την Αντρούλλα Δημήτρη Πιερή από το Κάρμι 
και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. την Ελένη, 2. την Κούλλα και 3. τη Δήμητρα
2α1. Η Ελένη Γιώργου Κυριάκου παντρεύτηκε τον Σάββα Χαραλάμπους (Κουφού) από 
το Κάρμι και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Κατερίνα και β. τον Γιώργο.
2α2. Η Κούλλα Γιώργου Κυριάκου παντρεύτηκε τον Αντρέα Αντρέου από το Σιχαρί 
Κερύνειας και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Χρυσόστομο και β. τον Μάριο.
2α3. Η Δήμητρα Γιώργου Κυριάκου παντρεύτηκε τον Αντρέα Ανρέου από τα Καννάβια και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Ραφαέλλο και β. την Αντριάνα.
2β. Οικογένεια Άντρου Κυριάκου Πέτρου (Βιτσαώτη)
Ο Άντρος Κυριάκου Πέτρου νυμφεύτηκε την Δέσπω Παναγιώτου από την Αγγαστίνα 
και απέκτησαν πέντε παιδιά. 1. τον Παναγιώτη, 2. τον Σωτήρη, 3. τον Κυριάκο, 
4. τον Μάριο και 5. τον Τάσο.
2γ. Οικογένεια Νίκου Κυριάκου Πέτρου (Βιτσαώτη)
Ο Νίκος Κυριάκου Πέτρου νυμφεύτηκε την Παναγιώτα Κώστα από την Πάφο 
και απέκτησαν έξι παιδιά. 1. τον Κώστα, 2. τον Αντρέα, 3. την Ειρήνη, 4. την Κούλλα, 
5. την Πόπη και 6. τον Μάριο. (Ο Μάριος απεβίωσε στα 15 του).
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2δ. Οικογένεια Πέτρου Κυριάκου Πέτρου (Βιτσαώτη)
Ο Πέτρος Κυριάκου Πέτρου νυμφεύτηκε την Σταυρούλλα Μιχάλη από τη Βατυλή 
και απέκτησαν πέντε παιδιά. 
1.την Ειρήνη 2. τον Κυριάκο, 3. τον Αντρέα, 4. τον Μιχάλη και 5. την Σκεύη
2ε. Οικογένεια Δέσποινας Κυριάκου Πέτρου (Βιτσαώτη)
Η Δέσποινα Κυριάκου Πέτρου παντρεύτηκε τον Πρόδρομο (Μάκη) Γιώργου Ταντελέ 
από το Νέο Χωριό Κυθρέας και απέκτησαν τρία παιδιά. 
1. τον Γιώργο 2. την Ειρήνη και 3. την Γιωργούλλα.
2στ. Οικογένεια Παναγιώτας Κυριάκου Πέτρου (Βιτσαώτη)
Η Παναγιώτα Κυριάκου Πέτρου παντρεύτηκε τον Θεόδωρο Δημήτρη Χουρναντζίδη από 
την Ελλάδα και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Δημήτρη και 2. τον Μάριο.
3. Η Μαρουλλού Κώστα Φλουρή (Κάκου) παντρεύτηκε τον Σωτήρη Βαλιαντή από 
την Βιτσάδα και απέκτησαν εννέα παιδιά. 1. τον Αντρέα, 2. τη Δέσποινα, 3. τη Χρυστάλλα, 
4. τον Νίκο, 5. τη Δήμητρα, 6. την Αγγέλα, 7. τη Μαριάννα, 8. τον Κώστα και 9. τη Νίκη.
1. Ο Αντρέας Σωτήρη Βαλιαντή νυμφεύτηκε την Αθηνά Γεροράφτη Πέτσα από το Δάλι 
και απέκτησαν ένα παιδί, τον Στέλιο
1α. Ο Στέλιος Αντρέα Σ. Βαλιαντή είναι ελεύθερος.
2. Η Δέσποινα Σωτήρη Βαλιαντή παντρεύτηκε τον Κώστα Κούρτη από τον Άγιο 
Αμβρόσιο Κερύνειας, και απέκτησαν πέντε παιδιά. 
α. τον Μάριο, β. τον Αντώνη, γ. τον Σωτήρη, δ. τη Στέλλα, και ε. την Βαλεντίνα.
2α. Ο Μάριος Κώστα Κούρτη νυμφεύτηκε την Δήμητρα Καζαντζιή από τη Λευκωσία και 
απέκτησαν δύο παιδιά. 1. την Ιωάννα και 2. την Κωνσταντίνα.
2β. Ο Αντώνης Κώστα Κούρτη νυμφεύτηκε την Μαρία Προκοπίου από τον Λυθροδόντα 
και απέκτησαν τρία παιδιά. 1.την Άννη, 2. τη Δέσποινα και 3. την Ιλιάνα.
2γ. Ο Σωτήρης Κώστα Κούρτη νυμφεύτηκε την Κάλεια Παντελή από τη Λευκωσία και 
απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Κωνσταντίνο και 2. την Ελίνα.
2δ. Η Στέλλα Κώστα Κούρτη είναι ελεύθερη.
2ε. Η Βαλεντίνα Κώστα Κούρτη παντρεύτηκε τον Νέμο Αρέστη από τον Άγιο Δομέτιο και 
δεν απέκτησαν ακόμα παιδιά.
3. Η Χρυστάλλα Σωτήρη Βαλιαντή παντρεύτηκε τον Λευτέρη Σιαντάνη από τη 
Ξυλοφάγου και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Σωτήρη, β. τον Αντρέα και γ. τη Μαρία
3α. Ο Σωτήρης Λευτέρη Σιαντάνη νυμφεύτηκε την Αυστραλέζα Fiona και
δεν απέκτησαν ακόμη παιδιά.
3β. Ο Αντρέας Λευτέρη Σιαντάνη νυμφεύτηκε την Αυστραλέζα Nedena
και δεν απέκτησαν ακόμη παιδιά.
3γ. Η Μαρία Λευτέρη Σιαντάνη παντρεύτηκε τον Αυστραλό Andrew και
απέκτησαν ένα παιδί την Αριάνα.
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4. Ο Νίκος Σωτήρη Βαλιαντή παντρεύτηκε την Βιβή Αναγνώστου από την Ελλάδα και 
απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. τη Μαρία, β. τη Βάσω, γ. την Άννα, δ. τον Ιγνάτιο.
4α. Η Μαρία Νίκου Σ. Βαλιαντή παντρεύτηκε τον Θεόδωρο από την Ελλάδα και 
απέκτησαν ένα παιδί την Παρασκευή.
4β. Η Βάσω Νίκου Σ. Βαλιαντή παντρεύτηκε τον Λάμπη από την Ελλάδα και δεν 
απέκτησαν παιδιά.
4γ. Η Άννα Νίκου Σ. Βαλιαντή είναι ελεύθερη.
4δ. Ο Ιγνάτιος Νίκου Σ. Βαλιαντή είναι ελεύθερος.
5. Η Δήμητρα Σωτήρη Βαλιαντή παντρεύτηκε τον Παναγιώτη Λαγού από το Βαρώσι 
και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τη Μαρία, β. την Ιλιάδα και γ. τον Κυριάκο.
5α. Η Μαρία Παναγιώτη Λαγού είναι ελεύθερη.
5β. Η Ιλιάδα Παναγιώτη Λαγού παντρεύτηκε τον Ελευθέριο Αντωνίου από τους Εργάτες 
και απέκτησαν ένα παιδί την Ίριδα.
5γ. Ο Κυριάκος Παναγιώτη Λαγού είναι ελεύθερος.
6. Η Αγγέλα Σωτήρη Βαλιαντή παντρεύτηκε τον Γιώργο Χαρίτου από τον Λυθροδόντα 
και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. τη Βασιλική, β. τον Βαλεντίνο, γ. τον Δημήτρη και 
δ. την Άντρια.
6α. Η Βασιλική Γιώργου Χαρίτου είναι ελεύθερη
6β. Ο Βαλεντίνος Γιώργου Χαρίτου είναι ελεύθερος.
6γ. Ο Δημήτρης Γιώργου Χαρίτου είναι ελεύθερος.
6δ. Η Άντρια Γιώργου Χαρίτου είναι ελεύθερη.
7. Η Μαριάννα Σωτήρη Βαλιαντή παντρεύτηκε Βαρωσιώτη και απέκτησαν δύο παιδιά, 
α.τον Γιάννη και β. τον Μάριο.
8. Ο Κωνσταντίνος Σωτήρη Βαλιαντή είναι ελεύθερος.
9. Η Νίκη Σωτήρη Βαλιαντή παντρεύτηκε τον Χρίστο Χατζιη Συμεού από τη Λευκωσία 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τη Χρυσοβαλάντο και β. την Αρετή.
9α. Η Χρυσοβαλάντο Χρίστου Χατζιη Συμεού είναι ελεύθερη.
9β. Η Αρετή Χρίστου Χατζιη Συμεού είναι ελεύθερη.

4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΚΩΣΤΑ ΦΛΟΥΡΗ (Κάκου)
Ο Δημητράκης Κώστα Φλουρή (Κάκου) νυμφεύτηκε την Νίκη από την Τσάδα Πάφου και 
υιοθέτησαν ένα παιδί της αδελφής του Μαρίας Σωτήρη Βαλιαντή από το Κάρμι, 
τη Μαριάννα.

5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΦΟΙΒΟΥ ΚΩΣΤΑ ΦΛΟΥΡΗ (Κάκου)
Ο Φοίβος Κώστα Φλουρή νυμφεύτηκε την Αλεξάντρα από τη Λευκωσία και απέκτησαν 
τέσσερα παιδιά. α. τη Νικολέττα, β. τον Κόκο, γ. τον Κώστα και δ. την Κάτια.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 13. ΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗ (ΑΣΠΡΗΣ)
Ο Γιαννής Ασπρής νυμφεύτηκε την Μυρούν του Δημητρουδκιού από το Κάρμι και 
απέκτησαν τρία παιδιά 1. τον Δημήτρη, 2. την Αναστασία και 3. τον Γιώργο. 
(Προσωπική επικοινωνία με Ελένη Δημήτρη Ασπρή).
Αδέλφια του Γιάννη (Ασπρή) είναι η Μαρία, η Αλισαβού, η Ελένη, η Ευγενία, ο Χριστοφής, 
και ο Νικόλας. (βλέπε οικογένεια αρ. 84. Γιώργου Δημητρίου)
1. Οικογένεια Δημήτρη Γιαννή Ασπρή
Ο Δημήτρης Γιαννή Ασπρή νυμφεύτηκε την Θάλεια Αρέστη Φύσα από το Κάρμι και 
απέκτησαν έξι παιδιά. α. την Χαρίτα, β. τον Γιάννη, γ. την Μυρούλλα, δ, την Ελένη, 
ε. την Μαρία και στ. την Αρέστεια.
2. Η Αναστασία Γιαννή Ασπρή δεν παντρεύτηκε.
3. Οικογένεια Γιώργου Γιαννή Ασπρή
Ο Γιώργος Γιαννή Ασπρή μετανάστευσε στην Αυστραλία και νυμφεύτηκε την εξ Ελλάδος 
Φωφώ και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Γιάννη, β. τον Οδυσσέα και γ. τον Χρίστο

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 14. ΝΙΚΟΛΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ
Ο Νικόλας Τσαγγάρης (Τσαγγαρίδης) νυμφεύτηκε την Ναυσικά Ιωάννου από το Κάρμι και 
απέκτησαν πέντε παιδιά. 1. τον Χριστοφή (Κουρρά), 2. την Ελένη σύζυγο του Δημήτρη 
του Χ’’ Γιώρκη, 3. την Κατινού του Δήμου, 4. τον Δημητρό και 5. τον Οδυσσέα. (Προσωπική 
επικοινωνία με Σωτηρούλλα Αντρέα Πίσσα και Μάρθα Σπύρου Αγαθαγγέλου).
1. Ο Χριστοφής Νικόλα Τσαγγαρίδης (Κουρράς) νυμφεύτηκε την Ευφροσύνη Κωστή 
Παϊκούσιη από το Κάρμι και απέκτησαν έξι παιδιά. α. τον Γιαννή (Γιαλλούρι) β. τον Νικολή, 
γ. την Αναστασία σύζυγο του Αντρέα Φλουρή (Κάκου), δ. την Αγλαΐα, ε. την Χρυσταλλού 
σύζυγο του Δημήτρη του Πιέρου και στ. τον Αντρέα (Παμπορούϊν).
1α. Ο Γιαννής Χριστοφή Τσαγγαρίδη (Γιαλλούρι) νυμφεύτηκε την Μαρία Πιερή Μεϊτανή 
από το Κάρμι και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 1. την Αντρούλλα. 2. την Φρόσω, 3. τον Αντρέα 
και 4. την Σωτηρούλλα.
1α1. Η Αντρούλλα Γιαννή Χριστοφή Τσαγγαρίδη παντρεύτηκε τον Νίκο Τάκη Γεωργίου 
από το Κάρμι και απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Γιάννα, β. τον Τάκη και γ. τον Μάριο.
1α1α. Η Γιάννα Νίκου Τάκη παντρεύτηκε τον Σάββα Γιαννή Σάββα Χαραλάμπους από το 
Κάρμι και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Αλέξανδρο και 2. την Άντρια.
1α1β. Ο Τάκης Νίκου Τάκη νυμφεύτηκε την Ιταλίδα Rows και απέκτησαν δύο παιδιά. 
1. τον Αντόνιο και 2. τον Νικόλα.
1α2. Η Φρόσω Γιαννή Χριστοφή Τσαγγαρίδη παντρεύτηκε τον Κύπρο Μιχάλη 
Τραμουντανέλλη από το Τριμίθι και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τη Μαρία, β. τον Μιχάλη 
και γ. τον Γιάννο.
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1α2α. Η Μαρία Κύπρου Τραμουντανέλλη παντρεύτηκε τον Παύλο Τακή ΧατζιηΝικολάτζιη 
από τη Θέρμια Κερύνειας και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. την Πολίνα και 2. τον Κύπρο.
1α2β. Ο Μιχάλης Κύπρου Τραμουντανέλλη νυμφεύτηκε την Μαρία Νικόλα Φαντάρου από 
το Κάρμι και απέκτησαν ένα παιδί τον Νικόλα.
1α2γ. Ο Γιάννος Κύπρου Τραμουντανέλλη νυμφεύτηκε την Temea από την Ουγγαρία και 
απέκτησαν ένα παιδί την Λαρίσσα.
1α3. Η Σωτηρούλλα Γιαννή Χριστοφή Τσαγγαρίδη παντρεύτηκε τον Αντρέα Μάρκου 
Πίσσα (βλ. οικογένεια Μάρκου Κωστή Λάμπρου (Πίσσα)
1α4. Ο Αντρέας Γιαννή Χριστοφή Τσαγγαρίδη νυμφεύτηκε την Μάρω Δημήτρη Γιαννή 
Γιωρκάτζιη από το Κάρμι και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. την Δήμητρα και 2. τον Γιάννο.
1α4α. Η Δήμητρα Αντρέα Γιαννή Τσαγγαρίδη παντρεύτηκε τον Αντρέα και απέκτησαν 
δύο παιδιά. 1. τη Μαρία και 2. την Δέσποινα.
1β. Ο Νικολής Χριστοφή Τσαγγαρίδης νυμφεύτηκε την Καλλιόπη από τον Καραβά και 
απέκτησαν πέντε παιδιά, α. τον Χριστόφορο, β. τον Σταύρο, γ. τον Γιαννάκη, δ. τον Πανίκο 
και ε. την Ελένη.
1γ. Η Αναστασία Χριστοφή Τσαγγαρίδη, παντρεύτηκε τον Αντρέα Κώστα Φλουρή 
(βλέπε οικογένεια Αντρέα Κώστα Φλουρή (Κάκου).
1δ. Η Αγλαΐα Χριστοφή Τσαγγαρίδη παντρεύτηκε τον τον Άγγλο John και απέκτησαν δύο 
παιδιά, α. την Μαίρη και β. τον Ανδρέα.
1ε. Η Χρυσταλλού Χριστοφή Τσαγγαρίδη μετανάστευσε στην Αγγλία και παντρεύτηκε 
πρώτα τον Δημήτρη Πιερή Τσιητή από το Κάρμι και απέκτησαν ένα παιδί τον Χριστάκη και 
με τον δεύτερο σύζυγο τον Λορέντζο απέκτησαν ακόμα ένα παιδί την Φρόσω.
1στ. Ο Αντρέας Χριστοφή Τσαγγαρίδης μετανάστευσε στην Αγγλία.
2. Η Ελένη Νικόλα Τσαγγαρίδη παντρεύτηκε τον Δημήτρη του Χ’’ Γιώρκη
(βλ. οικογένεια αρ. 18. Δημήτρη Χ’’ Γιώρκη)
3. Η Κατινού Νικόλα Τσαγγαρίδη παντρεύτηκε τον Δήμο Γιαννάκη από το Κάρμι και 
απέκτησαν έξι παιδιά. α. τον Γιαννή και β. τον Δημήτρη, γ. τον Χρίστο (Αλουπό), δ. την Αγλαΐα, 
ε. την Στυλιανή και στ. την Ευγενία. (Βλέπε οικογένεια αρ. 60. Δήμου Γιαννάκη)
4. Ο Δημητρός Νικόλα Τσαγγαρίδης νυμφεύτηκε την Μαρία Νικόλα Παντελή Δράκου 
από τον Άγιο Γεώργιο και απέκτησαν δύο παιδιά α. τον Νίκο και β. την Ναυσικά.
5. Ο Οδυσσέας Νικόλα Τσαγγαρίδης μετανάστευσε στην Ελλάδα.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ.15. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΚΟΛΗ (ΚΩΦΟΣ)
Ο Χριστόδουλος Κκολή νυμφεύτηκε πρώτα την Μαρία Σκούλλου από τον Άγιο Γεώργιο 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α.την Αντρονίκη και β. τον Σάββα και με την δεύτερη σύζυγο 
Κατερίνα Παπανικολάου απέκτησαν οκτώ παιδιά, τους α. Μαρία, β. Ελλού, γ. Φρόσω, 
δ. Λευκού, ε. Νικόλα, στ. Ξένια, ζ. Δέσποινα και η. Πανίκκο. 
(Προσωπική επικοινωνία με Αντρονίκη Χριστόδουλου Κκολή).

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 16. ΓΙΩΡΚΗ ΦΛΟΚΚΑ
Ο Γιωρκής Φλοκκά νυμφεύτηκε την Μαριού... και απέκτησαν οκτώ παιδιά.
α. την Ευφροσύνη, 2. την Ελένη, 3. τον Αλέξη, 4. την Χρυσταλλού (Τταλασού),
5. την Αντριανού, 6. την Αναστασία, 7. τον Κώστα και 8. τον Σάββα. 
(Προσωπική επικοινωνία με Σωτηρούλλα Αντρέα Πίσσα, Αγαθούλλα Αντρέα Ασιήκκη 
και Γιώργο Σάββα Φλοκκά).
1. Η Ευφροσύνη Γεωργίου Φλοκκά παντρεύτηκε τον Πιερή Κυριάκου Μεϊτανή και 
απέκτησαν πέντε παιδιά. α. τον Μιχάλη, β. τον Γιάννη, γ. τον Γιώργο, δ. τον Δημήτρη και 
ε. την Μαρία. (Βλέπε οικογένεια αρ. 64, Πιερή Κυριάκου Μεϊτανή)
2. Η Ελένη Γεωργίου Φλοκκά παντρεύτηκε τον Κωστή Χαραλάμπους (Σκοτεινιώτη) 
από τα Φτέρυχα και απέκτησαν ένα παιδί την Αντριανή (βλέπε οικογένεια αρ. 1. Αντρέα 
Γεωργίου (Σιαηλή)).
3. Ο Αλέξης Γεωργίου Φλοκκά νυμφεύτηκε την Χριστινού Θεοδούλου από τα Φτέρυχα 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Κώστα και β. την Αντριανού.
3α. Ο Κώστας Αλέξη Φλοκκά νυμφεύτηκε την Άννα Χ’’ Αντώνη από τη Λάπηθο και 
απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Χριστίνα, β. τον Αλέξη και γ. την Αθηνά.
3β. Η Αντριανού Αλέξη Φλοκκά παντρεύτηκε τον Χαράλαμπο Σοφόκλη Χ’’ Στεφανή 
(Σπανό) (βλ. οικ. αρ. 9. Σοφόκλη Χ’’ Γιαννάκη).
4. Η Χρυσταλλού (Τταλασού) Γιωρκή Φλοκκά παντρεύτηκε τον Αναστάση Κυπρή 
Τσαγγαρίδη από το Κάρμι και απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Χαριτού, β. την Αθηνά και 
γ. την Μαρία. (βλ. οικ. αρ. 24, Αναστάση Κυπρή Τσαγγαρίδη).
5. Η Αντριανού Γεωργίου Φλοκκά παντρεύτηκε τον Πιερή Κωστή Τσιητή (Πιέρο)  
από το Τριμίθι και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. τον Δημήτρη, β. τον Σωτήρη, 
γ. την Φροσού και δ. την Αγαθούλλα. (βλέπε οικογένεια αρ. 17, Πιερή Κωστή Τσιητή).
6. Η Αναστασία Γιωρκή Φλοκκά παντρεύτηκε τον Παναγιώτη Χαραλάμπους από 
το Τριμίθι και δεν απέκτησαν παιδιά.
7. Ο Κωστής Γιωρκή Φλοκκά χάθηκε στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο στην Ελλάδα και 
δεν ήταν νυμφευμένος.
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8. Ο Σάββας Γιωρκή Φλοκκά νυμφεύτηκε την Χρυσταλλού Μιχαήλ Πεγλή από το Κάρμι
και απέκτησαν έξι παιδιά. α. την Ελένη, β. την Ερηνιά, γ. τον Σωτήρη, δ. τον Δημήτρη, 
ε. την Μαρούλλα και στ. τον Γιώργο.
8α. Η Ελένη Σάββα Φλοκκά παντρεύτηκε τον Οδυσσέα Κυριάκου Γερμανού
(βλ. οικ. αρ. 58, Κυριάκου Γερμανού)
8β. Η Ερηνιά Σάββα Φλοκκά παντρεύτηκε τον Στέλιο Κτωρίδη από την Αγλαντζιά και 
δεν απέκτησαν παιδιά.
8γ. Ο Σωτήρης Σάββα Φλοκκά νυμφεύτηκε την Αντρούλλα Χριστοφή από την Αγλατζιά 
και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Χριστόφορο και 2. την Χρυστάλλα.
8δ. Ο Δημήτρης Σάββα Φλοκκά νυμφεύτηκε την Ξένια Ευριβιάδη Λάμπρου από το Κάρμι 
και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Ευριβιάδη και 2. τον Σάββα.
8ε. Η Μαρούλλα Σάββα Φλοκκά παντρεύτηκε τον Αρχιμίδη Νικολάου από την Κυνούσα 
Πάφου και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Νίκο, και 2. τον Χρίστο.
8στ. Ο Γιώργος Σάββα Φλοκκά νυμφεύτηκε την Ελένη Αντρέα Σωκράτους από τα Σπήλια 
και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Σάββα και 2. τον Αντρέα.
8στ1. Ο Σάββας Γεωργίου Φλοκκά νυμφεύτηκε την Μύρια Καλλή από το Παλαιχώρι και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Αντώνη και β. τη Δανάη.
8στ2. Ο Αντρέας Γεωργίου Φλοκκά νυμφεύτηκε την Θεοδώρα Δημητρίου από το Καϊμακλί 
και απέκτησαν ένα παιδί τον Γιώργο.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 17. ΠΙΕΡΗ ΚΩΣΤΗ ΤΣΙΗΤΗ (ΠΙΕΡΟΣ)
Αδέλφια του Πιερή Κωστή Τσιητή είναι οι: 1. Φιλάρετος, 2. Ευριπίδης (Γρίλλος) 3. Παναής, 
4. Μαριού και 5. Μυρού.
Ο Πιερής Κ. Τσιητής (Πιέρος) νυμφεύτηκε την Αντριανή Γεωργίου Φλοκκά από το Κάρμι 
και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 1. τον Δημήτρη, 2. τον Σωτήρη, 3. την Φροσού και 
4. την Αγαθούλλα. (Προσωπική επικοινωνία με Αγαθούλλα Αντρέα Ασιήκκη).
1. Ο Δημήτρης Πιερή Κ. Τσιητή δεν απέκτησε δική του οικογένεια.
2. Ο Σωτήρης Πιερή Κωστή Τσιητή νυμφεύτηκε την Αντρούλλα Παρασκευά από τη 
Λάπηθο και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τη Μαρία, β. την Ιωάννα, και γ. τον Λουκά.
3. Η Φροσού Πιερή Κωστή Τσιητή παντρεύτηκε τον Αντρέα Σεκκίδην (Βόγγο) από την 
Κερύνεια και δεν απέκτησαν παιδιά.
4. Η Αγαθούλλα Πιερή Κωστή Τσιητή παντρεύτηκε τον Αντρέα Ασιήκκη από την 
Σκυλλούρα και απέκτησαν πέντε παιδιά. α. την Άντρη, β. τον Τάσσο, γ. τον Γιώργο, 
δ. τον Μάριο και ε. τον Παναγιώτη.
4α. Η Άντρη Αντρέα Ασιήκκη παντρεύτηκε τον Μαρίνο Σάββα Επιφάνα από το 
Παλιομέτοχο και απέκτησαν ένα παιδί τον Γιάννο.
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4β. Ο Τάσσος Αντρέα Ασιήκκη νυμφεύτηκε την Άνθη Φιλιππίδη από την Κυπερούντα και 
απέκτησαν πέντε παιδιά. 1. τον Παναή, 2. τον Αντρέα, 3. τη Θεοφίλη, 4. τον Ραφαήλ, 
και 5. την Αγάθη.
4β1. Ο Παναής Τάσσου Αντρέα νυμφεύτηκε Ελληνίδα και απέκτησαν ένα παιδί 
την Ηλεκτράνθη.
4γ. Ο Γιώργος Αντρέα Ασιήκκη νυμφεύτηκε την Στέλλα από τα Κατύδατα και απέκτησαν 
ένα παιδί τον Μιχαήλ Άγγελο.
4δ. Ο Μάριος Αντρέα Ασιήκκη νυμφεύτηκε την Χρυστάλλα Παναή από την Αυλώνα 
και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 1. τον Παναή, 2. τον Αντρέα, 3. τον Νεκτάριο και 
4. τον Ορέστη.
4ε. Ο Παναγιώτης Αντρέα Ασιήκκη νυμφεύτηκε την Μαρίνα από την Αλάμπρα και 
απέκτησαν ένα παιδί τον Αντρέα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 18. Χ’’  ΓΙΩΡΚΗ Χ’’ ΔΗΜΗΤΡΗ
Παιδιά του Χ’’ Γιώρκη ήταν: 1. ο Δημήτρης και 2. η Ξενού σύζυγος του Νικόλα (Πέτρου) 
Νικηφόρου. (Προσωπική επικοινωνία με Μαρία Δημήτρη Ιωάννου, Γιάννη Γεωργίου 
Νικηφόρου, Νίκο Αριστοδήμου Δημητρίου και Χρίστο Γεωργίου Χ’’ Ευαγγέλου).
1. Οικογένεια Δημήτρη Χ΄΄ Γιώρκη
Ο Δημήτρης Χ’’ Γιώρκη νυμφεύτηκε την Ελένη Νικόλα Τσαγγαρίδη από το Κάρμι και 
απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. την Ναυσικά, β. τον Αριστόδημο, γ. τον Πάτροκλο, και 
δ. τον Νικόλα.
1α. Η Ναυσικά Δημήτρη Χ’’ Γιώρκη παντρεύτηκε τον Γιώργο Χ’’ Ευαγγέλου (Νυχτοπάτη) 
από το Κάρμι (βλέπε οικογένεια αρ. 70, Γιώργου Γιαννή Χ’’ Ευαγγέλου Νυχτοπάτη).
1β. Ο Αριστόδημος Δημήτρη Χ’’ Γιώρκη νυμφεύτηκε την Ελένη Νικόλα Χ’’ Κώστα από το 
Κάρμι και απέκτησαν πέντε παιδιά. 1. τον Γιάννη, (ήρωας του 1974) 2. τον Δημήτρη, 
3. τον Νίκο, 4. τη Μαρία και 5. τον Αντρέα.
1β1. Ο Γιάννης Αριστοδήμου ΔημήτρηΧ’’ Γιώρκη είναι πεσόντας του πολέμου 1974 και δεν 
απέκτησε οικογένεια. (Τα οστά του βρέθηκαν στο Συχαρί και τάφηκε στα Λατσιά).  
Έχει κυρηχθεί από την πολιτεία ήρωας που έδωσε τη ζωή του για την ελευθερία  
της πατρίδος του). Το Προσφυγικό Σωματείο Κάρμι και το Κοινοτικό Συμβούλιο Καρμίου, 
τιμούν την μνήμη του Γιάννη και τον κυρήσσουν άξιο τέκνο της κοινότητας Καρμίου.
1β2. Ο Δημήτρης Αριστόδημου Δημήτρη Χ’’ Γιώρκη νυμφεύτηκε την Έλλη Ππάσιου 
καταγωγή από Λυθροδόντα και τώρα στα Λατσιά και απέκτησαν δύο παιδιά.  
α. την Ειρήνη και β. τον Άριστο.
1β2α. Η Ειρήνη Δημήτρη Αριστοδήμου παντρεύτηκε τον Παναγιώτη Κωνσταντίνου 
από την Αγία Βαρβάρα Λευκωσίας και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Δημήτρη και 
2. τον Σωτήρη.
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1β2β. Ο Άριστος Δημήτρη Αριστοδήμου νυμφεύτηκε την Έλενα Κάρμενου από την 
Έγκωμη Λευκωσίας και απέκτησαν δύο παιδιά τους 1. Δημήτρη και 2. Λούκα.
1β3. Ο Νίκος Αριστόδημου Δημήτρη Χ’’ Γιώρκη νυμφεύτηκε την Μαίρη Αντρέα Παύλου 
καταγωγή από Ορούντα και Όρκα και τώρα στην Αγλαντζιά και απέκτησαν τρία παιδιά.
 α. τον Αντρέα, β. τον Αρίστο και γ. τον Στέλιο.
1β3α. Ο Αντρέας Νίκου Αριστοδήμου νυμφεύτηκε την Πέτια Λαζάροβα από Σόφια 
Βουλγαρίας και απέκτησαν δύο παιδιά 1. τον Νικόλα και 2. τον Φίλιππο.
1β3β. Ο Αρίστος Νίκου Αριστοδήμου νυμφεύτηκε τη Μαρία Νουρίεβα από Τασκένδη 
Ουζμπεκιστάν, και απέκτησαν ένα παιδί τον Νόε.
1β3γ. Ο Στέλιος Νίκου Αριστοδήμου είναι ελεύθερος.
1β4. Η Μαρία Αριστόδημου Δημήτρη Χ’’ Γιώρκη παντρεύτηκε τον Νεόφυτο Σπανού από 
την Κυρά Μόρφου και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Έλενα και β. την Χριστιάνα.
1β4α. Η Έλενα Νεόφυτου Σπανού παντρεύτηκε τον Γιώργο Χριστάκη Κυριλλή από το 
Τριμίθι και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Μάριο και 2. την Ραφαέλλα.
1β4β. Η Χριστιάνα Νεόφυτου Σπανού παντρεύτηκε τον Σάββα Ιωάννου από τον Στρόβολο 
και απέκτησαν ένα παιδί τον Αντρέα.
1β5. Ο Αντρέας (Άντρος) Αριστόδημου Δημήτρη Χ’’ Γιώρκη νυμφεύτηκε την Φάνη 
Εξαδάκτυλου από Πέρα Χωριό Νήσου και απέκτησαν πέντε παιδιά. α.τον Γιάννη, 
β. τον Κυριάκο, γ. τον Άριστο, δ. τον Μάριο και ε. τον Δημήτρη.
1β5α. Ο Γιάννης Άντρου Αριστοδήμου νυμφεύτηκε την Έλενα Ιωάννου από τη Νήσου.
1γ. Ο Πάτροκλος Δημήτρη Χ’’ Γιώρκη νυμφεύτηκε την Ερασμία Αχιλλέως από το Κάρμι και 
απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Μάρκο, 2. τη Μαρία και 3. την Ελένη.
1γ1. Ο Μάρκος Πατρόκλου Δημήτρη Χ’’ Γιώρκη νυμφεύτηκε την Γιάννα Δημητρίου από 
την Ελλάδα και απέκτησαν δύο παιδιά α. τον Αλέξη και β. τον Μάριο.
1γ1α. Ο Αλέξης Μάρκου Πατρόκλου Δημητρίου νυμφεύτηκε την Πατρίσια από τη 
Σλοβακία και απέκτησαν ένα παιδί τη Νεφέλη.
1γ2. Η Μαρία Πατρόκλου Δημητρίου παντρεύτηκε τον Δημήτρη Χ’’ Χριστοφή από το 
Κάρμι (βλ. οικογένεια αρ. 54. Γιαννή Χ’’ Χριστοφή Ζιπιτή)
1γ3. Η Ελένη (Νίτσα) Πατρόκλου Δημητρίου παντρεύτηκε τον Βαγγέλη Αντρέα Ευαγγέλου 
Φυλακτή (βλ. οικογένεια αρ. 27. Ευάγγελου Φυλακτή)
1δ. Ο Νικόλας Δημήτρη Χ’’  Γιώρκη νυμφεύτηκε την Μαργαρίτα από Λονδίνο και 
απέκτησαν ένα παιδί τον Τζίμη.
2. Οικογένεια Ξενούς Χ’’ Γιώρκη
Η Ξενού Χ’’ Γιώρκη νυμφεύτηκε τον Νικόλα (Πέτρο) Νικηφόρου 
(βλέπε οικ. αρ. 62. Νικόλα (Πέτρου) Νικηφόρου.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 19.
ΑΧΙΛΛΕΑ ΓΙΑΝΝΗ Χ’’ ΗΡΑΚΛΕΙΤΗ (ΧΙΛΛΗΣ)
Αδέλφια του Αχιλλέα Γιαννή (Χιλλή) ήταν οι 2. Στάθης (βλέπε οικογένεια αρ.19, Στάθη 
Γιαννή Χ’’ Ηρακλείτη), 3. Σοφία (σύζυγος Γιαννή Κούρμουζου, (Γιάλη Γιάλη) (βλέπε οικ. 
αρ. 38, Γιαννή Κούρμουζου ( Γιάλλη Γιάλη), 4. Μαριού (μητέρα του Νικολή του Γιαννακού.) 
5. Δέσποινα σύζυγος του Παπάδημήτρη (βλέπε οικογένεια αρ. 50, Δημήτρη Μάρκου). 
(Προσωπική επικοινωνία με Μαρία Δημήτρη Ιωάννου και Δώρα Μιλτιάδη Πιερή).

1. Ο Αχιλλέας Γιαννή (Χιλλής) νυμφεύτηκε την Μαρία του Ξερού από το Κάρμι 
και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. τον Αντρέα, β. την Ερασμία, γ. τον Νίκο και 
δ. την Περσεφόνη.
1α. Ο Αντρέας Αχιλλέα Γιαννή νυμφεύτηκε την Μαρουλλού Κλεάνθους (Κλιάτζιη) από το 
Κάρμι και απέκτησαν δύο παιδιά, α. την Ελένη και β. την Θεοδώρα.
1α1. Η Ελένη Αντρέα Αχιλλέως παντρεύτηκε τον Μιχαλάκη Παχίτη από την Παναγιά 
Πάφου και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τη Μαρία και 2. την Νάσια.

1α2. Η Θεοδώρα Αντρέα Αχιλλέως παντρεύτηκε τον Μιλτιάδη Δημητρίου Πιερή 
(βλ. οικογένεια αρ. 64, Πιερή Μεϊτανή).
1β. Η Ερασμία Αχιλλέα Γιαννή παντρεύτηκε τον Πάτροκλο Δημήτρη Χ΄΄ Γιώρκη 
(βλ. οικογένεια αρ. 18, Δημήτρη Χ’’ Γιώρκη).
1γ. Ο Νίκος Αχιλλέα Γιαννή νυμφεύτηκε την Χρυστάλλα Ευτυχίου Χαραλάμπους 
από το Κάρμι και απέκτησαν πέντε παιδιά. α. τον Μάριο, β. τον Ευτύχιο, γ. τον Αχιλλέα, 
δ. την Ελένη, και ε. τον Αντρέα.
1δ. Η Περσεφόνη Αχιλλέα Γιαννή παντρεύτηκε τον Χαράλαμπο Λάζαρου Κούρμουζου 
από το Κάρμι (βλ. οικογένεια αρ. 38, Γιώργου Κούρμουζου).

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (Σταχής) ΓΙΑΝΝΗ Χ’’ ΗΡΑΚΛΕΙΤΗ
Ο Ευστάθιος (Σταχής) Γιαννή Χ’’ Ηρακλείτη νυμφεύτηκε την Δέσποινα Πετρή Σέργη και 
απέκτησαν τρία παιδιά τους α. Μαρία, β. Γιάννη και γ. Κώστα.
3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΦΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗ Χ’’ ΗΡΑΚΛΕΙΤΗ
Η Σοφία Γιαννή Χ’’ Ηρακλείτη παντρεύτηκε τον Γιαννή Κούρμουζου (Γιάλη Γιάλη) 
βλέπε οικογένεια αρ. 38. Γιαννή Κούρμουζου (Γιάλη Γιάλη)
4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΙΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗ Χ’’ ΗΡΑΚΛΕΙΤΗ
Η Μαριού Γιαννή Χ’’ Ηρακλείτη παντρεύτηκε τον Γιώργο Γιαννακού (Κακαρή) 
(βλέπε οικογένεια αρ. Γιώργου Γιαννακού) (Κακαρή).

5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗ Χ’’ ΗΡΑΚΛΕΙΤΗ
Η Δέσποινα Γιαννή Χ’’ Ηρακλείτη παντρεύτηκε τον Δημήτρη Μάρκου (Παπαδημήτρης) 
(βλέπε οικογένεια αρ. 50. Δημήτρη Μάρκου).
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 20. ΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΙΛΛΗΣ)
Ο Γιαννής Γεωργίου (Κίλλης) νυμφεύτηκε την Άννα Γιαννάκη από το Κάρμι και απέκτησαν 
τρία παιδιά. 1. τον Γιώργο, 2. την Ελένη και 3. τη Μαρία. (Προσωπική επικοινωνία 
με Γιάννη Γεωργίου Ιωάννου)
1. Ο Γιώργος (Γιωρκής) Γιαννή Κίλλη νυμφεύτηκε την Νάσω Τάρρου από το Κάρμι 
και απέκτησαν πέντε παιδιά. α. τον Νίκο, β. την Λένια, γ. τον Ιωάννη (Νάκη), δ. τον Αντρέα 
και ε. την Θάλεια.
1α. Ο Νίκος δεν πρόφθασε να κάνει δική του οικογένεια αφού πέθανε σε νεαρή ηλικία.
1β. Η Λένια παντρεύτηκε τον Αντρέα Νικολάου από τον Γερόλακκο και απέκτησαν 
τρία παιδιά. 1. τη Νάσω. 2. τον Νικόλα και 3. την Γεωργία.
1β1. Η Νάσω παντρεύτηκε τον Μιχάλη Αντρέα από τη Λευκωσία και απέκτησαν 
δύο παιδιά. α. την Ευριδίκη και β. τον Αντρέα.
1β3. Η Γεωργία παντρεύτηκε τον Παύλο Κοτσώνη από τη Λεμεσό και απέκτησαν 
δύο παιδιά. α. τον Λένο και β. τη Ροδίνα.
1γ. Ο Ιωάννης (Νάκης) νυμφεύτηκε την Αντρούλλα Ματθαίου από την Λάρνακα και 
απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Γιώργο, 2. τον Μάριο και 3. τον Χρίστο.
1δ. Ο Αντρέας νυμφεύτηκε την Νίτσα Παντελή από τον Στρόβολο και απέκτησαν τέσσερα 
παιδιά. 1. την Ειρήνη, 2. την Άντρη, 3. τον Γιώργο και 4. την Παντελίτσα.
1δ1. Η Ειρήνη παντρεύτηκε τον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου από την Αγλαντζιά και 
απέκτησαν ένα παιδί τον Χάρη.
1δ2. Η Άντρη παντρεύτηκε τον Αντρέα Ελευθερίου από τον Μαραθόβουνο και απέκτησαν 
ένα παιδί την Έλενα.
1ε. Η Θάλεια παντρεύτηκε τον Πάμπο Αττιπά από το Πραστιό Μόρφου και απέκτησαν 
τέσσερα παιδιά. 1. τη Νάσω, 2. τον Γιώργο, 3. την Αγγέλα και 4. τον Νικόλα.
1ε1. Η Νάσω παντρεύτηκε τον Δημήτρη Παπασοφοκλή από τα Πυργά Αμμοχώστου και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Θάλεια και β. την Αντρούλλα.
1ε2. Ο Γιώργος νυμφεύτηκε την Αντωνία Δημητρίου από την Πηγή Αμμοχώστου και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Χαράλαμπο και β. την Άννα.
2. Η Ελένη Γιαννή (Κίλλη) παντρεύτηκε τον Νικόλα Αθανάση (Τατσίζη) από το Κάρμι 
(βλέπε οικογένεια αρ. 104, Νικόλα Αθανάση Χρίστου) και απέκτησαν τρία παιδιά. 
α. τη Σωτηρούλλα, β. τον Αντρέα και γ. την Ευγενία.
2α. Η Σωτηρούλλα Νικόλα Αθανάση παντρεύτηκε τον Αντώνη Ρούσου από το Πέλλαπαϊς 
Κερύνειας και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 1. τον Χρίστο, 2. τον Νικόλα, 3. την Ελένη 
και 4. τη Μαρία.
2β. Ο Αντρέας Νικόλα Αθανάση δεν απέκτησε δική του οικογένεια.
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2γ. Η Ευγενία Νικόλα Αθανάση παντρεύτηκε τον Νίκο εξ Ελλάδος και απέκτησαν 
ένα παιδί τον Δημήτρη.
3. Η Μαρία Γιαννή Κίλλη παντρεύτηκε τον Αναστάση Καλουρκώτη (Στασή) από την 
Καλογραία Κερύνειας και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Γιωργούλλα και β. τον Αντρέα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 21. ΝΙΚΟΛΑ ΝΤΑΡΡΟΥ
Ο Νικόλας Ντάρρος νυμφεύτηκε την Ευθαλία Γιάγκου Μιτίδη από το Κάρμι και απέκτησαν 
δύο παιδιά. 1. τη Νάσω και 2. τη Μαρούλλα.
(Προσωπική επικοινωνία με Γιάννη Γεωργίου Ιωάννου και Αντρούλλα Κώστα Κουλαφέτη).
1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΑΣΩΣ ΝΙΚΟΛΑ ΝΤΑΡΡΟΥ
Η Νάσω Νικόλα Ντάρρου παντρεύτηκε τον Γεώργιο Γιαννή Κίλλη από το Κάρμι 
(βλέπε οικογένεια αρ.20. Γιαννή Γεωργίου Κίλλη).
2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΟΥΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑ ΝΤΑΡΡΟΥ
Η Μαρούλλα Νικόλα Ντάρρου παντρεύτηκε τον Ηλία Σατραζάμη από το Κάρμι 
(βλέπε οικογένεια αρ. 22, Ηλία Χριστοδούλου Σατραζάμη).

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 22. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΤΡΑΖΑΜΗ
Ο Χριστόδουλος Σατραζάμης νυμφεύτηκε την Ευανθία από το Κάρμι και απέκτησαν πέντε 
παιδιά, 1. τη Μαρία, 2. τον Λάζαρο, 3.τον Ηλία, 4. την Άννα και 5.τον Αντρέα (Κολιαντρής) 
(Προσωπική επικοινωνία με Αντρούλλα Κώστα Κουλαφέτη).
1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΤΡΑΖΑΜΗ
Η Μαρία Χριστοδούλου Σατραζάμη παντρεύτηκε τον Νικολάτζιη από την Αγλαντζιά και 
απέκτησαν έξι παιδιά. 1.τον Αλέκκο, 2. την Ελένη (Λούλλα) 3. τον Κώστα, 4. τον Αντρέα, 
5.την Χριστούλλα και 6. την Ευανθία.
2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΤΡΑΖΑΜΗ
Ο Λάζαρος Χριστοδούλου Σατραζάμη νυμφεύτηκε την Χαραλαμπία (Χαμπού) από την 
Αγλαντζιά και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Χριστόδουλο και 2. την Αστέρω.
3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΗΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΤΡΑΖΑΜΗ
Ο Ηλίας Χριστοδούλου Σατραζάμη, νυμφεύτηκε την Μαρούλλα Νικόλα Ντάρρου από το 
Κάρμι και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. την Αντρούλλα και 2. τον Νίκο.
4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΤΡΑΖΑΜΗ
Η Άννα Χριστοδούλου Σατραζάμη παντρεύτηκε τον Μιχάλη Μουστούκκη από την 
Αγλαντζιά και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Στέλιο, 2. την Ευανθία και 3. τον Τάκη.
5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΤΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΤΡΑΖΑΜΗ
Ο Αντρέας Χριστοδούλου Σατραζάμης (Κολιαντρής) νυμφεύτηκε την Ελένη 
από την Αγλαντζιά και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Κωστή, 2. τη Χαρίκλεια (Λίλια) 
και 3. τον Ευάνθιο (Άθως).
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 23. ΚΩΣΤΑ ΛΙΑΤΣΟΥ
Ο Κώστας Λιάτσος νυμφεύτηκε την Μαρία Γιαννάκη (αδελφή του Δήμου Γιαννάκη) και 
απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Αλέξη και 2. την Ελένη και τον Ιωάννη. 
(Προσωπική επικοινωνία με Σάββα Γεωργίου Σάββα).
1. Ο Αλέξης Κ. Λιάτσος δεν παντρεύτηκε.
2. Η Ελένη Κ. Λιάτσου παντρεύτηκε τον Κώστα Τραμουντανέλλη από το Τριμίθι και 
δεν απέκτησαν παιδιά.
3. Ο Ιωάννης Κωστή Λιάτσος νυμφεύτηκε την Κακουλλού Τυρίμου από το Επισκοπειό 
Λευκωσίας και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Γιώργο και β. τη Μάρω.
3α. Ο Γιώργος Ιωάννη Λιάτσου νυμφεύτηκε την Κατίνα από το Βαρώσι και απέκτησαν 
τρία παιδιά. 1. τον Ιωάννη, 2. τη Βασιλική και 3. τη Μαρούσα.
3β. Η Μάρω Ιωάννη Λιάτσου παντρεύτηκε τον Γεώργιο Σάββα από τη Λευκωσία και 
απέκτησαν ένα παιδί τον Σάββα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 24. ΚΥΠΡΗ ΤΣΑΓΓΑΡΗ
Παιδιά του Κυπρή Τσαγγαρίδη ήταν οι: 1. Χριστοφής (Έψιερης), 2. Αναστάσης (Τταλάσης) 
3. Λάμπρος (Λαμπρούϊν) και 4. Ελεγκού η μάνα του Κουτσογιωρκή. (Προσωπική 
επικοινωνία με Μάρω Γρηγόρη Ευτυχίου και Ξένια Δημήτρη Φλοκκά.

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΚΥΠΡΗ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗ (ΕΨΙΕΡΗΣ)
Ο Χριστοφής Κυπρή νυμφεύτηκε την Ρήγαινα (αδελφή του Δήμου Γιαννάκη) 
από το Κάρμι και απέκτησαν έξι παιδιά. α. την Μαρία, β. τον Δημήτρη, γ. τον Ευαγόρα, 
δ. τη Μελανή, ε. τη Θεοδώρα και στ. την Ελένη.
1α. Η Μαρία Χριστοφή Κυπρή (Έψιερη) παντρεύτηκε τον Γρηγόρη Κόκκινο από 
τον Άγιο Γεώργιο και απέκτησαν ένα παιδί την Νίκη.
1β. Ο Δημήτρης Χριστοφή Κυπρή Τσαγγαρίδη (Μάειρας) νυμφεύτηκε την 
Ελένη Φλουρέντζου από την Κερύνεια και απέκτησαν έξι παιδιά. α. τον Λοΐζο, 
β. τον Κούλλη, γ. τον Τάκη, δ. τον Νίκο, ε. τον Κώστα και στ. τη Σωτηρούλλα.
1γ. Ο Ευαγόρας Χριστοφή Κυπρή (Έψιερη) Τσαγγαρίδης νυμφεύτηκε την Μαρία Βούρκου 
από τον Άγιο Γεώργιο Κερύνειας και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. τη Φρόσω, 
β. την Ειρήνη, γ. τη Νίτσα και δ. τον Αντρέα (αγνοούμενος 1974)
1δ. Η Μελανή Χριστοφή Κυπρή (Έψιερη) παντρεύτηκε τον Γρηγόρη Τραμουντανέλλη 
από το Τριμίθι και απέκτησαν πέντε παιδιά. α. τη Ρένα, β. τον Δημήτρη, γ. τον Αντρέα, 
δ. τον Πάτροκλο και ε. την Αθανασία.
1ε. Η Θεοδώρα Χριστοφή Κυπρή (Έψιερη) παντρεύτηκε τον Παναγιώτη Ησαΐα από την 
Παλουριώτισσα και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Στέλιο και β. τον Μάριο.
1στ. Η Ελένη Χριστοφή Κυπρή (Έψιερη) παντρεύτηκε τον Χριστόδουλο Ευαγγέλου 
Φυλακτή από το Κάρμι (βλ. οικ. αρ. 27, Ευάγγελου Φυλακτή)
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2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΥΠΡΗ (Τταλάσης)
Ο Αναστάσης Κυπρή (Τταλάσης) νυμφεύτηκε την Χρυσταλλού Γιωρκή Φλοκκά και 
απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Χαριτού σύζυγο του Αγγελή του
Όντετσιη, β. την Αθηνά σύζυγο του Παναή Θωμά από το Καζάφανι
και γ. την Μαρουλλού σύζυγο του Σοφόκλη Γεωργίου από την Αγγαστίνα.
2α. Η Χαριτού Αναστάση Φυλακτή (Τταλάση) παντρεύτηκε τον Αγγελή Κυριάκου Όντετσιη 
και απέκτησαν ένα παιδί την Γιαννούλλα (βλέπε οικογένεια αρ. 29, Κυριάκου Όντετσιη).
2β. Η Αθηνά Αναστάση Φυλακτή (Τταλάση) παντρεύτηκε τον Παναγή Θωμά από το 
Καζάφανι και απέκτησαν επτά παιδιά. α. την Χρυστάλλα, β. την Ελένη, γ. τον Θωμά, 
δ. τον Αναστάση, ε. τον Αντρέα. στ. τον Χαρίτο και ζ. την Σταυρούλλα.
2γ. Η Μαρία Αναστάση Φυλακτή (Τταλάση) παντρεύτηκε τον Σοφόκλη Γεωργίου από την 
Αγκαστίνα και απέκτησαν ένα παιδί τον Αντρέα.

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ (Λαμπρούϊν) ΚΥΠΡΗ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗ
Ο Λάμπρος (Λαμπρούϊν) Κυπρή Τσαγγαρίδη νυμφεύτηκε την Ελένη Κωστή Παϊκούσιη και 
απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Ευριβιάδη, β. τη Χρυσοθέμη και γ. την Ξενού.
3α. Οικογένεια Ευβριβιάδη Λάμπρου Κυπρή
Ο Ευβριβιάδης Λάμπρου νυμφεύτηκε την Χρυσταλλού Γιαννή Χ΄΄ Ηρακλείτη και 
απέκτησαν επτά παιδιά. 1. τον Νίκο, 2. την Ξένια 3. την Ελένη, 4. την Γιαννούλλα, 
5. τον Αντρέα, 6. τον Γιώργο και 7. τον Σωτήρη.
1. Ο Νίκος Ευριβιάδη Λάμπρου νυμφεύτηκε την Χαριτούλλα Ευγενίου από την Αυλώνα 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α.τον Ευγένιο και β. τον Ευριβιάδη.
2. Η Ξένια Ευριβιάδη Λάμπρου παντρεύτηκε τον Δημητράκη Σάββα Φλοκκά
από το Κάρμι (βλ. οικ. αρ, 16, Σάββα Φλοκκά.)
3. Η Ελένη Ευριβιάδη Λάμπρου παντρεύτηκε τον Λιάσο Σωκράτη Κωνσταντίνου από 
Αμμόχωστο και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Σωκράτη και β. τον Νεκτάριο.
4. Η Γιαννούλλα Ευριβιάδη Λάμπρου παντρεύτηκε τον Αντρέα Παντελίδη από την Κλήρου 
και δεν απέκτησαν παιδιά.
5. Ο Αντρέας (Κίκκος) Ευριβιάδη Λάμπρου νυμφεύτηκε την Αντρούλλα Κυριάκου 
Κούτσουλλου από την Αυλώνα και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Χρυστάλλα και 
β. την Μαρία.
6. Ο Γιώργος Ευριβιάδη Λάμπρου νυμφεύτηκε την Κούλλα Σταύρου από το Μάμμαρι και 
απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. τη Μύρια, β. τη Μιχαέλλα, γ. τον Σταύρο και δ. τον Λάμπρο.
7. Ο Σωτήρης Ευριβιάδη Λάμπρου νυμφεύτηκε την Αγνή Αυγουστή από την 
Πλατανιστάσα και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Ευριβιάδη και β. τον Αυγουστή.
3β. Οικογένεια Χρυσοθέμης Λάμπρου Κυπρή
Η Χρυσοθέμη Λάμπρου Κυπρή παντρεύτηκε τον Κωστή Κυπρή (Φαούτα) από το Κάρμι και 
απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 1.τον Ανθούλλη, 2. τον Νίκο, 3. τον Κύπρο και 4. την Γιαννούλλα.
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3γ. Οικογένεια Ξενούς Λάμπρου Κυπρή.
Η Ξενού Λάμπρου Κυπρή παντρεύτηκε τον Ευάγγελο Σολομωνίδη από τη Μόρφου και 
απέκτησαν τρία παιδιά. 1.την Έλλη, 2. τη Στέλλα και 3. τον Νίκο.

4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΛΕΓΚΟΥΣ ΚΥΠΡΗ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗ
Η Ελεγκού Κυπρή Τσαγγαρίδη παντρεύτηκε τον Φυλακτή Παπά και απέκτησαν τέσσερα 
παιδιά τους α. Γιώργο (Κουτσογιωρκής), β. Γιάννη (Σφυριοκόπος), γ. Κυριακού, 
και δ. Μαρία. (βλέπε οικ. αρ. 26, Φυλακτή Παπά).

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 25. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΚΑΙ ΧΡΥΣΤΑΛΛΟΥΣ
Ο Κωνσταντής και η Χρυσταλλού απέκτησαν τρεις θυγατέρες α. την Κυριακού σύζυγο του 
Γιωρκή Φυλακτή (Κουτσογιωρκή) βλέπε οικογένεια αρ.26, Γιώργου Φυλακτή. 
Β. την Αφροδίτη σύζυγο Γιαννή... (δεν απέκτησαν παιδιά.) και γ. της Ελένης συζύγου του 
Νέστωρα από τη Λευκωσία (που επίσης δεν απέκτησαν παιδιά). 
(Προσωπική επικοινωνία με Ελένη Κώστα Πράτσου).

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 26. ΦΥΛΑΚΤΗ ΠΑΠΑ
Ο Φυλακτής Παπά νυμφεύτηκε την Ελεγκού Κυπρή Ταγγαρίδη από το Κάρμι και απέκτησαν 
τέσσερα παιδιά. 1. τον Γιωρκή (Κουτσογιωρκήν) 2. τον Γιαννήν (Σφυριοκόπος), 
3. την Κυριακού (σύζυγο Γιαννή Σάββα Φλουρή) και δ. την Μαρία σύζυγο Σάββα Νικόλα 
Μπαρρή. (Προσωπική επικοινωνία με Ελένη Κώστα Πράτσου, Κυριακού Γιαννή Φυλακτή 
και Χαρίτα Ξενή Γερμανού).
1. Οικογένεια Γιώργου Φυλακτή (Κουτσογιωρκής)
Ο Γιώργος Φυλακτή νυμφεύτηκε την Κυριακού Κωνσταντή από το Κάρμι και απέκτησαν 
τρία παιδιά. α. την Ελένη σύζυγο του Κώστα Νικόλα Πράτσου από τα Φτέρυχα, 
β. τον Ευριβιάδη (Βρικκή) και γ. τον Κωστάκη.
1α. Η Ελένη Γεωργίου Φυλακτή (Κουτσογιωρκή) παντρεύτηκε τον Κώστα Νικολή 
(Πράτσος) από τα Φτέρυχα και απέκτησαν επτά παιδιά. 1. την Χρυστάλλα, 2. τον Γιώργο, 
3. την Δώρα, 4. την Αφροδίτη, 5. τον Νίκο, 6. την Κούλλα και 7. την Γιάννα.
1α1. Η Χρυστάλλα Κώστα Πράτσου παντρεύτηκε τον Γιώργο Τάκη Γεωργίου από το Κάρμι 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Κώστα και β. τον Τάκη.
1α2. Ο Γιώργος Κώστα Πράτσου νυμφεύτηκε την (πρώτη σύζυγος) Σπυρούλλα Σάββα 
από το Καϊμακλί και απέκτησαν δύο παιδιά τους α. Ελένη και β. Ειρήνη. Και με τη δεύτερη 
σύζυγο Όλγα από τη Ρωσία απέκτησαν ένα παιδί την Μαργαρίτα.
1α3. Η Δώρα Κώστα Πράτσου παντρεύτηκε τον Αντρέα Ππασιά από το Τραχώνι Κυθρέας 
και απέκτησαν ένα παιδί την Μαρία.
1α4. Η Αφροδίτη Κώστα Πράτσου παντρεύτηκε τον Γρηγόρη Γεροκώστα από το Καζάφανι 
Κερύνειας και απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Ελένη, β. την Κωνσταντίνα και γ. τον Μιχάλη.
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1α5. Ο Νίκος Κώστα Πράτσου νυμφεύτηκε την Αυγούστα Γιαννή Τάκη από το Κάρμι και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Γλυκερία και β. τον Κωνσταντίνο.
1α6. Η Κούλλα Κώστα Πράτσου παντρεύτηκε τον Πάμπο Κουτσίδη από το Παλαιχώρι και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Παναγιώτη, και β. τον Κωνσταντίνο.
1α7. Η Γιάννα Κώστα Πράτσου παντρεύτηκε τον Σταύρο Μαξιούτη από το Δίκωμο και 
απέκτησαν δύο παιδιά, α. την Έλενα, και β. τον Εμμανουήλ.
1β. Ο Ευριβιάδης (Βρικκής) Γεωργίου Φυλακτή νυμφεύτηκε την Λούλλα… από την 
Λευκωσία και απέκτησαν πέντε παιδιά. 1. τον Γιώργο, 2. την Κούλλα, 3. την Χρύσω, 
4. την Άντρη και 5. την Κωνσταντίνα.
1γ. Ο Κωστάκης Γεωργίου Φυλακτή νυμφεύτηκε την Μάρθα Σπύρου Αγαθαγγέλου 
από το Κάρμι και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. την Αγλαΐα, 2. τον Γιώργο και γ. τον Σπύρο.
1γ1. Η Αγλαΐα Κώστα Γεωργίου παντρεύτηκε τον Αργύρη Μακρή από την Τόχνη και 
απέκτησαν τρία παιδιά, τους α. Μάρθα, β.Νίκη και γ. Ραφαήλ.
1γ2. Ο Γιώργος Κώστα Γεωργίου είναι ελεύθερος.
1γ3. Ο Σπύρος Κώστα Γεωργίου είναι ελεύθερος.
2. Οικογένεια Γιαννή Φυλακτή (Σφυριοκόπος) νυμφεύτηκε την Κυριακού 
Χριστοδούλου (Ττομπούλα) από το Κάρμι και απέκτησαν τρία παιδιά. 
α. την Μελανή σύζυγο του Σωτήρη Κυριάκου Γερμανού (βλέπε οικ. αρ. 58, Κυριάκου 
Καριτζιά Γερμανού.), β. τον Κωστή και γ. τον Φυλακτή.
2α. Η Μελανή Γιαννή Φυλακτή παντρεύτηκε τον Σωτήρη Κυριάκου Καριτζιά
(βλέπε οικογένεια αρ. 58. Κυριάκου Καριτζιά)
2β. Ο Κωστής Γιαννή Φυλακτή νυμφεύτηκε την Μαρούλλα... από την Αγγαστίνα και 
απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Γιάννη, 2. την Κούλλα και 3. την Άντρη.
2γ. Ο Φυλακτής Γιαννή Φυλακτή νυμφεύτηκε την Χρυστάλλα Σπύρου Κουρμουζή από το 
Κάρμι και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Γιάννη και 2. τον Αντρέα.
3. Οικογένεια Κυριακούς Φυλακτή
Η Κυριακού Φυλακτή παντρεύτηκε τον Γιαννή Σάββα Φλουρή από το Κάρμι
(βλέπε οικ. αρ. 11, Σάββα Φλουρή)
4. Οικογένεια Μαρίας Φυλακτή
Η Μαρία Φυλακτή παντρεύτηκε τον Σάββα Νικολή Μπαρρή από το Τριμίθι και απέκτησαν 
τέσσερα παιδιά. α. την Ελένη, β. τον Νίκο, γ. τον Φυλακτή και δ. τον Γιάννη.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 27. ΦΥΛΑΚΤΗ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗ
Ο Φυλακτής Σολομωνίδης είχε παιδιά του 1. τον Ευάγγελο (σύζυγος της Νυμφοδώρας 
Τουμάζου) 2. τον Σολομό σύζυγο της Σουσαννούς Πρωτοπαπά, 3. την Ευφροσύνη σύζυγο 
του Γιάγκου Χρίστου, (Προσωπική επικοινωνία με Μάρω Γρηγόρη Ευτυχίου και Κωστάκη 
Χριστoδούλου Ευαγγέλου).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΦΥΛΑΚΤΗ
Ο Ευάγγελος Φυλακτή απέκτησε τρία παιδιά. α. τον Αντρέα, β. την Ελένη, γ. τον Χριστόδουλο.
1α. Ο Αντρέας Ευαγγέλου Φυλακτή νυμφεύτηκε την Θέκλα από την Χάλκη Ελλάδος και 
απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Βαγγέλη και 2. τον Γιάννη.
1α1. Ο Βαγγέλης Αντρέα Ευαγγέλου νυμφεύτηκε την Ελένη (Νίτσα) Πατρόκλου 
Δημητρίου και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Αντρέα, β. την Πατρίσια και γ. τον Σταύρο.
1α2. Ο Γιάννης δεν απέκτησε ακόμα δική του οικογένεια.
1β. Η Ελένη Ευαγγέλου Φυλακτή παντρεύτηκε τον Σωτήρη Χαραλάμπους (Μίξη) και 
απέκτησαν πέντε παιδιά. 1. την Πέρσα, 2. την Αντρούλλα, 3. την Νυμφοδώρα, 
4. την Μαρούλλα, και 5. τον Άγγελο.(βλ. οικογένεια αρ. 53, Χαράλαμπου Χατζιη Σάββα).
1γ. Ο Χριστόδουλος Ευαγγέλου Φυλακτή νυμφεύτηκε την Ελένη Χριστοφή Κυπρή (Έψιερη) 
από το Κάρμι και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Κωστάκη, 2. την Χρυστάλλα και 3. τη Μάρω.
1γ1. Ο Κωστάκης Χριστοδούλου Ευαγγέλου νυμφεύτηκε την Νίκη Επαμεινώντα από τη 
Λευκωσία και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Ελένη, και β. την Βίκη.
1γ1β. Η Βίκη Κωστάκη Χριστοδούλου παντρεύτηκε τον Ευγένιο Κοβανίδη από Σέρρες 
Ελλάδος και απέκτησαν δύο παιδιά. 1 τον Αλέξανδρο και 2. τον Κώστα.
1γ2. Η Χρυστάλλα Χριστοδούλου Ευαγγέλου παντρεύτηκε τον Σπύρο Αντωνόπουλο 
από τα Καλάβρυτα Ελλάδος και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Θανάση, β. τον Χρίστο 
και γ. τον Κώστα.
1γ2α. Ο Θανάσης νυμφεύτηκε την Ρεβέκκα από την Αυστραλία και απέκτησαν τρία 
παιδιά. 1. τον Αλέξανδρο, 2. την Ίβα και 3. τον Oliver.
1γ2β. Ο Χρίστος νυμφεύτηκε την Daianna από τη Σερβία και απέκτησαν τρία παιδιά. 
1. την Gracie, 2. την Oldtree και 3.τον Jack.
1γ2γ. Ο Κώστας νυμφεύτηκε την Βίκη Αργυρού από τη Λευκάδα Ελλάδος και απέκτησαν 
δύο παιδιά. 1. την Kyra και 2. την Krystal.
1γ3. Η Μάρω Χριστόδουλου Ευαγγέλου παντρεύτηκε τον Γρηγόρη Ευτυχίου Χαραλάμπους 
από το Κάρμι (βλ. οικ. αρ. 53, Ευτύχιου Χαραλάμπους).

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΛΟΜΟΥ ΦΥΛΑΚΤΗ
Ο Σολομός Φυλακτή νυμφεύτηκε την Σουσάννα Πρωτοπαπά και απέκτησαν
ένα παιδί που κατοικεί στη Λάρνακα.
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3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΦΥΛΑΚΤΗ
Η Ευφροσύνη Φυλακτή νυμφεύτηκε τον Γιάγκο Χρίστου και απέκτησαν  πέντε παιδιά. 
α. την Ελένη, β. την Σοφία, γ. την Αθηνά, δ. την Ερπινού και ε. την Δέσποινα.
3α. Η Ελένη Γιάγκου παντρεύτηκε τον Κώστα από τα Πάναγρα Κερύνειας και απέκτησαν  
τρία παιδιά. 1. την Αυγή, 2. τον Αντρέα και 3. τον Γιάγκο.
3β. Η Σοφία Γιάγκου παντρεύτηκε τον Γιώργο Μιχαήλ Αβρραμίδη (Σιαηλή)
(βλέπε οικ. αρ. 1, Γιώργου Μιχαήλ Αβρααμίδη)
3γ. Η Αθηνά Γιάγκου παντρεύτηκε τον Λάρκο Κωστή 
(βλ. οικ. αρ. 69, Λάρκου Κωστή Παϊκούσιη)
3δ. Η Ερπινού Γιάγκου παντρεύτηκε τον Γρηγόρη Γεωργιάδη 
(βλ. οικ. αρ.31, Γιάννη Γεωργιάδη Γεροδάσκαλου)
3ε. Η Δέσποινα (Ππινού) Γιάγκου παντρεύτηκε τον Αποστόλη Πολυδώρου
(βλ. οικ. αρ. 28, Αποστόλη Πολυδώρου (Πολύ)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 28. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ (ΠΟΛΛΗ)
Ο Πολλής είχε τρία παιδιά. 1. τον Αποστόλη, 2. την Ελένη και 3. την Μερόπη 
(Προσωπική επικοινωνία με Μαρουλλού Κώστα Αποστόλου).
1. Ο Αποστόλης Πολυδώρου νυμφεύτηκε την Δέσποινα (Ππινού) Γιάγκου και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Κώστα και β. τον Γιάννη.
1α. Οικογένεια Κώστα Αποστόλη Πολυδώρου
Ο Κώστας Αποστόλη Πολύ νυμφεύτηκε την Μαρούλλα Γεωργίου Αθανασίου 
(Σαλιφουδκιού) από το Κάρμι και απέκτησαν τέσσερα παιδιά.
1. την Δέσπω, 2. την Άντρη, 3 την Χρυστάλλα και 4. την Σούλλα.
1β. Οικογένεια Γιαννή Αποστόλη Πολυδώρου
Ο Γιαννής Αποστόλη Πολυδώρου νυμφεύτηκε την Ειρήνη Βασιλείου Τομάζου από το 
Καζάφανι Κερύνειας και απέκτησαν τέσσερα παιδιά.
1. τον Αποστόλη, 2. τον Πολύδωρο, 3. την Ελένη και 4. τον Γιώργο.
2. Η Ελένη Πολυδώρου δεν απέκτησε δική της οικογένεια.
3. Η Μερόπη Πολυδώρου δεν απέκτησε δική της οικογένεια.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 29. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΗ (ΟΝΤΕΤΣΙΗΣ)
Ο Κυριάκος Παναγή (Όντετσιης) νυμφεύτηκε την Ιουλία Κυριάκου Κακουρή από το Κάρμι 
και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Αγγελή, 2. τη Θεοδώρα και 3. την Χρυσταλλού.
Αδέλφια του Κυριάκου Όντετσιη ήταν οι β. Δέσποινα σύζυγος Ροτόκλη Γεωργιάδη 
(βλέπε οικογένεια αρ. 31 Ιωάννη Γεωργιάδη), γ. ο Γρηγόρης ο Παπλωματάς, δ. ο Νικόλας 
και  ε. η Ελισάβετ. (Προσωπική επικοινωνία με Γιαννούλλα Γαβριήλ Κυριάκου και Μαρία 
Γρηγόρη Παναγή).

1. Ο Αγγελής Κυριάκου Όντετσιη παντρεύτηκε την Χαριτού Αναστάση (Τταλάση) από 
το Κάρμι και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τη Γιαννούλλα, β. τον Κυριάκο και γ. τον Αναστάση 
(πέθανε μικρός).  Ο Αγγελής Κυριάκου Όντετσιη ξαναπαντρεύτηκε την Φωτεινή Φράγκου 
από το Καράκουμι και απέκτησαν εννέα παιδιά. 1. την Ιουλία, 2. τον Γιώργο, 3. τον Αντρέα, 
4. την Παναγιώτα, 5. την Ελένη, 6. τη Φρόσα, 7. τον Σωτήρη, 8. την Κυριακού 
και 9. τον Βασίλη.
1α. Η Γιαννούλλα Αγγελή Όντετσιη παντρεύτηκε τον Γαβριήλ Κυριάκου από το Καράκουμι 
και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τη Χαρούλλα. 2. τον Κυριάκο, 3. την Ειρήνη.
1.1. Η Ιουλία Αγγελή κυριάκου Όντετσιη παντρεύτηκε τον Σπύρο εξ Ελλάδος και 
απέκτησαν τρία παιδιά α. τη Φωτεινή, β. τη Βαρβάρα, και γ. την Αγγέλα.
1.2. Ο Γιώργος Αγγελή Κυριάκου Όντετσιη νυμφεύτηκε την Ελένη από τη Βασίλεια και 
απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. τον Φώτη, β. τον Χρίστο, γ. τον Μάριο και δ. τον Άγγελο.
1.3. Ο Αντρέας Αγγελή Κυριάκου Όντετσιν νυμφεύτηκε την Λούλλα από τον 
Άγιο Αμβρόσιο Λεμεσού και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. τον Μάριο, β. τον Άγγελο, 
γ. τη Μαρία και δ. τη Γαλάτεια.
1.4. Η Παναγιώτα παντρεύτηκε τον Μιχάλη εξ Ελλάδος και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 
α. την Ελένη, β. την Αγγέλα, γ. τον Χρίστο και δ. τον Ευστάθιο.
1.5. Η Ελένη Αγγελή Όντετσιη παντρεύτηκε τον Αναστάση εξ Ελλάδος και απέκτησαν 
τρία παιδιά α. τη Δέσποινα, β. τον Κώστα και γ. τον Αγγελή.
1.6. Η Φρόσω Αγγελή Όντετσιη παντρεύτηκε τον Βασίλη εξ Ελλάδος και απέκτησαν 
τέσσερα παιδιά. α. τη Μαρία, β. τη Φωτεινή, γ. τον Αργύρη και δ. τη Διαμάντω.
1.7. Ο Σωτήρης Αγγελή Όντετσιη παντρεύτηκε την Μαρία από τις Κιβίδες και απέκτησαν 
τρία παιδιά α. τον Άγγελο β. τον Στέφανο και γ. τη Ζωή.
1.8. Η Κυριακού Αγγελή Όντετσιη παντρεύτηκε τον Αντρέα από την Πάφο και απέκτησαν 
δύο παιδιά α. τη Φωτεινή και β. τη Μαριάννα.
1.9. Ο Βασίλης Αγγελή Όντετσιη νυμφεύτηκε τη Μυροφόρα από το Καζάφανι και 
απέκτησαν πέντε παιδιά. α. τη Νίκη, β. τη Φωτεινή, γ. την Παναγιώτα, δ. την Ευριδίκη 
και ε. τον Άγγελο.
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2. Η Θεοδώρα Κυριάκου Όντετσιη κατοίκησε στην Κερύνεια.

3. Η Χρυσταλλού Κυριάκου Όντετσιη κατοίκησε στην Κερύνεια.

β. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΗ
Η Δέσποινα Παναγή παντρεύτηκε τον Ροτόκλη Ιωάννη Γεωργιάδη από το Κάρμι 
(βλέπε οικ. αρ. 31, Ιωάννη Γεωργιάδη)

γ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΝΑΓΗ (ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ)
Ο Γρηγόρης Παναγή (Παπλωματάς) νυμφεύτηκε την Αντιγόνη Κωτσιώνη από το Κάρμι και 
απέκτησαν τρία παιδιά. 1. την Ελένη, 2. την Ειρήνη και 3. τη Μαρία.
γ1. Η Ελένη Γρηγόρη Παναγή (Παπλωματά) παντρεύτηκε τον Νίκο Κκολή
από το Πέλλαπαϊς και δεν απέκτησαν παιδιά.
γ2. Η Ειρήνη Παναγή (Παπλωματά) παντρεύτηκε τον Χαράλαμπο εξ Ελλάδος 
και απέκτησαν ένα παιδί την Αντιγόνη.

δ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑ ΠΑΝΑΓΗ
Ο Νικόλας Παναγή νυμφεύτηκε Ελληνίδα και εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα 
και απέκτησαν οκτώ παιδιά. 1. την Ελένη, 2. τη Δέσποινα, 3. τη Γιαννούλλα, 4. τον Σπύρο, 
5. τον Παναγιώτη, 6. τη Μαρία, 7. τον Δημήτρη και 8. τον Κώστα.

ε. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΑΓΗ
Η Ελισάβετ Παναγή παντρεύτηκε στην Κερύνεια και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 
1. την Ελένη, 2. τον Γιώργο, 3. τον Νίκο και 4. την Ευανθία.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 30. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΟΤΣΙΩΝΗ
Ο Κυριάκος Κοτσιώνης νυμφεύτηκε την Ειρήνη Χατζηράκλειτου από το Κάρμι και 
απέκτησαν τέσσερα παιδιά.  1. την Αντιγόνη σύζυγο Γρηγόρη Παναγή (Παπλωματά) 
(βλέπε οικογένεια αρ. 29. Γρηγόρη Παναγή), 2. τη Μαρία σύζυγο Ξενή Χριστοδούλου 
Μορφή από το Κάρμι (βλέπε οικογένεια αρ. 49. Χριστόδουλου Μορφή), 3. την Κατερίνα 
και 4. τον Αχιλλέα οι οποίοι μετανάστευσαν στην Αυστραλία και δεν απέκτησαν δικές τους 
οικογένειες. (Προσωπική επικοινωνία με Μαρία Γρηγόρη Παναγή).
Ο Κυριάκος Κοτσιώνης υπήρξε βετεράνος εθελοντής του Α΄παγκοσμίου πολέμου.
Αδέλφια της Ειρήνης Χατζηράκλειτου είναι: η Θεοδώρα (Χορού) σύζυγος Κωστή Κκενέφη, 
η Ελεγκού, η Μαρία και ο Γιωρκής.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 31. ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
(Γεροδάσκαλος)
Ο Ιωάννης Γεωργιάδης (Γεροδάσκαλος) κατάγεται από τον Καραβά και ήρθε στο Κάρμι 
το 1867 ως ο πρώτος δάσκαλος του χωριού. Στο Κάρμι νυμφεύτηκε την Ευφροσύνη 
Κουντούρη Χατζηράκλειτου από το Κάρμι και απέκτησαν οκτώ παιδιά. 
1. τον Οδυσσέα (Ζορπά), 2. τον Ροτόκλη, 3. την Πόλα, 4. τη Στυλιανή, 5. τη Μαρία, 
6. τον Γρηγόρη, 7. τον Σοφόκλη και 8. τον Νίκο. (Προσωπικές επικοινωνίες με Ξανθούλλα 
Αντρέα Κουρέα και Αγγελική Όμηρου Μορφάκη).

1. Ο Οδυσσέας Γεωργιάδης (Ζορπάς) νυμφεύτηκε την Μαρία Γεωργίου Βανέζη 
και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. την Ξανθούλλα, β. τη Δέσποινα, γ. τον Σωτήρη 
και δ. τον Γιάννη.
1α. Η Ξανθούλλα παντρεύτηκε τον Αντρέα Κουρέα από τον Καραβά και απέκτησαν 
δύο παιδιά. α. τη Μαρία και β. την Νίκη.
1α2. Η Νίκη Αντρέα Κουρέα παντρεύτηκε τον Νέστορα Μονζιά από τον Λίβανο και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Christian και β. τον Αντρέα.
2. Ο Ροτόκλης Γεωργιάδης νυμφεύτηκε την Δέσποινα Παναή Όντετσιη από το Κάρμι 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Παναή και β. τον Γιαννή.
3. Η Πολύμνια (Πόλα) Γεωργιάδη παντρεύτηκε τον Κλεάνθη Μορφάκη και απέκτησαν 
εννέα παιδιά. 1. τον Όμηρο, 2. τον Τεύκρο, 3. την Αντρονίκη, 4. τον Χαράλαμπο, 
5. την Πολυξένη, 6. την Χρυστάλλα, 7. τον Γιαννάκη, 8 τον Χρίστο και 9. τον Κωστάκη 
(βλ. οικ. αρ. 35. Κλεάνθη Χατζιη Μορφάκη).

4. Η Στυλιανή Γεωργιάδη παντρεύτηκε τον Λάμπρο Λοή Χατζηγιώργη από το Κάρμι και 
απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Νεοκλή, 2. τον Γιαννή και 3. την Κούλλα (Στρατή).
5. Η Μαρία Γεωργιάδη παντρεύτηκε τον Λάμπρο Κοτζιαμάνη Χατζηλάρκου από το Κάρμι 
και απέκτησαν πέντε παιδιά. 1. τον Δήμο, 2. την Ελένη 3. τον Γιώργο, 4. τον Λάρκο 
και 5. τον Νικολή (Κακανάγιωτο).
6. Ο Γρηγόρης Γεωργιάδης νυμφεύτηκε την Ερπινού Γιάγκου Χρίστου από το Κάρμι και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Ελένη και β. τον Χαράλαμπο.
6α. Η Ελένη Γρηγόρη Γεωργιάδη παντρεύτηκε τον Νίκο Τουμάζο από το Καζάφανι και δεν 
απέκτησαν παιδιά.
6β. Ο Χαράλαμπος Γρηγόρη Γεωργιάδη νυμφεύτηκε την Σοφία Γιαννουρή από τη Φιλιά 
Μόρφου και απέκτησαν δύο παιδιά 1. τη Μαρία και 2. την Ελπίδα.
7. Ο Σοφοκλής Γεωργιάδης νυμφεύτηκε την Μαρί Μαυρουδή και απέκτησαν 
ένα παιδί την Έλλη.
8. Ο Νίκος Γεωργιάδης κατοίκησε στο Τριμίθι.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 32. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΕΛΛΗΝΑ
Παιδιά του Χαράλαμπου Έλληνα είναι 1. η Δέσποινα (σύζυγος Γιώργου Βανέζη βλέπε 
οικογένεια αρ. 33, Γιώργου Βανέζη), 2. ο Παυλής, 3. ο Ξενής, 4. η Ελένη (σύζυγος του 
Ευάγγελου Χρυσοχού. (Προσωπική επικοινωνία με Αντρέα Βασίλη Κούρμουζου και 
Κατερίνα Παναγιώτη Ξενοφώντος).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑ
Η Δέσποινα Χαραλάμπους Έλληνα παντρεύτηκε τον Γιώργο Βανέζη 
(βλ. οικ. αρ. 33, Γιώργου Βανέζη)
2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΑΥΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑ
Ο Παυλής Χαραλάμπους Έλληνα νυμφεύτηκε την Δέσποινα (Ππινού) Κούρμουζου και 
απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. την Χρυσταλλού σύζυγο Γιαννή Σάββα Χαραλάμπους (βλ. οικ. 
αρ. 53, Σάββα Χαραλάμπους Χ΄΄ Σάββα), β. την Αντιγόνη σύζυγο του Αριστοτέλη Νικόλα 
Χ΄΄ Κώστα (βλ. οικ. αρ. 44, Νικόλα Χ΄΄ Κώστα), γ. την Ελένη σύζυγο του Δημήτρη Πιερή
(βλ. οικ. αρ. 64, Δημήτρη Πιερή) και δ. την Ξενού σύζυγο του Χριστάκη Νικολάτζιη (Τακή) 
από τη Θέρμια.
2δ. Οικογένεια Χριστάκη Νικολάτζιη (Τακής)
Ο Χριστάκης Νικολάτζιη από τη Θέρμια Κερύνειας νυμφεύτηκε την Ξενού του Παυλή του 
Έλληνα από το Κάρμι και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Παύλο και 2. τη Νίκη.
2δ1. Ο Παύλος Χριστάκη Νικολάτζιη νυμφεύτηκε την Μαρία Κύπρου Τραμουντανέλλη και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Πολυξένη, και β. τον Κύπρο.
2δ2. Η Νίκη Χριστάκη Νικολάτζιη παντρεύτηκε τον Αντρέα από την Αγκαστίνα και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Χρίστο και β. τον Χαράλαμπο.
3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΞΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑ
Ο Ξενής Χαραλάμπους Έλληνα νυμφεύτηκε την Μελανή Ξενή από το Κάρμι και απέκτησαν 
πέντε παιδιά. α. την Ελένη (σύζυγο του Κυριάκου Γερμανού) (βλ. οικ. αρ. 58, Κυριάκου 
Γερμανού) β. την Αναστασία σύζυγο του Κωστή Γεωργίου Λαζαρή (Αλατσιέτινου) γ. την 
Κατερινού (βλέπε οικογένεια αρ. 32, του Παναγιώτη Ξενοφώντος) δ. τον Γιαννή (σύζυγο 
Μαρίας του Κλατσιά από τα Φτέρυχα) και 5. τη Μαρία που έζησε στην Αγγλία.
Η Μελανή του Ξενή είχε αδέλφια:
α. τη Μαρία, σύζυγο του Γιωργαλλή που είχαν παιδιά τους τον Κανάρη, τον Νικόλα, 
τον Στρατή, την Ελλού και την Χρυσούλλα
β. τον Νικόλα σύζυγο της Μαρίας του Κάττου
γ. ..... στον Άγιο Επίκτητο από τους Χ’’ Στυλλήδες
δ. τον Σωτήρη

3γ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
Ο Παναγιώτης Ξενοφώντος από τη Στενή Πάφου νυμφεύτηκε την Κατερίνα Ξενή Έλληνα 
από το Κάρμι και απέκτησαν τρία παιδιά. 
1. την Κωνσταντίνα, β. τον Αντρέα και γ. την Αθηνά.
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3γ1. Η Κωνσταντίνα Παναγιώτου Ξενοφώντος παντρεύτηκε τον Χρίστο Λουκαΐδη από την 
Πέτρα Σολέας και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. την Κατερίνα και 2. την Έρσα.
3γ2. Ο Αντρέας παναγιώτου Ξενοφώντος νυμφεύτηκε την Στέλλα Μαρίνου από τον Άγιο 
Δομέτιο και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Παναγιώτη και β. τον Βασίλη.
3γ3. Η Αθηνά Παναγιώτου Ξενοφώντος δεν απέκτησε ακόμα τη δική της οικογένεια.

3δ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΗ ΕΛΛΗΝΑ
Ο Γιαννής Ξενή Έλληνα νυμφεύτηκε την Μαρία του Κλατσιά από τα Φτέρυχα και 
απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Σάββα και 2.την Αντρούλλα.
3δ1. Ο Σάββας Γιαννή Ξενή νυμφεύτηκε την Χρυσούλλα Κωνσταντίνου από τον Φαρμακά 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Κώστα και β. τον Γιαννάκη.
3δ1α. Ο Κώστας Σάββα Γιαννή νυμφεύτηκε την Στέλλα από τον Αμίαντο και δεν 
απέκτησαν ακόμα παιδιά.
3δ1β. Ο Γιαννάκης Σάββα Γιαννή νυμφεύτηκε την Γιώτα από την Αγγλία και απέκτησαν 
δύο παιδιά. α. τον Μιχάλη και β. τον Σάββα.
3δ2. Η Αντρούλλα Γιαννή Ξενή παντρεύτηκε τον Κόκο Χρίστου από τον
Στρόβολο και απέκτησαν ένα παιδί, τον Μάριο.
3δ2α. Ο Μάριος Κόκου Χρίστου νυμφεύτηκε την Βασιλική Ευρυπίδου από τη Βυζακιά και 
απέκτησαν δύο παιδιά α. τον Γιώργο και β. την Άννη.

4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΛΕΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑ
Η Ελένη Χαραλάμπους Έλληνα παντρεύτηκε τον Ευάγγελο Χρυσοχού και απέκτησαν πέντε 
παιδιά. α. τον Κώστα, β. τον Γιώργο, γ. την Πεζουνού, δ. τη Μαρούλλα και ε. την Νίκη.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 33. ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΝΕΖΗ
Ο Γιώργος Βανέζης νυμφεύτηκε την Δέσποινα Χαραλάμπους Έλληνα από το Κάρμι 
και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τη Μαρία σύζυγο Οδυσσέα Γεωργιάδη (Ζορπά) 
(βλ. οικ. αρ. 31. Οδυσσέα Ιωάννη Γεωργιάδη), 2. την Ελένη που δεν παντρεύτηκε και 
3. την Κατερίνα που παντρεύτηκε τον Χαράλαμπο Μακρή και απέκτησαν δύο παιδιά, 
α. τον Σάββα και β. τον Σωτήρη. (Προσωπική επικοινωνία με Ξανθούλλα Αντρέα Κουρέα).
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 34. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΧΑΤΖΙΗΓΙΑΝΝΗ
ΚΟΥΝΝΑΜΑ (Κλειάτζιης)
Ο Κλεάνθης Χ’’ Γιάννη Κουνναμά νυμφεύτηκε τη Μελανή του Νικόλα (Πίστου) 
από το Κάρμι και απέκτησαν έξι παιδιά. 1. τον Γιαννή. 2. τον Κώστα (Γλεντζιέ), 
3. τη Μαρία, 4. την Ειρήνη, 5. την Αναστασία και 6. τον Νικόλα.

1. Οικογένεια Γιαννή Κλεάνθους
Ο Γιαννής Κλεάνθους νυμφεύτηκε την Αντιγόνη Ηράκλη Αντωνιάδη (Παλιομούχταρου) 
από το Κάρμι και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Μάριο, β. τον Κλεάνθη και γ. τη Σοφία.

2. Οικογένεια Κώστα Κλεάνθους (Γλεντζιέ)
Ο Κώστας Κλεάνθους νυμφεύτηκε την Αγγελική Κώστα Χατζιηχριστοδούλου από το Κάρμι 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Καλλισθένη και β. τον Αντρέα.

3. Η Μαρία Κλεάνθους παντρεύτηκε τον Αντρέα Αχιλλέα Γιαννή 
(βλέπε οικ. αρ.19, Αχιλλέα Γιαννή Χ’’ Ηρακλείτη)

4. Η Ειρήνη Κλεάνθους παντρεύτηκε τον Ευαγόρα Γιαννακού Φράγκου και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α. τη Δέσποινα και β. τον Ηλία.
4α. Η Δέσποινα Ευαγόρα Φράγκου παντρεύτηκε τον Κώστα Νικολάου (Κωλέτη) 
(βλ. οικ. αρ. 63, Νικόλα Κωλέτη).
4β. Ο Ηλίας Ευαγόρα Φράγκου νυμφεύτηκε την Γεωργία Μονού και απέκτησαν 
δύο παιδιά. α. τη Μαριλένα και β. τον Ευαγόρα.

5. Η Αναστασία Κλεάνθους παντρεύτηκε τον Κώστα Ερωτοκρίτου (Τιανά) και 
απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Φρόσω, β. την Χρυστάλλα και γ. την Αντρούλλα.
5α. Η Φρόσω Κώστα Ερωτοκρίτου (Τιανά) παντρεύτηκε τον Βάσο Χριστοδούλου από 
τη Θέρμια και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Νικόλα. 2. τον Κωνσταντίνο.
5β. Η Χρυστάλλα Κώστα Ερωτοκρίτου (Τιανά) παντρεύτηκε τον Σωτήρη 
Χατζιηφραγκέσκου από τους Μότιδες και απέκτησαν δύο παιδιά. 
1. τη Μαριλένα και 2. τον Αντρέα.
5γ. Η Αντρούλλα Κώστα Ερωτοκρίτου (Τιανά) παντρεύτηκε τον Χριστάκη Κατσικίδη 
από το Πέλλαπαϊς και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Κώστα, 2. τον Αναστάσιο 
και 3. τη Μαρίνα.

6. Ο Νικόλας Κλεάνθους νυμφεύτηκε Αγγλίδα και απέκτησαν δύο παιδιά. 
1. τον Στίβεν και 2. την Ειρήνη.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 35. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΧΑΤΖΙΗΜΟΡΦΑΚΗ
Ο Χαράλαμπος Χατζιημορφάκη απέκτησε με την πρώτη του γυναίκα Πολυξένη 
Χαραλάμπους από το Κάρμι τον 1. Κλεάνθη και με τη δεύτερη του γυναίκα Θεογνωσία 
Χαραλάμπους 2. την Ευτέρπη, 3. τη Σοφία, 4. την Ελπινίκη, 5. την Λευκού,
 6. τον Κώστα και 7. τον Δήμο. (Προσωπική επικοινωνία με Ξανθούλλα Αντρέα Κουρέα 
και Αγγελική Όμηρου Μορφάκη).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΛΕΑΝΘΗ Χ΄΄ ΜΟΡΦΑΚΗ
Ο Κλεάνθης Χ’’ Μορφάκη νυμφεύτηκε την Πολύμνια Ιωάννη Γεωργιάδη (Γεροδασκάλου) 
από τον Καραβά και νυμφευμένου στο Κάρμι και απέκτησαν εννέα παιδιά. 
α. τον Όμηρο, β. τον Τεύκρο, γ. τον Κωστάκη, δ. την Αντρονίκη, ε. τον Χρίστο, 
στ. την Πολυξένη, ζ. τον Χαράλαμπο, η. την Χρυστάλλα και θ. τον Γιαννάκη.
1α. Ο Όμηρος Κλεάνθη Χ’’ Μορφάκη νυμφεύτηκε την Αγγελική Αριστοτέλη 
Χριστοδούλου (Τσιαϊτά) βλ. οικ. αρ.36, Αριστοτέλη Χριστοδούλου (Τσιαϊτά) από το Κάρμι 
και απέκτησαν πέντε παιδιά.  α. τον Κλεάνθη. β. τον Αριστοτέλη, γ. τον Χρίστο,  
δ. τον Γιαννάκη και ε. την Έλλη.
1β. Ο Τεύκρος Κλεάνθη Χ’’ Μορφάκη νυμφεύτηκε την Ορθοδοξία Βακή από τον 
Καραβά και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Κλεάνθη, β. την Έλλη και γ. τον Ντίνο.
1γ. Ο Κωστάκης Κλεάνθη Χ’’ Μορφάκη νυμφεύτηκε την Έλλη από τη Λευκωσία και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Ανθούλλα και β. τον Γιώργο.
1δ. Η Αντρονίκη Κλεάνθη Χ’’ Μορφάκη παντρεύτηκε τον Αντωνή του Πράτσου από τα 
Φτέρυχα και απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Νίκη, β. τον Κλεάνθη και γ. την Ειρήνη.
1ε. Ο Χρίστος Κλεάνθη Χ’’ Μορφάκη (ο γιατρός) νυμφεύτηκε την Μαρίκκα από την 
Κρήτη και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Λάκη, β. την Αντρούλλα και γ. την Πόλα.
1στ. Η Πολυξένη Κλεάνθη Χ’’ Μορφάκη παντρεύτηκε τον Μιχάλη Γεωργιάδη από το 
Κάρμι και απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Πόλα, β. τη Μάρω και γ. την Ηρούλλα.
1ζ. Ο Χαράλαμπος Κλεάνθη Χ’’ Μορφάκη νυμφεύτηκε τη Φωτούλλα από τη Λάρνακα 
και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Παναγιώτη, β. τη Μαρία και γ. τον Κλεάνθη.
1η. Η Χρυστάλλα Κλεάνθη Χ’’ Μορφάκη παντρεύτηκε τον Νεοπτόλεμο Κουτσοκούμνη 
από τον Καραβά και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τη Μάρω, β. τον Κλεάνθη και γ. τον Σοφόκλη.
1θ. Ο Γιαννάκης Κλεάνθη Χ’’ Μορφάκη νυμφεύτηκε την Ευδοκία από την Ελλάδα 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Ειρήνη και β. την Πόλα.

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΥΤΕΡΠΗΣ Χ’’ ΜΟΡΦΑΚΗ
Η Ευτέρπη Χ’’ Μορφάκη παντρεύτηκε τον Κωστή του Νικόλα Ξερού από το Κάρμι 
και απέκτησαν πέντε παιδιά. α. την Θάλεια, β. την Νίτσα, γ. τον Νίκο, δ. τον Αντρέα 
και ε. τη Μάρω.
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3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΦΙΑΣ ΧΑΤΖΙΗΜΟΡΦΑΚΗ
Η Σοφία Χ’’ Μορφάκη παντρεύτηκε τον Ηράκλη Αντωνιάδη (Παλιομούχταρο) 
από το Κάρμι και απέκτησαν τέσσερα παιδιά α. τον Δημήτρη, β. τον Γρηγόρη,
 γ. την Ευτέρπη και δ. την Αντιγόνη.
3α. Ο Δημήτρης Ηράκλη Αντωνιάδη νυμφεύτηκε την Μαρή του Νικόλα (Πέτρου) 
Νικηφόρου και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. την Ερηνιά και 2. τον Ήρω.
3β. Ο Γρηγόρης Ηράκλη Αντωνιάδη νυμφεύτηκε την Σεβαστή... και απέκτησαν ένα παιδί 
τον Ηράκλη.
3γ. Η Ευτέρπη Ηράκλη Αντωνιάδη παντρεύτηκε τον Κώστα Μαυρομμάτη από 
τον Άγιο Επίκτητο και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Ήρα και β. τη Γιόλα 
(βλέπε Οικ. αρ. 83, Ηράκλη Αντωνιάδη).
3δ. Η Αντιγόνη Ηράκλη Αντωνιάδη παντρεύτηκε τον Γιαννή Κλεάνθους 
(βλ. οικ. αρ. 34, Κλεάνθη Χ’’ Γιάννη Κουνναμά).
4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗΣ Χ΄΄ ΜΟΡΦΑΚΗ
Η Ερπινίκη Χ’’ Μορφάκη δεν απέκτησε οικογένεια.
5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΛΕΥΚΟΥΣ Χ΄΄ ΜΟΡΦΑΚΗ
Η Λευκού Χ’’ Μορφάκη παντρεύτηκε τον Παναή Κυριακουδκιού (Τρόπη)
(βλ. οικ. αρ. 5. Παναή Κυριακουδιού Τρόπη).
6. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΩΣΤΑ Χ΄΄ ΜΟΡΦΑΚΗ (Βωβός)
Ο Κώστας Χ’’ Μορφάκης (Βωβός) νυμφεύτηκε τη Μαρία Κυριάκου Μεϊτανή 
από το Κάρμι και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. τον Χαράλαμπο, β. τον Αντρέα, 
γ. τη Δέσποινα και δ. τη Θέκλα
7. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΗΜΟΥ Χ΄΄ ΜΟΡΦΑΚΗ
Ο Δημοσθένης Χ’’ Μορφάκη κατοίκησε στη Λευκωσία.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 36. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (ΤΣΙΑΪΤΑ)
Παιδιά του Χριστόδουλου Τσιαϊτά ήσαν οι 1. Αριστοτέλης, 2. Ευριπίδης, 3. Αχιλλέας και 
4. Γιώργος. (Προσωπική επικοινωνία με Αγγελική Όμηρου Μορφάκη).

1. Οικογένεια Αριστοτέλη Χριστοδούλου (Τσιαϊτά)
Ο Αριστοτέλης Χριστοδούλου νυμφεύτηκε την Ελένη Ευσταθίου από το Κάρμι και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Αγγελική και β. τον Χρίστο. Αδέλφια της Ελένης Ευσταθίου 
ήταν: η Κυριακού, ο Νικόλας, ο Χρίστος, ο Ηράκλης και ο Κώστας.
1α. Η Αγγελική Αριστοτέλη Χριστοδούλου παντρεύτηκε το Όμηρο Κλεάνθη Μορφάκη 
(βλ. οικ. αρ. 35. Κλεάνθη Χ’’ Μορφάκη).
1β. Ο Χρίστος Αριστοτέλη Χριστοδούλου νυμφεύτηκε την Ελένη Μούγη από τη Λάπηθο 
και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 1. την Σούλλα, 2. την Μαρία, 3. την Γιωργούλλα 
και 4. τον Αριστοτέλη.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 37. ΣΑΒΒΑ ΧΑΤΖΙΗΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΣΑΒΟΥΡΗ)
Ο Σάββας Χατζηνικολάου (Σαβουρής νυμφεύτηκε την Αγγελική από το Κάρμι και 
απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 1. τον Κωστή (Κοζάκο), 2. τον Σωκράτη, 3. την Κατίνα σύζυγο 
Γιακού και 4. την Καλλισθένη. (Προσωπικές επικοινωνίες με Αντρούλλα Σωτήρη Μάντη, 
Αντρούλλα Κωστή Σφογγαρά, Θάσο Γεωργίου Κοζάκου, Μαρούλλα Γώγου Αθανάση, και 
Βάσω Αντρέα Κλεάνθους). Αδελφή του Σάββα Χατζηνικολάου, (Σαβουρής) ήταν η Μαρία, 
σύζυγος Νικόλα Χ’’ Κώστα).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΩΣΤΗ ΣΑΒΒΑ (Κοζάκος)
Ο Κωστής Σάββα (Κοζάκος) νυμφεύτηκε την Κακουλλού Νικόλα Πίστου και απέκτησαν 
εννέα παιδιά. α. τον Λάμπρο, β. τον Νικόλα, γ. τη Μαρία, δ. τον Γιώργο, ε. τον Σάββα, 
στ. την Χρυσταλλού, ζ. τον Ιλαρή, η. την Ελλού και θ. τον Χρίστο.

1α. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΣΤΗ ΚΟΖΑΚΟΥ
Ο Λάμπρος Κωστή Κοζάκου νυμφεύτηκε την Μαρίτσα Βορτοκκόνη από το Δίκωμο 
και απέκτησαν πέντε παιδιά. α. τον Πανίκκο, β. την Κούλλα, γ. την Γεωργία, δ. την Ελένη 
και ε. την Σταυρούλλα.

1β. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑ ΚΩΣΤΗ ΚΟΖΑΚΟΥ
Ο Νικόλας Κωστή Κοζάκου νυμφεύτηκε την Μαρία Αρέστη και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 
α. την Αντρούλλα, β. τον Άρη, γ. την Κούλλα και δ. τον Κώστα.

1γ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΙΑΣ ΚΩΣΤΗ ΚΟΖΑΚΟΥ
Η Μαρία Κωστή Κοζάκου παντρεύτηκε τον Ευγένιο Αντρέου (Σεντούκα) από το Πέλλαπαϊς 
και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. την Κούλλα, 2. τον Αντρέα και 3. τον Κώστα.
1γ1. Η Κούλλα Ευγενίου Αντρέου παντρεύτηκε τον Γιώργο Αντρέα Σιαηλή
(βλέπε οικογένεια ρ. 1. Γεώργιου Αβρααμίδη (Σιαηλή)
1γ2. Ο Αντρέας Ευγενίου Αντρέου νυμφεύτηκε την Ανθούλλα Γαβριήλ Σοφοκλέους από τα 
Πηγαίνια και απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Κούλλα, β. τον Ευγένιο και γ. την Ραφαέλλα.
1γ3. Ο Κώστας Ευγενίου Αντρέου νυμφεύτηκε την Μαρία Νίκου Κλεόπα από 
το Νέο Λιβάδι Μόρφου και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Νικόλα, β. τον Ευγένιο 
και γ. την Νατάσα.

1δ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΩΣΤΗ ΚΟΖΑΚΟΥ
Ο Γιώργος Κωστή Κοζάκου νυμφεύτηκε την Ήβη Αθανάση και απέκτησαν τρία παιδιά. 
α. τον Κωστάκη, β. τον Σαββάκη και γ. τον Θάσο.
1δα. Ο Κωστάκης Γιώργου Κοζάκου νυμφεύτηκε την Έλενα από την Ρωσία και απέκτησαν 
ένα παιδί τον Γιώργο.
1δβ. Ο Σαββάκης Γιώργου Κοζάκου νυμφεύτηκε την Δήμητρα Αντρέα Χάρου από το 
Σιχαρί και απέκτησαν πέντε παιδιά. α. τον Γιώργο, β. τον Αντρέα, γ. τον Μάριο, δ. την Ήβη 
και ε. την Ραφαέλλα.
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1δγ. Ο Θάσος Γιωργου Κωστή Κοζάκου νυμφεύτηκε την Άννα... από την Τύμπου και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Γιώργο και β. τη Δέσποινα.

1ε. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΒΒΑ ΚΩΣΤΗ ΚΟΖΑΚΟΥ
Ο Σάββας Κωστή Κοζάκου νυμφεύτηκε την Ελλού του Τελή Νικολή από την Κερύνεια και 
απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Αντρούλλα, β. την Νικολέττα και γ. τον Κωνσταντίνο.
1εα. Η Αντρούλλα Σάββα Κοζάκου παντρεύτηκε τον Αντρέα Ιωάννου Πέτρου από το 
Καϊμακλί και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τη Μαριλένα και β. τον Γιάννη.
1εβ. Η Νικολέττα Σάββα Κοζάκου παντρεύτηκε τον Δημήτρη Κλεάνθους από την 
Κοκκινοτριμιθιά και απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Ελεονώρα, β. τη Μαρία 
και γ. τον Σάββα.
1εγ. Ο Κωνσταντίνος Σάββα Κοζάκου νυμφεύτηκε την Έλενα Χρίστου Γέρου από το 
Δίκομο και απέκτησαν ένα παιδί την Χριστιάνα.

1στ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΥΣΤΑΛΛΟΥΣ ΚΩΣΤΗ ΚΟΖΑΚΟΥ
Η Χρυσταλλού Κωστή Κοζάκου παντρεύτηκε τον Κώστα Σφογγαρά από την Κερύνεια 
και απέκτησαν πέντε παιδιά. 1. τον Παύλο, 2. τον Κούλλη, 3. τον Μάριο, 
4. την Αντρούλλα και 5. την Ελευθερία.
στ1. Ο Παύλος Κωστή Σφογγαρά νυμφεύτηκε την Δέσπω Σακκά από τους Εργάτες 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Έλενα και β. τον Χρίστο.
στ2. Ο Κούλλης Κώστα Σφογγαρά νυμφεύτηκε την Κυπρούλλα Πολυδώρου από το 
Μένοικο και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Κωνσταντίνο, β. τον Αντρέα και γ. τη Γεωργία.
στ3. Ο Μάριος Κωστή Σφογγαρά νυμφεύτηκε την Έλενα Μάνταλη από την Αγλαντζιά και 
απέκτησαν ένα παιδί τον Αντρέα.
στ4. Η Αντρούλλα Κωστή Σφογγαρά παντρεύτηκε τον Αντρέα Λοΐζου Θεοδότου από τα 
Σπήλια και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Κωνσταντίνο και β. τον Λοΐζο.
στ5. Η Ελευθερία Κωστή Σφογγαρά παντρεύτηκε τον Hasip Raphik από το Πακιστάν και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Ραφαήλ και β. τον Βασίλη.

ζ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΛΑΡΙΩΝ ΚΩΣΤΗ ΚΟΖΑΚΟΥ
Ο Ιλαρίων (Ιλαρής) Κωστή Κοζάκου νυμφεύτηκε την Ελένη Δημήτρη από τον Λυθροδόντα 
και απέκτησαν έξι παιδιά. 1. τον Δημήτρη, 2. την Κούλλα, 3. την Κωνσταντίνα, 4. την Μαρία, 
5. την Αντρούλλα και 6. την Σαβούλλα.

η. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΛΕΝΗΣ ΚΩΣΤΗ ΚΟΖΑΚΟΥ
Η Ελένη Κωστή Κοζάκου παντρεύτηκε τον Φίλιππο Αραούζου από τον Άγιο Επίκτητο 
Κερύνειας και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Κώστα, 2. την Κούλλα, και 3. την Αιμιλία.

θ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΚΟΖΑΚΟΥ
Ο Χρίστος Κωστή Κοζάκου νυμφεύτηκε την Αντρούλλα Πηγασίου από τον Καραβά 
και απέκτησαν πέντε παιδιά. 1. τον Μάριο, 2. τον Πηγάσιο, 3. τον Κωνσταντίνο, 
4. τον Βαγγέλη και 5. τον Κυριάκο.
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2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗ ΣΑΒΒΑ (ΣΑΒΟΥΡΗ)
Ο Σωκράτης Σάββα (Σαβουρή) νυμφεύτηκε την Μυριάνθη Χριστοδούλου Μορφή και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Μαρούλλα και β. τον Κωστάκη.
2α. Η Μαρούλλα Σωκράτη Σάββα παντρεύτηκε τον Γεώργιο Αθανάση (Γώγο) από το 
Κάρμι (αγνοούμενος πολέμου 1974) και απέκτησαν δύο παιδιά. 
1. την Άντρη και 2. τη Μυριάνθη. (βλ. οικογένεια αρ. 63. Αθανάση Μάστρε Κωστή.)
2α1. Η Άντρη Γιώργου Αθανάση παντρεύτηκε τον Θεόδωρο Φιουρή από τον Καραβά 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Αλέξανδρο και β. τον Ρένο.
2α2. Η Μυριάνθη Γιώργου Αθανάση παντρεύτηκε τον Κύριλλο Κυρίλλου από την 
Άλωνα και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τη Γεωργία, β. τον Ελισσαίο και γ. τον Στέφανο.
2β. Ο Κωστάκης Σωκράτη Σάββα νυμφεύτηκε την Ελλού Σπύρου Κουρμουζή από το 
Κάρμι και απέκτησαν ένα παιδί τον Σωκράτη. Ο Κωστάκης μετά τον θάνατο της Ελλούς 
ξαναπαντρεύτηκε και απέκτησε ακόμα ένα παιδί την Μύρια.

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΤΙΝΑΣ ΣΑΒΒΑ ΣΑΒΟΥΡΗ
Η Κατίνα Σάββα Σαβουρή παντρεύτηκε τον Γιακό Φύσα και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 
α. τον Νικόλα, β. τον Ττοουλή που παντρεύτηκε την Νίκη του Δημήτρη Κόκοτα (Κασιουλή), 
γ. τον Σάββα που παντρεύτηκε την κόρη του Λάζαρου Κούρμουζου και δ. την Αγγελική 
σύζυγο του Νικόλα Κώστα Πίστου.

4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ ΣΑΒΒΑ ΣΑΒΟΥΡΗ
Η Καλλισθένη Σάββα Σαβουρή παντρεύτηκε τον Κώστα Χ’’ Χριστοδούλου (πατέρα του 
Ευθύβουλου) και απέκτησαν πέντε παιδιά. α. τον Ευθύβουλο, β. τον Χρίστο, γ. την Ελένη 
σύζυγο Κωστή Ξενή, δ. την Ευτέρπη (παντρεύτηκε στο Παλαιχώρι) και ε. την Αγγελική 
σύζυγο του Κώστα Κλεάνθους (Γλεντζιέ), 6. τη Μαρία σύζυγο Γιάννη Λοή Χατζηγεωργίου, 
και 7. τον Σώπατρο. (βλέπε οικογένεια αρ. 89. Κώστα Χατζηχριστοδούλου Χατζηττοουλή).
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 38. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΖΟΥ
Ο Γεώργιος Κούρμουζου νυμφεύτηκε την Χρυστάλλα από την Ελιά και απέκτησαν 
οκτώ παιδιά.
Παιδιά του Γεώργιου Κούρμουζου ήταν οι: 1. Σπύρος, 2. Γιάννης (Γιάλη Γιάλης),
 3. Λάζαρος, 4. Χαρίτα του Ευδόκιμου, 5. Δέσποινα (Ππινού) του Παυλή, 6. Βασίλης 
(Κιουσπές) 7. Γρηγόρης (Δικηγόρος) και 8. Ξενού (σύζυγος Γιάννη Χ'' Ηρακλείτη) 
(Προσωπική επικοινωνία με Αντρέα Βασίλη Γεωργίου και Νίκο Σπύρου Κουρμουζή).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΖΟΥ
Ο Σπύρος Γεωργίου Κούρμουζου νυμφεύτηκε την Μαρία του Γιωρκή και της Χρυστάλλας 
Τρόπη από το Κάρμι και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. τον Νίκο, β. την Ελένη, 
γ. τον Κώστα και δ. την Χρυστάλλα.

1α. Οικογένεια Νίκου Σπύρου Κούρμουζου.
Ο Νίκος Σπύρου Κούρμουζου νυμφεύτηκε την Αντρούλλα του Ξενή του Σοφού και 
απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 1. την Δέσπω, 2. τον Σπύρο, 3. τη Μαρία και 4. τον Ξενή.

1α1. Η Δέσπω Νίκου Σπύρου παντρεύτηκε τον Χριστάκη Χρυσοστόμου από το Απλίκι 
και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τη Νικολέτα, 2. τη Γιώτα και 3. τον Μιχάλη.
1α1α. Η Νικολέττα Χριστάκη Χρυσοστόμου παντρεύτηκε τον Βάσο Λουκά από το Αρεδιού 
και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Λούκα και 2. τη Δέσποινα.
1α1β. Η Γιώτα Χριστάκη Χρυσοστόμου παντρεύτηκε τον Μάριο από τη Λευκωσία 
 και δεν απέκτησαν παιδιά ακόμα.
1α1γ. Ο Μιχάλης Χριστάκη Χρυσοστόμου νυμφεύτηκε την Γεωργία Γεωργίου από 
τον Άγιο Ιωάννη Μαλούντας και δεν απέκτησαν παιδιά ακόμη.

1α2. Ο Σπύρος Νίκου Σπύρου νυμφεύτηκε την Ξένια Κυπριανού από το Γέρι 
και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Αχιλλέα, β. τον Νικόλα και γ. τη Μαρία.

1α3. Η Μαρία Νίκου Σπύρου παντρεύτηκε τον Πέτρο Γεωργιάδη από τον Τράχωνα και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Αλέξη και β. τον Αντριάνο.
1α4. Ο Ξενής Νίκου Σπύρου νυμφεύτηκε την Έλενα Κλεοβούλου από τα Λατσιά και 
απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. την Ευδοκία, β. τον Αντρέα, γ. τη Γεωργία και δ. τον Μάριο.
1β. Η Ελένη Σπύρου Κούρμουζου παντρεύτηκε τον Κωστάκη Σωκράτη Σάββα 
(βλ. οικ. αρ. 37. Σωκράτη Σάββα Σαβουρή).
1γ. Ο Κώστας Σπύρου Κούρμουζου νυμφεύτηκε την Δοξούλλα Ιωάννου από τον 
Άγιο Επίκτητο και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Γιάννο και β. τη Μαρία.
1δ. Η Χρυστάλλα Σπύρου Κούρμουζου παντρεύτηκε τον Χριστάκη (Φιλή)
Γιαννή Φυλακτή από το Κάρμι (βλ. οικ. αρ.26. Γιαννή Φυλακτή)
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2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΖΟΥ (Γιάλη Γιάλης)
Ο Γιαννής Γεωργίου Κούρμουζου νυμφεύτηκε την Σοφία Γιαννή (αδελφή του Χιλλή, 
της Δέσποινας του Παπάδημήτρη, του Στάθη, και της Μαριούς της μητέρας του Νικολή 
Γιαννακού (Κακαρή) και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Νικόλα και β. τον Κώστα.
2α. Ο Νίκος Γιαννή Κούρμουζου (Γιάλη Γιάλης) νυμφεύτηκε την Νίκη Μαυρουδή από τον 
Άγιο Γεώργιο Κερύνειας και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Γιάννη και 2. την Έλλη.
2β. Ο Κώστας Γιαννή Κούρμουζου (Γιάλη Γιάλης) νυμφεύτηκε την Βαθούλλα... από την 
Κερύνεια και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Γιάννη και 2. την Αθηνά.

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΖΟΥ
Ο Λάζαρος Γεωργίου Κούρμουζος νυμφεύτηκε την Αγγελική Νικόλα Κουνναμά 
(Λαουτάρη) και της Τερψυχώρης από το Κάρμι και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 
α. τον Χρίστο, β. την Αντρούλλα, γ. τον Χαράλαμπο και δ. τον Γιώργο.
3α. Ο Χρίστος Λάζαρου Κούρμουζου νυμφεύτηκε την Αίγλη από τη Λευκωσία και 
απέκτησαν τρία παιδιά. 1. την Αγγελίνα, 2. τον Μάριο και 3. τον Λάζαρο.
3β. Η Αντρούλλα Λάζαρου Κούρμουζου παντρεύτηκε τον Σάββα Γιακού από το Κάρμι 
και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Ιάκωβο και 2. τον Λάζαρο.
3γ. Ο Χαράλαμπος Λάζαρου Κούρμουζου νυμφεύτηκε την Περσεφώνη Αχιλλέα 
Γιαννή (Χιλλή) από το Κάρμι και απέκτησαν ένα παιδί τον Άγγελο.
3δ. Ο Γιώργος Λάζαρου Κούρμουζου νυμφεύτηκε την Χρύσω από την Αγία Βαρβάρα 
Λευκωσίας και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. την Αγγελική, 2. την Μαρία και 3. τη Στέφανη.

4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΑΡΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΖΟΥ
Η Χαρίτα Γεωργίου Κούρμουζου παντρεύτηκε τον Ευδόκιμο Κωστή 
(βλ. οικ.αρ.74. Ευδόκιμου Κωστή)

5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ (Ππινού) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΖΟΥ
Η Δέσποινα (Ππινού) Γεωργίου Κούρμουζου παντρεύτηκε τον Παυλή Χαραλάμπους Έλληνα 
(βλ. οικ. αρ. 32. Παυλή Χαραλάμπους Έλληνα)

6. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΑΣΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΖΟΥ (Κιουσπέ)
Ο Βασίλης Γεωργίου Κούρμουζου νυμφεύτηκε την Πολυξένη Χαραλάμους Καριτζιά, 
και απέκτησαν έξι παιδιά. α. τον Κώστα, β. τον Λοΐζο, γ. τον Μιχάλη, δ. την Χρυστάλλα, 
ε. την Τασούλλα και στ. τον Αντρέα.
6α. Ο Κώστας Βασίλη Κούρμουζου νυμφεύτηκε την Κυριακή Παναγή (Κούλλα) 
από τον Άγιο Αμβρόσιο και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 1. την Πολυξένη, 2. τη Μαρία, 
3. τον Παναγιώτη και 4. την Βασιλική.
6α1. Η Πολυξένη Κώστα Βασίλη παντρεύτηκε τον Κώστα Χριστοφίδη και απέκτησαν 
τρία παιδιά. α. τον Κυριάκο, β. την Αλεξάνδρα και γ. την Μαργαρίτα.
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6α2. Η Μαρία Κώστα Βασίλη παντρεύτηκε τον Σίμο και απέκτησαν δύο παιδιά. 
α. τον Λευτέρη και β. τον Μιχάλη.
6α3. Ο Παναγιώτης Κώστα Βασίλη νυμφεύτηκε την Έλενα από το Πυρόϊ και απέκτησαν 
τρία παιδιά. α. τον Κωνσταντίνο, β. την Ξανθούλλα, γ. την Κυριακή.
6α4. Η Βασιλική Κώστα Βασίλη παντρεύτηκε τον Σωτήρη Γερμανού από το Βουνό 
Κερύνειας και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Ιωάννη και β. την Ειρήνη.
6β. Ο Λοΐζος Βασίλη Κούρμουζου νυμφεύτηκε την Αντρούλλα Χρίστου Πατσαλή από 
την Κάτω Μονή και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Βάσο, 2. τον Χρίστο και 3. τον Ξενή.
6β1. Ο Βάσος Λοΐζου Βασίλη νυμφεύτηκε την Κωνσταντίνα και απέκτησαν δύο παιδιά.
 α. τον Λοΐζο και β. την Χριστίνα.
6β2. Ο Χρίστος Λοΐζου Βασίλη νυμφεύτηκε την Αντωνία και απέκτησαν τρία παδιά. 
α. τον Λοΐζο, β. την Γεωργία και γ. την Αντρούλλα.
6β3. Ο Ξενής Λοΐζου Βασίλη νυμφεύτηκε την Αντωνία και απέκτησαν δύο παιδιά. 
α. την Ελλάδα και β. την Αντρούλλα.
6γ. Ο Μιχάλης Βασίλη Κούρμουζου νυμφεύτηκε την Ελένη Γιαννή Φλουρή από το 
Κάρμι και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Βασίλη, 2. τον Στέλιο και 3. τον Ιωάννη.
6γ1. Ο Βασίλης Μιχάλη Βασίλη νυμφεύτηκε δύο φορές με τις Μαρία και Χριστίνα. 
Με την Μαρία απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Μιχάλη και β. την Άντρια. 
Με σύζυγο την Χριστίνα απέκτησαν ένα παιδί τον Στυλιανό.
6γ2. Ο Στέλιος Μιχάλη Βασίλη νυμφεύτηκε την Χριστίνα και απέκτησαν τρία παιδιά. 
α. τον Στέφανο, β. την Ελεονώρα και γ. τη Μικαέλλα.
6γ3. Ο Ιωάννης νυμφεύτηκε την Έλενα και δεν απέκτησαν ακόμα παιδιά.
6δ. Η Χρυστάλλα Βασίλη Κούρμουζου παντρεύτηκε τον Γαβρίλη Γεωργίου από την 
Κάτω Μονή και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Γιώργο και 2. την Σωτηρούλλα.
6δ1. Ο Γιώργος Γαβριήλ Γεωργίου νυμφεύτηκε την Μαρία και απέκτησαν τρία παιδιά. 
α. την Άννα, β. την Χρυστάλλα και γ. την Άντρια.
6δ2. Η Σωτηρούλλα δεν απέκτησε ακόμη δική της οικογένεια.
6ε. Η Τασούλλα Βασίλη Κούρμουζου παντρεύτηκε τον Χρίστο Γιωργαλλή (Κανάρης) 
από τον Κουτσοβέντη και ύστερα Τράχωνα, απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Κανάρη και 
2. την Πολυξένη.
6ε1. Ο Κανάρης Χρίστου Γιωργαλλή νυμφεύτηκε την Μαρία Νίνου Νικολάου και της 
Παρθενόπης από τον Ύψωνα Λεμεσού και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Χρίστο και 
β. την Αρέθα Πόπη.
6ε2. Η Πολυξένη Χρίστου Γιωργαλλή παντρεύτηκε τον Αντρέα Πολεμιδιώτη από τη 
Λεμεσό, και απέκτησαν δύο παδιά. α. την Αναστασία και β. τον Γιώργο.
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6στ. Ο Αντρέας Βασίλη Κούρμουζου νυμφεύτηκε την Κατερίνα Χρ. Καψάλη από 
τη Λάπηθο και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Μάριο, και β. την Πολυξένη.
6στ1. Ο Μάριος Αντρέα Βασίλη δεν απέκτησε ακόμα τη δική του οικογένεια.
6στ2. Η Πολυξένη Αντρέα Βασίλη παντρεύτηκε τον Αντρέα Μαυρουδή από το Δίκωμο 
και Δάλι και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Κατερίνα και β. τον Ζήση.

7. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΖΟΥ (Δικαιόρος)
Ο Γρηγόρης Γεωργίου Κούρμουζου (Δικαιόρος) νυμφεύτηκε την Αναστασία Χαβάτζια 
από το Κάρμι και απέκτησαν ένα παιδί την Γιαννούλλα.
7α. Η Γιαννούλλα Γρηγόρη Κούρμουζου παντρεύτηκε τον Γιώργο Ολύμπιο από 
τα Λύμπια και απέκτησαν έξι παιδιά. 1. την Τασούλλα, 2. τη Σοφούλλα, 3. τον Αντρέα, 
4. τον Λώρη, 5. τον Μάκη και 6. τον Μάριο.
7α1. Η Τασούλλα παντρεύτηκε τον Άρη από την Πάφο και δεν απέκτησαν ακόμα παιδια.
7α2. Η Σοφούλλα παντρεύτηκε τον Κυριάκο Αναστασίου από την Έγκωμη Αμμοχώστου 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τη Γιάννα και β. τη Νατάσα.
7α3. Ο Αντρέας νυμφεύτηκε την Αντρούλλα από τα Καμινάρια και απέκτησαν τρία παιδιά. 
α. τη Δέσπω, β. τον Γιώργο και γ. την Εύη.
7α4. Ο Λώρης νυμφεύτηκε την Στέλλα από την Κυθρέα και απέκτησαν δύο παιδιά. 
α. τον Γιώργο και β. τον Σάββα.
7α5. Ο Μάκης νυμφεύτηκε την Μυρούλλα από τον Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας και 
απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Γιώργο, β. τον Μάριο και γ. την Ιωάννα.
7α6. Ο Μάριος νυμφεύτηκε την Κυριακή... από... και απέκτησαν πέντε παιδιά. 
α. τον Ιωάννη, β. τον Μάριο, γ. την Ηλιάδα, δ. την Αναστασία και ε. τον Ραφαήλ.

8. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΞΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΖΟΥ
Η Ξενού Γεωργίου Κούρμουζου παντρεύτηκε τον Γιαννή Χατζηρακλείτη από το Κάρμι 
και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Περικλή, β. τον Μιχάλη και γ. την Χρυσταλλού του 
Ευριβιάδη Λάμπρου.
8α. Ο Περικλής Γιαννή Χατζηρακλείτη νυμφεύτηκε την Μαρούλλα από τη
Λεμεσό και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Γλαύκο και 2. την Αίγλη.
8β. Ο Μιχάλης Γιαννή Χατζηρακλείτη (Ττόφας) έμεινε άγαμος.
8γ. Η Χρυσταλλού Γιαννή Χατζηρακλείτου παντρεύτηκε τον Ευριβιάδη
Λάμπρου (Βρισιώτη) (βλ. οικ. αρ. 24. Ευριβιάδη Λάμπρου).
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 39. ΣΟΦΟΥ ΦΙΡΦΙΝΗ
Ο Σοφός Φιρφινής απέκτησε τρία παιδιά. 
1. τον Ξενή 2. την Γεωργία (Ορκού) και 3. τη Θεοδώρα (του Ριαλά από τη Κερύνεια). 
(Προσωπική επικοινωνία με Αντρούλλα Νίκου Σπύρου).

1. Οικογένια Ξενή Σοφού Φιρφινή.
Ο Ξενής του Σοφού νυμφεύτηκε την Δέσποινα Χριστοδούλου Μορφή και απέκτησαν 
δύο παιδιά. α. την Αντρούλλα και β. την Μαρία.
1α. Η Αντρούλλα Ξενή Σοφού παντρεύτηκε τον Νίκο Σπύρου Κούρμουζου
(βλ. οικ. αρ. 38. Σπύρου Κούρμουζου).
1β. Η Μαρία (Σιόνα) Ξενή Σοφού παντρεύτηκε τον Παύλο Αριστοδήμου από τα Κούκλια 
Πάφου και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. την Αλεξάνδρα. 2. τον Ξενή και 3. την Δέσποινα.
1β1. Η Αλεξάντρα (Σάντρα) Παύλου Αριστοδήμου παντρεύτηκε τον Πάμπο Σωτηρίου 
από τη Μηλιά Αμ/στου και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Μαρία και β. τον Σωτήρη
1β2. Ο Ξενής Παύλου Αριστοδήμου νυμφεύτηκε την Μαρία Αντρέα από το Μαραθόβουνο 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Παύλο και β. τον Αντρέα.
1β3. Η Δέσποινα Παύλου Αριστοδήμου παντρεύτηκε τον Μιχάλη... από το Παλαίκυθρο 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τη Μαρία και β. την Αλεξάνδρα.

2. Οικογένεια Γεωργίας (Ορκού) Σοφού Φιρφινή
Η Γεωργία Σοφού Φιρφινή παντρεύτηκε τον Χαριλή Πηρέα και απέκτησαν οκτώ παιδιά.
 α. την Γιαννούλλα, β. τον Αντρέα, γ. την Φρόσω, δ. τον Μιχάλη, ε. τον Σοφό, 
στ. τον Γιώργο, ζ. την Δέσποινα και η. τον Νίκο.

3. Οικογένεια Θεοδώρας Σοφού Φιρφινή
Η Θεοδώρα παντρεύτηκε τον Ριαλά από την Κερύνεια.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 40.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Χ’’ ΠΑΝΑΗ (Ττομπούλας)
Ο Χριστόδουλος Χ’’ Παναή (Ττομπούλας) νυμφεύτηκε την Χρυσταλλού Αθανάση Τσαγγάρη 
από το Κάρμι και απέκτησαν εννέα παιδιά. 
1. τον Αθανάση, 2. τον Παναή, 3. τον Σωτήρη, 4.την Κυριακού, 5. την Ξενού, 6. την Ελένη,
7. την Βασιλική, 8. την Φροσού και 9. την Μαρουλλού.
Αδέλφια του Χριστόδουλου Χ’’ Παναή (Ττομπούλα) είναι ο Κωστής της Στυλλούς, 
η Αναστασία που παντρεύτηκε στον Καραβά, η Χρυσταλλού πρώτη σύζυγος του Γιώργου 
Χαραλάμπους Αθανασίου (Σαλιφουδκιού) και η Μαρία σύζυγος Τουμαζή. 
(Προσωπικές επικοινωνίες με Χρυστάλλα Μάριου Χριστοδούλου, Κυριακού Γιαννή Φυλακτή, 
Σωτήρη Χριστοδούλου Χ’’ Παναγή και Γαλάτια Παναγή Χριστοδούλου).
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1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Ττομπούλα)
Ο Αθανάσης νυμφεύτηκε την Μαρίνα από την Ασγάτα Λεμεσού και απέκτησαν 
τρία παιδιά. α. την Χρυστάλλα, β. τον Κώστα και γ. την Βαθούλλα.

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΑΝΑΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Ττομπούλα)
Ο Παναής Χριστοδούλου νυμφεύτηκε την Γαλάτια (Γαλατού) του Γιαννή Κωστή (Παϊκούσιη) 
από το Κάρμι και απέκτησαν τρία παιδιά.  α. την Λευκή, β. τον Χρίστο και γ. την Αντρούλλα.

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΩΤΗΡΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Ττομπούλα)
Ο Σωτήρης Χριστοδούλου νυμφεύτηκε την Αναστασία Κώστα Χαραλάμπους και απέκτησαν 
πέντε παιδιά. α. τον Κώστα, β. τον Χρίστο, γ. τον Αντρέα, δ. τον Μάριο και ε. τη Μαρία.
3 α. Ο Κώστας Σωτήρη Χριστοδούλου νυμφεύτηκε την Ουρανία Στέλιου από την Ασγάτα 
και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Στέλιο και 2. την Αναστασία.
3α1. Ο Στέλιος Κώστα Σωτήρη Χριστοδούλου νυμφεύτηκε την Ελένη Στέλιου από την 
Λεμεσό και απέκτησαν ένα παιδί την Αντριανή.
3β. Ο Χρίστος Σωτήρη Χριστοδούλου, νυμφεύτηκε την Αργυρούλλα Αντρέου από τον 
Βουνό Κερύνειας και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Σωτήρη και 2. τον Αντρέα.
3β1. Ο Σωτήρης Χρίστου Σωτήρη νυμφεύτηκε την Χριστιάνα Μάριου από τη...
3γ. Ο Αντρέας Σωτήρη Χριστοδούλου νυμφεύτηκε την Λευκή Καπνουλλά από την Κερύνεια 
και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. την Αναστασία και 2. τον Δημήτρη.
3δ. Ο Μάριος Σωτήρη Χριστοδούλου νυμφεύτηκε την Χαραλαμπία Χαραλάμπους 
από τον Άγιο Επίκτητο Κερύνειας και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Στέλιο, 
2. τον Παναγιώτη και 3. την Σωτηρούλλα.
3δ1. Ο Στέλιος Μάριου Σωτήρη νυμφεύτηκε την Κυριακή Κωνσταντίνου από την Άσσια.
3ε. Η Μαρία Σωτήρη Χριστοδούλου παντρεύτηκε τον Μιχάλη Ζευκή από την Τύμπου 
και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Γιώργο και 2. την Σωτηρούλλα.

4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Σφυριοκόπενα)
Η Κυριακού Χριστοδούλου (Ττομπούλα) παντρεύτηκε τον Γιαννή Φυλακτή (Σφυριοκόπο) 
(βλ. Οικ. αρ. 26. Φυλακτή Παπά)

5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΞΕΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Κίτσιενα)
Η Ξενού Χριστοδούλου (Ττομπούλα) παντρεύτηκε τον Χριστοφή Μεϊτανή ή Κίτσιο 
(βλ. οικ. αρ. 64. Χριστοφή Νικόλα Μεϊτανή (Κίτσιου).

6. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΛΕΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Ττομπούλα)
Η Ελένη Χριστοδούλου Χ’’ Παναή παντρεύτηκε τον Χριστόδουλο απέκτησαν δύο παιδιά. 
α. τον Δημήτρη και β. την Χρυστάλλα.

7. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Ττομπούλα)
Η Βασιλική Χριστοδούλου Χ’’ Παναή παντρεύτηκε τον Γεώργιο Γρηγόρη Κουρουντζιή 
από το Κάρμι. (Βλ. οικ. αρ. 54. Γρηγόρη Χ'' Χριστοφή Ζιπιτή).
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8. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΦΡΟΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Ττομπούλα)
Η Φροσού Χριστοδούλου Χ’’ Παναή παντρεύτηκε τον Μιχάλη Καμπούρη στην Αυστραλία 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Νίκη και β. τον Χρίστο.
Εγγόνια της Φροσούς Χριστοδούλου είναι Mitchell,  Renae, Michael και Rudy.

9. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΟΥΛΛΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Ττομπούλα)
Η Μαρουλλού Χριστοδούλου Χ’’ Παναή παντρεύτηκε τον Αντρέα Σταυρίδη (Καμηλάρης) 
και απέκτησαν έξι παιδιά. 1. την Έλλη, 2. τον Άκη, 3. την Χρυστάλλα. 4. τον Ρένο, 
5. τον Ντίνο και 6. τον Χρίστο.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 41.
ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗ
Ο Θανάσης Τσαγγάρης νυμφεύτηκε την Βασιλική και απέκτησαν δύο παιδιά. 
1. τον Κωστή και 2. την Χρυσταλλού (Ττομπούλενα). 
(Προσωπική επικοινωνία με Χρυστάλλα Μάριου Χριστοδούλου).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΩΣΤΗ ΘΑΝΑΣΗ ΤΣΑΓΓΑΡΗ
Ο Κωστής Θανάση Τσαγγάρης νυμφεύτηκε στη Λάρνακα όπου εγκαταστάθηκε από νεαρής 
ηλικίας και ασχολείτο ως εργοστασιάρχης που κατασκεύαζε ένα αναψυκτικό τη Γαζόζα. 
Απέκτησαν ένα παιδί τον Μήτρο.

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΥΣΤΑΛΛΟΥΣ ΘΑΝΑΣΗ ΤΣΑΓΓΑΡΗ
Η Χρυσταλλού Θανάση Τσαγγάρη παντρεύτηκε τον Χριστόδουλο Χ’’ Παναγή (Ττομπούλαν) 
από το Κάρμι (βλέπε οικογένεια αρ. 40. Χριστόδουλου Χ’’ Παναγή).
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 42. ΝΙΚΟΛΑ ΠΙΣΤΟΥ
Ο Νικόλας Πίστος νυμφεύτηκε την Μαρία Κώστα από το Κάρμι και απέκτησαν πέντε 
παιδιά. 1. τον Γιαννή, 2. τον Θεόδουλο, 3. τον Κωστή, 4. την Κυριακή (Κακουλλού) 
και 5. την Μελανή.
(Προσωπική επικοινωνία με Νικόλα Κωστή Κοζάκο και Δώρα Μιλτιάδη Πιερή).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑ ΠΙΣΤΟΥ
Ο Γιαννής Νικόλα Πίστου (Τσιαγκλής) νυμφεύτηκε την Ελένη Κωστή Χριστοδούλου 
(Μάστρε Κωστής) από το Κάρμι και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Νικολή, β. την Ειρήνη 
και γ. τη Μαρία.
1α. Ο Νικολής Γιαννή Πίστου νυμφεύτηκε την Λευκού του Κωστή του Τσιάνου 
και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τη Μαρία, 2. τον Κώστα και 3. την Έλενα.
1β. Η Ειρήνη Γιαννή Πίστου δεν απέκτησε οικογένεια.
1γ. Η Μαρία Γιαννή Πίστου δεν απέκτησε οικογένεια.

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΠΙΣΤΟΥ
Ο Θεόδουλος Νικόλα Πίστου νυμφεύτηκε την Μαρία Κυριάκου Σιακαλλή Χ’’  Στεφάνου 
από το Τριμίθι και απέκτησαν δύο παιδιά. 
α. τον Παπά Κυριάκο και β. την Αναστασία σύζυγο του Νικολή του Σκαρπάρη.
2α. Ο Παπάκυριάκος νυμφεύτηκε την Ελένη Χατζιηκωστή και απέκτησαν εννέα παιδιά. 
1. τη Γιαννούλλα, 2. τον Φανούριο, 3. τη Χρυστάλλα, 4. τη Μάρω, 5. τη Γιόλα, 
6. τον Κώστα, 7. τη Μάρω, 8. τον Λάκη και 9. την Αντρούλλα
2β. Η Αναστασία Θεόδουλου Πίστου παντρεύτηκε τον Νικόλα Ιωάννου (Σκαρπάρη) 
και απέκτησαν έξι παιδιά. 1. την Μάρω, 2. την Λευκή, 3. τον Αντρέα, 4. την Ελένη, 
5. την Γιαννούλλα και 6. τον Θεόδουλο

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΩΣΤΑ ΝΙΚΟΛΑ ΠΙΣΤΟΥ
Ο Κώστας Νικόλα Πίστου νυμφεύτηκε την Κατερίνα Φαουτά από το Κάρμι και απέκτησαν 
έξι παιδιά. α. τον Κύρο, β. τον Γιώρκο, γ. τον Τάκη, δ. την Μαρούλλα σύζυγο του 
Πατσαλίδη του δασκάλου, ε. την Ελένη σύζυγο του Αντρέα του Παπά και στ. τον Νικόλα.

4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΚΟΥΛΛΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑ ΠΙΣΤΟΥ
Η Κακουλλού Νικόλα Πίστου παντρεύτηκε τον Κωστή Σάββα (Σαβουρή),
(βλέπε οικογένεια αρ. 37. Κωστή Σάββα Κοζάκο)

5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑ ΠΙΣΤΟΥ
Η Μελανή Νικόλα Πίστου νυμφεύτηκε τον Κλεάνθη (Κλειάτζιη)
(βλ. οικ. αρ.34. Κλεάνθους Χ’’ Γιάννη Κουνναμά) και απέκτησαν πέντε παιδιά. 
1. τον Γιάννη, 2. τον Κώστα (Γλεντζιέ), 3. την Μαρία σύζυγο του Αντρέα του Αχιλλέως,
4. την Ειρήνη σύζυγο του Ευαγόρα Φράγκου, 5. την Αναστασία σύζυγο Κωστή 
Ερωτοκρίτου (Τηανά) και 6. τον Νικόλα.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 43. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΟΥΦΟΥ
Ο Χριστόδουλος Κουφού νυμφεύτηκε την Ελένη... από το Κάρμι και απέκτησαν τρία 
παδιά. 1. τον Νίκο, 2. τον Γιαννή και 3. τον Χαράλαμπο. (Προσωπική επικοινωνία με 
Χριστάκη Χαράλαμπου Κουφού και Αντρούλλα Νίκου Κουφού).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΟΥΦΟΥ
Ο Νίκος Κουφού νυμφεύτηκε την Ελένη Ζακούλλη από τη Σκυλλούρα και απέκτησαν
τρία παιδιά. α. την Αντρούλλα, β. τον Χριστόδουλο και γ. την Παναγιώτα.

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΟΥΦΟΥ
Ο Γιαννής Χριστοδούλου Κουφού νυμφεύτηκε την Στυλιανή Χαραλάμπους Χ’’ Σάββα και 
απέκτησαν οκτώ παιδιά. α. τον Χαράλαμπο, β. την Έλλη, γ. την Γλυκερία, δ. την Αμαλία, 
ε. τον Χριστάκη, στ. τον Λάμπρο, ζ. τον Σάββα και η. τον Νίκο.

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΟΥΦΟΥ
Ο Χαράλαμπος Χριστοδούλου Κουφού νυμφεύτηκε την Ειρήνη (Ερηνού) του 
Σοφόκλη Χ’’ Στεφανή από το Κάρμι και απέκτησαν οκτώ παιδιά. α. την Ελένη, 
β. την Δέσποινα, γ. τον Αντρέα, δ. τον Χριστάκη, ε. τον Σωτήρη, στ. την Ρήγαινα, 
ζ. τον Σοφόκλη και η. τον Γιώργο.
3α. Η Ελένη Χαράλαμπου Κουφού παντρεύτηκε τον Γρηγόρη Γεωργίου Αθανασίου 
(Σαλιφουδκιού) από το Κάρμι και απέκτησαν τέσσερα παιδιά.1. τον Αντρέα, 2. τον Γιώργο, 
3. τον Πάμπο και 4. τη Μαρία. 
(βλ. οικ. αρ. 80. Γρηγόρη Γεωργίου Σαλιφουδκιού).
3β. Η Δέσποινα Χαραλάμπους Κουφού παντρεύτηκε τον Γιώργο Νικολή 
Γιαννακού (Κακαρή)
3γ. Ο Αντρέας Χαράλαμπου Κουφού σκοτώθηκε ενώ υπηρετούσε τη στρατιωτική του 
θητεία και δεν απέκτησε οικογένεια.
3δ. Ο Χριστάκης Χαραλάμπους Κουφού νυμφεύτηκε την Αθηνά (Νίτσα) Χαραλάμπους 
από το Πολέμι Πάφου και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Αντρέα, 2. την Ειρήνη 
και 3. τον Νικόλα.
3ε. Ο Σωτήρης Χαραλάμπους Κουφού νυμφεύτηκε την Χρυστάλλα Χαραλάμπους 
από τα Λιμνιά Αμμοχώστου και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Χαράλαμπο, 2. την Ειρήνη 
και 3. τον Μάριο.
3στ. Η Ρήγαινα Χαραλάμπους Κουφού παντρεύτηκε τον Λοΐζο Λοΐζου από την Άσσια 
και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. την Ειρήνη, 2. τον Αντρέα και 3. τον Γιώργο.
3ζ. Ο Σοφόκλης Χαραλάμπους Κουφού νυμφεύτηκε την Στέλλα Γιαννή Κουλλούβαρου 
από το Κάρμι και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. την Άντρια και 2. τη Βασιλική.
3η. Ο Γιώργος Χαραλάμπους Κουφού νυμφεύτηκε την Σούλλα Χριστοδούλου από το 
Δίκωμο και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. την Ειρήνη και 2. τη Χριστιάνα.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 44. ΧΑΤΖΙΗΚΩΣΤΑΣ
Ο Χατζιηκώστας είχε τρία παιδιά. α. τον Νικόλα, β. τον Γιαννή και γ. την Αναστασία σύζυγο 
Χαράλαμπου Χ’’ Γιαννάκη. 
(Προσωπική επικοινωνία με Δημήτρη Μάρκου Νικολάου, Χριστάκη Ξενή Τσιουρτή, Νίκο 
Αριστοδήμου Δημητρίου, Αντρούλλα Σοφόκλη Καρακάννα και Φρόσα Δημήτρη Μιτίδη).

α. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑ ΧΑΤΖΙΗΚΩΣΤΑ
Ο Νικόλας Χ’’  Κώστα νυμφεύτηκε την Μαρία Χατζηνικόλα από το Κάρμι και απέκτησαν 
τέσσερα παιδιά. 1. τον Μάρκο, 2. τον Αριστοτέλη, 3. την Ευθαλία και 4. την Ελένη. 
Η Μαρία Χατζηνικολάου ήταν αδελφή του Σάββα (Σαβουρή) πατέρα του Κωστή Κοζάκου.

α1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΧΑΤΖΙΗΚΩΣΤΑ
Ο Μάρκος Νικόλα Χ’’ Κώστα νυμφεύτηκε την Αναστασία Γρηγόρη Χριστοδούλου 
(Αμερικάνου) και απέκτησαν επτά παιδιά. α. τη Μαρία, β. τον Γρηγόρη, γ. τον Κωστή, 
δ. τον Ηλία, ε. τον Δημήτρη, στ. τον Αντρέα και ζ. τον Σωτήρη.
α1α. Η Μαρία Μάρκου Χ’’ Κώστα παντρεύτηκε τον Γιάννη Χ’’ Βασιλείου από τη Φιλιά 
Μόρφου και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. την Αναστασία και 2. τον Αβραάμη.
α1β. Ο Γρηγόρης Μάρκου Χ’’ Κώστα νυμφεύτηκε την Αγαθούλλα Γεωργίου Κκώστη από το 
Καζάφανι και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Μάρκο και 2. τη Χριστιάνα.
α1γ. Ο Κώστας Μάρκου Χ’’ Κώστα νυμφεύτηκε την Ξένια Μάρκου από τον Άγιο Αμβρόσιο 
της Κερύνειας και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Χρίστο και 2. τον Μάρκο.
α1δ. Ο Ηλίας Μάρκου Χ’’ Κώστα σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του 
θητείας και δεν πρόφθασε να κάνει δική του οικογένεια.
α1ε. Ο Δημήτρης Μάρκου Χ’’ Κώστα νυμφεύτηκε την Λυγία Ανδρονίκου από τον Κάτω Δρυ 
και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. την Κατερίνα και 2. την Αναστασία.
α1στ. Ο Αντρέας Μάρκου Χ’’ Κώστα νυμφεύτηκε την Γιωργούλλα Χρίστου από τη Βατυλή 
και απέκτησαν ένα παιδί τον Ηλία. Ξαναπαντρεύτηκε και απέκτησε ακόμα δύο παιδιά,  
τους Μάρκο και Μελίσσα.
α1ζ. Ο Σωτήρης Μάρκου Χ’’ Κώστα δεν απέκτησε δική του οικογένεια.

α2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑ ΧΑΤΖΙΗΚΩΣΤΑ
Ο Αριστοτέλης Νικόλα Χ’’ Κώστα νυμφεύτηκε την Αντιγόνη του Παυλή του Έλληνα και 
δεν απέκτησαν παιδιά. Ο Αριστοτέλης συνελήφθηκε από τους Τούρκους τον Φεβρουάριο 
του 1964 στα χωράφια του στον Άγιο Ιλαρίωνα. Έκτοτε αγνοείται η τύχη του. 
Το Προσφυγικό Σωματείο Κάρμι τιμά την μνήμη του αδικοχαμένου συγχωριανού μας.

α3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑ ΧΑΤΖΙΗΚΩΣΤΑ
Η Ευθαλία Νικόλα Χ’’  Κώστα παντρεύτηκε τον Ξενή Γιωργαλλή Τσιουρτή (Κουρέα) 
(βλ. οικ. αρ. 48. Ξενή Γιωργαλλή Χριστοδούλου Τσιουρτή).
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α4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΛΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑ ΧΑΤΖΙΗΚΩΣΤΑ (Μαυρομματού)
Η Ελένη Νικόλα Χ’’ Κώστα παντρεύτηκε τον Αριστόδημο Δημήτρη Χ’’ Γιώρκη 
(βλ. οικ. αρ.18. Δημήτρη Χ’’ Γιώρκη)

β. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΤΖΙΗΚΩΣΤΑ
Ο Γιαννής του Χατζιηκώστα νυμφεύτηκε την Μαρία Δημητρουδκιού από το Κάρμι 
και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Χρίστο και 2. τον Σωτήρη.

β1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΤΖΙΗΚΩΣΤΑ
Ο Χρίστος Γιαννή Χ’’ Κώστα νυμφεύτηκε την Δέσποινα του Νικόλα (Νικολουδκιού) 
Κυριακουδιού (Τρόπη) και απέκτησαν εφτά παιδιά. α. την Αντρούλλα, β. τον Γιαννή, 
γ. τον Νίκο, δ. τον Μάριο, ε. τον Κώστα, στ. τον Τάσο και ζ. τον Πανίκκο.

β1α. Η Αντρούλλα Χρίστου Γιαννή Χ’’ Κώστα παντρεύτηκε τον Σοφόκλη Αντρέα 
Καρακάννα από το Καζάφανι και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 
1. τη Δέσποινα, 2. τη Χριστίνα, 3. τον Αντρέα και 4. τον Χρίστο.
β1α1. Η Δέσποινα Σοφόκλη Α. Καρακάννα παντρεύτηκε τον Χρίστο Χαραλάμπους από 
την Κυθρέα και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Ερατώ και β. τον Στράτο.
β1α2. Η Χριστίνα Σοφόκλη Αντρέα Καρακάννα παντρεύτηκε τον Αντρέα Παύλου από την 
Περιστερώνα Λευκωσίας και απέκτησαν τέσσερα παιδιά.
α. τον Αντρέα, β. τον Χριστόφορο, γ. τον Σάββα και δ. την Ξάνθη.
β1α3. Ο Αντρέας Σοφόκλη Αντρέα Καρακάννα νυμφεύτηκε την Μαρία Κυπριανού από το 
Ξυλιάτο και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τη Λυδεία και β. την Κλειώ.
β1α4. Ο Χρίστος Σοφόκλη Α. Καρακάννα είναι άγαμος.
β1β. Ο Γιαννής Χρίστου Γιαννή Χ’’ Κώστα νυμφεύτηκε την Μαρία Παύλου από την 
Λεμεσό και απέκτησαν τρία παιδιά.1. τον Χρίστο. 2. τον Παύλο και 3.την Μανταλένα.
β1β1. Ο Χρίστος Γιαννή Χρίστου Χ’’ Κώστα νυμφεύτηκε την Νατάσα Θεμιστοκλέους 
από τη Λάπηθο και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Ιωάννη και β. τον Σάββα.
β1β2. Ο Παύλος Γιαννή Χρίστου Χ’’ Κώστα νυμφεύτηκε την Μαριάννα Λούκα από την Αγία 
Μαρίνα Ξυλιάτου και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Κορίνα και β. τον Ιωάννη.
β1β3. Η Μανταλένα γιαννή Χρίστου Χ’’ Κώστα παντρεύτηκε τον Βάσο Χαραλάμπους από 
την Αλάμπρα και απέκτησαν δύο παιδιά τους α. Χαράλαμπο και β. Ιωάννα.

1γ. Ο Νίκος Χρίστου Χ’’ Κώστα νυμφεύτηκε την Κούλλα Μιχαήλ από το Καζάφανι 
και απέκτησαν τρία παιδιά.1. τον Χρίστο, 2. τον Μιχάλη και 3. τη Δέσποινα.
β1γ1. Ο Χρίστος Νίκου Χρίστου Χ’’  Κώστα νυμφεύτηκε την Κούλλα Ιάσωνος από το Γέρι 
και απέκτησαν ένα παιδί τον Νικόλα.
β1γ2. Ο Μιχάλης Νίκου Χρίστου Χ’’ Κώστα νυμφεύτηκε την Δέσπω Γιακουμή από το 
Πραστιό Αμμοχώστου και Γύψου και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Κυριακή και β. τη Μαρία.
β1γ3. Η Δέσποινα Νίκου Χρίστου Χ’’ Κώστα είναι ελεύθερη.
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β1δ. Ο Μάριος Χρίστου Γιαννή Χ’’ Κώστα νυμφεύτηκε πρώτα την July David από 
Αγγλία και απέκτησαν την Έμιλη και με την δεύτερη σύζυγο την Έλλη από Λευκωσία 
απέκτησαν τον Χρίστο. Ζούν στην Αυστραλία.
β1δ1. Η Έμιλη Μάριου Χρίστου παντρεύτηκε Άγγλο στην Αγγλία και δεν απέκτησαν 
ακόμη παιδιά.
β1δ2. Ο Χρίστος Μάριου Χρίστου είναι ελεύθερος.
β1ε. Ο Κώστας Χρίστου Γιαννή Χ’’ Κώστα νυμφεύτηκε την Ρήτα Αντρέου από τον 
Στρόβολο και απέκτησαν πέντε παιδιά. 
1. τον Αντρέα, 2. τη Χριστίνα, 3. τον Ματθαίο,  4. τον Ευθύμιο και 5. τον Χρίστο.
β1στ. Ο Τάσος Χρίστου Γιαννή Χ’’ Κώστα νυμφεύτηκε την Σοφία Δημοσθένους από τη 
Γαληνή και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 1. τον Χρίστο, 2. τον Στυλιανό, 3. την Αυγή
και 4. τον Νεκτάριο. Όλοι είναι ελεύθεροι ακόμα.
β1στ1. Ο Χρίστος Τάσου Χρίστου έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα.
β1ζ. Ο Πανίκος Χρίστου Γιαννή Χ’’  Κώστα νυμφεύτηκε την Άντρη Χρίστου Πολύκλει-
του από το Κάρμι και απέκτησαν ένα παιδί τον Στέλιο ο οποίος είναι ελεύθερος ακόμα.

β2. Ο Σωτήρης Γιαννή Χ΄΄ Κώστα νυμφεύτηκε την Αναστασία Μενοίκου από τον Άγιο 
Επίκτητο Κερύνειας και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Μένοικο και β. τον Ιωάννη.

γ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΧΑΤΖΙΗΚΩΣΤΑ
Η Αναστασία Χ’’ Κώστα παντρεύτηκε τον Χαράλαμπο Χ’’ Γιαννάκη (Ρέπανο) 
(βλ. οικ. αρ. 9. Χαράλαμπου Χ’’ Γιαννάκη).

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 45. ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ)
Ο Γρηγόρης Χριστοδούλου (Αμερικάνος) νυμφεύτηκε την Μαρία Ηλία (Χειμώνα) και 
απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Χρίστο, 2. την Αναστασία και 3. την Κατερίνα. 
(Προσωπική επικοινωνία με Δημήτρη Μάρκου Νικολάου).
1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (Αμερικάνου)
Ο Χρίστος Γρηγορίου Αμερικάνου νυμφεύτηκε την Χρυστάλλα του Νικόλα Μεθυσμένου 
και απέκτησαν έξι παιδιά. α. τον Γρηγόρη, β. τον Νίκο, γ. τον Αντρέα. δ. τον Ηλία, 
ε. τον Κώστα και στ. την Ειρήνη.
2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ
Η Αναστασία Γρηγόρη Αμερικάνου παντρεύτηκε τον Μάρκο Νικόλα Χατζιηκώστα 
(βλ. οικ. αρ. 44. Νικόλα Χατζιηκώστα).
3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ
Η Κατερίνα Γρηγόρη Αμερικάνου παντρεύτηκε τον Γιαννή Χατζιημάρκου
(βλ. οικ. αρ. 47. Χατζιημάρκου)
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 46. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΥΣΑ
Παιδιά του Χριστόδουλου Φύσα και της Μαρίας ήταν: 1. ο Αρέστης, 2. η Χριστοθέα , 
3. ο Γιακός και 4. ο Νεοκλής (Προσωπική επικοινωνία με Αντρούλλα Σωτήρη Μάντη, 
Βάσω Αντρέα Κλεάνθους, Δημήτρη Ιακώβου Κουνναμά και Βάσω Χάρου).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΡΕΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΥΣΑ
Ο Αρέστης Χριστοδούλου Φύσας νυμφεύτηκε την Χαρίτα Χ’’ Μάρκου από το Κάρμι και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α. τη Μαρία και β. την Ευθαλία.
1α. Η Μαρία Αρέστη Χριστόδουλου Φύσα παντρεύτηκε τον Νικόλα Κωστή Κοζάκου 
(βλ. οικ. αρ. 37. Κωστή Σάββα Σαβουρή (Κοζάκου)).
1β. Η Ευθαλία (Φταλού) Αρέστη Χριστόδουλου Φύσα παντρεύτηκε τον Δημήτρη Γιαννή 
Ασπρή από το Κάρμι και απέκτησαν έξι παιδιά. 1.τη Χαρίτα, 2. τον Γιάννη, 3. την Ελένη, 
4. τη Μυρούλλα, 5. την Μαρία και 6. την Αρέστια.

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΘΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΥΣΑ
Η Χριστοθέα Χριστοδούλου Φύσα παντρεύτηκε τον Γρηγόρη Κουνναμά από το Κάρμι 
(βλέπε οικογένεια αρ. 8. Γρηγόρη Κουνναμά)

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΥΣΑ
Ο Γιακός Χριστόδουλου Φύσα νυμφεύτηκε την Κατίνα Σαβουρή από το Κάρμι και 
απέκτησαν τέσσερα παιδιά.
α. την Αγγελική, β. τον Νικόλα, γ. τον Σάββα και δ. τον Χριστόδουλο.
3α. Η Αγγελική Γιακού Χριστόδουλου Φύσα παντρεύτηκε  τον Νικόλα Κωστή Πίστου από 
το Κάρμι και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. την Καίτη, 2. τον Ντίνο και 3. τη Γιάννα.
3β. Ο Νικόλας Γιακού Χριστόσουλου Φύσα, νυμφεύτηκε την Λένια από τη Λάρνακα και 
απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Αρχιμανδρίτη Νεόφυτο, 2. τον Ιάκωβο και 3. τη Μάρω.
3γ και 3δ. Ο Σάββας και ο Χριστόδουλος Γιακού Φύσα μετανάστευσαν στην Αυστραλία.

4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΕΟΚΛΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΥΣΑ
Ο Νεοκλής Χριστόδουλου Φύσα νυμφεύτηκε την Κυριακού Παπάμαρκου από το Κάρμι 
και απέκτησαν πέντε παιδιά α. τον Κώστα, β. την Στέλλα, γ. τον Τάκη, δ. τον Γιώργο
 και ε. τη Βάσω.
4α. Οικογένεια Κώστα Νεοκλή Φύσα.
Ο Κώστας Νεοκλή Χρ. Φύσα νυμφεύτηκε την Λυτώ Αντρέα Μουσουλίδη
από τη Μουσουλίτα και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Αντρέα, 2. τη Μαίρη
και 3. την Έλενα.
4α1. Ο Αντρέας Κώστα Νεοκλή Φύσα νυμφεύτηκε την Μελίνα από τη Λεμεσό και 
απέκτησαν ένα παιδί την Ευαγγελίνα.
4α2. Η Μαίρη Κώστα Νεοκλή Φύσα παντρεύτηκε τον Γιώργο Βαφεάδη από τη Λευκωσία 
και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Κωνσταντίνο, 2. τον Αλέξη και 3. την Helen.
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4α3. Η Έλενα Κώστα Νεοκλή Φύσα παντρεύτηκε τον Χρίστο Ηλιάδη από τη Λευκωσία και 
απέκτησαν δύο παιδιά, τους Ελίτα και Στέφανο.
4β. Οικογένεια Στέλλας Νεοκλή Χρ. Φύσα.
Η Στέλλα Νεοκλή Χριστοδούλου Φύσα παντρεύτηκε τον Κώστα Κατσελλή από το Βαρώσι 
και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. την Κυριακή (Κάκια), 2. τον Νικόλα και 3. την Ήλια.
4β1. Η Κυριακή (Κάκια) Στέλλας Νεοκλή Φύσα παντρεύτηκε τον Γιώργο Τραχωμίτη από 
Λευκωσία και απέκτησαν δύο παιδιά, τους Στέφανο και Αντρέα.
4β2. Ο Νικόλας Στέλλας Νεοκλή Φύσα νυμφεύτηκε την Χριστίνα Μιαμηλιώτη από τη 
Λευκωσία και απέκτησαν δύο παιδιά, τους Κωνσταντίνο και Μαρίνα.
4β3. Η Ήλια Στέλλας Νεοκλή Φύσα παντρεύτηκε τον Γιώργο Ιωακειμίδη από τη 
Θεσσαλλονίκη και απέκτησαν τρία παιδιά, τους Αλέξανδρο, Στέλλα και Ελένη.
4γ. Οικογένεια Τάκη Νεοκλή Χριστόδουλου Φύσα.
Ο Τάκης Νεοκλή Χριστόδουλου Φύσα νυμφεύτηκε την Γεωργία Ευθυμίου από Λευκωσία 
και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Αλέξανδρο και 2. την Αντιγόνη.
4γ1. Ο Αλέξανδρος Τάκη Νεοκλή Φύσα νυμφεύτηκε την Αναστασία Θεοκλή Μηνά από τη 
Λάπηθο και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Χρήστο 2. τον Κλείτο και 3. τον Μάξιμο.
4γ2. Η Αντιγόνη Τάκη Νεοκλή Φύσα παντρεύτηκε τον Γιάννο Ελευθερίου από την Αγγλία 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τη Ραφαέλλα και β. τη Νάταλυ.
4δ. Οικογένεια Γιώργου (Κόκου) Νεοκλή Χριστοδούλου Φύσα.
Ο Γιώργος Νεοκλή Χριστοδούλου Φύσα νυμφεύτηκε την Άννα Αντωνίου από την Αγγλία 
και απέκτησαν δύο παιδιά τους Μάρκο (Marc) και Κλαίρη (Claire).
4δ1. Ο Μάρκος Γιώργου Νεοκλή Χριστόδουλου Φύσα νυμφεύτηκε την Debora από 
την Ιρλανδία και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Εμίλια και β. τον Νεοκλή.
4δ2. Η Κλαίρη Γιώργου Νεοκλή Χριστοδούλου Φύσα παντρεύτηκε τον Tim από την 
Αγγλία και απέκτησαν ένα παιδί τον Oscar.
4ε. Οικογένεια Βασιλικής (Βάσω) Νεοκλή Χριστόδουλου Φύσα.
Η Βασιλική (Βάσω) Νεοκλή Χριστοδουλου Φύσα παντρεύτηκε τον Ανδρέα Κώστα 
Κλεάνθους από τον Άγιο Γεώργιο Κερύνειας και απέκτησαν δύο παιδιά.
1. τον Νεοκλή (Κλέων) και 2. την Αγγελική (Άντζελα).
4ε1. Ο Κλέων Αντρέα Κώστα Κλεάνθους νυμφεύτηκε την Μαρία Gordieva
από την Ουκρανία.
4ε2. Η Αγγελική (Άντζελα) Αντρέα Κώστα Κλεάνθους παντρεύτηκε τον Λευτέρη 
Μεστάνα από Αθηαίνου και απέκτησαν δύο παιδιά τους Φειδία και Βασιλική.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 47. ΧΑΤΖΙΗΜΑΡΚΟΥ ΧΑΤΖΗΛΑΡΚΟΥ
Ο Μάρκος Χατζημάρκος Χατζηλάρκος νυμφεύτηκε την Μαρία Φαουτά από το Κάρμι 
και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τη Χαρίτα (σύζυγος Αρέστη Φύσα), 2. την Ευθαλία (σύζυγος 
Φιλάρετου Βούρκου) και 3. τον Γιαννή σύζυγο Κατερίνας Γρηγορίου. 
(Προσωπική επικοινωνία με Μαρία Νικόλα Κοζάκου).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΑΡΙΤΑΣ ΧΑΤΖΙΗΜΑΡΚΟΥ
Η Χαρίτα Χατζιημάρκου παντρεύτηκε τον Αρέστη Φύσα και απέκτησαν δύο παιδιά. 
α. τη Μαρία και β. την Ευθαλία. (βλέπε οικογένεια αρ.46. Αρέστη Χριστοδούλου Φύσα)

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΧΑΤΖΙΗΜΑΡΚΟΥ
Η Ευθαλία Χατζιημάρκου παντρεύτηκε τον Φιλάρετο του Βούρκου από το Κάρμι 
και απέκτησαν πέντε παιδιά. α. τον Μάρκο, β. τον Γιάννο, γ. τον Νίκο, δ. τον Άντρο 
και ε. τη Φροσούλλα.

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΤΖΙΗΜΑΡΚΟΥ
Ο Γιαννής του Χατζιημάρκου νυμφεύτηκε την Κατερίνα Γρηγορίου Χριστοδούλου 
(Αμερικάνου) από το Κάρμι και απέκτησαν έξι παιδιά. α. τη Μάρω, β. τον Μάρκο, 
γ. την Λένια, δ. τον Πανίκο, ε. τη Δήμητρα και στ. την Αίγλη.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 48. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΣΙΟΥΡΤΗ
Παιδιά του Χριστόδουλου Τσιουρτή ήταν οι. 1. Γιωργαλλής (Γάλος), 2. Αφροδίτη (σύζυγος 
Γιώργου Αρχαίου Βλέπε οικογένεια αρ. 9. Γιώργου Αρχαίου), 3. Αγλαΐα (σύζυγος Κυπρή...), 
4. Αγγελική σύζυγος Νικόλα Κωλέτη, 5. Αλέκκος (Παρούκκος) και 6. Κυριακού σύζυγος 
Πετρή. (Προσωπική επικοινωνία με Χριστάκη Ξενή Τσιουρτή, Χρίστο Νικόλα Κωλέτη, 
Μαρία Γεωργίου Γερμανού και Γιώργο Ηράκλη Τσιουρτή).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΣΙΟΥΡΤΗ (ΓΑΛΟΥ)
Παιδιά του Γιωργαλλή Τσιουρτή (Γάλου) ήταν οι: α. Ξενής (Κουρέας), β. Παναής, 
γ. Ηρακλής και δ. Ειρήνη (σύζυγος Κανάρη)

1α. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΞΕΝΗ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗ ΤΣΙΟΥΡΤΗ
Ο Ξενής Γιωργαλλή Τσιουρτή (Κουρέας) νυμφεύτηκε την Ευθαλία Νικολάου Χ΄΄ Κώστα 
από το Κάρμι και απέκτησαν έξι παιδιά.1. τον Χριστάκη, 2.την Κυριακού, 3. τη Μαρία, 
4. την Αλίκη, 5. τον Νίκο και 6. τον Αντρέα.

1α.1 Οικογένεια Χριστάκη Ξενή Τσιουρτή
Ο Χριστάκης Ξενή Τσιουρτή νυμφεύτηκε την Αθηνούλλα Αλκιβιάδη από τη Μηλιά Πάφου 
και απέκτησαν ένα παιδί την Μαρίνα.
1α1α. Η Μαρίνα Χριστάκη Ξενή Τσιουρτή παντρεύτηκε τον Γιώργο Σάββα Χ’’ Ζορζή
 (βλ. οικ. αρ.3. Σάββα Χ’’ Ζορζή).
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1.α2. Οικογένεια Κυριακούς Ξενή Τσιουρτή.
Η Κυριακού Ξενή Τσιουρτή παντρεύτηκε τον Αντρέα Οικονομίδη από το Άρσος Λεμεσού 
και απέκτησαν τρία παδιά. α. την Ελένη, β. τον Χριστάκη και γ. τον Περικλή.
1α2α. Η Ελένη Αντρέα Οικονομίδη παντρεύτηκε τον Ίκαρο Κυριάκου από το Καϊμακλί 
και απέκτησαν ένα παιδί την Καρίνα.
1α2β. Ο Χριστάκης Αντρέα Οικονομίδη νυμφεύτηκε την Μαρία Αντρέου Κύρου από 
την Αθηαίνου και Λυθροδόντα και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Αντρέα, β. τον Ματθαίο 
και γ. την Αλίκη.

1α3. Οικογένεια Μαρίας Ξενή Τσιουρτή.
Η Μαρία Ξενή Τσιουρτή παντρεύτηκε τον Ιωάννη Πεχλιβανά από το Ριζοκάρπασο και 
απέκτησαν τρία παιδιά. α. τη Θάλεια, β. την Αλεξία και γ. τον Γιώργο.
1α3α. Η Θάλεια Ιωάννη Πεχλιβανά παντρεύτηκε τον εξ Ελλάδος Παναγιώτη και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Κωνσταντίνο και β. τον Ιωάννη.

1α4. Οικογένεια Αλίκης Ξενή Τσιουρτή.
Η Αλίκη Ξενή Τσιουρτή παντρεύτηκε τον Δημήτρη Γρηγόρη Ζιπιτή (Κουρουμζιή) 
(βλ. οικ.αρ. 54. Γρηγόρη Ζιπιτή Κλουρουντζιή) και απέκτησαν τρία παιδιά.
 α. τον Ξενή, β. τον Αντρέα και γ. τη Μαρία.
1α4α. Ο Ξενής Δημητρίου Κουρουντζιή νυμφεύτηκε την Μαρία Κωνσταντίνου από την 
Αλάμπρα και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Κωνσταντίνα και β. την Δημητριάνα.
1α4β. Ο Αντρέας Δημητρίου Κουρουντζιή νυμφεύτηκε την Μελανή Σαμάρα από 
το Όμοδος και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 1. τον Δημήτρη, 2. τον Βασίλη, 3. την Στέφανη 
και 4. τον Μάρκο.
1α4γ. Η Μαρία Δημήτρη Γρηγορίου ( Κουρουντζιή) παντρεύτηκε τον Κλεάνθη Γ. Κλεάνθους 
από τη Φιλιά Μόρφου και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Αλίκη και β. τον Γιώργο.

1α5. Οικογένεια Νίκου Ξενή Τσιουρτή.
Ο Νίκος Ξενή Τσιουρτή νυμφεύτηκε την Αρίστη Πρωτοπαπά από τη Λεμεσό και απέκτησαν 
δύο παιδιά. α. τον Φίλιππο και β. τη Θάλεια.
1α5α. Ο Φίλιππος Νίκου Ξενή Τσιουρτή νυμφεύτηκε την Γεωργία... από τη Μονή Λεμεσού 
και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. την Άννα και 2. την Νικολέττα.
1α5β. Η Θάλεια Νίκου Ξενή Τσιουρτή είναι ελεύθερη.

1α6. Οικογένεια Αντρέα Ξενή Τσιουρτή.
Ο Αντρέας Ξενή Τσιουρτή νυμφεύτηκε την Δέσποινα Ευαγγέλου από την Ίνεια της Πάφου 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τη Χριστιάνα και β. τον Ευάγγελο.

1.β. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΑΝΑΗ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗ (ΓΑΛΟΥ)
Ο Παναής Γιωργαλλή (Γάλου) νυμφεύτηκε την Μαρούλλα Σάββα Χαραλάμπους (Ασβεστά) 
και απέκτησαν τρία παιδιά.1. τον Ηράκλη, 2. τον Γιώργο και 3. την Γλυκερία.
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1β1. Ο Ηράκλης Παναή Γιωργαλλή νυμφεύτηκε την Πολυξένη Κύπρου Στυλιανού από 
το Φικάρδου και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Κύπρο, β. τη Μαρία και γ. τον Παναγιώτη.
1β1α. Ο Κύπρος Ηράκλη Γιωργαλλή νυμφεύτηκε την Ελίζα Καμπανελλά από τη Λάρνακα 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Ηράκλη και β. την Λένα.
1β1β. Η Μαρία Ηράκλη Γιωργαλλή παντρεύτηκε τον Νίκο από την Ελλάδα και απέκτησαν 
δύο παιδιά. α. τον Γιάννη και β. την Πολυξένη.
1β1γ. Ο Παναγιώτης Ηράκλη Γιωργαλλή νυμφεύτηκε την Τζιούλια Ελευθερίου από το 
Μάμμαρι και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Στέφανο και β. την Πόλυ-Άννα.
1β2. Ο Γιώργος Παναή Γιωργαλλή νυμφεύτηκε την Κυριακή Χουτρή από το 
Λευκόνοικο και απέκτησαν τρία παιδιά. 
α. τον Παναγιώτη, β. τον Γιάννη και γ. την Ανδριάνα.
1β2γ. Η Ανδριάνα Γιώργου παντρεύτηκε τον Γιώργο Δημήτριο από Αυστραλία καταγωγή 
Αραδίππου και απέκτησαν τρία παιδιά 1. τον Νικόλαο, 2. τον Ραφαήλ και 3. την Ειρήνη.
1β3. Η Γλυκερία Παναή Γιωργαλλή παντρεύτηκε τον Τάκη Γιαννακού από τον 
Κουτσοβέντη και απέκτησαν πέντε παιδιά. 
α. την Έλενα, β. τη Μαρία, γ. τη Γιώτα, δ. την Αγγέλα και ε. τον Γιάννο.
1β3α. Η Έλενα Τάκη Γιαννακού παντρεύτηκε τον Αργύρη από τα Λατσιά και απέκτησαν 
δύο παιδιά. 1. τον Δημήτρη και 2. την Άντρια.
1β3β. Η Μαρία Τάκη Γιαννακού παντρεύτηκε τον Χάρη Λιασίτη από τον Άγιο Δομέτιο και 
απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 1. τον Μιχάλη, 2. τον Δημήτρη, 3. τη Νικολέττα και 
4. την Αλεξάνδρα.
1β3γ. Η Γιώτα Τάκη Γιαννακού παντρεύτηκε τον Άκη Κωνσταντίνου από την Πλατανιστάσα 
και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τη Γλυκερία, 2.τον Αντρέα και 3. τον Δημήτρη.
1β3δ. Η Αγγέλα Τάκη Γιαννακού παντρεύτηκε τον Πλουτή Πλουτάρχου από την Κακοπετριά 
και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Κωνσταντίνο, 2. τη Δημητριάνα, και 3. την Έρικα.

1γ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗ (ΓΑΛΟΥ)
Ο Ηράκλης Γιωργαλλή (Γάλου) νυμφεύτηκε την Αντιγόνη Χαραλάμπους από τον 
Καλοπαναγιώτη και απέκτησαν πέντε παιδιά. 1. την Ανθούλλα, 2. τον Γιώργο, 
3. τον Χαράλαμπο, 4. την Ελένη και 5. την Αναστασία.
1γ1. Οικογένεια Ανθούλλας Ηράκλη Γιωργαλλή.
Η Ανθούλλα Ηράκλη Γιωργαλλή παντρεύτηκε τον Σάββα Κυριάκου Γερμανού,
(βλ. οικ. αρ. 58. Κυριάκου Καριτζιά Γερμανού).
1γ2. Οικογένεια Γιώργου Ηράκλη Γιωργαλλή (Γάλου).
Ο Γιώργος Ηράκλη Γιωργαλλή (Γάλου) νυμφεύτηκε την Κυριακού Ξενή Τρόπη από το Κάρμι 
και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Νίκο, β. τη Μαρία, και γ. τη Στέλλα.
1γ2α. Ο Νίκος Γιώργου Ηράκλη, Γιωργαλλή νυμφεύτηκε την Παντελίτσα Χ'' Αλεξάνδρου 
από το Φτερικούδι και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Γιώργο, β. τον Αντρέα και γ. τη Μαρίλια.
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1γ2β. Η Μαρία Γιώργου Ηρακλέους Τσιουρτή παντρεύτηκε τον Κυριάκο Σπύρου από το 
Αρεδιού και απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Ιλιάνα, β. τον Γιώργο και γ. τον Ραφαέλλο.
1γ2γ. Η Στέλλα Γιώργου Ηρακλέους Γιωργαλλή Τσιουρτή παντρεύτηκε τον Χαράλαμπο 
Αντρέα Χαραλάμπους από τη Τσακκίστρα και απέκτησαν δύο παιδιά. 
α. τον Αντρέα, και β. τον Κυριάκο.
1γ3. Ο Χαράλαμπος (Χάμπος) Ηράκλη Γιωργαλλή Τσιουρτή σκοτώθηκε σε 
αυτοκινητικό δυστύχημα σε νεαρή ηλικία και δεν πρόφθασε να κάνει δική του οικογένεια.
1γ4. Οικογένεια Ελένης Ηρακλή Γιωργαλλή
Η Ελένη Ηρακλή Γιωργαλλή Τσιουρτή παντρεύτηκε τον Μιχάλη Πέτρου Παρπέρη από τον 
Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας και απέκτησαν ένα παιδί τον Χαράλαμπο (Χάρη).
1γ5. Οικογένεια Αναστασίας Ηρακλή Γιωργαλλή Τσιουρτή
Η Αναστασία Ηρακλή Tσιουρτή παντρεύτηκε τον Φάνη Νικολάου από την Πύλα Λάρνακας 
και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τη Μαρία και 2. τον Νίκο.

1δ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗ (ΓΑΛΟΥ)
Η Ειρήνη Γιωργαλλή (Γάλου) παντρεύτηκε τον Κανάρη Χρυσάνθου και απέκτησαν έξι παιδιά. 
1. τον Χρυσανθή, 2. τον Κώστα, 3. την Ελένη, 4. τον Αντρέα, 5. τον Νίκο και 6. τον Γιώργο.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 49. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΗ
Ο Χριστόδουλος Μορφή νυμφεύτηκε την Ρήγαινα Αθανάση από το Κάρμι (αδελφή του 
Γεώργιου Αθανάση ή Σαλιφουδκιού) και απέκτησαν επτά παιδιά. 1. Μυριάνθη, 2. Αντρέας 
(Κούντουρος) 3. Φιλάρετος, 4. Ελεγκού, 5. Μαρούλλα, 6. Ξενής και 7. Δέσποινα.
Αδέλφια του Χριστόδουλου Μορφή ήταν οι: α. Ελένη σύζυγος Γιαννή Ευαγγέλου 
Νυχτοπάτη, β. η Ξένια σύζυγος του Νεοκλή Κόνιαλη, γ. η Αναστασία ή Ττασιά σύζυγος 
του Φαντάρου και δ. η Ψυχώρα. (Προσωπική επικοινωνία με Μαρούλλα Γώγου Αθανάση, 
Ξένια Κωστή Φιλαρέτου, Ελένη Αντρέα Μένοικου και Αντρούλλα Νίκου Σπύρου).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΥΡΙΑΝΘΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΗ
Η Μυριάνθη Χριστοδούλου Μορφή παντρεύτηκε τον Σωκράτη Σάββα Σαβουρή. 
(βλ. οικ. αρ. 37. Σάββα Σαβουρή).

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΤΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΗ (ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΥ)
Ο Αντρέας Χριστοδούλου Μορφή (Κούντουρος) νυμφεύτηκε την Ειρήνη Κυπρή 
και απέκτησαν έξι παιδιά. 1. την Ελένη, 2. τον Παναγιώτη, 3. την Ρήγαινα, 4. τον Νίκο, 
5. τον Αχιλλέα και 6. τη Μάρω.

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΗ
Ο Φιλάρετος Χριστοδούλου Μορφή νυμφεύτηκε την Ελένη Γιαννακού Φράγκου αδελφή 
του Ευαγόρα Φράγκου από το Κάρμι και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. τον Σωτήρη, 
β. τον Κωστή, γ. τον Γιαννάκη και δ. τον Χριστάκη.
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3α. Ο Σωτήρης Φιλάρετου Χριστοδούλου Μορφή νυμφεύτηκε την Χρυστάλλα Χρίστου 
από την Αλαμινό Λάρνακας και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. την Ελένη, 2. την Ξένια 
και 3. την Αναστασία.
3β. Ο Κώστας Φιλάρετου Χριστοδούλου νυμφεύτηκε την Ξένια Χαράλαμπου Σοφοκλέους 
(Σπανού) από το Κάρμι και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 1. την Ελένη, 2. τον Χαράλαμπο, 
3. τη Μαρία και 4. τον Φιλάρετο Ανδρέα.
3γ. Ο Γιαννάκης Φιλάρετου Χριστοδούλου νυμφεύτηκε την Ντίνα Χρίστου από τον Άγιο 
Επίκτητο Κερύνειας και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 1. τον Φιλάρετο. 2. την Ελένη, 
3.τη Χριστιάνα και 4. τον Μάριο.
3δ. Ο Χριστάκης Φιλάρετου Χριστοδούλου νυμφεύτηκε την Γιαννούλλα Σταυρή από 
τον Λάρνακα Λαπήθου και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. την Ελένη, 2. τον Φιλάρετον 
και 3. την Άντρη.

4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΛΕΓΚΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΗ
Η Ελεγκού Χριστοδούλου Μορφή παντρεύτηκε τον Κυριάκο από το Δίκωμο και απέκτησαν 
τέσσερα παιδιά. 1. την Καίτη, 2. τη Δέσπω, 3. τη Λαμπιδώνα και 4. τη Χρυστάλλα.

5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΟΥΛΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΗ
Η Μαρούλλα Χριστοδούλου Μορφή παντρεύτηκε τον Ηλία Νικόλα Μεϊτανή και απέκτησαν 
τρία παιδιά. 1. τον Αντρέα, 2. τη Δέσπω και 3. τον Χριστάκη.

6. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΞΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΗ
Ο Ξενής Χριστοδούλου Μορφή νυμφεύτηκε την Μαρία Κυριάκου Κωτσιώνη από το Κάρμι 
και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Χριστόδουλο, 2. την Ειρήνη και 3. την Κυριακού.

7. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΗ
Η Δέσποινα (Πποινού) Χριστοδούλου Μορφή παντρεύτηκε τον Ξενή του Σοφού (Φιρφινή) 
(βλ. οικ. αρ. 39. Ξενή Σοφού Φιρφινή).

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 50. ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΕΡΟΜΑΡΚΟΥ 
(ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ)
Ο Δημήτρης Μάρκου (Παπάδημήτρης) νυμφεύτηκε την Δέσποινα Γιαννή Χ΄΄ Ηρακλείτη 
από το Κάρμι και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. την Πολυξένη και 2. την Σοφία.
Αδέλφια του Δημήτρη Γερομάρκου (Παπάδημήτρη) ήταν οι. 1. Μαρία σύζυγος Κωστή 
Λάμπρου (Πίσσα) (βλέπε οικογένεια αρ. 10. Κωστή Λάμπρου) και 2. Γιάννης ετεροθαλής 
αδελφός του, σύζυγος της Ελένης Γιωργαλλή (Τσιμουρούς).
Αδέλφια της Δέσποινας Χ’’ Ηρακλείτη ήσαν οι: α. Αχιλλέας (Χιλλής), β. Σοφία σύζυγος του 
Γιάλη Γιάλη, γ. Μαριού μητέρα του Νικολή Γιαννακού (Κακαρή) (Προσωπική επικοινωνία 
με Δημήτρη Παπανικολάου Παναγιώτου).
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1. Οικογένεια Πολυξένης Δημήτρη Μάρκου
Η Πολυξένη Δημήτρη Μάρκου παντρεύτηκε τον Παπάνικόλα Παναή Παπανικολάου 
(βλ. οικ. αρ. 51. Παναή Παπανικολάου)

2. Οικογένεια Σοφίας Δημήτρη Μάρκου
Η Σοφία Δημήτρη Μάρκου παντρεύτηκε τον Αριστόδημο του Δημήτρη του Λιγνή 
(βλ. οικ. αρ. 2. Αριστόδημου Δημήτρη Κουνναμά Λιγνή).

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΓΕΡΟΜΑΡΚΟΥ
Ο ετεροθαλής αδελφός του Δημήτρη Γερομάρκου Γιάννης Γερομάρκου νυμφεύτηκε την 
Ελένη Γιωργαλλή (Τσιμουρού) και απέκτησαν εννέα παιδιά. 
α. την Κυριακή (Κικού), β. την Ευανθία, γ. την Χρυσούλλα, δ. την Μαρούλλα, ε. τη Δώρα, 
στ. τη Νίνα, ζ. την Γιόλα, η. τον Αντρέα και θ. την Χρυστάλλα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 51. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ ΛΟΪΖΟΥ
Ο Παπανικόλας Λοΐζου από τη Δρούσια της Πάφου νυμφεύτηκε την Μαρία Κώστα από το 
Τριμίθι και απέκτησαν επτά παιδιά. 1. τον Παναή, 2. τον Γιώργο, 3. τον Αντρέα, 
4. τον Κωστή, 5. τον Σωτήρη, 6. την Κατερίνα και 7. την Ελένη. 
(Προσωπική επικοινωνία με Αναστασία Σωτήρη Χριστοδούλου, Δημήτρη Παπανικολάου 
Παναγιώτου, Χαράλαμπο Κώστα Χ΄΄ Σάββας).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΑΝΑΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ο Παναής Παπανικολάου νυμφεύτηκε την Ελένη Χαραλάμπους Χ’’ Σάββα και απέκτησαν 
έξι παιδιά. α. τον Νικόλα (ιερέας Καρμιού) β. τη Γλυκερία, γ. την Ξενού, δ. τον Χαράλαμπο, 
ε. τον Πλουτή και στ. τον Μιχάλη.

1α.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ ΠΑΝΑΓΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ο Παπάνικόλας Παναγή Παπανικολάου νυμφεύτηκε την Πολυξένη Δημήτρη Μάρκου 
(Παπάδημήτρη) και απέκτησαν επτά παιδιά. 1. την Δέσποινα, 2. τον Παναγιώτη, 
3. τον Δημητράκη, 4. την Ελένη, 5. τον ΠαπάΘεωνά, 6. τον Μάριο και 7. την Αντρούλλα.
1α1. Η Δέσποινα Παπανικολάου Παναγιώτου παντρεύτηκε τον Στέλιο Κυριάκου 
από τον Τράχωνα και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. τη Στάλω, β. την Ξένια, γ. την Αγγέλα 
και δ. τον Κυριάκο.
1α1α. Η Στάλω Στέλιου Κυριάκου παντρεύτηκε τον Μηνά Μητζιόχογλου από την Ελλάδα 
και απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Νικολένα, β. τη Δέσπω και γ. τη Στέλλα.
1α1β. Η Ξένια Στέλιου Κυριάκου παντρεύτηκε τον Νίκο Χριστοφορίδη από τον Στρόβολο 
και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τη Δέσποινα, β. τον Αντρέα, και γ. τον Ιωάννη.
1α1γ. Η Αγγέλα Στέλιου Κυριάκου παντρεύτηκε τον Παντελή Φύρη από τον Στρόβολο.
1α1δ. Ο Κυριάκος Στέλιου Κυριάκου δεν έχει αποκτήσει ακόμα τη δική του οικογένεια.
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1α2. Ο Παναγιώτης Παπανικολάου Παναγιώτου νυμφεύτηκε την Γιόλα Ιωάννου 
Χ΄΄ Κωστή από τον Άγιο Γεώργιο και απέκτησαν τέσσερα παιδιά.
α. την Αθηνά, β. τη Γιάννα, γ. την Ελένη, δ. την Νικολέττα.
1α2α. Η Αθηνά Παναγιώτου Παπανικολάου παντρεύτηκε τον Θανάση Τόσκα από 
τον Άγιο Δημήτριο Πελοπονήσου και απέκτησαν τρία παιδιά.
α. τον Τάσο, β. τον Παναγιώτη και γ. τον Αλέξανδρο.
1α2β. Η Γιάννα Παναγιώτου Παπανικολάου παντρεύτηκε τον Ηράκλη Αριστείδου 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τη Ζωή και β. τον Παναγιώτη.
1α2γ. Η Ελένη Παναγιώτου Παπανικολάου, παντρεύτηκε τον Δημήτρη Σκούληκα 
από το χωριό Αρφαρά Καλαμάτας Πελοπονήσου.
1α2δ. Η Νικολέτα Παναγιώτου Παπανικολάου δεν έχει κάνει δική της οικογένεια ακόμη.

1α3. Ο Δημήτρης Παπανικολάου Παναγιώτου νυμφεύτηκε την Αντρούλλα Νικόλα 
Σεργίου από τον Άγιο Γεώργιο και δεν απέκτησαν παιδιά.

1α4. Η Ελένη Παπανικολάου Παναγιώτου παντρεύτηκε τον Ηράκλη (Ήρω) Γρηγόρη 
Αντωνιάδη από το Κάρμι και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τη Μαρία, β. τον Νίκο και 
γ. τη Δήμητρα.
1α4α. Η Μαρία Ηρακλέους Αντωνιάδου παντρεύτηκε τον Ιταλό Πιάντζιο Πετρουτσέλλο 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Jonathan και β. τον Domenico.
1α4β. Ο Νίκος Ηρακλέους Αντωνιάδου νυμφεύτηκε την Kim από την Αυστραλία 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Λούκα και β. τη Ρεβέκκα.
1α4γ. Η Δήμητρα Ηρακλέους Αντωνιάδου είναι αρραβωνιασμένη στην Μελβούρνη 
της Αυστραλίας και δεν έχει αποκτήσει ακόμα παιδιά.

1α5. Ο ΠαπαΘεωνάς Παπανικολάου Παναγιώτου νυμφεύτηκε την Άννα Σοφοκλέους 
από τον Αγρό και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τη Γεωργία, β. την Κυριακή και γ. την Ξένια.
1α5α. Η Γεωργία ΠαπάΘεωνά Παπανικολάου παντρεύτηκε τον Πέτρο Τοφαρή από την 
Λάρνακα και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Άννα και β. την Αντιγόνη.
1α5β. Η Κυριακή ΠαπαΘεωνά Παπανικολάου δεν έχει κάνει ακόμα δική της οικογένεια.
1α5γ. Η Ξένια ΠαπαΘεωνά Παπανικολάου δεν έχει κάνει ακόμα δική της οικογένεια.

1α6. Ο Μάριος Παπανικολάου Παναγιώτου δεν έχει κάνει ακόμα δική του οικογένεια.

1α7. Η Αντρούλλα Παπανικολάου Παναγιώτου δεν έχει κάνει ακόμα δική της 
οικογένεια.

1β. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ ΠΑΝΑΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Η Γλυκερία (Γλυκού) Παναή Παπανικολάου παντρεύτηκε τον Γιαννή Ιωαννίδη (Κρυό Νερό) 
από το Τριμίθι και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. τον Πανίκο, β. τον Γρηγόρη, γ. την Ελένη 
και δ. τον Αντρέα.
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1γ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΞΕΝΟΥΣ ΠΑΝΑΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Η Ξενού Παναή Παπανικολάου παντρεύτηκε τον Αθανάση Καμπούρη από το Τριμίθι και 
απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α.την Ελένη, β. τη Μαρία, γ. τον Τάκη και δ. τον Πανίκο.

1δ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΠΑΝΑΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ο Χαράλαμπος Παναή Παπανικολάου νυμφεύτηκε την Μαρουλλού Σοφρώνη και 
απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Βάσο, β. την Άντρη και γ. την Ελένη.

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΛΟΥΤΗ ΠΑΝΑΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ο Πλουτής Παναή Παπανικολάου νυμφεύτηκε την Τασούλλα Χάμπου Μεϊτανή  
από τον Άγιο Γεώργιο και απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Αφρούλλα, β. την Ελένη και 
γ. τον Χαράλαμπο.

1στ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΝΑΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ο Μιχάλης Παναή Παπανικολάου νυμφεύτηκε την Νίκη Πατρόκλου Σεργίου από 
το Τριμίθι και απέκτησαν πέντε παιδιά. α. τη Βασούλλα, β. τον Πανίκκο, γ. τον Πάτροκλο, 
δ. την Μαίρη και ε. την Ελένη.
Ο Μιχάλης Παναή Παπανικολάου έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος την πατρίδα κατά 
τις μάχες με τους Τούρκους το 1963 κοντά στις κεντρικές φυλακές Λευκωσίας όπου 
υπηρετούσε ως αξιωματικός. Το Προσφυγικό Σωματείο «ΚΑΡΜΙ» τιμά την μνήμη του.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 52. ΜΕΛΗ ΜΑΡΚΟΥ
Ο Μελής Μάρκου νυμφεύτηκε την Αντιγόνη Κωστή Μουρρή και απέκτησαν δύο παιδιά. 
1. τη Μαρία και 2. τον Κωστή.
Αδέλφια του Μελή Μάρκου ήσαν α. η Άννα σύζυγος Γιωρκή Κατούρη, β. η Μαρία σύζυγος 
Πολύκλειτου, γ. η Αθηνά σύζυγος Αντρέα Μίγγου. (Προσωπική επικοινωνία με Νίτσα 
Νίκου Σακκά).
1. Η Μαρία Μελή Μάρκου παντρεύτηκε τον Χριστή Κωνσταντίνου Ξενή και απέκτησαν 
τέσσερα παιδιά. α. τη Μελίνα, β. τον Κώστα, γ. την Ελένη και δ. την Αντιγόνη.
2. Ο Κωστής Μελή Μάρκου δεν απέκτησε δική του οικογένεια.
α. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΝΑΣ ΜΑΡΚΟΥ
Η Άννα Μάρκου παντρεύτηκε τον Γεώργιο Κ. Χ΄΄ Γιωρκή (Κατούρην) από τα Φτέρυχα 
και απέκτησαν εφτά παιδιά. 1. τον Κώστα, 2. τον Αλέξη, 3. τη Δέσποινα, 4. την Κούλλα, 
5. την Αντρούλλα, 6. τη Νίτσα και 7. τη Μάρω.
β. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΡΚΟΥ
Η Μαρία Μάρκου παντρεύτηκε τον Πολύκλειτο Νικολάου 
(βλέπε οικογένεια αρ. 66. Χαράλαμπου Φραγγίδη)
γ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΚΟΥ
Η Αθηνά Μάρκου παντρεύτηκε τον Αντρέα Μίγγο και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 
α. τη Μάρω, β. τη Γεωργία, γ. τη Φροσούλλα και δ. τη Δέσπω.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 53. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΧΑΤΖΙΗΣΑΒΒΑ
Ο Χαράλαμπος Χ’’ Σάββας νυμφεύτηκε την Γλυκερία (Γλυτζιά) από την Ελιά και απέκτησαν 
εννέα παιδιά. 1. τον Κώστα, 2. τον Ευτύχιο, 3. τον Σωτήρη (Μίξη), 
4. τον Σάββα (Ασβεστά), 5. την Στυλιανή (σύζυγος Γιαννή Χριστοδούλου Κουφού), 
6. την Ελένη (σύζυγο του Παναή Παπανικολάου), 7. την Ευφροσύνη (σύζυγο Σπύρου 
Γιάγκου), 8. τη Μαρία και 9. τον Γιαννακό. 
(Προσωπική επικοινωνία με Χαράλαμπο Κώστα Χατζιησάββα, Μάρω Γρηγόρη Ευτυχίου, 
Άγγελο Σωτήρη Χαραλάμπους (Μίξης), Παύλο Γιαννή Σάββα).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΩΣΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χ΄΄ ΣΑΒΒΑ
Ο Κώστας Χαραλάμπους Χ’’ Σάββα νυμφεύτηκε την Μαρία του ΧατζιηΧριστοφή (Ζιπιτή) 
και απέκτησαν πέντε παιδιά. α. τον Δημητράκη, β. τον Γιώργο, γ. την Αναστασία, 
δ. την Ελένη και ε. τον Χαράλαμπο.
1 α. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΚΩΣΤΑ Χ΄΄ ΣΑΒΒΑ
Ο Δημητράκης Κώστα Χ’’ Σάββα νυμφεύτηκε την Μιλίτσα Καρολίδου από την Κερύνεια και 
απέκτησαν τρία παιδιά. 1. την Ελένη, 2. τη Μαρία και 3. τον Κωνσταντίνο.
1β. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΩΣΤΑ Χ΄΄ ΣΑΒΒΑ
Ο Γιώργος Κώστα Χ’’ Σάββα νυμφεύτηκε την Κίκα Γιακουμή Κουνναμά από το Κάρμι 
και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Ιάκωβο και 2. τον Αντρέα.
1γ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΩΣΤΑ Χ’’ ΣΑΒΒΑ
Η Αναστασία Κώστα Χ’’ Σάββα παντρεύτηκε τον Σωτήρη Χριστοδούλου (Ττομπούλα) 
(βλ. οικ. αρ. 40. Σωτήρη Χριστοδούλου Παναγή Ττομπούλα)
1δ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΛΕΝΗΣ ΚΩΣΤΑ Χ΄΄ ΣΑΒΒΑ
Η Ελένη Κώστα Χ’’ Σάββα έχασε τη ζωή της σε νεαρή ηλικία ενώ εργαζόταν 
σε ασβεστοκάμινο το 1950 πριν ακόμα αποκτήσει τη δική της οικογένεια.
1ε. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΩΣΤΑ Χ΄΄ ΣΑΒΒΑ
Ο Χαράλαμπος Κώστα Χ’’ Σάββα νυμφεύτηκε την Σωτηρούλλα Ευθυμίου από την Ελιά 
και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τη Μαρία, 2. τον Κωνσταντίνο και 3. την Ανθή.
1ε1. Η Μαρία Χαραλάμπους Χ’’ Σάββα δεν έχει ακόμα αποκτήσει την δική της οικογένεια.
1ε2. Ο Κωνσταντίνος Χαραλάμπους Χ’’ Σάββα δεν έχει αποκτήσει την δική του οικογένεια 
ακόμη.
1ε3. Η Ανθή Χαραλάμπους Χ’’ Σάββα παντρεύτηκε τον Μιχάλη Μιχαηλίδη από τη Νήσου 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Χρίστο και β. τον Χαράλαμπο.

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χ’’ ΣΑΒΒΑ
Ο Ευτύχιος Χαραλάμπους Χ’’ Σάββα νυμφεύτηκε την Ελένη Ερωτοκρίτου από το Κάρμι και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Χρυστάλλα και β. τον Γρηγόρη.
2α. Η Χρυστάλλα Ευτυχίου Χατζιησάββα παντρεύτηκε τον Νίκο Αχιλλέως (Χιλλή) 
(βλ. οικ. αρ. 19. Αχιλλέας Γιαννή Χ’’ Ηρακλείτη).
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2β. Ο Γρηγόρης Ευτυχίου νυμφεύτηκε την Μάρω Χριστοδούλου Ευαγγέλου από 
το Κάρμι και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 1. τον Ευτύχιο, 2. την Ελένη, 3. τον Χριστόδουλο 
και 4. την Άντρη. 
Ο Γρηγόρης Ευτυχίου υπήρξε ένας αγνός πατριώτης ο οποίος πρόσφερε πολλά στον 
απελευθερωτικό αγώνα 1955 - 1959. Διετέλεσε καταζητούμενος αντάρτης της ΕΟΚΑ για 
δύο χρόνια μαζί με τον αείμνηστο Κυριάκο Μάτση. Στις αρχές του 1964 απέκρουσε δύο 
επιθέσεις των Τούρκων που προσπάθησαν να καταλάβουν το χωριό και έσωσε με την 
ανδρεία του όλους τους Καρμιώτες. Τη νύχτα της 24ης Απριλίου 1964 ηγήθηκε διμοιρίας 
εθελοντών Καρμιωτών που συνενώθηκαν με τις ομάδες του Λυσσαρίδη και έδιωξαν τους 
Τούρκους από τα υψώματα της Γομαρίστρας μέχρι τον Άγιο Ιλαρίωνα. Το Προσφυγικό 
Σωματείο «ΚΑΡΜΙ» και το Κοινοτικό Συμβούλιο Καρμίου τιμούν την μνήμη του άξιου 
τέκνου του Καρμιού Γρηγόρη Ευτυχίου.

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΩΤΗΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χ’’ ΣΑΒΒΑ (Μίξης)
Ο Σωτήρης Χαραλάμπους Χ’’ Σάββα (Μίξης) νυμφεύτηκε την Ελένη Ευαγγέλου Φυλακτή 
και απέκτησαν πέντε παιδιά, α. την Περσεφόνη, β. την Αντρούλλα, γ. την Νυμφοδώρα, 
δ. την Μαρούλλα και ε. τον Άγγελο.

3α. Η Περσεφόνη Σωτήρη Χαραλάμπους παντρεύτηκε τον Σταύρο Σιαγκολή από το 
Καρπάσι και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Αντρέα και 2. την Ελένη.
3α1. Ο Αντρέας Σταύρου Σιαγκολή δεν απέκτησε ακόμα δική του οικογένεια.
3α2. Η Ελένη Σταύρου Σιαγκολή παντρεύτηκε τον Θεόδωρο και απέκτησαν... παιδιά.
3β. Η Αντρούλλα Σωτήρη Χαραλάμπους παντρεύτηκε τον Γιώργο Ευδοκίμου 
(βλ. οικογένεια αρ. 74. Ευδόκιμου Κωστή)
3γ. Η Νυμφοδώρα Σωτήρη Χαραλάμπους παντρεύτηκε τον Κύπρο Παπαντωνίου από 
το Βουνό Κερύνειας και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. την Ελένη και 2. την Ειρήνη.
3δ. Η Μαρούλλα Σωτήρη Χαραλάμπους παντρεύτηκε τον Κυριάκο Χριστοδούλου από 
τα Λαγουδερά και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τη Σκεύη, 2. τον Σωτήρη και 3. τον Αντρέα.
3ε. Ο Άγγελος Σωτήρη Χαραλάμπους νυμφεύτηκε την Αγγελική το γένος Ζούκκου 
από το Καρπάσι και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Σωτήρη και 2. την Άντρη.
3ε1. Ο Σωτήρης Άγελου Σωτήρη δεν απέκτησε ακόμα δική του οικογένεια.
3ε2. Η Άντρη Άγγελου Σωτήρη παντρεύτηκε τον Στέφανο Καβαδά από τη Λευκάδα 
Ελλάδος και απέκτησαν ένα παιδί τον Αντρέα.

4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΒΒΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χ’’ ΣΑΒΒΑ
Ο Σάββας Χαραλάμπους Χ’’ Σάββα νυμφεύτηκε την Μαρία Κωστή (Κατσούναρου) 
από τα Φτέρυχα και απέκτησαν εννέα παιδιά. 
α. τον Γιαννή, β. τον Ηράκλη, γ. τον Πετρή, δ. τον Κώστα, ε. τον Αντρέα, στ. την Νίκη, 
ζ. την Πολυξένη,  η. τη Δέσποινα και θ. τον Χαράλαμπο.
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4α. Ο Γιαννής Σάββα Χαραλάμπους νυμφεύτηκε την Χρυσταλλού του Παυλή του 
Έλληνα και απέκτησαν οκτώ παιδιά. 1. τον Αντρέα, 2. την Μαρία, 3. τον Σωτήρη, 
4. τη Δέσποινα, 5. την Αντιγόνη, 6. τον Παύλο, 7. τον Σάββα και 8. τον Στέλιο.
4α1. Ο Αντρέας Γιαννή Σάββα νυμφεύτηκε την Ελένη... από... και απέκτησαν 
ένα παιδί τον Άγγελο.
4α2. Η Μαρία Γιαννή Σάββα παντρεύτηκε τον Αντρέα Αποστολίδη και απέκτησαν δύο 
παιδιά. α. την Γεωργία και β. τον Χρίστο.
4α3. Ο Σωτήρης Γιαννή Σάββα νυμφεύτηκε την Αντρούλλα... από την Αγία Βαρβάρα 
και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Γιάννο, β. τον Νικόλα και γ. την Χρυστάλλα.
4α4. Η Δέσποινα Γιαννή Σάββα παντρεύτηκε τον Κυριάκο... από τα Λύμπια και απέκτησαν 
τρία παιδιά. α. τον Χριστόδουλο, β. την Χρυστάλλα και γ. την Ειρήνη.
4α5. Η Αντιγόνη Γιαννή Σάββα παντρεύτηκε τον Χρίστο... από το Καϊμακλί και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α. τη Μαρία και β. την Ειρήνη.
4α6. Ο Παύλος Γιαννή Σάββα νυμφεύτηκε την Άντρη... από την Σιά και
απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Γιάννο, β. την Νίκη και γ. την Αντιγόνη.
4α7. Ο Σάββας Γιαννή Σάββα, νυμφεύτηκε την Γιαννούλλα... από το Κάρμι και απέκτησαν 
δύο παιδιά. α. την Άντρια και β. τον Αλέξανδρο.
4α8. Ο Στέλιος Γιαννή Σάββα νυμφεύτηκε την Έλενα... από την Λευκωσία και απέκτησαν 
ένα παιδί τον Κωνσταντίνο. Ο Στέλιος Γιαννή Σάββα νυμφεύτηκε δεύτερη φορά την 
Κατερίνα... από τη Γιαλούσα και απέκτησε άλλα δύο παιδιά. β. την Κασσάνδρα και 
γ. τον Ηράκλη.

5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χ’’ ΣΑΒΒΑ
Η Στυλιανή Χαραλάμπους Χ’’ Σάββα παντρεύτηκε τον Γιαννή Χριστοδούλου Κουφού από το 
Κάρμι (βλ. οικ. αρ. 43. Γιαννή Χριστοδούλου Κουφού).

6. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΛΕΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χ΄΄ ΣΑΒΒΑ
Η Ελένη Χαραλάμπους Χ’’ Σάββα παντρεύτηκε τον Παναή Παπανικολάου από το Τριμίθι 
(βλ. οικ. αρ. 51. Παναή Παπανικολάου)

7. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χ΄΄ ΣΑΒΒΑ
Η Ευφροσύνη Χαραλάμπους Χ’’ Σάββα παντρεύτηκε τον Σπύρο Γιάγκου από το Τριμίθι 
(αγροφύλακας) και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. τον Φιλή, β. τον Αλέξη σύζυγο Φρόσας 
Λάρκου από το Κάρμι (βλ. οικ. Λάρκου Κωστή Παϊκούσιη), γ. τον Χαράλαμπο και 
δ. την Χρυστάλλα.

8. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χ’’ ΣΑΒΒΑ
Η Μαρία Χαραλάμπους Χ’’ Σάββα κατοίκησε στην Λευκωσία.

9. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χ’’ ΣΑΒΒΑ
Ο Γιαννακός Χαραλάμπους Χ’’ Σάββα μετανάστευσε στην Αυστραλία.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 54. ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΙΗΧΡΙΣΤΟΦΗ (ΖΙΠΙΤΗΣ)
Ο Δημήτρης Χ’’ Χριστοφής (Ζιπιτής) νυμφεύτηκε την Ελεγκού Χ’’ Πιερή και απέκτησαν 
έξι παιδιά. 1. τον Γρηγόρη (Κουρουμτζιή) 2. τον Πιερή, 3. τη Μαρία, 4. τον Γιαννή (Ζιπιτή), 
5. την Αναστασία (Κασιουλίνα) και 6. τον Χριστοφή. 
(Προσωπική επικοινωνία με Δημήτρη Ιωάννου Χ’’  Χριστοφή, Αλίκη Δημήτρη Κουρουτζιή, 
Χριστάκη Γρηγόρη Κουρουντζή, Χρυστάλλα Μάριου Χριστοδούλου).

1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΗΜΗΤΡΗ Χ’’ ΧΡΙΣΤΟΦΗ (ΚΟΥΡΟΥΜΤΖΙΗΣ)
Ο Γρηγόρης Δημήτρη Χ’’ Χριστοφή νυμφεύτηκε την Ευγενία Φλουρέντζου και απέκτησαν 
εννέα παιδιά. α. τον Σάββα, β. την Μαρουλλού, γ. τον Γιώργο, δ. τον Δημήτρη, 
ε. την Ουρανία, στ. τον Σταύρο, ζ. τον Άγγελο, η. την Ελενίτσα και θ. τον Χριστάκη.

1α. Οικογένεια Σάββα Γρηγορίου (Κουρουμτζιή)
Ο Σάββας Γρηγορίου Κουρουμτζιή νυμφεύτηκε την Κούλλα Κκελογρηγόρη από τον 
Καραβά και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. την Ελένη, 2. την Ευγενία και 3. τον Μιχάλη.

1β. Οικογένεια Μαρουλλούς Γρηγορίου Κουρουμτζιή
Η Μαρουλλού Γρηγόρη Κουρουμτζιή παντρεύτηκε τον Οδυσσέα Γεωργίου (Μέλλισσο) από 
τον Καραβά και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τη Στέλλα, 2. την Ευγενία και 3. την Γεωργία.
1β1. Οικογένεια Στέλλας Μέλισσου
Η Στέλλα Μέλισσου παντρεύτηκε τον Κώστα Κωνσταντίνου από το Γούρρι 
και απέκτησαν ένα παιδί την Ευγενία.
1β2. Οικογένεια Ευγενίας Μέλισσου
Η Ευγενία Μέλισσου παντρεύτηκε τον Γιώργο Ζαλούμη από τον Στρόβολο
και απέκτησαν δύο παιδιά: α. τον Κώστα και β. τον Μάριο.
1β3. Οικογένεια Γεωργίας Μέλισσου.
Η Γεωργία Μέλισσου παντρεύτηκε τον Κώστα Γεωργίου από το Δίκωμο και απέκτησαν 
δύο παιδιά. α. τον Οδυσσέα (Μέλισσο) και β. τον Σοφοκλή.

1γ. Οικογένεια Γιώργου (Γιωρκή) Γρηγόρη Κουρουμτζιή
Ο Γιωρκής Γρηγόρη Κουρουμτζιή νυμφεύτηκε την Βασιλική Χριστόδουλου (Ττομπούλα) 
και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 1. την Χρυστάλλα, 2. τον Γρηγόρη, 3. την Ευγενία
και 4. τον Χρίστο.
1γ1. Οικογένεια Χρυστάλλας Γιωρκή Γρηγόρη Κουρουμτζιή.
Η Χρυστάλλα Γιωρκή Γρ. Κουρουμτζιή παντρεύτηκε τον Μάριο Χριστοδούλου από τον 
Καραβά και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Γιώργο, β. την Δέσπω και γ. τον Αλέξη.
1γ1α. Οικογένεια Γιώργου Μάριου Χριστοδούλου
Ο Γιώργος Μάριου Χριστοδούλου νυμφεύτηκε την Θεοφίλη Δημοσθένους από τις Γερακιές 
και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. την Αλίκη και 2. τη Μαρία.
1γ1β. Οικογένεια Δέσπω Μάριου Χριστοδούλου.
Η Δέσπω Μάριου Χριστοδούλου παντρεύτηκε τον Αντρέα Δανιήλ από τον Φαρμακά και 
απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 1. τη Χρυστάλλα, 2. τον Γιώργο, 3. την Κυριακή, 4. τον Μάριο.
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1γ1γ. Οικογένεια Αλέξη Μάριου Χριστοδούλου.
Ο Αλέξης Μάριου Χριστοδούλου νυμφεύτηκε την Μαρία Μιχαήλ από τα Λατσιά 
και απέκτησαν ένα παιδί τον Μάριο.

1δ. Οικογένεια Δημήτρη Γρηγορίου (Κουρουντζιή)
Ο Δημήτρης Γρηγόρη Ζιπιτή (Κουρουμζιή) νυμφεύτηκε την Αλίκη Ξενή Τσιουρτή και 
απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Ξενή, 2. τον Αντρέα και 3. τη Μαρία.
1δ1. Ο Ξενής Δημητρίου Κουρουντζιή νυμφεύτηκε την Μαρία Κωνσταντίνου
από την Αλάμπρα και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Κωνσταντίνα και β. την Δημητριάνα.
1δ2. Ο Αντρέας Δημητρίου Κουρουντζιή νυμφεύτηκε την Μελανή Σαμάρα από 
το Όμοδος και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. τον Δημήτρη, β. τον Βασίλη, γ. την Στέφανη 
και δ. τον Μάρκο.
1δ3. Η Μαρία Δημήτρη Γρηγορίου ( Κουρουντζιή) παντρεύτηκε τον Κλεάνθη Γ. Κλεάνθους 
από τη Φιλιά Μόρφου και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Αλίκη και β. τον Γιώργο.

1ε. Οικογένεια Ουρανίας Γρηγόρη Κουρουμτζιή
Η Ουρανία Γρηγόρη Κουρουμτζιή νυμφεύτηκε τον Σάββα Χ΄΄Λοΐζου από  τον Άγιο Επίκτητο 
Κερύνειας και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Γρηγόρη, 2. τον Κωστάκη και  3. την Ειρήνη.
1ε1. Οικογένεια Γρηγόρη Σάββα Χ’’ Λοΐζου.
Ο Γρηγόρης Σάββα Χ’’ Λοΐζου νυμφεύτηκε την Έλενα από Ρωσσία και απέκτησαν 
ένα παιδί τον Σάββα.
1ε2. Οικογένεια Κωστάκη Σάββα Χ’’ Λοΐζου
Ο Κωστάκης Σάββα Χ΄΄ Λοΐζου νυμφεύτηκε την Μαρία Πολυδώρου από Νέο Χωριό 
Κυθρέας και απέκτησαν ένα παιδί την Ειρήνη.
1ε3. Οικογένεια Ειρήνης Σάββα Χ’’ Λοΐζου
Η Ειρήνη Σάββα Χ’’ Λοΐζου παντρεύτηκε τον Κωνσταντίνο Ππαλαζή από το Μένοικο και 
τώρα στον Στρόβολο και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Ουρανία και β. την Αντριάνα.
1στ. Οικογένεια Σταύρου Γρηγόρη Κουρουμτζιή.
Ο Σταύρος Γρηγόρη Κουρουμτζιή νυμφεύτηκε την Μαρουλλού του Χαμπή του Παρπέρη 
από τον Άγιο Γεώργιο Κερύνειας και δεν απέκτησαν παιδιά.
1ζ. Οικογένεια Άγγελου Γρηγόρη Κουρουμτζιή.
Ο Άγγελος Γρηγόρη Κουρουμτζιή νυμφεύτηκε την Αντρούλλα Ττουραπή από το Τσέρι και 
απέκτησαν τρία παιδιά. 1. την Ξένια, 2. την Ευγενία και 3. τον Νικόλα.
1ζ1. Οικογένεια Ξένιας Άγγελου Γρ. Κουρουμτζιή.
Η Ξένια Άγγελου Γρ. Κουρουμτζιή παντρεύτηκε τον Αντρέα Θρασυβούλου από τη Μύρτου 
και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Θρασύβουλο, β. τον Άγγελο και γ. τον Νικόλα.
1ζ2. Οικογένεια Ευγενίας Άγγελου Γρ. Κουρουμτζιή.
Η Ευγενία Άγγελου Γρ. Κουρουμτζιή παντρεύτηκε τον Μιχάλη Κλατσιά από τον 
Λυθροδόντα και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Άριστο, β. τον Πέτρο και γ. τον Αντρέα.
1ζ3. Οικογένεια Νικόλα Άγγελου Γρ. Κουρουμτζιή.
Ο Νικόλας Άγγελου Κουρουμτζιή νυμφεύτηκε Δανή και δεν απέκτησαν ακόμα παιδιά.
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1η. Οικογένεια Ελένης (Νίτσας) Γρηγορίου Κουρουμτζιή.
Η Νίτσα Γρηγόρη Κουρουμτζιή παντρεύτηκε τον Πανίκκο Αντρέου από τον Πολύστυπο 
και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. την Ευγενία και 2. τον Αντρέα.
1η1. Οικογένεια Ευγενίας Πανίκκου Αντρέου.
Η Ευγενία Πανίκκου Αντρέου παντρεύτηκε τον Νεόφυτο Κύπρου από τον Άγιο Ερμόλαο 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Ελένη και β. την Ειρήνη.
1η2. Ο Αντρέας Πανίκκου Αντρέου δεν απέκτησε ακόμα δική του οικογένεια.
1θ. Οικογένεια Χριστάκη Γρηγόρη Κουρουμζιή.
Ο Χριστάκης (Τάκης) Γρηγόρη Κουρουμτζιή νυμφεύτηκε την Αγάθη Κουζάλη από τη 
Ζώδια και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τη Μαρία και β. την Ευγενία.

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΙΕΡΗ Χ’’ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
Ο Πιερής Δημήτρη Χ’’ Χριστοφή παντρεύτηκε την Αγνή από την Κυπερούντα 
και απέκτησαν ένα παιδί την Μάρω.

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΙΑΣ Χ’’ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
Η Μαρία Δημήτρη Χ’’ Χριστοφή (Ζιπιτή) παντρεύτηκε τον Κώστα Χαραλάμπους Χ’’ Σάββα 
(βλ. οικ. αρ. 53. Κώστα Χαραλάμπους Χ’’ Σάββα)

4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑΝΝΗ Χ’’ ΧΡΙΣΤΟΦΗ (ΖΙΠΙΤΗ)
Ο Γιαννής Δημήτρη Χ’’ Χριστοφή (Ζιπιτή) νυμφεύτηκε την Ελένη Κωστή (Κατσούναρου) 
από τα Φτέρυχα και απέκτησαν πέντε παιδιά. α. τη Μαρία, β. την Λευκού, γ. την Ξένια, 
δ. τον Κώστα και ε. τον Δημήτρη.
4α. Η Μαρία Γιαννή Χ’’ Χριστοφή (Ζιπιτή) παντρεύτηκε τον Γιακουμή Ιωάννη (Παϊκούσιη) 
από το Κάρμι (βλέπε οικ. αρ. 69. Γιαννή Παϊκούσιη)
4β. Η Λευκού Γιαννή Ζιπιτή παντρεύτηκε τον Κώστα Γεωργίου (Κατούρη) από τον
 Άγιο Γεώργιο Κερύνειας και απέκτησαν τρία παιδιά: 1. τον Γιώργο, 2. τον Γιάννη και 
3. τον Δημήτρη.
4γ. Η Ξένια Γιαννή Ζιπιτή παντρεύτηκε τον Γιαννάκη Λοϊζή από τον Καραβά και απέκτησαν 
τρία παιδιά. 1. την Μαρία, 2. τον Νικόλα και 3. τον Ανδρέα.
4δ. Ο Κώστας Γιαννή Ζιπιτή νυμφεύτηκε την Αθηνούλλα Χ’’ Χριστοφή από τον Καραβά και 
απέκτησαν τέσσερα παιδιά.1. την Έλενα, 2. τον Μάριο 3. τον Γιάννο και 4. τη Μελίνα.
4ε. Ο Δημήτρης Γιαννή Ζιπιτή νυμφεύτηκε την Μαρία Πατρόκλου Δημητρίου από το 
Κάρμι και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Γιάννη και 2. τον Πάτροκλο.

5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ Χ’’ ΧΡΙΣΤΟΦΗ (ΖΙΠΙΤΗ)
Η Αναστασία Δημήτρη Χ’’ Χριστοφή παντρεύτηκε τον Δημήτρη Κόκοτα (Κασιουλής) και 
απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. την Νίκη, β. την Ευθαλία, γ. την Ελένη και δ. την Μαρία.

6. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ Χ’’ ΧΡΙΣΤΟΦΗ (ΖΙΠΙΤΗ)
Ο Χριστοφής Δημήτρη Χ’’ Χριστοφή (Ζιπιτή) ή Τσιαπατσιούλλης, νυμφεύτηκε την Ειρήνη 
από... και απέκτησαν ένα παιδί την Μάρω.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 55. ΚΩΣΤΗ ΚΑΤΣΟΥΝΑΡΟΥ
(από τα Φτέρυχα)
Ο Κωστής ο Κατσούναρος από τα Φτέρυχα νυμφεύτηκε την Ξενού από τα Φτέρυχα 
και απέκτησαν επτά παιδιά. 1. τη Μαρία σύζυγο του Σάββα Χαραλάμπους Χ’’ Σάββα,
2. την Ελένη σύζυγο του Γιαννή Χ’’ Χριστοφή Ζιπιτή, 3. την Στασού, 4. τη Χαριτού σύζυγο 
του Σάββα Χ’’ Ζορζή (Κκενέφη) από το Κάρμι, 5. τον Αλέξανδρο σύζυγο Κατερίνας Γιαννή 
Ηλία, 6. τον Γιαννή και 7. τον Απόστολο. 
(Προσωπική επικοινωνία με Δημήτρη Ιωάννου Χ’’ Χριστοφή).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΙΑΣ Κ. ΚΑΤΣΟΥΝΑΡΟΥ
Η Μαρία Κ. Κατσούναρου από τα Φτέρυχα παντρεύτηκε τον Σάββα Χαραλάμπους 
Χ’’ Σάββα από το Κάρμι (βλέπε οικογένεια αρ. 53. Χαράλαμπου Χ’’ Σάββα).

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΛΕΝΗΣ Κ. ΚΑΤΣΟΥΝΑΡΟΥ
Η Ελένη Κ. Κατσούναρου από τα Φτέρυχα παντρεύτηκε τον Γιαννή Χατζηχριστοφή (Ζιπιτή) 
από το Κάρμι (βλέπε οικογένεια αρ. 54. Γιαννή Χ’’ Χριστοφή).

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΑΣΟΥΣ Κ. ΚΑΤΣΟΥΝΑΡΟΥ
Η Στασού Κ. Κατσούναρου παντρεύτηκε τον Σάββα Κκελογρηγόρη από την Εληά και 
απέκτησαν τρία παιδιά 1. την Ηρούλλα, 2. τη Μαρουλλού και 3. την Ξένια.

4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΑΡΙΤΟΥΣ Κ. ΚΑΤΣΟΥΝΑΡΟΥ
Η Χαριτού Κωστή Κατσούναρου παντρεύτηκε τον Σάββα Χ’’ Ζορζή από το Κάρμι 
(βλέπε οικογένεια αρ. 3. Κωστή Χ’’ Ντορζή)

5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΛΑΞΑΝΔΡΟΥ Κ. ΚΑΤΣΟΥΝΑΡΟΥ
Ο Αλέξανδρος Κ. Κατσούναρου νυμφεύτηκε την Κατερίνα Γιαννή Ηλία (Τσιούρτου) 
από το Κάρμι (βλέπε οικογένεια αρ. 57. Γιαννή Ηλία Τσιούρτου)

6. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑΝΝΗ Κ. ΚΑΤΣΟΥΝΑΡΟΥ
Ο Γιαννής Κ. Κατσούναρου νυμφεύτηκε την Κατίνα Μουσκή από τη Λευκωσία 
και απέκτησαν δύο παιδιά 1. την Ηρούλλα και 2. τον Μάριο.

7. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Κ. ΚΑΤΣΟΥΝΑΡΟΥ
Ο Απόστολος Κ. Κατσούναρος δεν παντρεύτηκε.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 56. ΓΙΑΓΚΟΥ ΜΙΤΙΔΗ
Ο Γιάγκος Μιτίδης νυμφεύτηκε την Μαριού Χατζιηνικολή από το Κάρμι και απέκτησαν 
έξι παιδιά. 1. τον Δημήτρη, 2. τον Νικόλα, 3. τον Σάββα, 4. την Αρετή, 5. την Ευθαλία 
και 6. την Αγλαΐα.  (Προσωπική επικοινωνία με Φρόσω Δημήτρη Μιτίδη και Αντρούλλα 
Νίκου Παπανικολάου).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΙΑΓΚΟΥ ΜΙΤΙΔΗ (Σμιλής)
Ο Δημήτρης Γιάγκου Μιτίδης (Σμιλής) νυμφεύτηκε την Φρόσω Χαράλαμπου Χ’’ Γιαννάκη 
(Ρέπανου) και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 
α. τη Μαίρη, β. τον Χρίστο, γ. τον Γιάννη και δ. τον Χαράλαμπο.
1α. Η Μαίρη Δημήτρη Μιτίδη παντρεύτηκε τον Γιαννάκη Χριστόδουλου Μαυρουδή από 
τον Άγιο Γεώργιο Κερύνειας και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Δημήτρη και 2. την Έλενα.
1α1. Ο Δημήτρης Γιαννάκη Χρ. Μαυρουδή νυμφεύτηκε την Ευδοκία Ττενεκκετζιή και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Γιάννη και β. την Μιχαέλλα.
1α2. Η Έλενα Γιαννάκη Χρ. Μαυρουδή παντρεύτηκε τον Αντρέα Καναρίνη από τη 
Σκυλλούρα και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τη Μαίριλη, β. την Ιωάννα και γ. τη Νάταλη.
1β. Ο Χρίστος Δημήτρη Γιάγκου Μιτίδη νυμφεύτηκε την Ελένη Κκελογρηγόρη από 
τον Καραβά και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Δημήτρη, 2. τη Νατάσα και 3. τον Αντρέα.
1β1. Ο Δημήτρης Χρίστου Δημήτρη Μιτίδη νυμφεύτηκε την Ξένια Παναγή από το 
Πραστιό της Αυδήμου και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Χρίστο και β. τον Μιχάλη.
1β2. Η Νατάσα Χρίστου Μιτίδη δεν απέκτησε ακόμη τη δική της οικογένεια.
1β3. Ο Αντρέας Χρίστου Μιτίδη δεν απέκτησε ακόμη δική του οικογένεια.
1γ. Ο Γιάννης Δημήτρη Γιάγκου Μιτίδη νυμφεύτηκε την Δέσποινα Αριστόδημου 
Κουνναμά και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Άριστο, 2. τον Δημήτρη και 
3. τον Χαράλαμπο.
1γ1. Ο Άριστος Γιάννη Μιτίδη νυμφεύτηκε την Μαρία Φιακά από Τσακκίστρα και 
Σαλαμιού και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Παναγιώτη και β. τον Ιωάννη.
1γ2. Ο Δημήτρης Γιάννη Μιτίδη νυμφεύτηκε την Μυρούλλα Κωνσταντίνου από 
τα Λειβάδια Λάρνακας και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Ιωάννη και β. τον Κυριάκο.
1γ3. Ο Χαράλαμπος Γιάννη Μιτίδη νυμφεύτηκε την Μαρία Κυριάκου από τον Μαζωτό .
1δ. Ο Χαράλαμπος Δημήτρη Γιάγκου Μιτίδη νυμφεύτηκε την Αντρούλλα Μιχαήλ από την 
Πάχνα και απέκτησαν ένα παιδί την Σπυριδούλλα (Ίριδα)

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑ ΓΙΑΓΚΟΥ ΜΙΤΙΔΗ
Ο Νικόλας Γιάγκου Μιτίδη νυμφεύτηκε την Παντελίτσα Κωνσταντίνου από την Κερύνεια 
και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Γιώργο, β. τη Μαρία και γ. την Ειρήνη.

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΒΒΑ ΓΙΑΓΚΟΥ ΜΙΤΙΔΗ
Ο Σάββας Γιάγκου Μιτίδης δεν απέκτησε δική του οικογένεια.
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4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΡΕΤΗΣ ΓΙΑΓΚΟΥ ΜΙΤΙΔΗ
Η Αρετή Γιάγκου Μιτίδη δεν απέκτησε δική της οικογένεια.

5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΓΙΑΓΚΟΥ ΜΙΤΙΔΗ
Η Ευθαλία Γιάγκου Μιτίδη παντρεύτηκε τον Νικόλα Ντάρρο και απέκτησαν δύο παιδιά. 
α. τη Νάσω και β. την Μαρούλλα.
5α. Η Νάσω Νικόλα Ντάρρου παντρεύτηκε τον Γιώργο Ιωάννη Κίλλη, 
(βλ. οικ. αρ. 20. Ιωάννη Κίλλη).
5β. Η Μαρούλλα Νικόλα Ντάρρου παντρεύτηκε τον Ηλία Σατραζάμη, 
(βλ. οικ. αρ. 22. Ηλία Σατραζάμη).

6. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΓΛΑΪΑΣ ΓΙΑΓΚΟΥ ΜΙΤΙΔΗ
Η Αγλαΐα Γιάγκου Μιτίδη παντρεύτηκε τον Γιαννή Ηλία (Τσιούρτο), 
(βλ. οικ. αρ. 57. Γιαννή Ηλία Χριστοδούλου)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 57. ΗΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (ΧΕΙΜΩΝΑ)
Ο Ηλίας Χριστοδούλου (Χειμώνα) καταγόταν από τη Μικρά Ασία και νυμφεύτηκε 
την Ειρήνη Βούρκου από το Κάρμι και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Γιάννη (Τσιούρτο), 
2. τον Χριστόδουλο και 3. την Μαρία σύζυγο του Γρηγόρη Αμερικάνου. 
(Προσωπική επικοινωνία με Αντρούλλα Νίκου Παπανικολάου και Παγώνα Αντρέα Τσακρή).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΑ (Τσιούρτος)
Ο Γιαννής Ηλία Χριστοδούλου (Τσιούρτος) έκανε δύο γάμους. Στον πρώτο γάμο 
νυμφεύτηκε την Παγώνα Λάμπρου (αδελφή του Θωμά Λάμπρου) και απέκτησαν ένα 
παιδί τον Κώτσιο. Στον δεύτερο του γάμο νυμφεύτηκε την Αγλαΐα Γιάγκου Μιτίδη και 
απέκτησαν οκτώ παιδιά. β. την Ελένη, γ. την Ερηνιά, δ. την Κατερίνα, ε. την Σωτηρούλλα, 
στ. την Αντρούλλα, ζ. την Ευτέρπη, η. τον Ηλία και θ. τον Νίκο.

1α. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΩΣΤΑ ΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΑ (Κώτσιου)
Ο Κώτσιος Γιαννή Ηλία νυμφεύτηκε την Ερηνιά Χαράλαμπου (Αλουπού) από το Κάρμι 
και απέκτησαν έξι παιδιά. 1. τον Γιάννη 2. τον Δημήτρη, 3. την Παγώνα, 4. τον Πάμπο, 
5. τον Λάμπρο και 6. την Ελένη.

1α1. Οικογένεια Γιάννη Κώστα Γιαννή Ηλία.
Ο Γιαννάκης Ηλιάδης νυμφεύτηκε την εξ Ελλάδος Δήμητρα Λαζάρου και απέκτησαν 
τρία παιδιά. α.τον Κώστα, β. τον Βασίλη και γ. τη Μαρία.
1α1α. Ο Κώστας Γιαννάκη Ηλιάδη νυμφεύτηκε την Κούλλα Ματθαίου από την Πάφο
 και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Ματθαίο και β. τον Γιαννάκη.
1α1β. Ο Βασίλης Γιαννάκη Ηλιάδη είναι ελεύθερος ακόμα.
1α1γ. Η Μαρία Γιαννάκη Ηλιάδη παντρεύτηκε τον Βάσο από το Παραλίμνι 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Γιάννη και β. την Δήμητρα.
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1α2. Οικογένεια Δημήτρη Κώστα Γιαννή Ηλία.
Ο Δημήτρης Κώστα Γιαννή νυμφεύτηκε την Μαρία Χαράλαμπου Μορφάκη
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Ειρήνη και β. τον Χαράλαμπο.
1α2α. Η Ειρήνη Δημήτρη Κώστα παντρεύτηκε τον Μιχάλη από τη Λάρνακα
και απέκτησαν ένα παιδί τον Κλεάνθη.
1α2β. Ο Χαράλαμπος Δημήτρη Κώστα είναι ελεύθερος ακόμα.
1α3. Οικογένεια Παγώνας Κώστα Γιαννή Ηλία.
Η Παγώνα Κώστα Ηλία παντρεύτηκε τον Αντρέα Κώστα Τσακρή από τον Άγιο Γεώργιο 
Κερύνειας και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τη Μαρία, β. την Ειρήνη και γ. τον Κώστα.
1α3α. Η Μαρία Αντρέα Τσακρή παντρεύτηκε τον Στέλιο Νεοκλέους από τη Λεμεσό 
και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α.την Αλεξία. β. την Κατερίνα, γ. τον Αντρέα και 
δ. τον Βαλεντίνο. (Είναι όλοι ελεύθεροι ακόμα).
1α3β. Η Ειρήνη Αντρέα Τσακρή παντρεύτηκε τον Σάββα Κυριάκου από την Ακρόπολη 
Λευκωσίας και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Αντρέα, β. τον Αλέξανδρο
και γ. την Ελπίδα. (Είναι όλοι ελεύθεροι ακόμα).
1α4. Οικογένεια Χαράλαμπου (Πάμπου) Κώστα Γιαννή Ηλία.
Ο Χαράλαμπος (Πάμπος) Κώστα Γιαννή νυμφεύτηκε την Χριστούλλα Ξυδιά από την 
Αγροκηπιά και απέκτησαν δύο παιδιά. α.τον Κώστα και β. τον Ρένο.
1α4α. Ο Κώστας Πάμπου Κώστα Ηλία νυμφεύτηκε την Ζανέτα Μαυρομουστάκη 
από τη Λεμεσό και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Χρίστο και β. την Γαλάτια.
1α4β. Ο Ρένος Πάμπου Κώστα Ηλία νυμφεύτηκε την Νικολέττα από το Τσέρι 
και απέκτησαν ένα παιδί τον Χαράλαμπο.
1α5. Οικογένεια Λάμπρου Κώστα Γιαννή Ηλία.
Ο Λάμπρος Κώστα Γιαννή Ηλία νυμφεύτηκε την Ελένη Δαυίδ από την Πάνω Δευτερά 
και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. τον Παναγιώτη, β. τον Κώστα, γ. την Βαλεντίνα 
και δ. τη Μαρία.
1α5α. Ο Παναγιώτης Λάμπρου Κώστα νυμφεύτηκε την Έλενα... από την Ανάγυια και 
απέκτησαν δύο παιδιά. 1. την Αφροδίτη και 2. τον...
1α5γ. Η Βαλεντίνα Λάμπρου Κώστα παντρεύτηκε τον Αβραάμη... από τους Εργάτες και 
απέκτησαν ένα παιδί την Ελένη.
1α6. Οικογένεια Ελένης Κώστα Γιαννή Ηλία.
Η Ελένη Κώστα Γιαννή Ηλία παντρεύτηκε τον Αντρέα Χριστοδούλου από τον Τράχωνα 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Νικόλα και β. την Ειρήνη. (Και οι δύο ελεύθεροι).

1β. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΛΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΑ
Η Ελένη Γιαννή Ηλία παντρεύτηκε τον Πέτρο Βενιζέλο από το Δίκωμο και απέκτησαν τρία 
παιδιά. α. την Αντρούλλα, β. την Χρυστάλλα και γ. την Αίγλη.



ΚΑΡΜΙ ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ306

1γ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΡΗΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΑ
Η Ερηνιά Γιαννή Ηλία παντρεύτηκε τον Πέτρο Γιαννουρή από τη Φιλιά και απέκτησαν 
τέσσερα παιδιά. α. τον Γιάννη, β. την Αίγλη, γ. την Μαρία και δ. τον Αντρέα.
1δ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΑ
Η Κατερίνα Γιαννή Ηλία παντρεύτηκε τον Αλέξανδρο Κατσούναρο από τα Φτέρυχα και 
απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. την Αντρούλλα, β. τον Γιάννη γ. τον Μάριο και δ. την Αίγλη.
1ε. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΩΤΗΡΟΥΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΑ
Η Σωτηρούλλα Γιαννή Ηλία παντρεύτηκε τον Παναγιώτη Ζαννεττή από την Αμμόχωστο και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Στέλλα και β. την Μαρίνα.
1στ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΤΡΟΥΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΑ
Η Αντρούλλα Γιαννή Ηλία παντρεύτηκε τον Νικόλα Γ. Παπανικολάου από τον Άγιο Γεώργιο 
Κερύνειας και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. τον Γιάννη β. τον Γιώργο γ. τον Μάριο 
και δ. τον Λευτέρη.
1ζ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΥΤΕΡΠΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΑ
Η Ευτερπού Γιαννή Ηλία παντρεύτηκε τον Μιχαλάκη Μουρνέσιη από το Βαρώσι και 
απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Αντρούλλα, β. την Γιάννα και γ. την Αγλαΐα.
1η. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΑ
Ο Νίκος Γιαννή Ηλία νυμφεύτηκε την Μαρία Κελογρηγόρη από τον Καραβά και απέκτησαν 
πέντε παιδιά. α. την Ιλιάδα, β. τον Άντρο, γ. την Στέλλα, δ. την Αίγλη και ε. τον Γιάννο.
1θ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΗΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΑ
Ο Ηλίας δεν παντρεύτηκε.

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑ (ΧΕΙΜΩΝΑΣ)
Ο Χριστόδουλος Ηλία νυμφεύτηκε την Μαρία Χριστοδούλου και απέκτησαν πέντε παιδιά. 
α. την Ειρήνη, β. την Ελένη, γ. την Χρυστάλλα, δ. την Γιωργούλλα και ε. τον Αντρέα.
2α. Η Ειρήνη Χριστοδούλου Ηλία παντρεύτηκε τον Γεώργιο Κκανιό από τον Καραβά 
και απέκτησαν πέντε παιδιά. 1. τον Χρίστο, 2. τη Μάρω, 3. την Μέλανη, 4. την Άντρη 
και 5. τον Πανίκκο.
2β. Η Ελένη Χριστοδούλου Ηλία παντρεύτηκε τον Νικόλα Αριστοτέλους (Τζιοιλιάρης) 
και απέκτησαν ένα παιδί την Μάρω.
2γ. Η Χρυστάλλα Χριστόδουλου Ηλία παντρεύτηκε τον Γιάννη Κουνναμά από το Κάρμι 
και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. την Ξένια, 2. την Αντρούλλα και 3. τον Γρηγόρη.
2δ. Η Γιωργούλλα Χριστοδούλου Ηλία παντρεύτηκε τον Θαλή Χριστοφίδη από τον  
Άγιο Δομέτιο και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Κώστα, 2. τον Χρίστο και 3. τον Ανθούλλη.
2ε. Ο Αντρέας Χριστοδούλου Ηλία (Χειμώνας) νυμφεύτηκε την Ελένη Ανδρέου από τον 
Άγιο Δομέτιο και απέκτησαν ένα παιδί τον Γιώργο.

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΙΑΣ ΗΛΙΑ
Η Μαρία Ηλία παντρεύτηκε τον Γρηγόρη Χριστοδούλου (Αμερικάνο) από το Κάρμι, 
(βλέπε οικογένεια Γρηγόρη Χριστοδούλου (Αμερικάνου).
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 58. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΡΙΤΖΙΑ
Παιδιά του Καριτζιά ήταν οι: 1. Χαράλαμπος, 2. Κυριάκος (Γερμανός), 3. Ρηγαινού του 
Πιερή και 4. Μαριτσού Παυλανίνα (ετεροθαλή αδέλφια του Χαράλαμπου). 
(Προσωπική επικοινωνία με Αντρέα Βασίλη Κούρμουζου και Χρίστο Πολύκλειτο).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΡΙΤΖΙΑ
Ο Χαράλαμπος Καριτζιάς νυμφεύτηκε την Αναστασία κόρη του ιερέα Παπά Κυριάκου 
Παπάκισιη από τη Λάπηθο. Ο Παπάκυριάκος Παπάκισιης έζησε στο Κάρμι με τη γυναίκα 
του Μαρία του γένους Προεστού από τη Λάπηθο και υπηρέτησε στο Κάρμι ως ιερέας του 
χωριού. Ο Παπάκυριάκος Παπάκισιης είχε πολλά παιδιά όμως δύο είναι γνωστά σε μας. 
α. η Αναστασία και β. ο Χαράλαμπος.
1α. Η Αναστασία Παπακυριάκου Παπάκισιη παντρεύτηκε τον Χαράλαμπο Καριτζιά 
από το Κάρμι και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. την Πολυξένη, 2. την Άννα και 3. τη Μαρία.
1α1. Η Πολυξένη Χαραλάμπους Καριτζιά παντρεύτηκε τον Βασίλη Κουρμουζή από το 
Κάρμι, (βλέπε οικογένεια αρ. 38. Βασίλη Κούρμουζου)
1α2. Η Άννα Χαραλάμπους Καριτζιά παντρεύτηκε τον Ξενή Νικόλα Τρόπη (Νικολουδιού) 
από το Κάρμι, (βλ. οικ. αρ. 5. Νικόλα Τρόπη).
1α3. Η Μαρία Χαραλάμπους Καριτζιά παντρεύτηκε τον Κύπρο Στυλιανού 
από το Φικάρδου και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. την Πολυξένη, β. τον Στέλιο, 
γ. την Αναστασία και δ. τον Λούκα.
1α3α. Η Πολυξένη Κύπρου Στυλιανού παντρεύτηκε τον Ηράκλη Παναή Γιωργαλλή 
(ηθοποιός), (βλ. οικ. αρ. 48. Παναγή Γιωργαλλή).
1α3β. Ο Στέλιος Κύπρου Στυλιανού νυμφεύτηκε την Σούλλα Πέτρακκα από τον Στρόβολο 
και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Κύπρο. 2. τον Πέτρο και 3. την Αντιγόνη.
1α.3.β1. Ο Κύπρος Στέλιου Κύπρου είναι ελεύθερος.
1α3β2. Ο Πέτρος Στέλιου Κύπρου είναι ελεύθερος.
1α3β3. Η Αντιγόνη παντρεύτηκε τον Αντρέα... και απέκτησαν ένα παιδί την Σοφία.
1α3γ. Η Αναστασία Κύπρου Στυλιανού παντρεύτηκε τον Χριστάκη Κωσταρή από την 
Αγλαντζιά και απέκτησαν ένα παιδί τον Κωνσταντίνο.
1α3δ. Ο Λούκας Κύπρου Στυλιανού νυμφεύτηκε την Ξένια από τη Γιόλου της Πάφου 
και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Στέφανο και 2. τη Μαριλένα.

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΡΙΤΖΙΑ (ΓΕΡΜΑΝΟΥ)
Αδέλφια του Κυριάκου Καριτζιά (Γερμανού) ήταν. 2. η Ρηγαινού του Πιερή, 
3. η Μαριτσού του Παυλανά και 4. ο ετεροθαλής αδελφός του ο Χαράλαμπος Καριτζιάς.
Ο Κυριάκος Γερμανός Καριτζιά νυμφεύτηκε την Ελένη Ξενή από το Κάρμι και απέκτησαν 
επτά παιδιά. α. τον Οδυσσή, β. τον Νικολή, γ. τον Σωτήρη, δ. τον Σαββή, ε. τον Ξενή, 
στ. την Μαρουλλού και ζ. τον Αντρέα.
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2α. Ο Οδυσσής νυμφεύτηκε την Ελένη Σάββα Φλοκκά και απέκτησαν τρία παιδιά.
1. την Αντρούλλα, 2. την Χρυστάλλα και 3. την Αλίκη.
2β. Ο Νικολής Κυριάκου Γερμανού νυμφεύτηκε την Σοφία Καλαπαλίκη από την 
Κυπερούντα και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Χρίστο, 2. την Άντρη και 3. τη Μαριλένα.
2γ. Ο Σωτήρης Κυριάκου Γερμανού νυμφεύτηκε την Μελανή Γιαννή Φυλακτή 
(Σφυριοκόπου) και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Γιάννη, 2. την Ελένη και 3. την Κούλλα.
2γ1. Ο Γιάννης Σωτήρη Γερμανού νυμφεύτηκε την Lee-Ann από Αυστραλία
και απέκτησαν πέντε παιδιά, τους Kerry, Monica, Soteriw, Jonathan και Tokaha.
2γ2. Η Ελένη Σωτήρη Γερμανού παντρεύτηκε στην Αυστραλία και απέκτησε δύο παιδιά, 
τους Σωτήρη και Μελανή.
2γ3. Η Κούλλα Σωτήρη Γερμανού παντρεύτηκε τον Sam από Αυστραλία
και απέκτησαν τρία παιδιά, τους Joseph, Samantha και Mathew.
2δ. Ο Σάββας Κυριάκου Γερμανού νυμφεύτηκε την Ανθούλλα Ηρακλή Τσιουρτή από 
το Κάρμι και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Σωτήρη και 2. την Αντιγόνη.
2δ1. Ο Σωτήρης Σάββα Γερμανού νυμφεύτηκε την Ολίβια Αντρέα Πατσαλίδη από 
τη Λευκωσία και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Σάββα και β. τον Αριστοτέλη.
2δ2. Η Αντιγόνη Σάββα Γερμανού παντρεύτηκε τον Παρασκευά Μιχαήλ από τον 
Μαραθόβουνο και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Ιωάννα και β. τον Σάββα.
2ε. Ο Ξενής Κυριάκου Γερμανού νυμφεύτηκε την Χαρίτα (Ρίτα) Γιαννή Φλουρή 
από το Κάρμι και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. την Ελένη και 2. την Κούλλα.
2ε1. Η Ελένη Ξενή Γερμανού παντρεύτηκε τον Πέτρο Πέτρακκα από τη Λακατάμεια και 
απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Αντρέα, β. την Χαρίτα και γ. την Ξένια.
2ε2. Η Κούλλα Ξενή Γερμανού παντρεύτηκε τον Μιχάλη Πιτσιλλίδη και απέκτησαν τρία 
παιδιά. α. τον Χρίστο, β. την Έμιλη και γ. τον Εφραίμ.
2στ. Η Μαρία Κυριάκου Γερμανού παντρεύτηκε τον Χρίστο Πολύκλειτο από το Κάρμι, 
(βλ. οικογένεια αρ. 66. Πολύκλειτου Νικολάου Φραγγίδη).
2ζ. Ο Αντρέας Κυριάκου Γερμανού νυμφεύτηκε την Ελένη Ναζίρη από τον Άγιο Επίκτητο 
Κερύνειας και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. την Παναγιώτα, 2. τον Μάριο και 3. τον Κυριάκο.

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΡΗΓΑΙΝΟΥΣ ΚΑΡΙΤΖΙΑ
Η Ρηγαινού Καριτζιά παντρεύτηκε τον Πιερή Κυριάκου Μεϊτανή (δεύτερη του σύζυγος) 
και δεν απέκτησε παιδιά μαζί του, (βλ. οικ. αρ. 64, Πιερή Κυριάκου Μεϊτανή).

4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΙΤΣΟΥΣ ΚΑΡΙΤΖΙΑ
Η Μαριτσού Καριτζιά νυμφεύτηκε τον Παυλή (Παυλανά) (βλέπε οικ. αρ. 82) και 
απέκτησαν τρία παιδιά. 1. την Χρυσταλλού σύζυγο του Γιώργου Χαραλάμπους (Σαλιφούδιν), 
(βλ. οικ. αρ. 80. Γεώργιου Χαραλάμπους Σαλιφούδιν), 2. την Ρηγαινού σύζυγο του 
Δήμου του Κουτσοχέρα (του ψαρά) από τη Γλυκιώτισσα και 3. τον Γρηγόρη (Μακκαβά) 
από τα Φτέρυχα.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 59. ΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΟΥΤΣΟΥ)
Ο Γιαννής Γεωργίου (Κουτσού) από τα Φτέρυχα νυμφεύτηκε την Χρυσταλλού Αγαθαγγέλου 
από το Κάρμι και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 
1. τον Σωκράτη, 2. τον Κώστα, 3. την Ευγενία και 4. τον Γιώργο. 
Αδέλφια του Γιάννη Κουτσού είναι οι Χάμπουλλος και Δέσποινα.
(Προσωπική επικοινωνία με Γιώργο Γιαννή Κουτσού, Κώστα Γιαννή Κουτσού και Ευγενία 
Γεωργίου Γιαννάκου).

1. Ο Σωκράτης Γιαννή Κουτσού, νυμφεύτηκε την Φρόσα Κουζάλη από το Καϊμακλί και 
απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. τον Ιωάννη, β. τον Χαράλαμπο, γ. τη Μαρούλλα (Ρούλλα), 
και δ. τον Σωτήρη (Σώτος).

2. Ο Κώστας Γιαννή Κουτσού νυμφεύτηκε την Μαρούλλα Θωμά Λάμπρου από το Κάρμι 
και απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Ελένη, β. τη Γιόλα και γ. τον Αντρέα.
2α. Η Ελένη Κώστα Ιωάννου παντρεύτηκε τον Δώρο Λάμπρου από τη Λευκωσία και 
απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Λάμπρο και 2. τη Μαίρη.
2β. Η Γιόλα Κώστα Ιωάννου παντρεύτηκε τον Χρίστο Μαχαιρίδη από το Καϊμακλί και 
απέκτησαν τρία παιδιά. 1. την Κωνσταντίνα, 2. τον Αιμίλιο και 3. τη Μαρία.
2β1. Η Κωνσταντίνα Χρίστου Μαχαιρίδη παντρεύτηκε τον Κώστα Γκούμα από την 
Κατερίνη Ελλάδος και απέκτησαν ένα παιδί την Γεωργία.
2γ. Ο Αντρέας Κώστα Ιωάννου (Καρμιώτης) νυμφεύτηκε τη Βασιλική Παπαδάκη από τον 
Στρόβολο και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τη Γεωργία και 2. τη Μαρίλια.

3. Η Ευγενία Γιαννή Κουτσού παντρεύτηκε τον Γιώργο Γιαννακού από το Κάρμι, 
(βλέπε οικογένεια αρ. 79. Γιαννακού Ζώττου).

4. Ο Γιώργος Γιαννή Κουτσού νυμφεύτηκε την Κατερίνα (Καίτη) Χατζηχριστοδούλου,
με  καταγωγή από τη Βασίλεια Κερύνειας η μητέρα της και από Πάναγρα ο πατέρας της
και τώρα στον Λυκαβητό Λευκωσίας. Ο Γιώργος και η Καίτη απέκτησαν τρία παιδιά. 
α. τον Ιωάννη, β. τον Αχιλλέα και γ. την Αγγέλα.
4α. Ο Ιωάννης Γιώργου Κουτσού νυμφεύτηκε την Χρυσάνθη Παράσχου Δημητρίου 
καταγωγή από Λυθροδόντα και ύστερα στα Λατσιά, και απέκτησαν δύο παιδιά. 
1. την Κατερίνα και 2. τη Θεανώ.
4β. Ο Αχιλλέας Γιώργου Κουτσού νυμφεύτηκε την Κλώρια-Φρύνη Ρούσου 
από τον Άγιο Δομέτιο.
4γ. Η Αγγέλα Γιώργου Κουτσού είναι ελεύθερη.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 60. ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗ
Ο Δήμος Γιαννάκη νυμφεύτηκε την Κατίνα Νικόλα Τσαγγαρίδη (αδελφή της Ελένης του 
Δημήτρη του Χ’’ Γιώρκη), του Χριστοφή του Κουρρά, του Δημητρού και του Οδυσσέα 
Τσαγγαρίδη. Αδελφή του Δήμου Γιαννάκη η Μαρία σύζυγος Κωστή Λιάτσου.
Ο Δήμος και η Κατίνα απέκτησαν έξι παιδιά. 1. την Αγλαΐα, 2. τον Γιαννή, 3. τον Χρίστο,
4. τη Στυλιανή, 5. την Ευγενία και 6. τον Δημήτρη.
(Προσωπική επικοινωνία με Μάρθα Κώστα Γεωργίου και Ευγενία Σωτήρη Μουστάκα).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΓΛΑΪΑΣ ΔΗΜΟΥ
Η Αγλαΐα Δήμου Γιαννάκη (Αγλαού) παντρεύτηκε τον Σπύρο του Αγαθάγγελου από το 
Κάρμι, (βλ. οικ. αρ. 75. Αγαθάγγελου Αγαθαγγέλου).

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ
Ο Γιαννής Δήμου Γιαννάκη νυμφεύτηκε την Αναστασία Δημητρουδκιού (αδελφή της 
Κυριακούς συζύγου του Σάββα του Φλουρή) και απέκτησαν δύο παιδιά. 
α. τον Δημοσθένη και β. τον Δημήτρη.
1α. Ο Δημοσθένης Γιαννή Δήμου νυμφεύτηκε Πορτογαλίδα και απέκτησαν
δύο θυγατέρες.
1β. Ο Δημήτρης Γιαννή Δήμου νυμφεύτηκε την Βασιλική Ευτυχίου από τον Ασκά 
και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Γιαννή και 2. τη Γιώτα.
1β1. Ο Γιαννής Δημήτρη Γιαννή Δήμου νυμφεύτηκε την Νικολέττα από τον Στρόβολο 
και τώρα στο Λονδίνο και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Δημήτρη β. την Άντρια και 
γ. τον Μάρκο.
1β2. Η Γιώτα Δημήτρη Γιαννή Δήμου παντρεύτηκε τον Πατήρ Στέλιο στη Λακατάμεια 
και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τη Μαρία, β. τη Βασιλεία και γ. τον Μιχαήλ.

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗ
Ο Χρίστος Δήμου Γιαννάκη (Ωρολογάς ή Αλουπός) νυμφεύτηκε την Άννα 
από τη Χίο Ελλάδος και απέκτησαν ένα παιδί την Αργυρούλλα.
3.1 Η Αργυρούλλα Χρίστου Δήμου παντρεύτηκε τον Σωτήρη Τρύφωνος από το Πέλλαπαϊς 
Κερύνειας και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Χρίστο και β. τον Τρύφωνα.

4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗ
Η Στυλιανή Δήμου παντρεύτηκε τον Χαράλαμπο Ζήσιμο από το Βαρώσι 
και δεν απέκτησαν παιδιά.

5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗ
Η Ευγενία Δήμου παντρεύτηκε τον Γιάννη από τον Καραβά και απέκτησαν τρία παιδιά. 
α. τη Μαρία, β. τον Δημοσθένη και γ. τον Αντώνη. (Ζούνε όλοι στην Αυστραλία)

6. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗ
Ο Δημήτρης Δήμου Γιαννάκη νυμφεύτηκε την Κυριακού από την Καρπασία και απέκτησαν 
τέσσερα παιδιά. α. τον Μιχάλη, β. την Κατίνα, γ. τη Μαρίκκα και δ. την Αντρούλλα.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 61. ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΙΩΡΚΑΤΖΙΗ
Ο Γιώργος Γιωρκάτζιης νυμφεύτηκε την Μυροφόρα από το Κάρμι και απέκτησαν τρία 
παιδιά. 1. τον Δημήτρη (Πιττάκα) 2. τον Γιαννή και 3. την Ελένη (σύζυγο του Θωμά 
Λάμπρου) (Προσωπική επικοινωνία με Γιάννα Κυριάκου Νικοδήμου, Έλλη Κώστα 
Σταυρίδη και Μαρούλλα Κώστα Ιωάννου).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΙΩΡΚΑΤΖΙΗ)
Ο Δημήτρης Γιωρκάτζιη (Πιττάκας) νυμφεύτηκε την Μαρία Αθανάση Χρίστου από το 
Κάρμι και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Θεοφάνη, β. την Ελένη και γ. τον Μιχάλη.

1α. Ο Θεοφάνης Δημήτρη Γιωρκάτζιη νυμφεύτηκε δύο φορές με τις Θεοδώρα Κωστή 
Τρόπη από το Κάρμι και με την Ιωάννα Καρανίκα από τη Λαμία Ελλάδος. 
Με τη Θεοδώρα Κωστή Τρόπη απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 1. τον Δημήτρη, 2. τον Ξένιο, 
3. τον Μάριο και 4. την Ελένη.
1α1. Ο Δημήτρης Θεοφάνη (Πιττάκα) είναι ελεύθερος.
1α2. Ο Ξένιος Θεοφάνη (Πιττάκα) νυμφεύτηκε την Σβετλάνα από τη Ρωσσία και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α. Σλάτοφ και β. Θεόδωρο.
1α3. Ο Μάριος Θεοφάνη (Πιττάκα) νυμφεύτηκε την Ντοϊνίτσα από την Ρουμανία και 
απέκτησαν ένα παιδί τον Νικόλα.
1α4. Η Ελένη Θεοφάνη (Πιττάκα) παντρεύτηκε α. τον Γιάννη Τσουρούτη από τον Καραβά 
Κερύνειας και β. τον Κώστα Κωνσταντίνου από τον Άγιο Επίκτητο Κερύνειας. 
Με τον Γιάννη Τσουρούτη απέκτησαν ένα παιδί την Θεοδώρα και με τον Κώστα 
Κωνσταντίνου απέκτησε ένα παιδί την Γεωργία.
1β. Η Ελένη Δημήτρη Γιωρκάτζιη (Πιττάκα) παντρεύτηκε τον Κώστα Νικόλα Σταυρίδη 
από το Τριμίθι Κερύνειας και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τη Μαρία και 2. τη Νικολέττα.
1β1. Η Μαρία Κώστα Σταυρίδη παντρεύτηκε τον Κώστα Μουσκή από το Καϊμακλί και 
απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Κωνσταντίνα, β. τον Γιώργο και γ. τον Αλέξανδρο.

1β2. Η Νικολέττα Κώστα Σταυρίδη παντρεύτηκε τον Αντώνη Μιχαήλ από τα Λειβάδεια 
Λάρνακας και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Ελένη και β. τον Κωνσταντίνο.
1γ. Ο Μιχάλης Δημήτρη Γιωρκάτζιη (Πιττάκα) νυμφεύτηκε την Λένια Παγδατή από 
τον Άγιο Δομέτιο και απέκτησαν ένα παιδί τον Νικόλα.

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΙΩΡΚΑΤΖΙΗ)
Ο Γιαννής Γεωργίου (Γιωρκάτζιη νυμφεύτηκε την Θεοδώρα του Σοφού από το Κάρμι και 
απέκτησαν οκτώ παιδιά. α. τον Γιώργο, β. την Ξένια, γ. τον Δημήτρη, δ. την Ελένη, 
ε. τον Αντρέα, στ. την Μυροφόρα, ζ. τον Χριστάκη και η. τη Μαρία.

2α. Οικογένεια Γιώργου Γιαννή Γιωρκάτζιη.
Ο Γιώργος Γιαννή Γιωρκάτζιη νυμφεύτηκε την Γλυκερία Νικόλα Πράτσου (Κουτσονικολή) 
από τα Φτέρυχα και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 1. τη Δώρα, 2. τον Γιάννο 3. τον Νίκο 
και 4. την Άντρη.
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2α1. Η Δώρα Γιώργου Γιαννή Γιωρκάτζιη παντρεύτηκε τον Φοίβο Νικολάου από τη 
Βατυλή και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. την Γλυκερία. β. τον Κωνσταντίνο, γ. τον Γιώργο 
και δ. τη Στέλλα.
2α2. Ο Γιάννος Γιώργου Γιαννή Γιωρκάτζιη νυμφεύτηκε τη Δέσπινα και απέκτησαν 
τέσσερα παιδιά. α. τη Δέσποινα, β. τον Παναγιώτη, γ. τη Μαρίνα και δ. τον Μαρίνο.
2α3. Ο Νίκος Γιώργου Γιαννή Γιωρκάτζιη νυμφεύτηκε την Άντρη Σάββα και απέκτησαν 
τρία παιδιά. α. την Μαρίνα, β. την Αναστασία και γ. τη Νικολέττα.
2α4. Η Άντρη Γιώργου Γιαννή Γιωρκάτζιη παντρεύτηκε τον...  και απέκτησαν 
ένα παιδί τον Γιώργο.
2β. Οικογένεια Ξενούς Γιαννή Γιωρκάτζιη
Η Πολυξένη Γιαννή Γιωρκάτζιη παντρεύτηκε τον Σωτήρη Αρτέμη Νικολάου από 
το Πέλλαπαϊς και απέκτησαν πέντε παιδιά. 
1. τον Αντρέα. 2. τη Γιάννα, 3. τον Νίκο, 4. τον Χρίστο και 5. τον Δώρο.
2β1. Ο Αντρέας Σωτήρη Αρτέμη νυμφεύτηκε την Δέσποινα Ελευθερίου από το Τριμίθι 
και απέκτησαν έξι παιδιά. α. τη Σωτηρούλλα, β. τον Δημήτρη, β. τον Σωκράτη, 
δ. τον Αντρέα, ε. τον Σταύρο, ζ. τη Δέσποινα και η. τον Γιώργο.
2β2. Η Γιάννα Σωτήρη Αρτέμη παντρεύτηκε τον Κυριάκο Νικοδήμου από το Σαράντι 
και απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Πολυξένη, β. την Αντιγόνη και γ. την Ραφαήλια.
2β3. Ο Νίκος Σωτήρη Αρτέμη νυμφεύτηκε την Τασούλλα Σιδερά από τον Καραβά 
και απέκτησαν ένα παιδί τον Σωτήρη.
2β3α. Ο Σωτήρης Νίκου Σωτήρη νυμφεύτηκε την Γεωργία από τους Εργάτες 
και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 1. τον Πέτρο, 2. την Έλενα, 3. τον Ραφαήλ 
και 4. τον Παναγιώτη.
2β4. Ο Χρίστος Σωτήρη Αρτέμη νυμφεύτηκε την Άννα από το Σαράντι και απέκτησαν 
τέσσερα παιδιά. α. τη Γεωργία, β. τον Σωτήρη, γ. τη Μαριλένα και δ. τον Κωνσταντίνο.
2β5. Ο Δώρος Σωτήρη Αρτέμη νυμφεύτηκε την Κατερίνα από τη Ρουμανία και απέκτησαν 
τέσσερα παιδιά. α. τον Ραφαήλ, β. τον Αλέξανδρο, γ. την Ιωάννα και δ. τη Χριστιάνα.
2γ. Οικογένεια Δημήτρη Γιαννή Γιωρκάτζιη.
Ο Δημήτρης Γιαννή Γιωρκάτζιη νυμφεύτηκε την Κικού Γεωργίου Αθανάση (Σαλιφουδκιού) 
από το Κάρμι και απέκτησαν εφτά παιδιά. 1. τη Χρυστάλλα, 2. τη Μάρω 3. τον Γιάννο, 
4. τη Δώρα, 5. την Άντρη, 6. τη Γιόλα και 7. τον Νίκο.
2γ1. Η Χρυστάλλα Δημήτρη Γιαννή Γιωρκάτζιη παντρεύτηκε τον Γιώργο Κουδουνά 
από τη Λάπηθο.
2γ2. Η Μάρω Δημήτρη Γιαννή Γιωρκάτζιη παντρεύτηκε τον Αντρέα Γιαννή Τσαγγαρίδη 
από το Κάρμι και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τη Δήμητρα, β. τον Αντρέα και γ. τον Γιάννο.
2γ2α. Η Δήμητρα Αντρέα Τσαγγαρίδη παντρεύτηκε τον Σιακό από τη Βατυλή και απέκτη-
σαν τέσσερα παιδιά. 1. τη Μαρία, 2. τη Δέσποινα, 3. τον Χαράλαμπο και 4. τον Γιάννο.
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2γ2γ. Ο Γιάννος Αντρέα Τσαγγαρίδη νυμφεύτηκε την Αθηνά Αδάμου από τη Βιτσάδα και 
Δάλι και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. την Παραδείσα και 2. τον Αντρέα.
2γ3. Ο Γιάννος Δημήτρη Γιαννή Γιωρκάτζιη νυμφεύτηκε την Κούλλα Θρασυβούλου από τα 
Λατσιά και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Δημήτρη, β. την Έλενα και γ. τον Στέλιο.
2γ4. Η Δώρα Δημήτρη Γιαννή Γιωρκάτζιη παντρεύτηκε τον Νικήτα Παπαπολυδώρου από 
τη Μεσόγη Πάφου και απέκτησαν πέντε παιδιά.
α. την Πέρσα, β. τη Θέκλα, γ. την Κυριακή, δ. τη Δήμητρα και ε. τον Κυριάκο.
2γ4α. Η Πέρσα Νικήτα Παπαπολυδώρου παντρεύτηκε τον Κώστα... από... και απέκτησαν 
δύο παιδιά. 1. τον Δημήτρη και 2. τη Θεοδώρα.
2γ4γ. Η Κυριακή Νικήτα Παπαπολυδώρου παντρεύτηκε τον Αλέξη Μουσουλιώτη 
από ... και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Μάριο, 2. τον Νικήτα και 3. τον Μάξιμο.
2γ5. Η Άντρη Δημήτρη Γιαννή Γιωρκάτζιη παντρεύτηκε τον Λάκη Νεοκλέους από 
Μαραθούντα Πάφου και απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Κυριακή, β. τον Γιάννη και 
γ. τον Δημήτρη.
2γ5α. Η Κυριακή Λάκη Νεοκλέους παντρεύτηκε τον Άγγελο... από τα Λεύκαρα 
και απέκτησαν ένα παιδί τον Μιχαλάκη.
2γ5β. Ο Γιάννης Λάκη Νεοκλέους νυμφεύτηκε την Γιώτα... από την Παραμύθα Λεμεσού 
και απέκτησαν ένα παιδί τον Μιχαλάκη.
2γ6. Η Γιόλα Δημήτρη Γιαννή Γιωρκάτζιη παντρεύτηκε τον Κούλλη Φωτιάδη από το 
Παλαίκυθρο και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. τον Στυλιανό, β. την Παναγιώτα, 
γ. τον Δημήτρη και δ. την Κυριακή.
2γ6α. Ο Στυλιανός Κούλλη Φωτιάδη νυμφεύτηκε την Νικολέτα από τη Βιτσάδα και 
απέκτησαν ένα παιδί την Έλενα.
2γ6δ. Η Κυριακή Κούλλη Φωτιάδη παντρεύτηκε τον Κύπρο... από τη Μόρφου και 
απέκτησαν ένα παιδί τη Βικτώρια.
2γ7. Ο Νίκος Δημήτρη Γιαννή Γιωρκάτζιη νυμφεύτηκε την Βαθούλλα από το Νέο Χωριό 
Κυθρέας και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Δημήτρη, β. τον Σωτήρη και γ. την Παναγιώτα.
2δ. Οικογένεια Ελλούς Γιαννή Γιωρκάτζιη
Η Ελλού Γιαννή Γιωρκάτζιη παντρεύτηκε τον Στέλιο Σάββα (Κατάσκοπου) από τη Λάπηθο 
και απέκτησαν τρία παιδιά. 1.τον Σάββα, 2. τον Γιάννο και 3. τη Μαριάννα.
2δ1. Ο Σάββας νυμφεύτηκε τη Ζέτα από τη Μολδαβία. Δεν απέκτησαν ακόμη παιδιά.
2δ2. Ο Γιάννος νυμφεύτηκε την Έφη και απέκτησαν δύο παιδιά. 
α. τον Στέλιο και β. τον Βασίλη.
2δ3. Η Μαριάννα παντρεύτηκε τον Δημήτρη Χάρπα από το Ριζοκάρπασο και απέκτησαν 
δύο παιδιά. α. την Έλενα και β. τον Κυριάκο.
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2ε. Οικογένεια Αντρέα Γιαννή Γιωρκάτζιη
Ο Αντρέας Γιαννή Γιωρκάτζιη νυμφεύτηκε την Μάρω Κοσιάρη από τον Καραβά και 
απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Γιάννη και 2. την Άντρη.
2ε1. Ο Γιάννης Αντρέα Γιαννή Γιωρκάτζιη νυμφεύτηκε την Ρίτα και απέκτησαν δύο παιδιά. 
α. τον Ανδρέα και β. την Έλια.
2ε2. Η Άντρη Αντρέα Γιαννή Γιωρκάτζιη παντρεύτηκε τον Δημήτρη Ελευθερίου και 
απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Λευτέρη, β. τον Αντρέα και γ. τον Μάριο.

2στ. Οικογένεια Μυρούλλας Γιαννή Γιωρκάτζιη.
Η Μυρούλλα Γιαννή Γιωρκάτζιη παντρεύτηκε τον Νίκο Γεωργίου από την Αλάμπρα και 
απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τη Μαργαρίτα και 2. τη Γεωργία.

2ζ. Οικογένεια Χριστάκη Γιαννή Γιωρκάτζιη
Ο Χριστάκης Γιαννή Γιωρκάτζιη νυμφεύτηκε την Παναγιώτα από τη Λεμύθου και 
απέκτησαν δύο παιδιά 1. τη Θεοδώρα και 2. την Ευτυχία.
2ζ2. Η Ευτυχία Χριστάκη Γιαννή Γιωρκάτζιη παντρεύτηκε τον Μαρίνο Γεωργίου και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α. τη Νεφέλη και β. τον Άντονι.

2η. Οικογένεια Μαρίας Γιαννή Γιωρκάτζιη
Η Μαρία Γιαννή Γιωρκάτζιη παντρεύτηκε τον Γιάννη Παναγιώτου από τα Πάναγρα 
και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. την Άντρη, 2. τη Νατάσα και 3. την Εμμανουέλλα.

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΛΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΙΩΡΚΑΤΖΙΗ)
Η Ελένη Γεωργίου (Γιωρκάτζιη παντρεύτηκε τον Θωμά Λάμπρου από το Κάρμι,
(βλέπε οικογένεια αρ. 10. Θωμά Λάμπρου).

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 62. ΝΙΚΟΛΑΣ (ΠΕΤΡΟΣ) ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
Ο Νικόλας (Πέτρος) Νικηφόρου νυμφεύτηκε την Ξενού του Χατζιηγιώρκη από το Κάρμι 
και απέκτησαν πέντε παιδιά. 1. τον Γιώργο, 2. τη Μαρί, 3. την Χρυστάλλα (σύζυγο του 
Ευθύβουλου Κωνσταντίνου), (βλέπε οικ. αρ. 89), 4. την Ερηνιά και 5. την Αναστασία. 
(Προσωπική επικοινωνία με Γιαννάκη Γεωργίου Νικηφόρου).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑ (ΠΕΤΡΟΥ) ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
Ο Γιώργος Νικόλα (Πέτρου) Νικηφόρου νυμφεύτηκε την Καλλισθένη Γιαννακού Γιωργαλλή 
από το Κάρμι και απέκτησαν πέντε παιδιά. 1. την Ελένη, 2. τον Γιάννη, 3. τον Κώστα,
4. τον Νικόλα και 5. την Κυριακή.

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑ ( ΠΕΤΡΟΥ) ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
Η Μαρή Νικόλα (Πέτρου) Νικηφόρου παντρεύτηκε τον Γρηγόρη Ηράκλη Αντωνιάδη, 
(βλέπε οικ. αρ. 83) από το Κάρμι (παλιομούχταρου) και απέκτησαν δύο παιδιά. 
1. την Ερηνιά και 2. τον Ηράκλη.
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3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑ (ΠΕΤΡΟΥ) ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
Η Χρυστάλλα Νικόλα (Πέτρου) Νικηφόρου παντρεύτηκε τον Ευθύβουλο Κώστα 
Χατζηχριστοδούλου από το Κάρμι (βλέπε οικογένεια αρ. 89. Κώστα Χατζηχριστοδούλου) 
και απέκτησαν οκτώ παιδιά. 1. τη Μαρία. 2. τη Φρόσα, 3. τον Άριστο, 4. τον Γιάννη, 
5. τον Κώστα, 6. τον Νίκο, 7. τον Αντρέα και 8. την Ξένια.

4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΡΗΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑ (ΠΕΤΡΟΥ) ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
Η Ερηνιά Νικόλα (Πέτρου) Νικηφόρου παντρεύτηκε τον Παναή Γεωργίου Αθανάση 
(Σαλιφουδκιού) από το Κάρμι και απέκτησαν ένα παιδί τον Τάκη.

5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑ (ΠΕΤΡΟΥ) ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
Η Αναστασία Νικόλα (Πέτρου) Νικηφόρου παντρεύτηκε τον Χαράλαμπο από τον Φαρμακά 
Λευκωσίας και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Λούη και 2. την...

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 63. ΚΩΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
(ΜΑΣΤΡΕ ΚΩΣΤΗΣ)
Σύζυγος του Κωστή Χριστοδούλου ήταν η Κατερίνα (Κατίνα)...
Αδέλφια του Κωστή Χριστοδούλου ήταν οι: α. Σοφός, β. Γρηγόρης (Αμερικάνος).
Παιδιά του Κωστή Χριστοδούλου ήταν οι: 1. Νικόλας (Κωλέτης) 2. Αθανάσης, 3. Χρίστος, 
4. Ελένη (σύζυγος Γιαννή Πίστου). (Προσωπική επικοινωνία με Χρίστο Νικόλα Κωλέτη, 
Χριστάκη Ξενή Τσιουρτή, Κωστάκη Αθανάση Κωστή, Μαρία Νίκου Ευριπίδου).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑ ΚΩΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Κωλέτης)
Ο Νικόλας Κωστή (Κωλέτης) νυμφεύτηκε την Αγγελική Χριστοδούλου από το Κάρμι και 
απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Κυριακού (Καβακού) β. τον Κώστα και γ.τον Χρίστο.
Αδέλφια της Αγγελικής Χριστοδούλου ήταν οι: Αφροδίτη, Αγλαΐα, Κυριακού, Ευανθία, 
Αλέξανδρος και Γιωργαλλής (το γένος Τσιουρτή).
1α. Οικογένεια Κυριακούς Νικόλα Κωστή (Κωλέτη)
Παντρεύτηκε τον Μελή Κωστή Κυριακουδιού (Τρόπη) από το Κάρμι, 
(βλέπε οικογένεια αρ. 5. Κωστή Κυριακουδιού Τρόπη).
1β. Οικογένεια Κώστα Νικόλα Κωλέτη
Νυμφεύτηκε την Δέσποινα Ευαγόρα Γιαννακού Φράγκου και απέκτησαν τρία παιδιά. 
1. τη Μαρία, 2. τον Ευαγόρα και 3. την Νίκη.
1β1. Οικογένεια Μαρίας Κωστή Νικόλα (Κωλέτη)
Παντρεύτηκε τον Κυριάκο Παναγίδη από την Παλουριώτισσα και απέκτησαν 
ένα παιδί την Δέσπω.
1β2. Οικογένεια Ευαγόρα Κωστή Νικόλα (Κωλέτη)
Νυμφεύτηκε την Έλενα Γεωργίου από τη Λευκωσία και απέκτησαν τρία παιδιά. 
1. τον Γιώργο, 2. τον Κωνσταντίνο και 3. τη Νατάσα.
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1β3. Οικογένεια Νίκης Κώστα Νικόλα (Κωλέτη)
Η Νίκη Κώστα Νικόλα Κωλέτη παντρεύτηκε τον Αντρέα από τη Βατυλή και απέκτησαν ένα 
παιδί τη Μαρίλια.
1γ. Οικογένεια Χρίστου Νικόλα (Κωλέτη)
Ο Χρίστος Νικόλα Κωλέτης νυμφεύτηκε την Αντρούλλα Σάββα Χ’’ Ζορζή από το Κάρμι και 
απέκτησαν τρία παιδιά. 1. την Αγγέλα 2. τη Χαρίτα και 3. τον Σάββα.
1γ1. Οικογένεια Αγγέλας Χρίστου Νικόλα (Κωλέτη)
Παντρεύτηκε τον Οδυσσέα Κωνσταντίνου από την Πεντάγεια και απέκτησαν τρία παιδιά. 
1. τη Χριστίνα, 2. τον Αντρέα και 3. τη Μαρίλια
1γ2. Οικογένεια Χαρίτας Χρίστου Νικόλα (Κωλέτη)
Παντρεύτηκε τον Χρίστο Όθωνα Χριστοδούλου από το Νικητάρι και απέκτησαν τέσσερα 
παιδιά. 1. τον Όθωνα, 2. τον Νικόλα, 3. τον Κωνσταντίνο και 4. τη Μαρία.
1γ3. Οικογένεια Σάββα Χρίστου Νικόλα (Κωλέτη)
Ο Σάββας Χρίστου Νικόλα Κωλέτη νυμφεύτηκε την Κατερίνα Πετρή από το Λεονάρισσο 
και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Χρίστο, β. τη Φοίβια και γ. την Άντρια.

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΗ ΚΩΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Ο Αθανάσης Κωστή νυμφεύτηκε την Ελένη Γεωργίου Φλουρέντζου (Μεθυσμένου) και 
απέκτησαν έξι παιδιά. α. την Ήβη, β. τον Γιώργο (Γώγο), γ. τη Δέσποινα, δ. τον Μιχάλη, 
ε. τον Κώστα και στ. τη Μαρία.
2α. Οικογένεια Ήβης Αθανάση Κωστή
Παντρεύτηκε τον Γιώργο Κωστή (Κοζάκου), (βλέπε οικογένεια αρ. 37. Κωστή Σαβουρή 
Κοζάκου).
2β. Οικογένεια Γιώργου Αθανάση Κωστή
Νυμφεύτηκε την Μαρία Σωκράτη Σαβουρή από το Κάρμι και απέκτησαν δύο παιδιά. 
1. την Μυριάνθη και 2. την Άντρη.
2γ. Οικογένεια Δέσποινας Αθανάση Κωστή
Η Δέσποινα Αθανάση παντρεύτηκε τον Αντρέα Αλεξάνδρου από τη Λευκωσία
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Αθανάση και β. τον Παναγιώτη.
2δ. Οικογένεια Μιχάλη Αθανάση Κωστή
Ο Μιχάλης Αθανάση Κωστή δεν έκανε οικογένεια.
2ε. Οικογένεια Κωστή Αθανάση Κωστή
Ο Κωστής Αθανάση νυμφεύτηκε πρώτη φορά με την Αγγλίδα Jacqueline και απέκτησαν 
δύο παιδιά. 1. την Sandra και 2. τη Helen και δεύτερη φορά με την Ροδούλλα Σωκράτους 
από τον Αγρό και απέκτησαν ένα παιδί την Έλενα.
2στ. Οικογένεια Μαρίας Αθανάση Κωστή
Η Μαρία Αθανάση παντρεύτηκε Άγγλο και ζει στην Αυστραλία. Απέκτησαν δύο παιδιά 
1. τη Helen και 2. τη Sarah.
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3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Ο Χρίστος Κωστή Χριστοδούλου νυμφεύτηκε την Ελεγκού Λάμπρου Χρίστου από το Κάρμι 
και απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Ανδριανή, β. τον Κωστή και γ. την Μαρία.
3α. Οικογένεια Ανδριανής Χρίστου Κωστή Χριστοδούλου
Η Αντριανή Χρίστου Κωστή παντρεύτηκε στην Αγγλία τον Νίκο Πασχάλη από το Δίκωμο 
και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Μιχάλη, β. τον Χριστάκη και γ. τη Μαίρη.
3β. Οικογένεια Κωστή Χρίστου Κωστή Χριστοδούλου
Ο Κωστής Χρίστου Κωστή νυμφεύτηκε την Νίκη Σφογγαρά από την Κερύνεια και 
απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Περσούλλα, β. τη Χρυστάλλα και γ. την Ελένη.
3γ. Οικογένεια Μαρίας Χρίστου Κωστή Χριστοδούλου
Η Μαρία Χρίστου Κωστή παντρεύτηκε τον Νίκο Ευριπίδου Τσιητή (Γρίλλου) από το Τριμίθι 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Σωτήρη και β. την Άντρια.

4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΛΕΝΗΣ ΚΩΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Η Ελένη Κωστή παντρεύτηκε τον Γιαννή Νικόλα Πίστου (βλέπε οικογένεια αρ. 42. Νικόλα 
Γιαννή Πίστου.)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 64. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΕΪΤΑΝΗ
Ο Κυριάκος Μεϊτανής απέκτησε πέντε παιδιά. 1. τον Πιερή, 2. τον Κώστα (Λαουτάρης), 
3. τον Νικόλα (πατέρα του Κίτσιου), 4. τον Χριστοφή (πατέρα του Πολυβή) και 5. τη Μαρία 
σύζυγο Κώστα Μορφάκη (Βωβός).
Ο Κυριάκος Μεϊτανής είχε αδελφό του τον Χριστόδουλο (Ττοουλή) Μεϊτανή, (βλέπε οικ. 
Ττοουλή Μεϊτανή). (Προσωπική επικοινωνία με Σωτηρούλλα Αντρέα Πίσσα, 
Δώρα Μιλτιάδη Πιερή, Δέσποινα Στέλιου Δασκαλάκη και Νίκη Αντρέα Ηρακλέους).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΙΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΕΪΤΑΝΗ.
Ο Πιερής Κυριάκου Μεϊτανής νυμφεύτηκε πρώτα την Ευφροσύνη Γεωργίου Φλοκκά με την 
οποία απέκτησαν πέντε παιδιά. α. τον Μιχάλη, β. τον Γιαννή γ. τον Γιωρκή, δ. τον Δημήτρη 
και ε. την Μαρία. Ξαναπαντρεύτηκε την Ρήγαινα Καριτζιά και δεν απέκτησαν παιδιά.
1α. Οικογένεια Μιχάλη Πιερή Κυριάκου Μεϊτανή
Ο Μιχάλης Πιερή νυμφεύτηκε την Ελπίδα από το Καζάφανι Κερύνειας και απέκτησαν 
πέντε παιδιά. 1. τον Σωτήρη, 2. τον Πιερή, 3. την Μαρία, 4. την Ευφροσύνη και 
5. τον Κώστα.
1β. Οικογένεια Γιαννή Πιερή Κυριάκου Μεϊτανή
Ο Γιαννής Πιερή νυμφεύτηκε τη Μελανή Χατζηευαγγέλου (Νυχτοπάτη) από το Κάρμι 
και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Κώστα, 2. τον Νίκο και 3. τον Αντρέα.
1γ. Οικογένεια Γιωρκή Πιερή Κυριάκου Μεϊτανή
Ο Γιωρκής Πιερή νυμφεύτηκε την Θεοδώρα Χατζηχαραλάμπους από το Κάρμι και 
απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Αντρέα, 2. την Ξένια και 3. την Ευφροσύνη.
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1δ. Οικογένεια Δημήτρη Πιερή Κυριάκου Μεϊτανή
Ο Δημήτρης Πιερή νυμφεύτηκε την Ελένη Παυλή Έλληνα από το Κάρμι και απέκτησαν 
τρία παιδιά. 1. τον Ηλία 2. τον Μιλτιάδη και 3. την Αντρούλλα
1δ1. Οικογένεια Ηλία Δημήτρη Πιερή
Ο Ηλίας Δημήτρη Πιερή νυμφεύτηκε την Νίκη Χαραλάμπους από το Μοσφίλι Τυλληρίας 
και απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Ελένη, β. τον Δημήτρη και γ. τη Χαραλαμπία.
1δ2. Οικογένεια Μιλτιάδη Δημήτη Πιερή
Ο Μιλτιάδης Δημήτρη Πιερή νυμφεύτηκε την Θεοδώρα Αντρέα Αχιλλέως από το Κάρμι και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α. τη Μαρία και β. την Ελένη.
1δ2α. Η Μαρία Μιλτιάδη Δημήτρη Πιερή παντρεύτηκε τον Αντρέα Οδυσσέως από το 
Βαρώσι και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τη Θεοδώρα και 2. τον Παντελή.
1δ2β. Η Ελένη Μιλτιάδη Δημήτρη Πιερή παντρεύτηκε τον Γιώργο Μίτσιγγα από 
την Παλουριώτισσα και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τη Μιλτώ και 2. τη Χριστίνα.
1δ3. Η Αντρούλλα Δημήτρη Πιερή παντρεύτηκε τον Γεώργιο Κυριάκου Πέτρου 
(Βιτσαώτη) από το Κάρμι, (βλέπε οικογένεια Γιώργου Κυριάκου Πέτρου).
1ε. Οικογένεια Μαρίας Πιερή Κυριάκου Μεϊτανή
Η Μαρία Πιερή παντρεύτηκε τον Γιαννή Χριστοφή Τσαγγαρίδη από το Κάρμι 
(βλέπε οικογένεια αρ. 14. Γιαννή Χριστοφή Τσαγγαρίδη).

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΩΣΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΕΪΤΑΝΗ (ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ)
Ο Κώστας Κυριάκου Μεϊτανής (Λαουτάρης) νυμφεύτηκε πρώτα την Κυριακού... από 
το Κάρμι και απέκτησαν δύο παιδιά α. τον Νικολή και β. τον Γιώργο. 
Ξαναπαντρεύτηκε την Δέσποινα Πατίνιου από την Κλεπίνη και δεν απέκτησε άλλα παιδιά.
2α. Ο Νικόλας Κώστα Μεϊτανής νυμφεύτηκε την Μαρία Πίτσιλλου από το Καζάφανι 
Κερύνειας και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 1. τη Σωτήρα, 2. τον Αντρέα, 3. τον Τάκη και 
4. την Κυριακού.
2β. Ο Γιώργος Κώστα Μεϊτανής νυμφεύτηκε την Παρασκευή Προξένου από το Καζάφανι 
Κερύνειας και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 1. τη Δέσποινα, 2. τον Σωτήρη, 3. τον Κώστα 
και 4. τον Αντρέα.
2β1. Η Δέσποινα Γεωργίου Μεϊτανή παντρεύτηκε τον Στέλιο Δασκαλάκη από την Κρήτη 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Πραξιτέλη και β. την Παρασκευή.
2β2. Ο Σωτήρης Γεωργίου Μεϊτανή νυμφεύτηκε την Μάρω Αντρέα Ττάττη από το 
Καράκουμι Κερύνειας και απέκτησαν τρία παιδιά.  α. την Παρασκευή, β. τον Αναστάση  και 
γ. τον Γιώργο.
2β2α. Η Παρασκευή Σωτήρη Γεωργίου Μεϊτανή παντρεύτηκε τον Αντρέα Χάρη από τον 
Καραβά και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τη Μαρία και 2. τον Χάρη.
2β2β. Ο Αναστάσης Σωτήρη Γεωργίου Μεϊτανή νυμφεύτηκε την Άννα Χριστάκη από τον 
Στρόβολο και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. την Ηλέκτρα και 2. τη Σωτηρία.
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2β2γ. Ο Γιώργος Σωτήρη Γεωργίου Μεϊτανή νυμφεύτηκε την Ερασμία Ιωάννου από 
τη Μόρφου και απέκτησαν ένα παιδί τον Γιαννάκη.
2γ. Ο Κώστας Γεωργίου Μεϊτανής νυμφεύτηκε την Ζόγια από τη Τσεχοσλοβακία και 
απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Γιώργο, 2. τη Βαγγελίτσα και 3. τον Χρίστο.
2δ. Ο Αντρέας Γεωργίου Μεϊτανής νυμφεύτηκε την Άνθη από τη Λεμεσό και δεν 
απέκτησαν παιδιά.

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΕΪΤΑΝΗ
Ο Νικόλας Κυριάκου Μεϊτανής νυμφεύτηκε την Ευγενία Παυλή από το Κάρμι και 
απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Δημήτρη, β. τον Χριστοφή και γ. τον Ηλία.
(Η Ευγενία Παυλή είχε μόνο ένα αδελφό τον Χριστοφή που ξενητεύτηκε).
3α. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑ ΜΕΪΤΑΝΗ (Τσιουλλαμαλής)
Ο Δημήτρης Νικόλα Μεϊτανής νυμφεύτηκε την Αντιγόνη Κωστή Χατζησπύρου (Παρβέρης) 
από το Κάρμι και απέκτησαν επτά παιδιά. 1. την Νίκη, 2 τον Κωστή, 3. την Ελλού, 
4. τον Νίκο, 5. τον Αντρέα, 6. την Μαρία και 7. τον Παύλο.
3α1. Η Νίκη Δημήτρη Νικόλα Μεϊτανή παντρεύτηκε τον Αντρέα Ηρακλέους Χριστοφή 
από το Κάρμι και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. την Αντιγόνη, β. την Αστέρω, γ. την Ήρα 
και δ. τη Μαρία.
3α2. Ο Κωστής Δημήτρη Νικόλα Μεϊτανή νυμφεύτηκε την Αντρούλλα Βαχάν από τη 
Λευκωσία και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τη Μάρω, β. τη Στέλλα και γ. τον Πέτρο.
3α3. Η Ελλού Δημήτρη Νικόλα Μεϊτανή παντρεύτηκε τον Κόκο Παπαντωνίου 
από την Τερσεφάνου Λάρνακας και απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Αντιγόνη, β. την Αθηνά 
και γ. την Αντώνα.
3α4. Ο Νίκος Δημήτρη Νικόλα Μεϊτανή νυμφεύτηκε την Ελισάβετ (Βέτα) από τη 
Μικρά Ασία και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Έλενα και β. τον Πέτρο.
3α5. Ο Αντρέας Δημήτρη Νικόλα Μεϊτανή νυμφεύτηκε την Φρόσω Γεωργίου από το 
Τριμίθι και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τη Γιωργούλλα, β. τον Δημήτρη και γ. τον Γιάννη.
3α6. Η Μαρία Δημήτρη Νικόλα Μεϊτανή παντρεύτηκε τον Κώστα Τρύφωνος και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Δημήτρη και β. τον Πάμπο.
3α7. Ο Παύλος Δημήτρη Νικόλα Μεϊτανή νυμφεύτηκε την Άντρη... και
απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α.τη Μαρίνα. Β. την Βαλεντίνα, γ. τον Δημήτρη και 
δ. τον Ραφαήλ.
3β. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΝΙΚΟΛΑ ΜΕΪΤΑΝΗ (Κίτσιος)
Ο Χριστοφής Νικόλα Μεϊτανής (Κίτσιος) νυμφεύτηκε την Ξενού Χριστοδούλου Παναή 
(Ττομπούλα) και απέκτησαν πέντε παιδιά. α. την Μαρουλλού, β. τον Νίκο, 
γ. την Χρυστάλλα, δ. τον Γιάννη και ε. την Ευγενία.
3γ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΗΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑ ΜΕΪΤΑΝΗ
Ο Ηλίας Νικόλα Μεϊτανής νυμφεύτηκε την Μαρούλλα Χριστόδουλου Μορφή από το Κάρμι 
και απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Δέσπω, β. τον Αντρέα και γ. τον Χριστάκη.
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4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΕΪΤΑΝΗ
Ο Χριστοφής Κυριάκου Μεϊτανής νυμφεύτηκε την Ευφροσύνη Κώστα από το Τριμίθι και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Πολυβή και β. τον Στέλιο.
4α. Ο Πολυβής Χριστοφή Κυρ. Μεϊτανή νυμφεύτηκε την Πολυξένη Παυλή από το 
Κάρμι και απέκτησαν πέντε παιδιά. 1. τον Λεωνίδα, 2. τη Σωτηρούλλα, 3. την Ελένη, 
4. τη Φρόσω και 5. τον Αντρέα.
4β. Ο Στέλιος Χριστοφή Κυριάκου Μεϊτανή κατοίκησε στην Κερύνεια.

5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΕΪΤΑΝΗ
Η Μαρία Κυριάκου Μεϊτανή παντρεύτηκε τον Κώστα Μορφάκη (Βωβός),
(βλέπε οικογένεια αρ. 35. Χαράλαμπου Μορφάκη).

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 65. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (ΤΤΟΟΥΛΗ) ΜΕΪΤΑΝΗ
Ο Ττοουλής Μεϊτανής νυμφεύτηκε την Ελένη Ιωάννου από το Τριμίθι και απέκτησαν 
τέσσερα παιδιά. 1. τον Σοφό, 2. την Ευφροσύνη, 3. τον Κωνσταντή και 4. τον Γιώργο. 
(Πηγή πληροφόρησης Βιβλίο «Άγιος Γεώργιος Κερύνειας, ο Παράδεισός μας» 
ISBN: 978-9925-559-81-7)

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΦΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΕΪΤΑΝΗ
Ο Σοφός Ττοουλή Μεϊτανή νυμφεύτηκε την Χρυσταλλού Χριστοφή από Μ. Ασία-Φτέρυχα 
και απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Ελένη, β. την Πολυξένη και γ. τον Χριστοφή.
1α. Η Ελένη Σοφού Μεϊτανή παντρεύτηκε τον Χριστοφή Γιάγκου (Ππερεντές) από το 
Τριμίθι και απέκτησαν επτά παιδιά. 1. την Αντρούλλα, 2. την Χρυστάλλα, 3. τον Νίκο, 
4. τον Γιάννη, 5. τον Γιώργο, 6. τη Μάρω και 7. τον Ντίνο.
1β. Η Πολυξένη Σοφού Μεϊτανή παντρεύτηκε τον Γεώργιο Λ. Κοτζιαμάνη - Χατζηλάρκου 
από το Κάρμι και απέκτησαν εννέα παιδιά. 1. τον Αντρέα, 2. τον Λάμπρο, 3. τον Σοφοκλή, 
4. την Ελένη, 5. τον Γιάννη, 6. τον Κυριάκο, 7. τον Χρίστο, 8. την Αγνή και 9. τον Πανίκκο.
1γ. Ο Χριστοφής Σοφού Μεϊτανής κατοίκησε στον Καραβά.

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΕΪΤΑΝΗ
Η Ευφροσύνη Ττοουλή Μεϊτανή νυμφεύτηκε τον Γεώργιο Πειρέα από το Τριμίθι και 
απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Χαρίλαο, β. τον Νεοκλή και γ. τη Μαρία.
2α. Ο Χαρίλαος Πειρέας (Χαριλής) νυμφεύτηκε την Γεωργία Σοφού από το Κάρμι και 
απέκτησαν οκτώ παιδιά. 1. τον Γιώργο, 2. τη Γιαννούλλα, 3. τη Δέσποινα, 4. τον Νίκο, 
5. τη Φρόσω, 6. τον Αντρέα, 7. τον Μιχάλη και 8. τον Σοφό.
2β. Ο Νεοκλής Γεωργίου Πειρέα κατοίκησε στην Κερύνεια.
2γ. Η Μαρία Γεωργίου Πειρέα παντρεύτηκε τον Λάμπρο Κυπρή από το Κάρμι και 
απέκτησαν έξι παιδιά. 1. την Αγγελική, 2. τη Νιόβη, 3. τον Αντρέα, 4. τη Φρόσω, 
5. τον Γιώργο και 6. τη Νίκη.
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3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΕΪΤΑΝΗ.
Ο Κωνσταντής Ττοουλή Μεϊτανή νυμφεύτηκε την Θεοδώρα Γεωργίου από το Τριμίθι και 
απέκτησαν ένα παιδί τον Χαράλαμπο (Χάμπο).
Ο Χαράλαμπος (Χάμπος) Κωνσταντή Μεϊτανή νυμφεύτηκε την Αφροδίτη Δημητράτζη 
Καφετζιή από τον Άγιο Γεώργιο και απέκτησαν δέκα παιδιά. 
α. τον Χριστάκη, β. τον Δημήτρη, γ. τον Κώστα, δ. την Τασούλλα, ε. τον Γιάννο, 
στ. τον Ιάκωβο, ζ. τον Γιώργο, η. την Ελένη, θ. τον Κύρο και ι. τον Μάτση.

4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΕΪΤΑΝΗ.
Ο Γιώργος Ττοουλή Μεϊτανή νυμφεύτηκε την Αθανασία Γεωργίου από το Τριμίθι και 
απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Οδυσσέα (Μέλισσος), β. τον Γιάννη και γ. τη Μαρία.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 66. ΦΡΑΓΚΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ
Αδέλφια του Φραγκή ήταν οι: Αγαθάγγελος (βλέπε οικογένεια αρ. 75. Αγαθάγγελος Φράγ-
γα), Βασίλης (βλέπε οιοκογένεια αρ. 72, Βασίλη Φράγγα), ο Γιαννακός (βλέπε οικογένεια 
αρ. 73. Γιαννακού Φράγγα) και Κωστής (βλέπε οικογένεια αρ. 74. Κωστή Φράγγα).
Παιδιά του Φραγκή και της Μαρίας ήταν: 1. ο Χαράλαμπος (Χάρος), 2. o Νικόλας και 
3. o Χρύσανθος.
(Πρώτα ξαδέλφια του Φραγκή ήσαν οι Κλειάτζιης σύζυγος Μελανής Πίστου, ο Γρηγόρης 
Κουνναμάς σύζυγος Χριστοθέας Φύσα, ο Ζένιος, η Χατζιημαριού, η Αναστασία Χ’’ Κώστα 
σύζυγος του Χαράλαμπου Χ’’ Γιαννάκη (Ρέπανου), η Μαρίκκα και ο Δημήτρης Κουνναμάς 
σύζυγος Χρυσταλλούς Χ’’ Λάρκου). (Προσωπική επικοινωνία με Χρίστο Πολύκλειτο, 
Γιαννούλλα Χαραλάμπους Χάρου, Βάσω Αντρέα Κλεάνθους και Νίκο Αρέστη Κουνναμά).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΦΡΑΓΚΙΔΗ (ΧΑΡΟΣ)
Ο Χαράλαμπος Φραγκίδης νυμφεύτηκε την Μαρία Παπάμαρκου από το Κάρμι και 
απέκτησαν τρία παιδιά. α. τη Γιαννούλλα, β. τον Λάμπρο, και γ. την Σωτηρούλλα.
1α. Η Γιαννούλλα Χαράλαμπου Φραγκίδη παντρεύτηκε τον Τάσο Σάββα από 
το Κίτι Λάρνακας και απέκτησε τέσσερα παιδιά. 1. τη Μαρία, 2. τον Αντρέα, 3. τη Θέκλα 
και 4. τη Βασούλλα.
1α1. Η Μαρία Τάσου Σάββα παντρεύτηκε τον Κυριάκο Κύρου από την Λάπηθο και 
απέκτησαν πέντε παιδιά. α. τον Μιχάλη, β. την Ελεάνα, γ. τη Νατάσα, δ. τη Στέλλα και 
ε. τον Δημήτρη.
1α2. Ο Αντρέας Τάσου Σάββα νυφεύτηκε την Άρτεμις Σαββίδου από το Δίκωμο και 
τώρα στην Αγγλία και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Σόνια και β. τον Τάσο.
1α3. Η Θέκλα Τάσου Σάββα παντρεύτηκε τον Χρίστο Χ’’ Κωστή από τον Άγιο Γεώργιο 
Κερύνειας και απέκτησαν ένα παιδί την Γιαννούλλα.
1α4. Η Βασούλλα Τάσου Σάββα παντρεύτηκε τον Κώστα Κωνσταντίνου και δεν 
απέκτησαν παιδιά ακόμα.
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1β. Ο Λάμπρος Χαράλαμπου Φραγκίδη νυμφεύτηκε την Μαρούλλα Πατάτσου από 
τον Καραβά και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τη Μοσχούλλα (Μόλη) και 2. τον Χαράλαμπο.
1β1. Η Μοσχούλλα Λάμπρου Χαράλαμπου Φραγκίδη παντρεύτηκε τον Άγγλο 
Patrick Ciantar και απέκτησαν ένα παιδί, την Στέφανη Ciantar.
1β2. Ο Χαράλαμπος Λάμπρου Χαραλάμπους (Φραγκίδη) είναι ελεύθερος.
1γ. Η Σωτηρούλλα Χαράλαμπου Φραγκίδη (Χάρου) παντρεύτηκε τον Παναγιώτη 
Παλλήκαρο από τη Γύψου και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τη Μαρία και 2. Τον Χριστόδουλο.

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑ ΦΡΑΓΚΙΔΗ
Ο Νικόλας Φραγκίδης νυμφεύτηκε την Ελένη και απέκτησαν τρία παιδιά.
α. τον Πολύκλειτο, β. τη Μαρία σύζυγο Νικόλα Γιωργαλλή και γ. την Άννα που δεν 
παντρεύτηκε.
2α. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ο Πολύκλειτος Νικολάου νυμφεύτηκε την Μαρία Κωστή Μάρκου από το Κάρμι και 
απέκτησαν ένα παιδί τον Χρίστο.
(Αδέλφια της Μαρίας είναι: 1. η  Άννα, σύζυγος του Γιωρκή του Κατούρη, 2. η Αθηνά, 
σύζυγος του Αντρέα Μίγγου και 3. ο Μελής, σύζυγος της Αντιγόνης Μουρρή (βλέπε 
οικογένεια αρ. 52. Μελή Κωστή Μάρκου)
2α1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥ
Ο Χρίστος Πολύκλειτου Νικολάου νυμφεύτηκε την Μαρία Κυριάκου Γερμανού από το 
Κάρμι και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. την Αντρούλλα, β. τον Κυριάκο, γ. τον Μάριο και 
δ. τον Πολύκλειτο.
2α1α. Οικογένεια Αντρούλλας Χρίστου Πολύκλειτου
Η Αντρούλλα Χρίστου Πολύκλειτου παντρεύτηκε τον Πανίκο Χρίστου Χατζιή Κώστα 
από το Κάρμι (βλέπε οικογένεια αρ. 44. Γιαννή Χατζιη Κώστα).
2α1β. Οικογένεια Κυριάκου Χρίστου Πολύκλειτου
Ο Κυριάκος Χρίστου Πολύκλειτου νυμφεύτηκε την Ειρήνη Ιωάννου από τον Λάρνακα 
Λαπήθου και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Χρίστο και β. τη Φωτεινή.
2α1γ. Οικογένεια Μάριου Χρίστου Πολύκλειτου
Ο Μάριος Χρίστου Πολύκλειτου νυμφεύτηκε την Αλεξία Χρονία από το Ριζοκάρπασο 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τη Μαρία και β. την Λάουρα.
2α1δ. Οικογένεια Πολύκλειτου Χρίστου Πολύκλειτου.
Ο Πολύκλειτος Χρίστου Πολύκλειτου νυμφεύτηκε την Όλγα Ανατόλη από τη Μολδαβία 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Χρίστο και β. την Μαρίνα.
2β. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑ ΦΡΑΓΚΙΔΗ
Η Μαρία Νικόλα Φραγκίδη παντρεύτηκε τον Νικόλα Γιωργαλλή και απέκτησαν τρία παιδιά. 
1. την Κωνσταντίνα, 2. την Έλλη και 3. τον Γιώργο.
2β1. Η Κωνσταντίνα Νικόλα Γιωργαλλή δεν απέκτησε οικογένεια.
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2β2. Η Έλλη Νικόλα Γιωργαλλή παντρεύτηκε τον Νέαρχο Νεάρχου και απέκτησαν ένα 
παιδί τον Νικόλα.
2β3. Ο Γιώργος Νικόλα Γιωργαλλή νυμφεύτηκε την Χριστίνα και απέκτησαν δύο παιδιά. 
1. την Κωνταντίνα και 2. τη Θεοδοσία.

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΦΡΑΓΚΙΔΗ
Ο Χρύσανθος Φραγκίδη νυμφεύτηκε την Φλουρεντζού και απέκτησαν ένα παιδί 
τον Κανάρη.
3α. Ο Κανάρης νυμφεύτηκε την Ειρηνού και απέκτησαν πέντε παιδιά. 
1. τον Kωστή σύζυγο Χρυστάλλας, 2. τον Χρυσανθή, 3. την Έλλη σύζυγο του Υπέρμαχου, 
4. τον Νίκο και 5. τον Αντρέα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 67. ΧΑΤΖΙΗΠΙΕΡΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ
Ο Χατζιηπιερής νυμφεύτηκε τη Μαρία και απέκτησαν εφτά παιδιά. 1. Παπάμαρκος, 
2. Γιαννής ο Κούκος σύζυγος Χατζιημαριούς, 3. Χατζιηκωστής σύζυγος Χατζιημαριούς, 
4. Γιώρκος σύζυγος Ελενίτσας, 5. Σάββας, 6. Χατζιημαρτού σύζυγος Αγαθάγγελου, 
7. Ελεγκού σύζυγος Γιάννη Λαδά. (Προσωπική επικοινωνία με Γιαννούλλα Χαραλάμπους 
Χάρου, Μάρθα Κώστα Γεωργίου και Βάσω Αντρέα Κλεάνθους).

1. Οικογένεια Παπάμαρκου Χ’’ Πιερή
Ο Παπάμαρκος νυμφεύτηκε την Βασιλική... από το Τριμίθι και απέκτησαν δύο παιδιά. 
α. τη Μαρία, σύζυγο Χαράλαμπου Φραγκίδη (Χάρου), (Βλέπε οικογένεια αρ. 66. 
Χαραλαμπου Φραγκίδη Χάρου) και β. την Κυριακού σύζυγο του Νεοκλή Φύσα (βλέπε 
οικογένεια αρ. 46. Νεοκλή Φύσα).

2. Οικογένεια Γιαννή Χ’’ Πιερή (Κούκος)
Ο Γιαννής Χ’’ Πιερή (Κούκος) νυμφεύτηκε την Χατζιημαριού και απέκτησαν τέσσερα 
παιδιά. α. τον Κύριλλο, β. τον Κώστα, γ. τον Καλόγηρο και δ. τη Φροσού.
2α. Ο Κύριλλος Γιαννή Χ’’ Πιερή νυμφεύτηκε την Χρυστάλλα και
απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 1. την Αντρούλλα, 2. τη Μαίρη, 3. τον Σωτήρη, 4...
2β. Ο Κώστας Γιαννή Χ’’ Πιερή νυμφεύτηκε την Λητώ και απέκτησαν ένα παιδί την...
2γ. Ο Καλόγηρος Γιαννή Χ’’ Πιερή νυμφεύτηκε την Περσού και απέκτησαν τρία παιδιά. 
1. την Αντρούλλα, 2. τον Λεωνίδα και 3. τον  Άγγελο.
2δ. Η Φροσού Γιαννή Χ’’  Πιερή παντρεύτηκε τον Αντώνη... και απέκτησαν τρία παιδιά. 
1. τη Μαρούλλα, 2. την Καίτη και 3. τον Λάμπρο.

3. Οικογένεια Χατζιηκωστή Χ’’  Πιερή
Ο Χατζιηκωστής Χ’’ Πιερή νυμφεύτηκε την Χατζιημαριτσού Παπαγιάννη από το Τριμίθι 
και απέκτησαν έξι παιδιά. α. την Κυριακού, β. την Καλλισθένη, γ. την Ελλού (σύζυγο 
Παπάκυριάκου), δ. τον Νίκο, ε. τον Γιώρκο και στ. τον Χατζιηγιάννη.
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3α. Η Κυριακού Χατζιηκωστή παντρεύτηκε τον Σοφρόνη Βασιλείου Φράγκα 
από το Κάρμι και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Κώστα, 2. την Μερόπη και 
3. την Αφροδίτη (Αφρούλλα)
3β. Η Καλλισθένη Χατζιηκωστή παντρεύτηκε τον Γιάγκο και απέκτησαν τρία παιδιά. 
1. τον Ντίνο, 2. τη Μάρω και 3. την Αντρούλλα.
3γ. Η Ελλού Χατζιηκωστή παντρεύτηκε τον Παπάκυριάκο Θεοδούλου Πίστου 
και απέκτησαν εννέα παιδιά. 1. τον Κώστα, 2. την Γιαννούλλα, 3. τη Μάρω, 
4. την Αντρούλλα, 5. τον Λάκη, 6. τη Γιόλα, 7. την Χρυστάλλα, 8. τον Φάνο και 
9. την Αλέκα.
3δ. Ο Νίκος Χατζιηκωστής νυμφεύτηκε την Ανθούλλα Παύλου Παπακωνσταντίνου από 
τη Λάπηθο και απέκτησαν εφτά παιδιά. 1. τον Κωστάκη, 2. τον Παύλο, 
3. τον Χριστάκη, 4. τον Άντρο, 5. τη Μάρω, 6. τη Νίκη και 7. τον Γιάννη.
3ε. Ο Γιώρκος Χατζιηκωστής νυμφεύτηκε την Άννα Δημητρίου Μαρκαντώνη και 
απέκτησαν πέντε παιδιά. 1. τον Δημήτρη 2. τη Μάρω, 3. τη Χρυστάλλα, 4. τον Ηλία 
και 5. την Ελλάδα.
3στ. Ο Χατζιηγιάννης Χατζιηκωστή νυμφεύτηκε την Αθηνά Σκούλλου και δεν 
απέκτησαν δικά τους παιδιά. Υιοθέτησαν τη Γιόλα Παπακυριάκου Θεοδούλου.

4. Οικογένεια Γιώρκου Χ’’ Πιερή
Ο Γιώρκος Χ’’ Πιερή νυμφεύτηκε την Ελενίτσα και απέκτησαν τρία παιδιά.
1. την Τούλλα, 2. τον Αλβέρτο και 3. ...

5. Οικογένεια Σάββα Χ’’ Πιερή
Ο Σάββας Χ’’ Πιερή νυμφεύτηκε την... και απέκτησαν ένα παιδί την Μαρούλλα.

6. Οικογένεια Χατζιημαρτούς Χ’’ Πιερή
Η Χατζιημαρτού Χ’’ Πιερή παντρεύτηκε τον Αγαθάγγελο Φραγκή από το Κάρμι και 
απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. τη Μαρία σύζυγο Γιωρκή Λάμπρου (βλέπε οικογένεια 
αρ.10. Γεώργιου Λάμπρου Χρίστου), β. την Χρυσταλλού σύζυγο του Γιαννή του Κουτσού 
(βλέπε οικογένεια αρ. 59. Γιαννή Γεωργίου Κουτσού), γ. τον Σπύρο σύζυγο της Αγλαΐας 
Δήμου (βλέπε οικογένεια αρ. 75 Αγαθαγγέλου Φράγκα) και δ. την Κυριακού
σύζυγο Παναγιώτη από Πάφο.

7. Οικογένεια Ελεγκούς Χ’’ Πιερή
Η Ελεγκού Χ’’ Πιερή παντρεύτηκε τον Δημήτρη Χ’’ Χριστοφή (Ζιπιτή) από το Κάρμι και 
απέκτησαν α. τον Γιαννή, β. τον Γρηγόρη (Κουρουντζιή), γ. τον Πιερή, δ. την Αναστασία 
σύζυγο Δημήτρη Κόκοτα (Κασιουλή) και ε. τη Μαρία σύζυγο του Κώστα Χαραλάμπους 
Χ΄΄ Σάββα. (βλέπε οικογένεια αρ. 54, Δημήτρη Χ΄΄ Χριστοφή Ζιπιτή).
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 68. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΗ (ΜΠΑΡΙΛΕ)
(Αδέλφια του Χαράλαμπου Αθανάση (Μπαριλέ) είναι: 1. ο Γιωρκής Αθανάση (Σαλιφούδι), 
2. η Ρήγαινα (μάνα του Αντρέα Κούντουρου), 3. η Κατίνα (σύζυγος του Ξενή Καριολή).
ο Χαράλαμπος Αθανάση (Μπαριλές) με την πρώτη του σύζυγο Μυροφόρα απέκτησαν 
τρία παιδιά. α. την Μαρία σύζυγο του Μιχάλη Κωνσταντίνου από τον Φαρμακά, β. την 
Θεοδώρα σύζυγο του Νικόλα Λοή από τον Άγιο Γεώργιο Κερύνειας, γ. τον Αγγελή σύζυγο 
Ανθούλλας... από την Τρυπημένη. (Προσωπική επικοινωνία με Ελένη Αντρέα Μένοικου και 
Μαρία Χαραλάμπους Μπαριλέ).

α. Οικογένεια Μαρίας Χαράλαμπου Μπαριλέ
Η Μαρία Χαραλάμπους Μπαριλέ παντρεύτηκε τον Μιχάλη Κωνσταντίνου 
από τον Φαρμακά και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 1. τον Κώστα, 2. τον Χαράλαμπο, 
3. την Μυρούλλα και 4. την Βάσω.

β. Οικογένεια Θεοδώρας Χαραλάμπους Μπαριλέ
(βλέπε οικογένεια αρ. 86. Νικόλα Λοή)

γ. Οικογένεια Αγγελή Χαραλάμπους Μπαριλέ
Ο Αγγελής Χαραλάμπους Μπαριλές νυμφεύτηκε την Ανθούλλα από την Τρυπημένη.
Με την δεύτερη σύζυγό του ο Χαράλαμπος Μπαριλές την Ελένη Παυλή από το Κάρμι 
απέκτησαν δύο παιδιά. 1. την Αντρονίκη και 2. τον Σωτήρη.
1. Η Αντρονίκη Χαραλάμπους Μπαριλέ παντρεύτηκε τον Ιωάννη Γιάγκου 
από τον Άγιο Γεώργιο και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Χαράλαμπο β. την Έλενα και 
γ. την Χριστίνα.
2. Ο Σωτήρης Χαραλάμπους Μπαριλέ νυμφεύτηκε την Ελένη Αντρέου 
από την Χάρτζια και απέκτησαν τρία παιδιά α. την Μερόπη β. την Αντρούλλα και 
γ. την Χαραλαμπία.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 69. ΚΩΣΤΗ ΠΑΪΚΟΥΣΙΗ
Ο Κωστής Παϊκούσιης νυμφεύτηκε την Ρήγαινα Ζατζηλάρκου από το Κάρμι και απέκτησαν 
επτά παιδιά. 1. την Ευφροσύνη σύζυγο του Χριστοφή Τσαγγαρίδη (Κουρρά) από το Κάρμι, 
2. τον Γιάννη (Παϊκούσιης) από το Κάρμι σύζυγο της Λευκούς του Μιχαηλά από το Κάρμι, 
3. τον Λάρκο σύζυγο της Αθηνάς Γιάγκου, 4. τον Γρηγόρη Φαντάρο, 5. την Ελένη σύζυγο 
του Λάμπρου (Λαμπρούιν), 6. τον Βασίλη σύζυγο της Μυρούς Γληόρη Παντούρη και 
7. τον Δημήτρη (αγνοούμενος Α΄Παγκοσμίου πολέμου). 
(Προσωπική επικοινωνία με Γαλάτια Παναγή Χριστοδούλου και Ελένη Σάββα Ευδοκίμου).

1. Οικογένεια Ευφροσύνης Κώστα Παϊκούσιη
Η Ευφροσύνη Χατζιη-Λάρκου παντρεύτηκε τον Χριστοφή Τσαγγαρίδη από το Κάρμι 
(βλέπε οικογένεια αρ. 14. Χριστοφή Νικόλα Τσαγγαρίδη)
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2. Οικογένεια Γιαννή Κώστα Παϊκούσιη
Ο Γιάννης Παϊκούσιης νυμφεύτηκε την Λευκού του Μιχαηλά από το Κάρμι και απέκτησαν 
πέντε παιδιά: α. την Γαλάτια, β. τον Κωστή, γ. τον Γιακουμή, δ. τον Χρίστο (Λοντής), 
ε. τον Μιχάλη.
2α. Οικογένεια Γαλάτιας Γιαννή Κ. Παϊκούσιη
Η Γαλάτια (Γαλατού) Γιαννή Παϊκούσιη παντρεύτηκε τον Παναή Χριστοδούλου (Ττομπούλα) 
από το Κάρμι (βλέπε οικογένεια αρ. 40. Χριστόδουλου Χ’’ Παναγή.)
2β. Οικογένεια Κωστή Γιαννή Παϊκούσιη.
Ο Κωστής Γιαννή Παϊκούσιη μετανάστευσε στην Αγγλία και νυμφεύτηκε την Θέκλα και 
απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τη Γιαννούλλα και 2. την Λευκή.
2γ. Οικογένεια Γιακουμή Γιαννή Παϊκούσιη.
Ο Γιακουμής Γιαννή Παϊκούσιης νυμφεύτηκε τη Μαρία Γιαννή Χ’’ Χριστοφή (Ζιπιτή) 
από το Κάρμι και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Γιάννη και 2. τον Αντώνη.
2δ. Οικογένεια Χρίστου (Λοντή) Γιαννή Παϊκούσιη.
Ο Χρίστος (Λοντής) Γιαννή Παϊκούσιη νυμφεύτηκε την Ευριδίκη Γεωργίου από το Καρά-
κουμι Κερύνειας και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Γιάννη, 2. τον Γιώργο και 3. τον Άντρο.
2ε. Οικογένεια Μιχάλη Γιαννή Παϊκούσιη.
Ο Μιχάλης Γιαννή Παϊκούσιη νυμφεύτηκε την Βικτώρια... από τη Λεμεσό και απέκτησαν 
δύο παιδιά. 1. τον Πάνο και 2. τη Δανάη.

3. Οικογένεια Λάρκου Κωστή Παϊκούσιη.
Ο Λάρκος Κωστή Παϊκούσιη νυμφεύτηκε την Αθηνά Γιάγκου από το Κάρμι και απέκτησαν 
τέσσερα παιδιά. 1. την Ελένη, 2. τον Γιακουμή και 3. την Φρόσω και 4. τον Κωστάκη.
3α. Οικογένεια Ελένης Λάρκου Κωστή Παϊκούσιη.
Η Ελένη Λάρκου παντρεύτηκε τον Σάββα Ευδοκίμου από το Κάρμι,
(βλέπε οικογένεια αρ. 74. Σάββα Ευδοκίμου).
3β. Οικογένεια Γιακουμή Λάρκου.
Ο Γιακουμής Λάρκου νυμφεύτηκε την Δώρα Μασιά από την Κερύνεια και απέκτησαν 
τέσσερα παιδιά. 1. τον Άντρο, 2. τον Λάκη, 3. τον Άθω, 4. τον Μάριο.
3δ. Οικογένεια Κωστάκη Λάρκου.
Ο Κωστάκης Λάρκου νυμφεύτηκε την Κλεονίκη από τον Λουτρό και απέκτησαν 
δύο παιδιά. 1. την Αθηνά και 2. τον Μάριο.

4. Οικογένεια Γρηγόρη Κώστα Παϊκούσιη (Φαντάρου).
Ο Γρηγόρης Κώστα Παϊκούσιης (Φαντάρος) νυμφεύτηκε την Αναστασία Μορφή (Ττασιά) 
και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 1. τη Μαρία, 2. τον Νικόλα, 3. τον Αλέξη και 
4. την Αγγελική.

5. Οικογένεια Ελένης Κώστα Παϊκούσιη.
Η Ελένη Κώστα Παϊκούσιη παντρεύτηκε τον Λάμπρο (Λαμπρούιν),
(βλέπε οικογένεια αρ. 24. Λάμπρου Κυπρή Τσαγγαρίδη).
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6. Οικογένεια Βασίλη Κώστα Παϊκούσιη.
Ο Βασίλης Παϊκούσιης νυμφεύτηκε την Μυρού Γληόρη Παντούρη από το Τριμίθι και 
απέκτησαν έξι παιδιά. 1. τον Κωστή, 2. τον Αναστασία, 3. την Ελένη, 4. την Μαρούλλα, 
5. τον Αντρέα και στ. τον Δημήτρη.

7. Δημήτρης Κώστα Παϊκούσιης.
Ο Δημήτρης Κώστα Παϊκούσιης είναι αγνοούμενος Α΄ Παγκοσμίου πολέμου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 70. ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΤΖΙΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
(Νυχτοπάτης)
Ο Γιαννής Χ’’ Ευαγγέλου (Νυχτοπάτης) νυμφεύτηκε την Ελένη Μορφή αδελφή του 
Χριστόδουλου Μορφή, από το Κάρμι και απέκτησαν πέντε παιδιά. 
1. τον Γιώργο, 2. τον Νικόλα, 3. τη Μαρία, 4. τη Μελανή και 5. τον Κώστα. 
(Προσωπική επικοινωνία με Χρίστο Γεωργίου Χ’’ Ευαγγέλου).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Χ’’ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Ο Γιώργος Γιαννή Χ’’ Ευαγγέλου νυμφεύτηκε την Ναυσικά Δημήτρη Χατζηγιώρκη από το 
Κάρμι και απέκτησαν πέντε παιδιά. α. τον Αντρέα, β. τον Χαράλαμπο, γ. τον Δημήτρη, 
δ. την Ελένη και ε. τον Χρίστο.
1α. Ο Αντρέας Γεωργίου Χ’’ Ευαγγέλου νυμφεύτηκε την Τούλλα Γεωργίου από την 
Αγλαντζιά και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τη Μαρία και 2. τον Γιώργο.
1α1. Η Μαρία Αντρέα Γεωργίου Χ’’ Ευαγγέλου παντρεύτηκε τον Κώστα Ζήνωνος από το 
Δίκωμο και απέκτησαν δύο παιδιά α. τον Ζένιο και β. τον Αντρέα.
1α2. Ο Γιώργος Αντρέα Γ. Χ’’ Ευαγγέλου νυμφεύτηκε την Χριστίνα Ιωάννου από τη Νήσου 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Ιωάννα και β. τον Αντρέα.
1β. Ο Χαράλαμπος Γεωργίου Χ’’ Ευαγγέλου νυμφεύτηκε την Αντιγόνη Νικόλα 
Γιαννακού από το Κάρμι και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τη Μαρία και 2. τη Γιωργούλλα.
1β1. Η Μαρία Χαραλάμπους Γ. Χ’’ Ευαγγέλου παντρεύτηκε τον Κυριάκο από την Τεμβριά 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τη Χαρά και β. τη Νικολέττα.
1β2. Η Γιωργούλλα Χαραλάμπους Χ’’ Ευαγγέλου παντρεύτηκε τον Αγησίλαο Αγησιλάου  
από τον Στρόβολο και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τη Χαρά, β. την Ερασμία και γ. τον Νικόλα.
1γ. Ο Δημήτρης Γεωργίου Χ’’ Ευαγγέλου νυμφεύτηκε την Μαρία Σάββα Χριστοδούλου 
από τον Άγιο Γεώργιο και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. την Ισαβέλλα και  2. τον Γιώργο.
1γ1. Η Ισαβέλλα Δημήτρη Γ. Χ’’ Ευαγγέλου παντρεύτηκε τον Άλεξ από τη Ρουμανία και 
απέκτησαν ένα παιδί τη Μαριάννα.
1γ2. Ο Γιώργος Δημήτρη Γ. Χ’’ Ευαγγέλου νυμφεύτηκε την Άντρια από τη
Λάρνακα και απέκτησαν ένα παιδί τον Δημήτρη.
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1δ. Η Ελένη Γεωργίου Χ’’ Ευαγγέλου παντρεύτηκε τον Λεωνίδα Παχίτη από τη Παναγιά 
Πάφου και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Γιώργο και 2. τη Μαρία.
1δ1. Ο Γιώργος Λεωνίδα Παχίτη νυμφεύτηκε την Μόνικα από τη Λακατάμεια
και απέκτησαν ένα παιδί τον Αλέξανδρο.
1δ2. Η Μαρία Λεωνίδα Παχίτη παντρεύτηκε τον Ξένιο Ξενοφώντος από τον Άγιο Επιφάνιο 
Ορεινής και απέκτησαν ένα παιδί τον Άντριου.
1ε. Ο Χρίστος Γεωργίου Χ’’ Ευαγγέλου νυμφεύτηκε την Νίκη Εμμανουήλ 
από την Πάνω Δευτερά και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. την Άντρη, 2. τη Ναυσικά και 
3. τον Χαράλαμπο.
1ε3. Ο Χαράλαμπος Χρίστου Γ. Χ’’ Ευαγγέλου νυμφεύτηκε την Κατερίνα Ιωάννου 
από τον Στρόβολο και απέκτησαν ένα παιδί την Ιουλιάνα.

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑ ΓΙΑΝΝΗ Χ’’ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Ο Νικόλας Γιαννή Χ’’ Ευαγγέλου νυμφεύτηκε την Χαρίτα Μεσαρίτη από την Κερύνεια 
και απέκτησε τρία παιδιά. α. τη Μαρία, β. την Έλλη και γ. τον Άντρο.

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗ Χ’’ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Η Μαρία Γιαννή Χ’’ Ευαγγέλου παντρεύτηκε τον Ευρυβιάδη Γιαννάκου από το Κάρμι 
και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. τη Γιαννούλλα, β. την Ξένια, γ. την Έλλη και 
δ. τον Ευθύβουλο. (βλέπε οικογένεια αρ. 79. Ευρυβιάδη Γιαννακού Ζώττου).

4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΛΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗ Χ’’ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Η Μελανή Γιαννή Χ’’ Ευαγγέλου παντρεύτηκε τον Γιαννή Πιερή Μεϊτανή από το Κάρμι 
και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Αντρέα, β. τον Νίκο και γ. τον Κώστα.

5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΩΣΤΑ ΓΙΑΝΝΗ Χ’’ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Ο Κώστας Γιαννή Χ’’ Ευαγγέλου νυμφεύτηκε την Μαρίνα από τον Άγιο Δομέτιο 
και απέκτησαν ένα παιδί τον Παναγιώτη.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 71. ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΝΤΟΥΡΗ
Παιδιά του Γρηγόρη Παντούρη ήταν οι: 1. Κωστής ο Κονταρής, 2. Νικόλας (Τράκκας),
3. Μιχάλης, 4. Γιωρκής και 5. Μυρού. (Προσωπική επικοινωνία με Μαρία Γρηγόρη Κωστή 
Παντούρη).

1. Οικογένεια Κωστή Παντούρη (Κονταρής)
Ο Κωστής Παντούρης νυμφεύτηκε την Ευλαμπία (Λαμπού) από το Κάρμι και απέκτησαν 
ένα παιδί τον Γρηγόρη.
1α. Οικογένεια Γρηγόρη Κωστή Παντούρη
Ο Γρηγόρης Κωστή Παντούρη νυμφεύτηκε την Αντριανή Πέτρου από την Βιτσάδα και 
απέκτησαν έξι παιδιά. 1. τον Κώστα, 2. τη Μαρία, 3. τον Πετρή, 4. τον Κόκο, 5. τον Κύπρο 
και 6. την Σοφία.
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2. Οικογένεια Νικόλα Παντούρη (Τράκκας)
Ο Νικόλας Παντούρης (Τράκκας) νυμφεύτηκε την Πηνελόπη Γεννάρη από τη Λεμεσό και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Αντρέα και β. τον Ντίνο.

3. Οικογένεια Μιχάλη Γρηγόρη Παντούρη
Ο Μιχάλης Γρηγόρη Παντούρη κατοίκησε στο Τριμίθι.

4. Οικογένεια Γιωρκή Γρηγόρη Παντούρη
Ο Γιωρκής Γρηγόρη Παντούρη κατοίκησε στο Τριμίθι.

5. Οικογένεια Μυρούς Γρηγόρη Παντούρη
Η Μυρού Γρηγόρη Παντούρη παντρεύτηκε τον Βασίλη Κώστα Παϊκούσιη από το Κάρμι, 
(βλέπε οικογένεια αρ. 69. Κ. Παϊκούσιη).

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 72. ΒΑΣΙΛΗ ΦΡΑΓΚΑ
Παιδιά του Βασίλη Φράγκα ήσαν. 1. ο Αθανάσης, 2. ο Σοφρώνης, 3. η Μαρούλλα, 
4. η Πολυξένη και 5. ο Χρίστος.
Αδέλφια του Βασίλη Φράγκα ήσαν οι: 1. Γιαννακός πατέρας του Ευαγόρα (συζύγου της 
Ειρήνης Κλεάνθους) και της Ελένης (συζύγου του Φιλάρετου Χρ. Μορφή), 2. Κώστας, 
3. Φραγκής και 4. Αγαθάγγελος.
(Προσωπική επικοινωνία με Χρίστο Πολύκλειτο, Σοφοκλή Αντρέα Σοφού, και 
Σοφοκλή Κοτζιαμάνη).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΗ ΒΑΣΙΛΗ ΦΡΑΓΚΑ
Ο Αθανάσης Βασιλείου Φράγκας νυμφεύτηκε την Χρυστάλλα Αντωνίου από τη Λευκωσία 
και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. τον Αντωνάκη, β. την Αφροδίτη, γ. τον Άντρο και  
δ. τον Βάσο.

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΩΦΡΟΝΗ ΒΑΣΙΛΗ ΦΡΑΓΚΑ
Ο Σοφρόνης Βασιλείου Φράγκας νυμφεύτηκε την Κυριακού Χ’’ Κωστή και απέκτησαν 
τρία παιδιά. α. τον Κώστα, β. την Μερόπη και γ. την Αφρούλλα.

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΟΥΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗ ΦΡΑΓΚΑ
Η Μαρούλλα Βασιλείου Φράγκα παντρεύτηκε τον Χαμπή Παπανικολάου από το Τριμίθι 
και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Βασίλη, β. την Ελένη και γ. την Άντρη.

4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΦΡΑΓΚΑ
Η Πολυξένη Βασίλη Φράγκα παντρεύτηκε τον Αντρέα Σοφού (Βακλάν) από το Κάρμι 
και απέκτησαν επτά παιδιά. α. τον Σοφοκλή, β. την Αφροδίτη, γ. τον Βασίλη, δ. την Έλλη, 
ε. τον Γιώργο, στ. τη Μάρω και ζ. την Χρύσω.

5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΡΑΓΚΑ
Ο Χρίστος Βασίλη Φράγκας είναι αγνοούμενος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 73. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΦΡΑΓΚΑ
Ο Γιαννακός Φράγκας νυμφεύτηκε την Δέσποινα από το Κάρμι και απέκτησαν δύο παιδιά. 
1. τον Ευαγόρα και 2. την Ελένη. (Προσωπική επικοινωνία με Ξένια Κώστα Φιλαρέτου).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΥΑΓΟΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΦΡΑΓΚΑ
Ο Ευαγόρας Γιαννακού Φράγκας νυμφεύτηκε την Ειρήνη Κλεάνθους (Κλειάτζιη) 
από το Κάρμι και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Δέσποινα και β. τον Ηλία.
1α. Η Δέσποινα Ευαγόρα Φράγκα παντρεύτηκε τον Κώστα Νικόλα Κωλέτη
και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τη Μαρία 2. τον Ευαγόρα και 3. τη Νίκη 
(βλέπε οικογένεια αρ. 63. Νικόλα Κωστή (Κωλέτη).
1β. Ο Ηλίας Ευαγόρα Φράγκας νυμφεύτηκε την Γεωργία Μονού και απέκτησαν 
δύο παιδιά. 1. τη Μαριλένα και 2. τον Ευαγόρα.

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΛΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΦΡΑΓΚΑ
Η Ελένη Γιαννακού Φράγκα παντρεύτηκε τον Φιλάρετο Χριστοδούλου Μορφή 
(βλέπε οικογένεια αρ. 49. Φιλάρετου Χριστόδουλου Μορφή)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 74. ΚΩΣΤΗ ΦΡΑΓΚΑ
Ο Κωστής Φράγκας είχε τρία παιδιά. 1. τον Ευδόκιμο, 2. τον Γιαννή και 3. τον Χαμπή 
(Χουρρέμης). (Προσωπική επικοινωνία με Σάββα Ευδοκίμου Κωστή).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ ΚΩΣΤΗ ΦΡΑΓΚΑ
Ο Ευδόκιμος Κωστή Φράγκας νυμφεύτηκε την Χαρίτα Γεωργίου Κούρμουζου από το Κάρμι 
και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. τον Σάββα, β. τον Γιώργο, γ. τον Κωστάκη και 
δ. τη Μαρούλλα.
1α. Οικογένεια Σάββα Ευδοκίμου
Ο Σάββας Ευδοκίμου νυμφεύτηκε την Ελένη Λάρκου από το Κάρμι και απέκτησαν 
δύο παιδιά. 1. την Ευδοκία και 2. την Άντρη.
1α1. Η Ευδοκία Σάββα Ευδοκίμου παντρεύτηκε τον Δημήτρη Δημητρίου Τραμουντανέλλη 
από την Κερύνεια και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Σάββα και 2. τον Τάσο.
1α2. Η Άντρη Σάββα Ευδοκίμου παντρεύτηκε τον Δημήτρη Κωνσταντίνου από τη 
Λευκωσία και απέκτησαν ένα παιδί τον Κυριάκο.
1β. Οικογένεια Γιώργου Ευδοκίμου
Ο Γιώργος Ευδοκίμου νυμφεύτηκε την Αντρούλλα Σωτήρη Χαραλάμπους (Μίξη) 
από το Κάρμι και απέκτησαν πέντε παιδιά. 1. τον Σωτήρη, 2. τον Κίμωνα, 3. τον Χάρη, 
4. την Ελένη και 5. τη Μαρία.
1γ. Οικογένεια Κωστάκη Ευδοκίμου
Ο Κωστάκης Ευδοκίμου νυμφεύτηκε την Μάρω Νικόλα Σκαρπάρη από τον Άγιο Γεώργιο 
Κερύνειας και απέκτησαν πέντε παιδιά. 1. τον Ευδόκιμο, 2. τον Στέλιο, 3. τον Κίμωνα, 
4. τον Νίκο και 5. την Αναστασία.
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1δ. Οικογένεια Μαρούλλας Ευδοκίμου
Η Μαρούλλα Ευδοκίμου παντρεύτηκε τον Παναγιώτη Ιωάννου από τις Δύμες Λεμεσού 
και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. την Άντρη, 2. την Ρίτα και τη Μυριάνθη.

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΚΩΣΤΗ ΦΡΑΓΚΑ
Ο Γιαννής Κωστή Φράγκας έφυγε από μικρός στη Μόρφου όπου νυμφεύτηκε Μορφίτισσα 
και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. τον Κυριάκο, β. τον Ντίνο, γ. την Γιωργούλλα και 
δ. τον Μιχαλάκη.

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΑΜΠΗ ΚΩΣΤΗ ΦΡΑΓΚΑ (Χουρρέμης)
Ο Χαμπής Κωστή Φράγκας (Χουρρέμης) νυμφεύτηκε την Αντρομάχη Χριστοφή 
από το Κάρμι και εγκαταστάθηκε στη Μόρφου. Απέκτησαν τρία παιδιά: α. τον Χριστάκη, 
β. τον Αντρέα (Κάρμιος) και γ. την Μαρούλλα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 75. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΦΡΑΓΚΑ
Ο Αγαθάγγελος Φράγκας νυμφεύτηκε την Χατζημαρτού από το Κάρμι και απέκτησαν 
τέσσερα παιδιά. 1. τη Μαρία σύζυγο του Γιωρκή Λάμπρου, 2. την Κυριακού Παναγιώτου, 
3. τη Χρυσταλλού σύζυγο του Γιαννή του Κουτσού και 4. τον Σπύρο. 
(Προσωπική επικοινωνία με Μάρθα Κώστα Γεωργίου και Αντρέα Γεωργίου Λάμπρου).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΙΑΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ
Η Μαρία Αγαθαγγέλου παντρεύτηκε τον Γιωρκή του Λάμπρου από το Κάρμι
(βλ οικογένεια αρ. 10. Γιωρκή Λάμπρου).

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ
Η Κυριακού Αγαθάγγέλου παντρεύτηκε τον Παναγιώτη από την Πάφο και απέκτησαν 
δύο παιδιά. α. την Γιωργούλλα και β. τη Γιώτα.
2α. Η Γιωργούλλα Παναγιώτου παντρεύτηκε τον Νίκο Ψαλτά από την Πέγεια και 
απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τη Γιώτα, 2. τον Δημήτρη και 3. τη Χαρούλλα.
2β. Η Ευτυχία Παναγιώτου παντρεύτηκε τον Αντρέα Στυλιανού από το Ακάκι 
και απέκτησαν δύο παιδιά. 1 την Αρετή και 2. τον Νεκτάριο.

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΥΣΤΑΛΛΟΥΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ
Η Χρυσταλλού Αγαθαγγέλου παντρεύτηκε τον Γιαννή του Κουτσού από τα Φτέρυχα 
(βλέπε οικογένεια αρ. 59. Γιαννή Γεωργίου Κουτσού).

4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ
Ο Σπύρος Αγαθαγγέλου νυμφεύτηκε την Αγλαΐα Δήμου Γιαννάκη από το Κάρμι και 
απέκτησαν οκτώ παιδιά. α. τον Αποστόλη, β. τον Γιώργο, γ. την Κατερίνα, δ. τη Μάρθα,
ε. την Ελένη, στ. την Ευγενία, ζ. τη Μάρω και η. τον Άγγελο.
4α. Ο Αποστόλης Σπύρου Αγαθάγγελου νυμφεύτηκε την Αντρούλλα Καβραζώνη από 
τον Καραβά και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τη Μαίρη, 2. την Σπυρούλλα και 3. τον Λεωνίδα.
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4α1. Η Μαίρη Αποστόλη Σπύρου Αγαθαγγέλου παντρεύτηκε τον Χαράλαμπο από την 
Αγγλία και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Αλέξη, β. τη Χλόη και γ. τον Λούη.
4α2. Η Σπυρούλλα Αποστόλη Σπύρου Αγαθαγγέλου παντρεύτηκε τον Ιταλό Ροβέρτο και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Βίντζ και β. την Άντρια.
4α3. Ο Λεωνίδας Αποστόλη Σπύρου Αγαθαγγέλου νυμφεύτηκε την Μαριόλα από την 
Αγγλία, και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Άντρια και β. τη Σοφία.
4β. Ο Γιώργος Σπύρου Αγαθαγγέλου νυμφεύτηκε την Γαλάτεια από την Πέτρα Σολέας 
και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Σπύρο, 2. την Άντζελα, και 3. τον Μάριο.
4β1. Ο Σπύρος Γιώργου Σπύρου Αγαθαγγέλου νυμφεύτηκε την Ζώη από την Αγγλία και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Γιώργο και β. τον Πάρη.
4β2. και 4β3. Η Άντζελα και ο Μάριος Γιώργου Σπύρου δεν έχουν παντρευτεί ακόμα.
4γ. Η Κατερίνα Σπύρου Αγαθαγγέλου παντρεύτηκε τον Γιώργο Ευτυχίου από τον Ασκά, 
και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 1. τη Μαρία, 2. τον Άκη, 3. τη Λίτσα και 4. τον Σπύρο.
4γ1. Η Μαρία Γιώργου Ευτυχίου παντρεύτηκε τον Γιάννη Χαραλάμπους από τον Κάμπο 
της Τσακκίστρας και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. την Κατερίνα, β. την Ισαβέλλα, 
γ. τη Σοφία και δ. τον Χάρη.
4γ2. Ο Άκης Γιώργου Ευτυχίου νυμφεύτηκε την Ρεβέκκα από την Αγγλία
και απέκτησαν ένα παιδί τον Ιάκωβο.
4γ3. Η Λίτσα Γιώργου Ευτυχίου παντρεύτηκε τον Ιταλό Πεπ και απέκτησαν τέσσερα 
παιδιά. α. τον Γιώργο, β. τον Μιχάλη, γ. τον Δομίνικο και δ. τον Ρίκκο.
4γ4. Ο Σπύρος Γιώργου Ευτυχίου νυμφεύτηκε την Νίκολα από την Αγγλία και απέκτησαν 
τρία παιδιά. α. τον Ιωσήφ, β. τον Ισαάκ και γ. την Ηρώ.
4δ. Η Μάρθα Σπύρου Αγαθαγγέλου παντρεύτηκε τον Κώστα Γεωργίου Φυλακτή 
από το Κάρμι (Βλέπε Οικογένεια αρ. 26. Γιώργου Φυλακτή.)
4ε. Η Ελένη Σπύρου Αγαθάγγελου παντρεύτηκε τον Chris Ανίκητου από την Τόχνη 
και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. την Tina και 2. τον Σπύρο.
4ε1. Η Tina Chris Ανίκητου παντρεύτηκε τον Tony από την Αγγλία και απέκτησαν 
δύο παιδιά. α. την Έλενα και β. τον Christopher.
4ε2. Ο Σπύρος Chris Ανίκητου νυμφεύτηκε την Michel από την Αγγλία και απέκτησαν 
τρία παιδιά. α. την Ελίσια, β. τον Βαλεντίνο και γ. την Τιάνα.
4στ. Η Ευγενία Σπύρου Αγαθαγγέλου παντρεύτηκε τον Σωτήρη Μουστάκα από 
την Κερύνεια και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Κωνσταντίνο και β. την Άντρη.
4στ1. Ο Κωνσταντίνος Σωτήρη Μουστάκα νυμφεύτηκε την Μαρία από την Ξυλοφάγου 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τη Νεκταρία και β. τον Σωτήρη.
4στ2. Η Άντρη Σωτήρη Μουστάκα παντρεύτηκε τον Έβρο από την Επισκοπή Πάφου 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Πολύδωρο και β. τη Σταυριάνα.
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4ζ. Η Μάρω Σπύρου Αγαθαγγέλου παντρεύτηκε τον Chris Λαουτάρη από την 
Αραδίππου και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Γιώργο 2. τον Σπύρο και 3. την Έλενα.
4ζ1. 4ζ2. Ο Γιώργος και ο Σπύρος Chris Λαουτάρη είναι ελεύθεροι.
4ζ3. Η Έλενα Chris Λαουτάρη παντρεύτηκε τον Άγγλο... και απέκτησαν ένα παιδί 
τη Μαρία (Μία).
4η. Ο Άγγελος Σπύρου Αγαθαγγέλου νυμφεύτηκε την Άννα Νεοφύτου από το Πολέμι 
Πάφου και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Σπύρο και 2. τον Νεόφυτο.
4η1. Ο Σπύρος Άγγελου Σπύρου Αγαθαγγέλου νυμφεύτηκε την Κούλλα... από τα Λύμπια 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α τον Άγγελο και β. την Ανίτα.
4η2. Ο Νεόφυτος Άγγελου Σπύρου Αγαθαγγέλου είναι ελεύθερος ακόμα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 76. ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΠΟΛΛΥ (ΔΟΥΛΗΣ)
Ο Θεόδουλος Πολλύ (Δουλής) είχε τέσσερα παιδιά. 
1. την Κατερίνα (σύζυγο του Χαράλαμπου Παυλανά), 2. την Ειρήνη (σύζυγο Φανή Παυλή
ή Γεροφανής), 3. τη Μαρία (σύζυγο Γιαννή Μεττή από το Δίκωμο) και 4. τον Νικόλα. 
(Προσωπική επικοινωνία με Μαρούλλα Γεωργίου Στρατή).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΔΟΥΛΗ
Η Κατερίνα Δουλή παντρεύτηκε τον Χαράλαμπο Παυλανά (Τταμαντζιή) και απέκτησαν 
ένα παιδί την Αναστασία που απεβίωσε σε νεαρή ηλικία.

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΟΥΛΗ
Η Ειρήνη Δουλή παντρεύτηκε τον Φανή Παυλή (Γεροφανής) από το Κάρμι
(βλέπε οικογένεια αρ. 6. Φανή Παυλή Γεροφανή).

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΙΑΣ ΔΟΥΛΗ
Η Μαρία Δουλή παντρεύτηκε τον Γιαννή Μεττή από το Δίκωμο και κατοίκησε στο Δίκωμο.

4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑ ΔΟΥΛΗ
Ο Νικόλας Δουλή κατοίκησε στην Κερύνεια.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 77. ΑΛΕΞΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΤΣΙΟΥΡΤΗ (ΠΑΡΟΥΚΚΟΣ)
Ο Αλέξης Χριστοδούλου Τσιουρτή (Παρούκκος) νυμφεύτηκε την Ειρήνη... από το Κάρμι 
και απέκτησαν ένα παιδί την Αναστασία.
Αδέλφια του Αλέξη Χριστοδούλου Τσιουρτή ήσαν οι: 1. ο Γιωργαλλής, 2. η Αφροδίτη, 
3. η Αγλαΐα, 4. η Αγγελική, και η Κυριακού (βλέπε οικογένεια αρ. 48. Χριστόδουλου 
Τσιουρτή). (Προσωπική επικοινωνία με Μαρία Γεωργίου Γερμανού και Χρίστο Ν. Κωλέτη).

Η Αναστασία Αλέξη Χριστοδούλου (Παρούκκου) παντρεύτηκε τον Γιώργο Γερμανό 
από την Κλεπίνη και απέκτησαν δέκα παιδιά. 
1. την Ειρήνη, 2. τη Μαρία. 3. τον Αλέκκο, 4. τον Κωστή, 5. τον Μανώλη. 6. τον Αντρέα, 
7. τη Χρυσούλλα, 8. τον Μιχάλη, 9. τη Σωτηρούλα και 10. την Έλενα.
Τα αδέλφια Αλέκκος και Αντρέας Γιώργου Γερμανού συνελήφθησαν από τα τουρκικά 
στρατεύματα εισβολής τον Ιούλιο του 1974 από το σπίτι τους στην Κερύνεια και τα οστά 
τους βρέθηκαν το 2012 στην Κερύνεια και τάφηκαν στην Λεμεσό. 
Το Προσφυγικό Σωματείο «ΚΑΡΜΙ» και το Κοινοτικό Συμβούλιο Καρμίου τιμά την μνήμη 
των δύο αυτών ηρώων τα ονόματα των οποίων έχουν χαρακτεί στο μνημείο πεσόντων και 
αγνοουμένων Καρμιωτών στο προαύλιο του Σωματείου μας στη Λακατάμεια.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 78. ΚΥΠΡΗ ΦΑΟΥΤΑ
Παιδιά του Κυπρή Φαούτα ήταν: 1. ο Κωστής (μαχαλλεπάρης), 2. η Μαρία σύζυγος 
του Ηράκλη Χριστοφή (Χαμηλοδείκλιτου), 3. ο Γιωρκής (Πιλλά) και 4. η Ρήγαινα σύζυγος 
του Χριστόδουλου Μορφή. (Προσωπική επικοινωνία με Νίκη Αντρέα Ηρακλέους).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΩΣΤΗ ΚΥΠΡΗ ΦΑΟΥΤΑ
Ο Κωστής Κυπρή Φαούτας άλλως μαχαλλεπάρης νυμφεύτηκε την Χρυσοθέμη Λάμπρου 
αδελφή του Ευριβιάδη Λάμπρου και απέκτησαν τέσσερα παιδιά.
 α. την Γιαννούλλα, β. τον Ανθούλλη, γ. τον Νίκο και δ. τον Κύπρο.

2. Η Μαρία Κυπρή Φαουτά παντρεύτηκε τον Ηράκλη Χριστοφή (Χαμηλοδείκλιτο)
(βλέπε οικογένεια αρ. 101. Ηράκλη Χριστοφή).

3. Ο Γιωρκής Κυπρή Φαουτά νυμφεύτηκε την Ρήγαινα Γιαννακού Ζώττου και 
δεν απέκτησαν παιδιά.

4. Η Ρήγαινα Κυπρή Φαούτα παντρεύτηκε τον Χριστόδουλο Μορφή
(βλέπε οικογένεια αρ. 49. Χριστόδουλου Μορφή).



ΜΕΡΟΣ Ε 335

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 79. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΖΩΤΤΟΥ
Παιδιά του Γιαννακού Ζώττου ήταν: 1. Ρήγαινα σύζυγος του Γιωρκή Κυπρή Φαουτά 
(Γιωρκής του Πιλλά), 2. Γιώργος σύζυγος της Ευγενίας Γιαννή Κουτσού, 3. Ευρυβιάδης 
σύζυγος της Μαρίας Γιαννή Χ’’ Ευαγγέλου από το Κάρμι και 4. Αυγούστας συζύγος του 
Τάκη Γεωργίου Σαλιφουδκιού. (Προσωπική επικοινωνία με Ευγενία Γεωργίου Γιαννακού).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΡΗΓΑΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΖΩΤΤΟΥ
Η Ρήγαινα Γιαννακού Ζώττου παντρεύτηκε τον Γεώργιο Κυπρή Φαουτά από το Κάρμι 
και δεν απέκτησαν παιδιά.

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΖΩΤΤΟΥ
Ο Γιώργος Γιαννακού Ζώττου νυμφεύτηκε την Ευγενία Γιαννή Κουτσού από τα Φτέρυχα 
και απέκτησαν έξι παιδιά. α. τον Γιάννη, β. τον Μελή, γ. τον Πάτροκλο, δ. τη Μάρω, 
ε. την Χρυστάλλα και στ. την Αντρούλλα.
2α. Ο Γιάννης Γεωργίου Γιαννακού Ζώττου νυμφεύτηκε την Μαρία Γεωργίου 
από το Λιοπέτρι και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 1. την Ευγενία, 2. τον Γιώργο, 
3. τη Σωτήρα και 4. τον Σπύρο.
2β.Ο Μελής Γεωργίου Γιαννακού Ζώττου νυμφεύτηκε την Χρυστάλλα Αντρέα 
από τη Βώνη Κυθρέας και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Παναγιώτη, 2. την Ευγενία και 
3. τον Αντρέα.
2γ. Ο Πάτροκλος Γεωργίου Γιαννακού Ζώττου νυμφεύτηκε την Μαρία Ιωάννου 
από τον Μαραθόβουνο και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 1. τη Γεωργία, 2. την Ιωάννα, 
3. την Ευγενία και 4. τον Παναγιώτη.
2δ. Η Μάρω Γεωργίου Γιαννακού Ζώττου παντρεύτηκε τον Νικόλα Βασιλείου 
από την Ελλάδα και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Βασίλη, 2. τον Γιώργο και 3. τον Τάσο.
2ε. Η Χρυστάλλα Γεωργίου Γιαννακού Ζώττου παντρεύτηκε τον Κυριάκο 
Χριστοδούλου Παντελή από την Χάρτζια Κερύνειας και απέκτησαν δύο παιδιά. 
1. τον Χρίστο και 2. την Ευγενία.
2στ. Η Αντρούλλα Γεωργίου Γιαννακού Ζώττου παντρεύτηκε τον Αιμίλιο 
από την Ελλάδα.

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΥΡΙΒΙΑΔΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΖΩΤΤΟΥ
Ο Ευριβιάδης Γιαννακού Ζώττου νυμφεύτηκε την Μαρία Γιαννή Χ’’ Ευαγγέλου 
από το Κάρμι και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 1. την Γιαννούλλα, 2. την Ξένια, 3. την Έλλη 
και 4. τον Ευθύβουλο.

4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΖΩΤΤΟΥ
Η Αυγούστα Γιαννακού Ζώττου παντρεύτηκε τον Τάκη Γεωργίου Αθανασίου (Σαλιφουδκιού) 
(βλέπε οικογένεια αρ. 80. Γεώργιου Αθανάση Σαλιφούδιν).
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 80. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΗ 
(ΣΑΛΙΦΟΥΔΙΝ)
Αδέλφια του Γεώργιου Αθανάση (Σαλιφουδκιού) ήταν:  1. ο Χαράλαμπος Μπαριλές, 
2. ο Χρυσόστομος που ήταν ψαράς στην Κερύνεια, 3. ο Νικολής που παντρεύτηκε 
στην Χάρζια, 4. η Αφροδίτη που εμπορεύετο στο παντοπωλείο Κερύνειας, 
5. ο Κωστής ο Καρμιώτης που ήταν στην Λάπηθο και 6. ο Γρηγόρης που εμπορεύετο 
στο παντοπωλείο Λευκωσίας.
Ο Γιώργος Αθανάση (Σαλιφούδιν) νυμφεύτηκε πρώτα την Χρυσταλλού Χατζηπαναή από 
το Κάρμι και απέκτησε δύο παιδιά. 1. τον Τάκη και 2. τον Παναή. Μετά νυμφεύτηκε την 
Χρυσταλλού του Παυλανά από το Κάρμι και απέκτησαν άλλα έξι παιδιά. 3. τον Δημήτρη, 
4. την Ελένη, 5. την Κυριακή (Κικού) 6. την Μαρουλλού, 7. τον Χαμπή 
και 8. τον Γρηγόρη (Λώρη). (Προσωπική επικοινωνία με Ελένη Αντρέα Μένοικου).

1. Ο Τάκης Γεωργίου Αθανάση (Σαλιφουδκιού) νυμφεύτηκε την Αυγούστα Γιαννακού 
από το Κάρμι και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. τον Νίκο, β. τον Γιάννη, γ. τον Γιώργο 
και δ. Πανίκκο.
1α. Ο Νίκος Τάκη Γεωργίου νυμφεύτηκε την Αντρούλλα Γιαννή Τσαγγαρίδη 
από το Κάρμι και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. την Γιάννα, 2. τον Τάκη και 3. τον Μάριο.
1α1. Η Γιάννα Νίκου Τάκη παντρεύτηκε τον Σάββα Γιαννή Σάββα από το Κάρμι 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Αλέξανδρο και β. την Άντρια.
1α2. Ο Τάκης Νίκου Τάκη νυμφεύτηκε την Ιταλίδα Rows και απέκτησαν 
δύο παιδιά. α. τον Αντόνιο και β. τον Νικόλα.
1β. Ο Γιαννής Τάκη Γεωργίου νυμφεύτηκε την Γλυκερία Κιτή από το Τριμίθι Κερύνειας 
και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Πανίκκο, 2. τον Χρίστο και 3. την Αυγούστα.
1γ. Ο Γιώργος Τάκη Γεωργίου νυμφεύτηκε την Χρυστάλλα Κωστή Πράτσου 
από το Κάρμι και απέκτησαν δύο παιδιά. α.τον Κώστα και β. τον Τάκη.
1δ. Ο Πανίκκος Τάκη Γεωργίου έχασε τη ζωή του σε νεαρή ηλικία σε δυστύχημα με 
στρατιώτες του Καναδικού αποσπάσματος των Ηνωμένων Εθνών σε περιοχή του Καρμιού.

2. Ο Παναής Γεωργίου Αθανάση (Σαλιφουδκιού) νυμφεύτηκε την Ερηνιά Πέτρου 
Νικηφόρου από το Κάρμι και απέκτησαν ένα παιδί τον Τάκη.

3. Ο Δημήτρης Γεωργίου Αθανάση (Σαλιφουδκιού) νυμφεύτηκε την Ελένη 
Αραούζου από τον Άγιο Επίκτητο Κερύνειας και δεν απέκτησαν παιδιά.

4. Η Ελένη Γεωργίου Αθανάση (Σαλιφουδκιού) παντρεύτηκε τον Αντρέα Μενοίκου 
από τον Άγιο Επίκτητο (βλέπε οικογένεια αρ. 81, Αντρέα Μενοίκου).

5. Η Κυριακή (Κικού) Γεωργίου Αθανάση (Σαλιφουδκιού) παντρεύτηκε τον Δημήτρη 
Γιαννή Γιωρκάτζιη (βλέπε οιογένεια αρ. 61, Δημήτρη Γιαννή Γιωρκάτζιη).
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6. Η Μαρουλλού Γεωργίου Αθανάση (Σαλιφουδκιού) παντρεύτηκε τον Κώστα 
Αποστόλη Πολυδώρου από το Κάρμι (Βλέπε οικογένεια αρ. 28. Αποστόλη Πολυδώρου).

7. Ο Χαμπής Γεωργίου Αθανάση (Σαλιφουδκιού) νυμφεύτηκε την Σωτηρούλλα 
Αντρέα από το Καζάφανι Κερύνειας και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Γιώργο και 
β. την Άντρη.

8. Ο Γρηγόρης Γεωργίου Αθανάση (Σαλιφουδκιού) νυμφεύτηκε την Ελένη Χαμπή 
Κουφού από το Κάρμι και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. τον Άντρο, β. τον Γιώργο, 
γ. την Μαρία και δ. τον Χαράλαμπο.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 81. ΑΝΤΡΕΑ ΜΕΝΟΙΚΟΥ
Ο Αντρέας Μενοίκου από τον Άγιο Επίκτητο Κερύνειας νυμφεύτηκε την Ελένη Γεωργίου 
Αθανάση (Σαλιφουδκιού) από το Κάρμι και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Γιώργο, 
2. τον Γρηγόρη και 3. τον Μιχάλη. (Προσωπική επικοινωνία με Αντρέα Μένοικο).

1. Ο Γιώργος Αντρέα Μενοίκου νυμφεύτηκε την Αντρούλλα Κώστα Λεβέντη από την 
Αφάνεια και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την  Έλενα και β. τον Κώστα.
1α. Η Έλενα Γιώργου Αντρέα Μενοίκου παντρεύτηκε τον Θεόδωρο Τουμάζου από το 
Καϊμακλί και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Αντρέα και 2. την Εύη.
1β. Ο Κώστας Αντρέα Μενοίκου είναι ελεύθερος ακόμα.

2. Ο Γρηγόρης Αντρέα Μενοίκου νυμφεύτηκε την Κούλλα Μάριου Τσιγγάνου από την 
Αγλαντζιά και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τη Μαρία και β. τον Αντρέα.
2α. Η Μαρία Γρηγόρη Αντρέα Μενοίκου παντρεύτηκε τον Αντρέα Στεφάνου από τα 
Κατύδατα και απέκτησαν ένα παιδί τον Στέφανο.
2β. Ο Αντρέας Γρηγόρη Αντρέα Μενοίκου είναι ελεύθερος ακόμα.

3. Ο Μιχάλης Αντρέα Μενοίκου νυμφεύτηκε την Φάνη Αντρέα Πελεκάνου από τον 
Άγιο Δομέτιο και απέκτησαν δύο παιδιά, τους Αντρέα και Έλενα οι οποίοι είναι και οι δύο 
ελεύθεροι ακόμα.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 82. ΠΑΥΛΗ (ΠΑΥΛΑΝΑ)
Ο Παυλής (Παυλανάς) νυμφεύτηκε την Μαριτσού... από το Κάρμι και απέκτησαν πέντε 
παιδιά: 1. την Ηλέκτρα, 2. τη Ρήγαινα, 3. τον Χρίστο (Μακκαβά), 4. τον Χαράλαμπο 
(Τταματζιής),  5. την Χρυσταλλού (σύζυγος Γεώργιου Αθανασίου ή Σαλιφούδιν) 
(Προσωπική επικοινωνία με Ελένη Αντρέα Μενοίκου).

1. Η Ηλέκτρα Παυλανά παντρεύτηκε τον Δημήτρη Όππαλλα από το Κάτω Δίκωμο και 
απέκτησαν δύο παιδιά: α. τον Παντελή και β. την Νίκη.

2. Η Ρήγαινα Παυλανά παντρεύτηκε τον Δήμο Στεφανή από τη Γλυκιώτισσα Κερύνειας 
και απέκτησαν τέσσερα παιδιά: α. τον Λάκη, β. τον Σάββα, γ. τον Παυλή και δ. την Μαρία.

3. Ο Χρίστος Παυλανά (Μακκαβάς) νυμφεύτηκε στα Φτέρυχα 
και απέκτησαν οκτώ παιδιά: α. τον Γρηγόρη, β. τον Σάββα, γ. την Αλεξάνδρα, 
δ. την Βασιλική, ε. την Μαρία,  στ. την Ξένια, ζ. την Άννα και θ. την Δώρα.

4. Ο Χαράλαμπος Παυλανά νυμφεύτηκε την Κατερίνα του Δουλή από το Κάρμι 
και απέκτησαν ένα παιδί την Αναστασία που απεβίωσε σε νεαρή ηλικία. 
Επίσης ο Χαράλαμπος Παυλανάς σκοτώθηκε στον Β΄παγκόσμιο πόλεμο ενώ υπηρετούσε 
στον αγγλικό στρατό.

5. Η Χρυσταλλού Παυλανά παντρεύτηκε τον Γεώργιο Αθανάση (Σαλιφούδιν) από το 
Κάρμι, βλέπε οικογένεια αρ. 80. Γεώργιου Αθανάση (Σαλιφούδιν).

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 83. ΗΡΑΚΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ
Ο Ηράκλης Γρηγόρη Αντωνιάδης (παλιομούχταρος) νυμφεύτηκε την Σοφία Χ’’ Μορφάκη 
και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 1. τον Δημήτρη 2. τον Γρηγόρη 3. την Ευτέρπη και 
4. την Αντιγόνη. (Προσωπική επικοινωνία με Αγγελική Όμηρου Μορφάκη και Γιαννάκη 
Γεωργίου Νικηφόρου).

1. Ο Δημήτρης Ηράκλη Αντωνιάδη μετανάστευσε στην Αυστραλία.

2. Ο Γρηγόρης Ηράκλη Αντωνιάδη νυμφεύτηκε την Μαρί Πέτρου Νικηφόρου από 
το Κάρμι και απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Ερηνιά και β. τον Ηράκλη (Ήρος).

3. Η Ευτέρπη Ηράκλη Αντωνιάδη παντρεύτηκε τον Κώστα Μαυρομμάτη από τον 
Άγιο Επίκτητο Κερύνειας και απέκτησαν δύο παιδιά. α.την Ήρα και β. την Γιόλα.
3α. Η Ήρα Κώστα Μαυρομμάτη παντρεύτηκε τον Σωτήρη Καλλή από τον Καραβά 
και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Γιάννη, 2. την Έφη και 3. τον Κώστα.
3β. Η Γιόλα Κώστα Μαυρομμάτη παντρεύτηκε τον Νίκο Βούρκο από τον Άγιο Γεώργιο 
και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Φίλιο, 2. την Έφη και 3. την Θάλεια.

4. Η Αντιγόνη Ηράκλη Αντωνιάδη παντρεύτηκε τον Γιάννη Κλεάνθους από το Κάρμι 
και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Μάριο, β. την Σοφία και γ. τον Κλεάνθη.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 84. ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ο Γιώργος Δημητρίου νυμφεύτηκε την Φλουρένζα Γεωργίου από το Κάρμι και απέκτησαν 
επτά παιδιά. 1. τον Γιάννη (Ασπρής), 2. τη Μαρία, 3. την Αλισαβού, 4. την Ελένη, 
5. την Ευγενία, 6. τον Χριστοφή και 7. τον Νικόλα. (Προσωπική επικοινωνία με Κωστάκη 
Αθανάση Κωστή και Χριστάκη Γρηγόρη Κουρουντζιή).

1. Ο Γιάννης Γεωργίου (Ασπρής) νυμφεύτηκε την Μυριάνθη Δημητρίου 
(Δημητρουδκιού) από το Κάρμι και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Δημήτρη, 
β. την Αναστασία και γ. τον Γιώργο.
1α. Ο Δημήτρης Γιαννή (Ασπρή) νυμφεύτηκε την Θάλεια Αρέστη Φύσα από το Κάρμι 
και απέκτησαν έξι παιδιά. 1. τη Χαρίτα, 2. τον Γιάννη, 3. τη Μυρούλλα, 4. την Ελένη, 
5. τη Μαρία και 6. την Αρέστεια.
1β. Η Αναστασία Γιαννή (Ασπρή) δεν απέκτησε δική της οικογένεια.
1γ. Ο Γιώργος Γιαννή Ασπρή μετανάστευσε στην Αμερική.

2. Η Μαρία Γεωργίου παντρεύτηκε τον Χριστόδουλο Ηλία (Χειμώνας) από το Κάρμι 
και απέκτησαν πέντε παιδιά. α. τον Αντρέα. β. την Ειρήνη, γ. την Γιωργούλλα, 
δ. την Ελένη και ε. την Χρυστάλλα. (βλέπε οικογένεια αρ. 57. Χριστόδουλου Ηλία).

3. Η Αλισαβού Γεωργίου παντρεύτηκε τον Μαρκίδη από την Κερύνεια και απέκτησαν 
ένα παιδί τον Αντρέα.

4. Η Ελένη Γεωργίου παντρεύτηκε τον Αθανάση του Μάστρε Κωστή από το Κάρμι 
(βλέπε οικογένεια αρ. 63.Αθανάση Κωστή Χριστοδούλου).

5. Η Ευγενία Γεωργίου παντρεύτηκε τον Γρηγόρη Δημήτρη Χ’’ Χριστοφή (Κουρουντζιής) 
από το Κάρμι (βλέπε οικογένεια αρ.54. Γρηγόρη Δημήτρη Χ’’ Χριστοφή).

6. Ο Χριστοφής Γεωργίου δεν πρόλαβε να κάνει δική του οικογένεια λόγω θανάτου 
από πνιγμό στη θάλασσα.

7. Ο Νικόλας Γεωργίου (Μεθυσμένος) νυμφεύτηκε την Ειρήνη Λάμπρου Χρίστου 
(Βοσκού) από το Κάρμι και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Μιχάλη (Γεωργιάδη), 
β. την Χρυστάλλα και γ. τον Ευάγγελο.
7α. Οικογένεια Μιχάλη Νικόλα Μεθυσμένου (Γεωργιάδης)
Ο Μιχάλης Γεωργιάδης νυμφεύτηκε την Πολυξένη Μορφάκη και απέκτησαν τρία παιδιά. 
1. τη Μάρω, 2. την Πολύμνια και 3. την Ηρούλλα.
7β. Οικογένεια Χρυστάλλα Νικόλα Μεθυσμένου
Η Χρυστάλλα Νικόλα Μεθυσμένου παντρεύτηκε τον Χρίστο Γρηγόρη Χριστοδούλου 
(Αμερικάνο) (βλέπε οικογένεια αρ. 45, Γρηγόρη Χριστοδούλου).
7γ. Οικογένεια Ευάγγελου (Αγγελής) Νικόλα Μεθυσμένου
Ο Ευάγγελος Νικόλα Γεωργίου (Μεθυσμένου) κατοίκησε στην Κερύνεια.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 85. ΝΙΚΟΛΑ ΞΕΡΟΥ
Ο Νικόλας Ξερός νυμφεύτηκε την Παγώνα Κώστα από το Κάρμι και απέκτησαν πέντε 
παιδιά. 1. τον Κώστα, 2. την Ελένη, 3. τον Γιάννη, 4. την Ολυμπιάδα και 5. τη Μαρία. 
(Προσωπική επικοινωνία με Σοφοκλή Κοτζιαμάνη και Μαρία Δημήτρη Ιωάννου).

1. Ο Κώστας Νικόλα Ξερού νυμφεύτηκε την Ευτέρπη Μορφάκη από το Κάρμι 
και απέκτησαν πέντε παιδιά. α. τη Θάλεια, β. τον Αντρέα, γ. τη Νίτσα, δ. τον Νίκο και 
ε. την Μαρούλλα.

2. Η Ελένη Νικόλα Ξερού παντρεύτηκε τον Δημητράκη Σπανό από το Κάρμι 
(βλέπε οικογένεια αρ.7. Δημητράκη Σπανού).

3. Ο Γιαννής Νικόλα Ξερού μετανάστευσε στην Αμερική.

4. Η Ολυμπιάδα Νικόλα Ξερού παντρεύτηκε τον Αχιλλέα Κοφτερό από το Κάρμι 
και απέκτησαν δέκα παιδιά. α. την Ευφροσύνη, β. την Παγώνα, γ. την Ελένη, 
δ. την Αντιγόνη, ε. την Ρήγαινα, στ. τον Λάζαρο, ζ. τον Αντρέα, η. τον Παναή, 
θ. την Μαρούλλα και ι. την Ευθαλία.

5. Η Μαρία Νικόλα Ξερού παντρεύτηκε τον Αχιλλέα Γιαννή Χ’’ Ηρακλείτη από το Κάρμι 
(βλέπε οικογένεια αρ. 19. Αχιλλέα Γιαννή Χ’’ Ηρακλείτη).

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 86. ΛΟΗ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΑΣ Χ’’ ΓΙΩΡΚΗ
Ο Λοής Χ’’ Γιώρκη με την πρώτη του σύζυγο Κυριακή... απέκτησαν ένα παιδί 
τον Λάμπρο. Με τη δεύτερη του σύζυγο Θεοδώρα απέκτησε άλλα πέντε παιδιά. 
2. τον Γιάννη, 3. τον Θεμή, 4. τον Γιώργο, 5. τον Νικόλα και 6. τον Ηρακλή. 
(βιβλίο Άγιος Γεώργιος Κερύνειας, Ο παράδεισός μας ISBN: 978-9925-559-81-7).

1. Ο Λάμπρος Λοή νυμφεύτηκε την Στυλιανή Ιωάννη Γεωργιάδη (Γεροδάσκαλου) από 
το Κάρμι και απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Κούλλα, β. τον Γιάννη και γ. τον Νεοκλή.

2. Ο Γιάννης Λοή νυμφεύτηκε την Μαρία Χ’’ Χριστοδούλου από τον Άγιο Γεώργιο 
και απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Καλλισθένη, β. τον Ανδρέα και γ. τον Γιώργο.

3. Ο Θεμής Λοή νυμφεύτηκε την Αναστασία Βασιλείου από τον Άγιο Γεώργιο 
και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τη Μυριάνθη, β. τη Θεοδώρα και γ. τον Βάσο.

4. Ο Γιώργος Λοή νυμφεύτηκε την Αθηνά από το Τριμίθι και απέκτησαν δύο παιδιά.
 α. τον Ευριπίδη και β. τη Σούλλα.

5. Ο Νικόλας Λοή κατοίκησε στη Λευκωσία.

6. Ο Ηρακλής Λοή κατοίκησε στην Λευκωσία.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 87. ΠΕΤΡΗ ΣΕΡΓΗ
Ο Πετρής Σέργη νυμφεύτηκε την Μαρία Λούκα από το Κάρμι και απέκτησαν πέντε παιδιά. 
1. τον Λούκα, 2. τον Αντρέα, 3. τη Δέσποινα, 4. τη Χαρίτα και 5. την Ελένη. 
(Προσωπική επικοινωνία με Σοφοκλή Κοτζιαμάνη).

1. Ο Λούκας Πετρή Σέργη νυμφεύτηκε την Αφροδίτη Παυλή από το Κάρμι 
και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. τον Γιαννή, β. τον Αντρέα (Στάλης), γ. τον Πέτρο και 
δ. την Ευανθία.

2. Ο Αντρέας Πετρή Σέργη κατοίκησε στην Κερύνεια.

3. Η Δέσποινα Πετρή Σέργη παντρεύτηκε τον Ευστάθιο Δημητρίου (Σταχής) από τον 
Άγιο Γεώργιο και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τη Μαρία, β. τον Γιάννη και 
γ. τον Κώστα (Ρίτσης).

4. Η Χαρίτα Πετρή Σέργη παντρεύτηκε τον Αλέξανδρο Βούρκο από τα Φτέρυχα 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Αντρέα και β. τον Λάκη.

5. Η Ελένη Πετρή Σέργη παντρεύτηκε τον Σπύρο Κοντό από τη Βασίλεια
και απέκτησαν ένα παιδί την Γιωργούλλα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 88. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ
Ο Ερωτόκριτος Ερωτοκρίτου νυμφεύτηκε την Χριστίνα Ζατζηλάρκου από το Κάρμι 
και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 1. τον Νεοκλή, 2. τον Κώστα, 3. την Ελένη και 
4. τη Νυμφοδώρα. (Προσωπική επικοινωνία με Μάρω Γρηγόρη Ευτυχίου).

1. Ο Νεοκλής Ερωτοκρίτου νυμφεύτηκε την Μαρία Μαρκαντώνη από τα Φτέρυχα 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τη Χρυσούλλα και β. τον Δημήτρη.

2. Ο Κώστας Ερωτοκρίτου (Τιανάς) νυμφεύτηκε την Αναστασία Κλεάνθους από το 
Κάρμι και απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Φρόσω, β. την Χρυστάλλα και γ. την Αντρούλλα.

3. Η Ελένη Ερωτοκρίτου παντρεύτηκε τον Ευτύχιο Χαραλάμπους από το Κάρμι 
(βλέπε μοικογένεια αρ. 53, Ευτύχιου Χαραλάμπους Χ΄΄ Σάββα.)

4. Η Νυμφοδώρα Ερωτοκρίτου δεν απέκτησε δική της οικογένεια.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 89. ΚΩΣΤΑ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Ο Κώστας Χ’’ Χριστοδούλου νυμφεύτηκε την Καλλισθένη Σαβουρή από το Κάρμι 
και απέκτησαν επτά παιδιά. 1. τη Μαρία, 2. την Ευτέρπη, 3. την Ελένη, 4. την Αγγελική, 
5. τον Χρίστο, 6. τον Ευθύβουλο, 7. τον Σώπατρο.
(Προσωπική επικοινωνία με Γιάννη Ευθύβουλου Κωνσταντίνου).

1. Η Μαρία Κώστα Χ’’ Χριστοδούλου νυμφεύτηκε τον Γιάννη Λοή Χ’’ Γεωργίου από 
τον Άγιο Γεώργιο και απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Καλλισθένη (Τούλλα), β. τον Αντρέα 
και γ. τον Γιώργο.

2. Η Ευτέρπη Κώστα Χ’’ Χριστοδούλου παντρεύτηκε τον Αντρέα Κυριάκου 
από το Παλαιχώρι και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Κυριάκο (Κούλλης), β. τον Κώστα και 
γ. τη Σολωμονή (Σούλλα).

3. Η Ελένη Κώστα Χ’’ Χριστοδούλου παντρεύτηκε τον Κώστα Ξενή από το Κάρμι 
και απέκτησαν δύο παδιά. α. τη Μαρία και β. τον Χριστάκη

4. Η Αγγελική Κώστα Χ’’ Χριστοδούλου παντρεύτηκε τον Κώστα Κλεάνθους 
από το Κάρμι (βλέπε οικογένεια αρ. 34. Κώστα Κλεάνθους).

5. Ο Χρίστος Κώστα Χ’’ Χριστοδούλου νυμφεύτηκε την Ελένη (Λέλλα) Πέτρου από την 
Κερύνεια και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Μάριο, β. τον Πέτρο και γ. την Μαρίνα.

6. Ο Ευθύβουλος Κώστα Χ’’ Χριστοδούλου νυμφεύτηκε την Χρυστάλλα Νικόλα 
(Πέτρου) Νικηφόρου από το Κάρμι και απέκτησαν οκτώ παιδιά. 
α. τη Φρόσω, β. τη Μαρία, γ. τον Αρέστη, δ. τον Γιάννη, ε. τον Κώστα, στ. τον Νίκο, 
ζ. τον Αντρέα και η. την Ξένια.
6α. Η Φρόσα Ευθυβούλου Κώστα παντρεύτηκε τον Χριστάκη Αντρέου από το Καϊμακλί 
και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Άντρο, 2. τον Λάκη και 3. τον Αντώνη.
6β. Η Μαρία Ευθυβούλου Κώστα παντρεύτηκε τον Θεόφιλο Στυλιανού από το 
Καϊμακλί και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τη Στάλω, 2. την Στέλλα και 3. τον Λάκη.
6γ. Ο Αρέστης Ευθυβούλου Κώστα νυμφεύτηκε την Ελένη Αντρέου από την Αγλαντζιά 
και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Λάκη και 2. τον Αντρέα.
6δ. Ο Γιάννης Ευθυβούλου Κώστα νυμφεύτηκε την Ευτυχία Αντωνίου από το Πελέντρι 
και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τον Χρίστο και 2. την Κυριακή.
6ε. Ο Κώστας Ευθυβούλου Κώστα νυμφεύτηκε την Ρένα Καραμπαλάση από τη 
Θεσαλλονίκη Ελλάδος και απέκτησαν ένα παιδί τη Μαρία.
6στ. Ο Νίκος Ευθυβούλου Κώστα δεν απέκτησε δική του οικογένεια.
6ζ. Ο Αντρέας Ευθυβούλου Κώστα νυμφεύτηκε την Άννα από τον Γερόλακκο 
και απέκτησε πέντε παιδιά. 1. τον Χρίστο, 2. τον Αλέξη 3. τον Ευθύβουλο, 4. τον Χάρη 
και 5. την Αλίκη.
6η. Η Ξένια Ευθυβούλου Κώστα παντρεύτηκε τον Κώστα Σερπετίνη από το Περιστέρι 
Αθήνας και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Μιχάλη, 2. τον Άγγελο και 3. τη Χρίστια.

7. Ο Σώπατρος Κώστα Χ΄΄ Χριστοδούλου μετανάστευσε στην Αμερική.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 90. ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗ
Ο Γιώργος Γιωργαλλή νυμφεύτηκε την Ευανθία Χριστοφή από το Κάρμι και απέκτησαν έξι 
παιδιά. 1. τον Χριστοφή (Φκιαρής), 2. την Ελένη (Τσιμουρού), 3. την Ειρήνη, 4. τον Γιαννακό, 
5. τον Ερωτόκριτο και 6. τον Κώστα. (Προσωπική επικοινωνία με Σοφοκλή Κοτζιαμάνη).

1. Οικογένεια Χριστοφή Γιωργαλλή
Ο Χριστοφής Γιωργαλλή (Φκιαρής) νυμφεύτηκε την Ελένη Σκούλλου από τον Καραβά και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α. την Αναστασία και β. την Ορθοδοξία (Δοξούλλα).

2. Οικογένεια Ελένης Γιωργαλλή (Τσιμουρούς)
Η Ελένη Γιωργαλλή (Τσιμουρού) παντρεύτηκε τον Γιάννη Μάρκου από το Κάρμι 
(βλέπε οικογένεια αρ. 50. Γιαννή Μάρκου Γερομάρκου).

3. Οικογένεια Ειρήνης Γιωργαλλή
Η Ειρήνη Γιωργαλλή παντρεύτηκε τον Θεόδουλο Χατζηγιαννουπή από το Κάρμι 
και απέκτησαν ένα παιδί τον Χαράλαμπο.

4. Οικογένεια Γιαννακού Γιωργαλλή
Ο Γιαννακός Γιωργαλλή νυμφεύτηκε την Κυριακού Λάμπρου Χρίστου από το Κάρμι και 
απέκτησαν ένα παιδί την Καλλισθένη (βλέπε οικογένεια αρ. 62. Γιώργου Νικόλα (Πέτρου) 
Νικηφόρου).

5. Ο Ερωτόκριτος Γιωργαλλή μετανάστευσε στην Νέα Ζηλανδία.

6. Ο Κώστας Γιωργαλλή μετανάστευσε στην Αμερική.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 91. ΛΑΡΚΟΥ ΧΑΤΖΗΛΑΡΚΟΥ
Ο Λάρκος Χατζηλάρκου νυμφεύτηκε την Ελένη Μάρκου από το Κάρμι και απέκτησαν 
πέντε παιδιά. 1. τον Μάρκο (Χατζημάρκος) 2. τον Λάμπρο (Κοτζιαμάνης). 3. τον Στρατή, 
4. τη Χριστίνα και 5. τη Ρήγαινα (Ρηαινού).
(Προσωπική επικοινωνία με Μαρία Νικόλα Κοζάκου και Γαλάτια Παναγή
Χριστοδούλου και Σοφοκλή Κοτζιαμάνη).

1. Οικογένεια Μάρκου (Χατζημάρκος) Χ’’ Λάρκου
Ο Μάρκος Χ’’ Λάρκου (Χατζημάρκος) νυμφεύτηκε την Μαρία Φαουτά από το Κάρμι 
και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Γιάννη, β. την Ευθαλία και γ. την Χαρίτα. 
(βλέπε οικογένεια αρ. 47. Μάρκου Λάρκου Χ’’ Λάρκου).

2. Οικογένεια Λάμπρου Χατζηλάρκου (Κοτζιαμάνης)
Ο Λάμπρος Χατζηλάρκου (Κοτζιαμάνης νυμφεύτηκε την Μαρία Ιωάννη Γεωργιάδη 
(Γεροδάσκαλου) από το Κάρμι και απέκτησαν πέντε παιδιά.
α. τον Δήμο, β. την Ελένη, γ. τον Γιώργο , δ. τον Λάρκο, και ε. τον Νικόλα.
(βλέπε οικ. αρ. 31. Ιωάννη Γεωργιάδη).
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3. Οικογένεια Στρατή Χατζηλάρκου
Ο Στρατής Χατζηλάρκου νυμφεύτηκε την Καλλισθένη (Καλλού) Χριστοφόρου 
από τον Καραβά και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. τον Γρηγόρη, β. τον Χριστόφορο, 
γ. τον Δημήτρη και δ. τη Μαρία.

4. Οικογένεια Χριστίνας Χατζηλάρκου
Η Χριστίνα Χατζηλάρκου νυμφεύτηκε τον Ερωτόκριτο Ερωτοκρίτου από το Κάρμι 
και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. τον Νεοκλή, (Βαρελλάς) β. τον Κωστή (Τιανάς), 
γ. την Ελένη σύζυγο Ευτύχιου Χαραλάμπους και δ. τη Νυμφοδώρα. 
(βλέπε οικογένεια αρ. 88. Ερωτόκριτου Ερωτοκρίτου).

5. Οικογένεια Ρήγαινας Χατζηλάρκου
Η Ρήγαινα (Ρηαινού) Χατζηλάρκου παντρεύτηκε τον Κώστα Παϊκούσιη από το Κάρμι 
και απέκτησαν εφτά παιδιά. α. τον Βασίλη, β. τον Γιάννη, γ. την Ελένη, δ. τον Γρηγόρη 
(Φαντάρος), ε. τον Δημήτρη, στ. τον Λάρκο, και η. την Ευφροσύνη. 
(βλέπε οικογένεια αρ. 69. Κώστα Παϊκούσιη).

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 92. ΠΑΥΛΟΥ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΗ
(ΧΡΥΣΟΧΟΥ)
Ο Παύλος Χατζηδημήτρη (Χρυσοχός) νυμφεύτηκε την Πεζουνού Γεωργίου 
από το Κάρμι και απέκτησαν επτά παιδιά. 1. τον Ευάγγελο, 2. την Ελένη, 3. την Πολυξένη, 
4. τον Κώστα, 5. την Αθηνά, 6. την Αφροδίτη και 7. τη Μαρία. 
(Προσωπική επικοινωνία με Σοφοκλή Κοτζιαμάνη).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΥ
Ο Ευάγγελος Χρυσοχός νυμφεύτηκε την Ελένη Χαραλάμπους από το Κάρμι και απέκτησαν 
πέντε παιδιά. α. την Πεζουνού, β. τη Μαρούλλα, γ. τη Νίκη, δ. τον Κώστα και ε. τον Γιώργο.

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΥ
Η Ελένη Παύλου Χρυσοχού παντρεύτηκε τον Χαράλαμπο Αθανάση (Μπαριλές) 
(βλέπε οικογένεια αρ. 68. Χαράλαμπου Αθανάση Μπαριλέ).

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΥ
Η Πολυξένη Παύλου Χρυσοχού νυμφεύτηκε τον Πολύβιο Χριστοφή Κυριακίδη 
από το Κάρμι και απέκτησαν πέντε παιδιά. α. τον Λεωνίδα, β. τη Σωτήρα, γ. την Ελένη, 
δ. τη Φρόσω και ε. τον Αντρέα.

4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΩΣΤΑ ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΥ
Ο Κώστας Παύλου Χρυσοχού κατοίκησε στην Λευκωσία.

5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΥ
Η Αθηνά Παύλου Χρυσοχού κατοίκησε στην Κερύνεια.
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6. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΥ
Η Αφροδίτη Παύλου Χρυσοχού παντρεύτηκε τον Λούκα Πετρή Σέργη και απέκτησαν 
τέσσερα παιδιά. α. τον Γιάννη, β. τον Αντρέα (Στάλης),  γ. τον Πέτρο και δ. την Ευανθία.

7. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΥ
Η Μαρία Παύλου Χρυσοχού κατοίκησε στην Καλογραία Κερύνειας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 93. ΝΙΚΟΛΑ ΒΟΥΡΚΟΥ
Ο Νικόλας Βούρκος νυμφεύτηκε την Ευφροσύνη Μάρκου από το Κάρμι και απέκτησαν 
οκτώ παιδιά. 1. τον Μάρκο. 2. τον Φιλάρετο, 3. τον Χριστόδουλο, 4. τη Θεοδώρα, 
5. τη Μαρία, 6. τον Δημήτρη, 7. τον Γιάννη και 8. τον Μιχάλη. 
(Προσωπική επικοινωνία με Σοφοκλή Κοτζιαμάνη).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΒΟΥΡΚΟΥ
Ο Μάρκος Νικόλα Βούρκου νυμφεύτηκε την Μελανή Φουρουκλά από το Τριμίθι 
και απέκτησαν πέντε παιδιά. α. τον Νίκο, β. τον Κώστα, γ. την Έλλη, δ. τον Γιάννο και 
ε. τον Μιχάλη.

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ Ν. ΒΟΥΡΚΟΥ
Ο Φιλάρετος Ν. Βούρκου νυμφεύτηκε την Ευθαλία Χ’’ Μάρκου από το Κάρμι 
και απέκτησαν τέσσερα παιδιά α. τον Νίκο, β. τον Μάρκο, γ. τη Φρόσω και δ. τον Αντρέα.

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ν. ΒΟΥΡΚΟΥ
Ο Χριστόδουλος Ν. Βούρκου νυμφεύτηκε την Αντιγόνη Αχιλλέα Κοφτερού από το Κάρμι 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Σάββα και β. τον Κρίνο.

4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΣ Ν. ΒΟΥΡΚΟΥ
Η Θεοδώρα Ν. Βούρκου παντρεύτηκε τον Γιαννακό Θεωρή από το Τριμίθι και απέκτησαν 
δύο παιδιά. α. τη Σωτήρα και β. τον Αντρέα.

5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΙΑΣ Ν. ΒΟΥΡΚΟΥ
Η Μαρία Ν. Βούρκου παντρεύτηκε τον Ευαγόρα Τσαγγαρίδη από το Κάρμι και απέκτησαν 
τέσσερα παιδιά. α. την Ευφροσύνη β. τη Νίτσα, γ. τη Ρήνα και δ. τον Αντρέα.

6. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ Ν. ΒΟΥΡΚΟΥ
Ο Δημήτρης Ν. Βούρκου νυμφεύτηκε α. την Μαρία Ελευθερίου από τον Άγιο Γεώργιο και 
απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τη Μαρία και 2. τη Θάλεια.
Με τη δεύτερη σύζυγο του Άννα Αντωνίου από το Πραστειό Αμμοχώστου απέκτησαν άλλα 
δύο παιδιά. 3. τον Χριστάκη και 4. τον Γιώργο.

7. Ο Γιαννης Ν. Βούρκος μετανάστευσε στην Αυστραλία.

8. Ο Μιχάλης Ν. Βούρκου μετανάστευσε στην Αυστραλία.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 94. ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΦΤΕΡΟΥ
Ο Αχιλλέας Κοφτερός νυμφεύτηκε την Ολυμπιάδα Χατζηνικολάου Ξερού από το Κάρμι και 
απέκτησαν δέκα παιδιά. 1. την Ευφροσύνη, 2. την Παγώνα, 3. την Ελένη, 4. την Αντιγόνη, 
5. τη Ρήγαινα, 6. τον Λάζαρο, 7. τον Αντρέα, 8. τον Παναή, 9. τη Μαρούλλα και 
10. την Ευθαλία. 
(βιβλίο Άγιος Γεώργιος Κερύνειας, Ο παράδεισός μας ISBN: 978-9925-559-81-7).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑ (ΚΟΦΤΕΡΟΥ)
Η Ευφροσύνη Αχιλλέα (Κοφτερού) παντρεύτηκε τον Κώστα Παπανικολάου από το Τριμίθι 
και απέκτησαν πέντε παιδιά. α. τον Νίκο, β. τον Αχιλλέα, γ. τον Γιώργο, δ. τον Αντρέα και 
ε. τη Μαρία.

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΑΓΩΝΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑ (ΚΟΦΤΕΡΟΥ)
Η Παγώνα Αχιλλέα Κοφτερού παντρεύτηκε τον Χαράλαμπο Νικοδήμου από τον Άγιο 
Ερμόλαο και απέκτησαν έξι παιδιά. α. τη Μαρούλλα β. τον Νικόδημο, γ. την Ολυμπία, 
δ. τον Αχιλλέα, ε. τον Χρίστο και στ. την Αντρούλλα.

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΛΕΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΦΤΕΡΟΥ
Η Ελένη Αχιλλέα Κοφτερού παντρεύτηκε τον Χριστόδουλο (Ττοουλής) Σκούλλο από 
τα Φτέρυχα και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Αντρέα, και β. την Παναγιώτα.

4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΦΤΕΡΟΥ
Η Αντιγόνη Αχιλλέα Κοφτερού παντρεύτηκε τον Χριστόδουλο Βούρκο από το Κάρμι
 και απέκτησαν δύο παιδιά, α. τον Σάββα και β. τον Κρίνο.

5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΡΗΓΑΙΝΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΦΤΕΡΟΥ
Η Ρήγαινα Αχιλλέα Κοφτερού παντρεύτηκε τον Γιώργο Αντωνίου Δενιώτη από τη Δένεια 
και απέκτησαν δύο παιδιά, α. τον Πανίκο και β. την Αντωνία.

6. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΦΤΕΡΟΥ
Ο Λάζαρος Αχιλλέα Κοφτερού κατοίκησε στο Καζάφανι.

7. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΤΡΕΑ ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΦΤΕΡΟΥ
Ο Αντρέας Αχιλλέα Κοφτερού νυμφεύτηκε την Αντρούλλα Νεοφύτου Δαμασκηνού από την 
Όρκα και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Πανίκκο, β. την Ολυμπία και γ. τον Κώστα.

8. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΑΝΑΗ ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΦΤΕΡΟΥ
Ο Παναής Αχιλλέα Κοφτερού νυμφεύτηκε την Ελλού Ελευθερίου Λαμπρή από τη Λάπηθο 
και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. τον Αντρέα, β. τον Σάββα, γ. τον Αχιλλέα και 
δ. τον Χριστάκη.

9. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΟΥΛΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΦΤΕΡΟΥ
Η Μαρούλλα Αχιλλέα Κοφτερού κατοίκησε στον Καραβά.

10. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΦΤΕΡΟΥ
Η Ευθαλία Αχιλλέα Κοφτερού κατοίκησε στην Λευκωσία.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 95. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ 
(ΤΖΟΙΛΙΑΡΗΣ)
Ο Αριστοτέλης Χατζηνικολάου (Τζοιλιάρης) νυμφεύτηκε την Ελένη Λοΐζου Παπανικολάου 
από το Τριμίθι και απέκτησαν πέντε παιδιά. 1. τον Νικόλα, 2. την Αθηνά, 3. τη Φρόσω, 
4. τη Μάρθα και 5. τη Μαρία. (Προσωπική επικοινωνία με Σοφοκλή Κοτζιαμάνη).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ο Νικόλας Αριστοτέλη Χ’’ Νικολάου νυμφεύτηκε την Ελένη Χριστοδούλου (Χειμώνα) από 
το Κάρμι και απέκτησαν ένα παιδί τη Μάρω.

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Χ’’ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Η Αθηνά Αριστοτέλη Χ’’ Νικολάου παντρεύτηκε τον Γιάννη Πισσαρίδη από την Κοράκου 
και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Λάκη, β. τον Ηλία και γ. τον Πάμπο.

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΦΡΟΣΩΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Χ’’  ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Η Φρόσω Αριστοτέλη Χ’’ Νικολάου μετανάστευσε στην Αγγλία.

4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΘΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Χ’’ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Η Μάρθα Αριστοτέλη Χ’’ Νικολάου μετανάστευσε στην Αγγλία.

5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Χ’’ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Η Μαρία Αριστοτέλη Χ’’ Νικολάου (Τζοιλιάρη) παντρεύτηκε τον Νικόλα Γιαννακού 
από το Κάρμι και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Γιώργο και β. την Αντιγόνη.
5α. Ο Γιώργος Νικολάου Γιαννακού νυμφεύτηκε την Δέσποινα Χαράλαμπου Κουφού 
από το Κάρμι και δεν απέκτησαν παιδιά.
5β. Η Αντιγόνη Νικόλα Γιαννακού παντρεύτηκε τον Χαράλαμπο Γιώργου Χ’’ Ευαγγέλου 
από το Κάρμι και απέκτησαν δύο παιδιά. 1. τη Μαρία και 2. τον Γιώργο.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 96. ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΗΜΗΤΡΟΥΪΝ)
Ο Δημήτρης (Δημητρούϊν) νυμφεύτηκε την Ελεγκού Δημήτρη από το Κάρμι και 
απέκτησαν πέντε παιδιά. 1. τον Ευστάθιο (Σταχής), 2. την Μυριάνθη, 3. την Αναστασία, 
4. τη Μαρία και 5. την Κυριακή. (Προσωπική επικοινωνία με Αντρέα Κωνσταντίνου Πίσσα, 
Αντρούλλα Σοφόκλη Καρακάννα και Μάρθα Σπύρου Αγαθαγγέλου).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ο Ευστάθιος Δημητρουδκιού νυμφεύτηκε την Δέσποινα Πετρή Σέργη από τον Άγιο 
Γεώργιο και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τη Μαρία, β. τον Γιάννη και γ. τον Κώστα.

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΥΡΙΑΝΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Η Μυριάνθη Δημητρίου παντρεύτηκε τον Γιαννή Ασπρήν από το Κάρμι και απέκτησαν 
τρία παιδιά. α. τον Δημήτρη, β. την Αναστασία και γ. τον Γιώργο.
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3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Η Αναστασία Δημητρίου παντρεύτηκε τον Γιαννή Δήμου Γιαννάκη από το Κάρμι 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Δημοσθένη και β. τον Δημήτρη.
(βλέπε οικογένεια αρ. 60. Γιαννή Δήμου)

4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Η Μαρία Δημητρίου (Μιτσοποού) παντρεύτηκε τον Γιαννή Χ’’ Κώστα από το Κάρμι 
και απέκτησαν δύο παιδιά. α. τον Χρίστο και β. τον Σωτήρη.
(βλέπε οικογένεια αρ. 44. Γιαννή Χ’’ Κώστα).

5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Η Κυριακή Δημητρίου (Τζιυρκακού) παντρεύτηκε τον Σάββα Φλουρή από το Κάρμι 
και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Γιαννή β. την Μαρία και γ. την Ελένη 
(βλέπε οικογένεια αρ. 11. Σάββα Φλουρή).

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 97. ΧΑΜΠΗ ΧΑΤΖΗΜΟΥΣΤΕΡΗ
Ο Χαράλαμπος Χατζημουστερή νυμφεύτηκε την Ελένη Νικόλα (Χατζηελεγκού) από το 
Κάρμι και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. την Ευθαλία, 2. τη Μαρούλλα και 3. τον Νικόλα. 
(βιβλίο Άγιος Γεώργιος Κερύνειας, Ο παράδεισός μας ISBN: 978-9925-559-81-7).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Χ’’ ΜΟΥΣΤΕΡΗ
Η Ευθαλία Χαραλάμπους Χατζημουστερή παντρεύτηκε τον Χαρίλαο Παρπεττά από 
το Κάρμι και απέκτησαν πέντε παιδιά. α. τον Χαράλαμπο, β. τον Χριστάκη, γ. τη Νίκη, 
δ. τη Μαρούλλα και ε. την Αλεξάνδρα.
1α. Ο Χαράλαμπος Χαρίλαου Χαραλάμπους (Παρπεττά) νυμφεύτηκε την Σοφία 
Γ. Παπανικολάου και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 1. τον Γιώργο, 2. τον Χαρίλαο, 
3. τον Κώστα και 4. την Χαρίτα.
1β. Ο Χριστάκης Χαρίλαου Χαραλάμπους (Παρπεττά) μετανάστευσε στην Αγγλία.
1γ. Η Νίκη Χαρίλαου (Παρπεττά) παντρεύτηκε τον Κυριάκο Δράκο (Τίτο) από τον Άγιο 
Γεώργιο και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Χαράλαμπο, 2. τον Αντρέα και 3. τη Φρόσω.
1δ. Η Μαρούλλα Χαρίλαου (Παρπεττά) παντρεύτηκε τον Δημήτρη Πατάτσο 
από τον Καραβά.
1ε. Η Αλεξάνδρα Χαρίλαου (Παρπεττά) παντρεύτηκε τον Λιασή Καράσαββα από τον 
Καραβά και απέκτησαν τρία παιδιά. 1. τον Αντρέα, 2. τον Χαρίλαο και 3. τη Μαρία.

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΟΥΛΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χ’’ ΜΟΥΣΤΕΡΗ
Η Μαρούλλα Χαραλάμπους Χατζημουστερή κατοίκησε στη Λευκωσία.

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χ’’ ΜΟΥΣΤΕΡΗ
Ο Νικόλας Χαραλάμπους Χατζημουστερή μετανάστευσε στην Αγγλία.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 98. ΝΙΚΟΛΑ ΚΩΣΤΗ (ΚΟΚΚΙΝΟΣ)
Ο Νικόλας Κωστή (Κόκκινος) νυμφεύτηκε την Φρόσω Χατζημιχαήλ από το Τριμίθι και 
απέκτησαν τρία παιδιά. 1. την Ελλού, 2. την Ευανθία και 3. τον Γρηγόρη (Προσωπική 
επικοινωνία με Σοφοκλή Κοτζιαμάνη).

1. Η Ελλού Νικόλα Κωστή (Κόκκινου) μετανάστευσε στην Αγγλία.

2. Η Ευανθία Νικόλα Κωστή (Κόκκινου) παντρεύτηκε τον Κώστα Σκαλιά 
από τον Άγιο Επίκτητο Κερύνειας και απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Έλλη, β. τη Φρόσω και 
γ. τον Χριστάκη.

3. Ο Γρηγόρης Νικόλα Κωστή (Κόκκινου) μετανάστευσε στην Αγγλία.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 99. ΓΙΑΝΝΗ ΦΑΟΥΤΑ
Ο Γιαννής Φαουτά νυμφεύτηκε την Ελένη Γεωργίου από το Κάρμι και απέκτησαν 
δύο παιδιά. 1. την Κατερίνα και 2. τη Μαρία. 
(Προσωπική επικοινωνία με Νικόλα Κωστή Κοζάκο).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΦΑΟΥΤΑ
Η Κατερίνα Γιαννή Φαουτά, παντρεύτηκε τον Κώστα Νικόλα Πίστου από το Κάρμι.
(βλέπε οικογένεια αρ. 42. Κώστα Πίστου).

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΦΑΟΥΤΑ
Η Μαρία Γιαννή Φαουτά παντρεύτηκε τον Μάρκο Χατζημάρκο Χατζηλάρκου από το Κάρμι 
και απέκτησαν τρία παιδιά. α. τον Γιάννη, β. την Ευθαλία και γ. την Χαρίτα. 
(βλέπε οικογένεια αρ. 47. Μάρκου Χατζημάρκου)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 100. ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΥΠΗ
Ο Θεόδουλος Χατζηγιαννουπή νυμφεύτηκε την Ειρήνη Γιωργαλλή από το Κάρμι 
και απέκτησαν ένα παιδί τον Χαράλαμπο. 
(Προσωπική επικοινωνία με Χριστάκη Ξενή Τσιουρτή).

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ Χ’’ ΓΙΑΝΝΟΥΠΗ
Ο Χαράλαμπος Θεοδούλου Χ’’ Γιαννουπή νυμφεύτηκε την Αγγελική Χ. Χατζηλούκα από την 
Τεμβριά Σολέας και απέκτησαν τέσσερα παιδιά.
α. τη Μαρούλλα, β. τον Λάκη. Γ. την Ειρήνη και δ. τον Νίκο.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 101. ΗΡΑΚΛΗ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
(ΧΑΜΗΛΟΔΕΙΚΛΙΤΟΣ)
Αδέλφια του Ηράκλη Χριστοφή (Χαμηλοδείκλιτου) είναι: 1. η Αντρομάχη σύζυγος του 
Χαμπή Κωστή Ευδοκίμου (Χουρρέμης) από το Κάρμι, 2. η Ελένη που κατοικούσε στην 
Αθηαίνου, 3. ο Μιχάηλος (Σιάηλος) που κατοικούσε στην Φουκάσα, 4. η Κυριακού που 
κατοικούσε στην Λάρνακα και 5. ο Σαββής που κατοικούσε στην Λευκωσία. 
Ο Ηράκλης Χριστοφή νυμφεύτηκε την Μαρία Κυπρή Φαουτά από το Κάρμι και απέκτησαν
τρία παιδιά. α. τον Αντρέα, β. την Ελένη και γ. τον Κωστή. 
(Προσωπική επικοινωνία με Νίκη Αντρέα Ηρακλέους).

α. Οικογένεια Αντρέα Ηράκλη Χριστοφή
Ο Αντρέας Ηράκλη Χριστοφή νυμφεύτηκε την Νίκη Δημήτρη Μεϊτανή από το Κάρμι και 
απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 1. την Αντιγόνη, 2. την Αστέρω, 3. την Ήρα και 4. την Μαρία.

β. Οικογένεια Ελένης Ηράκλη Χριστοφή
Η Ελένη Ηράκλη Χριστοφή παντρεύτηκε τον Γρηγόρη Ξενή Κυριάκου Τρόπη 
(βλέπε οικογένεια αρ. 5. Ξενή Κυριάκου Τρόπη).

γ. Οικογένεια Κωστή Ηράκλη Χριστοφή
Ο Κωστής Ηράκλη Χριστοφή νυμφεύτηκε την Μαρία από τον Άγιο Επίκτητο και απέκτησαν 
τέσσερα παιδιά. 1.την Αντρούλλα, 2. την Ελένη, 3. την Ήρα και 4. τον Μάριο.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 102. ΚΩΣΤΗ ΤΖΥΚΛΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΟΥΣ
Ο Κωστής Τζυκλή και η Μαριού (Τζυκλού) από το Κάρμι απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 
1. την Ελενού, 2. τη Δέσποινα, 3. την Κυριακού και 4. την Ευριδίκη. 
(Προσωπική επικοινωνία με Αναστασία Σωτήρη Χριστοδούλου).

1. Η Ελενού Κωστή (Τζυκλούς) παντρεύτηκε στον Καραβά και απέκτησε ένα παιδί 
τον Αντρέα.

2. Η Δέσποινα Κωστή (Τζυκλούς) δεν απέκτησε δική της οικογένεια.

3. Η Κυριακού Κωστή (Τζυκλούς) παντρεύτηκε τον Πλαστήρα από τη Μόρφου και 
απέκτησαν δύο παιδιά α. τον Κώστα και β. τον Αντρέα.

4. Η Ευριδίκη Κωστή (Τζυκλούς) δεν απέκτησε παιδιά.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 103. ΣΟΦΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Ο Σοφός Χριστοδούλου νυμφεύτηκε την Ελένη Γιάγκου από το Κάρμι και απέκτησαν 
πέντε παιδιά. 1. τον Αντρέα (Βακλάς), 2. τη Θεοδώρα, 3. την Μαρία, 4. την Κατίνα 
και 5. την Χρυσταλλού. (Προσωπική επικοινωνία με Γιάννα Κυριάκου Νικοδήμου και 
Μαρία Νικολή Πίστου).
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1. Ο Αντρέας Σοφού (Βακλάς) νυμφεύτηκε την Πολυξένη Βασίλη Φράγκα από το Κάρμι 
και απέκτησαν επτά παιδιά. α. τον Σοφόκλη, β. την Αφροδίτη, γ. τον Βασίλη, δ. την Έλλη, 
ε. τον Γιώργο, στ. τη Μάρω και ζ. τη Χρύσω.

2. Η Θεοδώρα Σοφού (Θεοδωρού) παντρεύτηκε τον Γιαννή Γιωρκάτζιη από το Κάρμι, 
(βλέπε οικογένεια αρ. 61. Γιαννή Γεωργίου Γιωρκάτζιη).

3. Η Μαρία Σοφού παντρεύτηκε τον Κώστα Τσιάνο από τη Βασίλεια Κερύνειας και 
απέκτησαν δύο παιδιά. α. τη Λευκή (βλέπε οικογένεια αρ. 42. Νικόλα Γιαννή Πίστου) και 
β. τη Σωτηρούλλα που ζει στην Αγγλία.

4. Η Κατίνα Σοφού παντρεύτηκε τον Ροτόκλη Ζαλιστή από το Τριμίθι και απέκτησαν τρία 
παιδιά. α. τον Σωτήρη, β. την Αγγελική και γ. τον Νίκο.

5. Η Χρυσταλλού Σοφού παντρεύτηκε τον Νικόλα Μάντη και ζουν στην Αγγλία, όπου 
απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Helen, β. τον Tony και γ. την Αντρούλλα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 104. ΑΘΑΝΑΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ο Αθανάσης Χρίστου νυμφεύτηκε την Δέσποινα Φιρφινή από το Κάρμι και απέκτησαν τρία 
παιδιά. 1. την Μαρία σύζυγο του Δημήτρη Γεωργίου (βλέπε οικογένεια αρ. 61. Δημήτρη 
Γεωργίου Γιωρκάτζιη ή Πιττάκας), 2. τον Νικόλα (Τατσίζης) και 3. τον Χρίστο.
Αδέλφια του Αθανάση Χρίστου ήταν οι: Ελένη Σοφού, Γιάγκος σύζυγος Ευφροσύνης, 
Λάμπρος και Θεμιστοκλής. Αδέλφια της Δέσποινας Φιρφινή ήταν οι: Μαρία Κόκοτα, 
και Σοφός. (Προσωπική επικοινωνία με Έλλη Κωστάκη Σταυρίδη).

1. Οικογένεια Μαρίας Αθανάση Χρίστου
Η Μαρία Αθανάση παντρεύτηκε τον Δημήτρη Πιττάκα από το Κάρμι 
(βλέπε οικογένεια αρ. 61. Δημήτρη Γεωργίου Γιωρκάτζιη).

2. Οικογένεια Νικόλα Αθανάση Χρίστου
Ο Νικόλας Αθανάση Χρίστου (Τατσίζης) νυμφεύτηκε την Ελένη Γεωργίου Κίλλη από 
το Κάρμι και απέκτησαν τρία παιδιά. α. την Σωτηρούλλα, β. τον Αντρέα και γ. την Ευγενία.
2α. Η Σωτηρούλλα Νικόλα Αθανάση (Τατσίζη) παντρεύτηκε τον Αντώνη Ρούσου από 
το Πέλλαπαϊς και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 1. τον Χρίστο, 2. τον Νικόλα, 3. την Ελένη 
και  4. τη Μαρία.
2β. Ο Αντρέας Νικόλα Αθανάση είναι ελεύθερος.
2γ. Η Ευγενία Νικόλα Αθανάση παντρεύτηκε τον Νίκο από την Ελλάδα και απέκτησαν 
ένα παιδί τον Δημήτρη.

3. Οικογένεια Χρίστου Αθανάση
Ο Χρίστος Αθανάση Χρίστου νυμφεύτηκε δύο φορές. Την πρώτη φορά με τη Δέσποινα 
(αδελφή του Πρόσφυγα από το Κάρμι και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. α. τη Θεοφάνα, 
β. τον Γιάννη, γ. τη Χαρίτα και δ. τη Φρόσα. Μετά ξαναπαντρεύτηκε με την Ελένη 
Πολυκάρπου από τον Σύσκληπο και δεν απέκτησαν άλλα παιδιά.
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	Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΡΜΙΩΤΗ ΣΑΒΒΑ ΧΑΤΖΗΖΟΡΖΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΟΥ 1974.
	Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1974 ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΡΜΙΩΤΕΣ
	ΜΝΗΜΕΣ: ΟΙ ΠΙΟ ΘΛΙΒΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.
	Ο ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ ΜΟΥ ΣΤΟ ΚΑΡΜΙ ΚΑΙ Η ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΜΟΥ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΤΟ 1974
	Ο ΜΑΥΡΟΣ ΙΟΥΛΗΣ ΤΟΥ 1974. ΜΑΥΡΟ ΣΗΜΑΔΙ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ
	ΟΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΖΗΣΑ
	ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ΑΓΙΑ ΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΜΙΟΥ
	ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΜΙ

	ΜΕΡΟΣ Δ. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
	Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΡΜΙΩΤΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΙΣ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1964
	Η ΜΑΖΙΚΗ ΜΕΤΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΜΙΩΤΩΝ
	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΡΜΙΩΤΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ 1974
	Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ 38 ΚΑΡΜΙΩΤΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΠΟΥΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
	ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΑΣ ΟΓΚΟΛΙΘΟΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΚΑΡΜΙ
	Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΜΙΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΤΟΥ 1964
	ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΣΙΦΛΙΚΙ «ΦΟΥΝΤΖΙ» ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ ΤΟΥ
	ΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΡΜΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1963 - ΤΕΛΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1964
	ΔΥΣΒΑΣΤΑΚΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ ΓΟΝΑΤΙΖΕΙ ΤΟ ΚΑΡΜΙ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

	ΜΕΡΟΣ Ε. ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΜΙΟΥ
	ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΜΙΟΥ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 1 - ΜΙΧΑΗΛ ΑΒΡΑΑΜΙΔΗ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 2 - ΓΙΩΡΚΗ Χ’’ ΛΑΡΚΟΥ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 3. ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΙΗ ΝΤΟΡΖΗ ή (ΖΟΡΖΗ)
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 4. ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 5. ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΚΙΟΥ ΤΡΟΠΗ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 6. ΦΑΝΗ ΠΑΥΛΗ (ΓΕΡΟΦΑΝΗ)
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 7. ΔΗΜΗΤΡΑΤΖΙΗ ΣΠΑΝΟΥ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 8. ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΟΥΝΝΑΜΑ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 9. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 10. ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (ΒΟΣΚΟΥ)
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 11. ΣΑΒΒΑ ΦΛΟΥΡΗ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 12. ΚΩΣΤΑ ΦΛΟΥΡΗ (ΚΑΚΟΣ)
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 13. ΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ (ΑΣΠΡΗΣ)
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 14. ΝΙΚΟΛΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ.15. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΚΟΛΗ (ΚΩΦΟΣ)
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 16. ΓΙΩΡΚΗ ΦΛΟΚΚΑ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 17. ΠΙΕΡΗ ΚΩΣΤΗ ΤΣΙΗΤΗ (ΠΙΕΡΟΣ)
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 18. Χ’’ ΓΙΩΡΚΗ Χ’’ ΔΗΜΗΤΡΗ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 19.ΑΧΙΛΛΕΑ ΓΙΑΝΝΗ Χ’’ ΗΡΑΚΛΕΙΤΗ (ΧΙΛΛΗΣ)
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 20. ΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΙΛΛΗΣ)
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 21. ΝΙΚΟΛΑ ΝΤΑΡΡΟΥ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 22. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΤΡΑΖΑΜΗ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 23. ΚΩΣΤΑ ΛΙΑΤΣΟΥ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 24. ΚΥΠΡΗ ΤΣΑΓΓΑΡΗ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 25. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΚΑΙ ΧΡΥΣΤΑΛΛΟΥΣ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 26. ΦΥΛΑΚΤΗ ΠΑΠΑ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 27. ΦΥΛΑΚΤΗ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 28. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ (ΠΟΛΛΗ)
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 29. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΗ (ΟΝΤΕΤΣΙΗΣ)
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 30. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΟΤΣΙΩΝΗ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 31. ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ(Γεροδάσκαλος)
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 32. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΕΛΛΗΝΑ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 33. ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΝΕΖΗ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 34. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΧΑΤΖΙΗΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΝΝΑΜΑ (Κλειάτζιης)
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 35. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΧΑΤΖΙΗΜΟΡΦΑΚΗ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 36. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (ΤΣΙΑΪΤΑ)
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 37. ΣΑΒΒΑ ΧΑΤΖΙΗΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΣΑΒΟΥΡΗ)
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 38. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΖΟΥ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 39. ΣΟΦΟΥ ΦΙΡΦΙΝΗ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 40.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Χ’’ ΠΑΝΑΗ (Ττομπούλας)
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 41.ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 42. ΝΙΚΟΛΑ ΠΙΣΤΟΥ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 43. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΟΥΦΟΥ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 44. ΧΑΤΖΙΗΚΩΣΤΑΣ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 45. ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ)
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 46. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΥΣΑ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 47. ΧΑΤΖΙΗΜΑΡΚΟΥ ΧΑΤΖΗΛΑΡΚΟΥ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 48. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΣΙΟΥΡΤΗ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 49. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΗ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 50. ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΕΡΟΜΑΡΚΟΥ(ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ)
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 51. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ ΛΟΪΖΟΥ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 52. ΜΕΛΗ ΜΑΡΚΟΥ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 53. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΧΑΤΖΙΗΣΑΒΒΑ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 54. ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΙΗΧΡΙΣΤΟΦΗ (ΖΙΠΙΤΗΣ)
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 55. ΚΩΣΤΗ ΚΑΤΣΟΥΝΑΡΟΥ (από τα Φτέρυχα)
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 56. ΓΙΑΓΚΟΥ ΜΙΤΙΔΗ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 57. ΗΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (ΧΕΙΜΩΝΑ)
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 58. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΡΙΤΖΙΑ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 59. ΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΟΥΤΣΟΥ)
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 60. ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 61. ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΙΩΡΚΑΤΖΙΗ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 62. ΝΙΚΟΛΑΣ (ΠΕΤΡΟΣ) ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 63. ΚΩΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (ΜΑΣΤΡΕ ΚΩΣΤΗΣ)
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 64. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΕΪΤΑΝΗ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 65. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (ΤΤΟΟΥΛΗ) ΜΕΪΤΑΝΗ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 66. ΦΡΑΓΚΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 67. ΧΑΤΖΙΗΠΙΕΡΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 68. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΗ (ΜΠΑΡΙΛΕ)
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 69. ΚΩΣΤΗ ΠΑΪΚΟΥΣΙΗ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 70. ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΤΖΙΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ(Νυχτοπάτης)
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 71. ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΝΤΟΥΡΗ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 72. ΒΑΣΙΛΗ ΦΡΑΓΚΑ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 73. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΦΡΑΓΚΑ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 74. ΚΩΣΤΗ ΦΡΑΓΚΑ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 75. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΦΡΑΓΚΑ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 76. ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΠΟΛΛΥ (ΔΟΥΛΗΣ)
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 77. ΑΛΕΞΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΤΣΙΟΥΡΤΗ (ΠΑΡΟΥΚΚΟΣ)
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 78. ΚΥΠΡΗ ΦΑΟΥΤΑ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 79. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΖΩΤΤΟΥ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 80. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΗ (ΣΑΛΙΦΟΥΔΙΝ)
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 81. ΑΝΤΡΕΑ ΜΕΝΟΙΚΟΥ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 82. ΠΑΥΛΗ (ΠΑΥΛΑΝΑ)
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 83. ΗΡΑΚΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 84. ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 85. ΝΙΚΟΛΑ ΞΕΡΟΥ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 86. ΛΟΗ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΑΣ Χ’’ ΓΙΩΡΚΗ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 87. ΠΕΤΡΗ ΣΕΡΓΗ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 88. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 89. ΚΩΣΤΑ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 90. ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 91. ΛΑΡΚΟΥ ΧΑΤΖΗΛΑΡΚΟΥ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 92. ΠΑΥΛΟΥ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΗ(ΧΡΥΣΟΧΟΥ)
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 93. ΝΙΚΟΛΑ ΒΟΥΡΚΟΥ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 94. ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΦΤΕΡΟΥ
	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ αρ. 95. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ(ΤΖΟΙΛΙΑΡΗΣ)
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