
H Aννού Σοφοκλέους με μέλη της οικογένειάς της
Μια φωτογραφία του 1929

της Αντρούλας Παναγή-Ρουσιά

Από αριστερά: Η Χρυσάνθη γυναίκα του γιού της Αννούς Κώστα, ο γιος της
Χρίστος Σιόρρης ή Χωραϊτης και η γυναίκα του Ναυσικά Κάλβαρη-Σοφοκλέους,
η μοναδική κόρη της Αννούς, Αφροδίτη Σοφοκλέους-Γρίβα που κρατά στην
αγκαλιά της τον γιό της Τάκη Γρίβα. Ακολουθεί η Αννού Σοφόκλη Χατζηχριστο-
δούλου, δίπλα της η νύφη της η Αντριανού και μετά ο άντρας της Παναγής, γιός
της Αννούς. Η Αντριανού κρατά την κόρη της Αννίκα Παναγή Σιάλου.

Καθήμενα τρεις από τους γιους της Αννούς, ο Λεοντής (στην Αγγλία), ο Γιώρ-
γος και ο Κώστας (Σιόρρης) άντρας της Χρυσάνθης και μπροστά του ο εγγονός
της Σοφοκλής, από το γιο της Παναγή και την Αντριανού. 

Η Αννού από την οικογένεια του Κύρτα και ο Σοφόκλης Χατζηχριστοδούλου
και οι δυο από τη Χαρδακιώτισσα, παντρεύτηκαν κι έκτισαν το σπιτικό τους
στους Χατζηπιερήδες, συνοικία της Χαρδακιώτισσας κοντά στο ξωκκλήσι του
Αη Γιώρκη τους Μάντουδους. Απόκτησαν εννιά γιους και μιά κόρη. Παρόλο
που ο Σοφόκλης ήταν πλούσιος κτηματίας (εκτός από την περιουσία του στην
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Κυθρέα είχε και κτήματα στην Κλεπίνη της επαρχίας Κερύνιας, στην τοποθεσία
Βούρκαρης) τα οκτώ από τα δέκα παιδιά του ξενητεύτηκαν σε κάποιο στάδιο
της ζωής τους. Οι δύσκολες συνθήκες της ζωής στην Κύπρο στις αρχές του 20ού
αιώνα ή και το ανήσυχο πνεύμα τους τους έστειλαν να αναζητήσουν καλύτερη
ζωή στην Αγγλία και την Αμερική. Οι μόνοι που δεν ξενιτεύτηκαν ήταν ο Πανα-
γής και η Αφροδίτη. 

Τα δέκα παιδιά του Σοφόκλη και της Αννούς ήταν:

Παναγής Σοφοκλέους: παντεύτηκε την Αντριανού Μιχαήλ. Παιδιά τους οι
Σοφοκλής, Ξενούλα Μιχάλη-Καρεκλά (γονείς του Δημάρχου Κυθρέας δρα Πέ-
τρου Καρεκλά), Άννα Σιάλου, Λέλλα Μικαίου, Αντρέας Παναγή.

Χρίστος Σοφοκλέους Σιόρρης: παντρεύτηκε τη Ναυσικά Κάλβαρη, δασκάλα
από τη Λευκωσία. Παιδιά τους η Αθηνά-Τούλα Ιερωνυμίδου και η Άννα-Τζένη
Δημητρίου.

Κώστας Σοφοκλέους, δίδυμος αδελφός του Χρίστου: παντρεύτηκε τη Χρυ-
σάνθη Αθανασίου Ταλιαδώρου από τη Χρυσίδα. Παιδιά τους η Σοφούλα Κώστα
Τσιάρτα, η Αννίτσα Ρένου Κυριακίδη, ο Θάσος Σοφοκλέους και η Μαίρη Σοφο-
κλέους-Παπά.

Χρυσανθής: παντρεύτηκε Ελληνοαμερικανίδα και απέκτησαν την Άννα και
το Γιάννη.

Αφροδίτη: παντρεύτηκε τον Κώστα Γρίβα και απόκτησαν το Σοφοκλή Γρίβα,
την Άννα-Τζένη Συμεωνίδου, την Ήβη Αντρέα Κουτσιουπή και τον Τάκη Γρίβα.

Δήμος Σοφοκλέους: παντρέυτηκιε τη Μερόπη και απόκτησαν το Σοφοκλή,
τη Μαρίτσα, το Χριστόδουλο (Ρουσιά), τον Αντρέα, το Χριστάκη, την Αννίκα, τη
Σωτηρούλα και τη Δέσποινα.

Μιχάλης (Χατζηππαρτής): Παντρεύτηκε την Αννίκα από την Αναφωτία. Παι-
διά τους: Προκόπης, Ελενίτσα, Λίντα, Παύλος.

Λεοντής: παντρεύτηκε Αγγλίδα και απόκτησαν τον Αντρέα και την Άννα.

Γιώργος: παντρεύτηκε Αγγλίδα και απόκτησαν την Άννα, το Μιχάλη, το
Γιώργο τη Μαρία και τον Αλέξη. 

Κυριάκος: παντρεύτηκε Ελληνοαμερικανίδα και απόκτησε δύο παιδιά. Όταν
αργότερα επαναπατρίστηκε παντρεύτηκε σε δεύτερο γάμο τη Βαθούλα Παπα-
μυρμήγκη από τη Καμάρα και έκτισαν λίγο πριν από την τούρκικη εισβολή το
σπιτικό τους στο έμπα της Κυθρέας. Και οι δύο υπήρξαν, δυστυχώς, τραγικά
θύματα (αγνοούμενοι) της τούρκικης λαίλαπας.
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