
Η οικογένεια του Κολόβαττου
της Ανθής Πέτσα-Σαββίδου

Ο Μιχαλάτζιης ο Κολόβαττος και η γυναίκα του Κα-
λομοίρα με ρίζες από την οικογένεια του Θεοτοκίτη
Παπατσιαρτζιάζη κατοικούσαν στα σύνορα της εκκλη-
σίας της Αγίας Μαρίνας, στο γνωστό «σπίτι του Λογγί-
νου». 

Η Καλομοίρα ήταν αδελφή του Πογιατζιή, της  Αν-
νετούς Μιλτιάδη Κολίτση, της Ζωής Νικολαΐδου, της
Αθηνάς Τσινώντα (Παλαίκυθρο), της Ελένης, μητέρας
του Αντώνη Βαφειάδη – του Αρτζιατή). 

Παιδιά του Μιχαλάτζιη και της Καλομοίρας οι: 

Νικολάτζιης που παντρεύτηκε την Αννού του Βα-
σίλη (παιδιά Μιχάλης, Αντρέας, Λούλλα (Μαϊμάρη) και
Βασιλική.

Αντρέας που παντρεύτηκε την Ευαλλού κόρη της
Ελεγκούς του Ιγνάτιου. Μοναχοκόρη τους η Αίγλη, σύζυγος του Παναγιώτη Σω-
τηρίου από την Χρυσίδα. Παιδί της Αίγλης και του Παναγιώτη η Άντρη. 

Πολύδωρος (Πουλλίκας) παντρεμένος με τη Μαρουλλού. Παιδιά τους η Ηρώ,
η Δεσποινα, η Νίτσα (η οποία πέθανε 16 χρονών), ο Πανίκκος ο γνωστός οδο -
ντογιατρός, ο Αντρέας (Τσιανάκκας), ο Μιχάλης (Ασπρής) και ο Γιώργος. 

Γιώρκος παντρεμένος με την Ολυμπία (Ολυμπικκού) κόρη της Ευφροσύνης.
Παιδιά τους ο Αντρέας (Ικκής), ο Αντωνάκης (Κουρμουζής), ο Χριστάκης (Κρα-
σιάς), ο  Μιχαλάκης, ο Μεμνής, ο Νικολάτζιης και η Ολβία. 

Μαρή γυναίκα του Χρίστου Λογγίνου, παιδί ο Άγις.

Ευανθία γυναίκα του επίσης κυθρεώτη Μιχαήλ Ανδρονίκου. Η Ευανθία, Αρ-
σακειάδα, υπήρξε διευθύντρια του 2τάξιου Παρθεναγωγείου Αγίας Μαρίνας Κυ-
θρέας και ο σύζυγός της την ίδια περίοδο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου
Αγίου Ανδρονίκου. Παιδιά τους η Χρυσή που πέθανε σε νεαρή ηλικία, η Κική, η
Ηρώ και η Νέλλη.

Χριστάκης πήρε το επίθετο Βατάκης, γυναίκα του η Δήμητρα. Έκαμαν τρία
παιδιά τα οποία έχασαν σε βρεφική ηλικία.

Ο Μιχαλάτζιης ευτύχησε να δει τρία από τα παιδιά του, τον Χρίστο, την Ευαν-
θία και τη Μαρή, δασκάλους. Τρία από τα αγόρια, ο Γιώρκος, ο Αντρέας και ο
Πο λύδωρος, κατοικούσαν στο Σαράγιο και διέθεταν στην υπηρεσία των Κυθρε-
ωτών, διαχρονικά μέσα συγκοινωνίας (άμαξα, καπριολέ, αυτοκίνητο) μάλιστα ο
Αντρέας το αυτοκίνητό του βάφτισε «Η καταστροφή της Κύπρου». Ο Αντρέας και
ο Πολύδωρος είχαν επίσης δικά τους μπακάλικα συνεχόμενα με τα σπίτια τους,
ο δε Γιώρκος ήταν κρεοπώλης. Άξιος αναφοράς επίσης ο εγγονός του Μιχαλάτζιη
Αντρέας Μιχαηλίδης, ο γνωστός Ικκής πετυχη μένος επιχειρηματίας στον τομέα
των μέσων συγκοινωνίας Κυθρέας-Λευκωσίας και ισχυρός παράγοντας στην
εκάστοτε κοινοπραξίες αυτοκινήτων της Κυθρέας. 

Αξίζει επίσης να αναφερθεί πως το προσωνύμιο Ικκής το χρωστούσε στην
αδελφή της γιαγιά του Ζωή Παπατσιαρτζιάζη, η οποία επέμενε να τον μάθει να
μετρά στην τουρκική γλώσσα και πάντα σκόνταφτε στον αριθμό 2 (ικκί).

Οι απόγονοι του Μιχαλάτζιη και της Καλομοίρας φέρουν το επίθετο Μιχαη-
λίδης. 

Πληροφορίες  και φωτογραφία από  Βασιλική Μιχαηλίδη και Πόπη Μιχαηλί-
δου-Μωυσέως.    


