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το 1919 ο Γιώργος Ψαράς τπς οικογένειας Χ" Ττοφαριi από τπ Βώνπ παντρεύεται 
τπ Βασιλικιi Ιωάννου τπς οικογένειας Σαουριi από τπ Συρκανιά τπς Κυθρέας. 

Αμέσως μετά το γάμο τους, π Βασιλικιi μένει έγκυος και ο Γιωρκιiς, για να μπο

ρέσει να εξασφαλίσει "τα προς το ζπν", μεταναστεύει στπν Αμερικιi, προτού καν 

δει το όμορφο κοριτσάκι που θα ερχόταν στον κόσμο τρείς μιiνες μετά τπν ανα

χώρπσιi του. Η Στυλιανιi, έτσι ονομάστπκε το κοριτσάκι, γεννιiθπκε στις 20 
Αυγούστου του 1920. 

Μεγάλωσε χωρίς τπ θαλπωριi του γονιού, χωρίς καν να γνωρίσει τον πατέρα τπς, 

ο οποίος μέσα στπ βιοπάλπ και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στπν ξενιτειά, 

σύντομα ξέχασε τπ γυναίκα του, ακόμα και το νεογέννπτο παιδί του. Γράμματα 

έΦταναν πολύ αραιά, Ικάθε 2-3 ri και 4 χρόνια!!) και οικονομικιi ενίσχυσπ σχεδόν 
καθόλου. 

Η νεσριi μπτέρα με τπ βοιiθεια των δύο aνύπαντρων αδερφών τπς, τπς Ελένπς 

και τπς Μαρίτσας, ανέλαβε εξ ολοκλιiρου το μεγάλωμα τπς μικριiς Στυλιανιiς. 

Δούλευαν και οι τρεις τους στον αργαλειό όπως οι περισσότερες γυναίκες τπς 

γειτονιάς τους τπν εποχιi εκείνπ, υφαίνοντας σεντόνια, πετσέτες και όλων των 

ειδών τα προικιά που έπρεπε να έχουν οι κοπέλες τότε στnν προίκα τους για να 

παντρευτούν και τα πουλούσαν στους εμπόρους τπς χώρας και στους πραμα

τευτάδες που περιόδευαν τα χωριά. 

Μπόρεσε έτσι π μάνα-Βασιλικιi να μεγαλώσει το κορίτσι τπς και να το στείλει στο 
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Δπμοτικό σχολείο του χωριού τους. Οι δάσκαλοι, ενθουσιασμένοι με τπ μικριi 

Στυλιανιi συμβούλευαν τπ μπτέρα να τπν στείλει στο «ανώτερο» σχολείο, πράγ

μα που δυστυχώς δεν μπορούσε να γίνει γιατί τα οικονομικά τους ιiταν πολύ 

περιορισμένα. 

Αντ' αυτού λοιπόν και με τπν βοιiθεια του εξάδερφού τπς καπάταπ. γνωστού 

καταστπματάρχπ στπ Λευκωσία. που ι'ιδπ διέθετε δωμάτια για ενοικίασπ στο σπίτι 

του στπν καρδιά τπς Λευκωσίας στον Αγ. κασσιανό, ιiλθαν μάνα και κόρπ στπ 

Λευκωσία και εξασφάλισαν στέγπ, με κύριο σκοπό τπν εκπαίδευσπ τπς Στυλιανιiς 

στπ ραπτικιi. 

Μετακομίζουν στπ Λευκωσία και αρχίζει γι'αυτές μια νέα ζωιi. Έτσι, π Στυλιανιi 

σε πλικία μόλις 14 χρονών αρχίζει μαθιiματα ραπτικιiς στπ γνωστιi και φπμισμέ
νπ μοδίστρα τπς «χώρας», τπν Πολυξένπ. Η ζωιi κυλά ιiσυχα για δυο τρία χρόνια 

ακόμα, με τις δυο γυναίκες να προσπαθούν να προσαρμοστούν στο νέο αυτό 

κόαμο, στα τόσο διαφορετικά από τπν κλειστιi κοινωνία του χωριού τους δεδο

μένα. μέχρι που π προξενnτρα έρχεται να τις αναστατώσει και να τις βάλει σε 

σκέψεις .... 
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ο Θεόδωρος, ο ωραίος και πλούσιος δευτερότοκος γιός του Κωστn Κυριάκου γνω

στού ως Τταντn, ιδιοκτnτη των ομώνυμων Λουτρών της Λευκωσίας, στέλλει προ

ξένια στη μικριl Στυλιανn. Μεγάλη η τύχη που ανοίγεται ξαφνικά μπροστά της! 

Ανnσυχος εκ φύσεως και aτίθασος ο γιός του κ. τταντn και της Χρυσταλλούς, 

μόλις είχε γυρίσει από πολύμηνο ταξίδι στο εξωτερικό. Με το που είδε τη Στυ

λιανn να μπαινοβγαίνει στο σπίτι ακριβώς απέναντι από το δικό τους, ξετρελά
θηκε. Εξομολογιiθηκε τον έρωτά του στη μάνα του, που την βριiκε σύμμαχό του, 

αφού κι αυτn γνώριζε τη νεαριl γειτόνισσά τους και την ενέκρινε για γυναίκα του 

γιού της. Δεν έχασαν καιρό, έστειλαν αμέσως nροξενιlτρα στην κα Βασιλικού η 

οποία με μεγάλη χαρά καλοδέχτηκε τα μαντάτα. 

Οι aρραβώνες έγιναν Πέμπτn, όπως φαίνεται και από την αγγελία, στο πατρικό 

σπίτι της νύφης, στη Συρκανιά της Κυθρέας. Παντρεύτηκαν τον Ιούνη του 1938 
και πριν καλά-καλά περάσουν 10 χρόνια είχαν ιlδη δημιουργιlσει μια όμορφη 
οικογένεια με 4 χαριτωμένα παιδάκια, τον Κωστάκη, την Αντρούλλα, τον Κούλ
λn και την Ελενα. 

Η νέα οικογένεια μαζί με τη γιαγιά Βασιλικού και τις aνύπαντρες αδελφές της ζεί 

πλέον στη Λευκωσία, στην ενορία του Αγίου Κασσιανού. ο Θεόδωρος ασχολείται 

με το εμπόριο και η Στυλιανn στο σπίτι να μεγαλώνει με τn βοnθεια των τριών 

γιαγιάδων τα παιδιά τnς. τα χρόνια περνούν και τα παιδιά μεγαλώνουν. Το 1964 
με την έναρξη των δικοινοτικών ταραχών π οικογένεια αναγκάζεται να φύγει από 

τον Άγιο κασσιανό και να κατοικnσει στον Άγιο Αντρέα. Οι δεσμοί της οικογέ

νειας με τnν Κυθρέα συνεχίζονται και έvu από τα παιδιά της, ο Κούλλnς, 

παντρεύεται την Ελένη, τnν μικρότερη κόρη του δασκάλόυ Αντρέα Τσιάρτα από 

την πάνω Κυθρέα. 

ο μεγάλος γιός τους Κωστάκης παντρεύτηκε στην Αγγλία όπου ζει με τη γυναί

κα του Kathleeη, την κόρη και τα δύο εγγονάκια τους. 

Η Αντρούλλα παντρεύτηκε τον Άρη Μιχαηλίδη, έχει δυο παιδιά, τη Στυλιανn και 

το Χάρη και έχουν 2 εγγόνια. 
Ο Κούλλης παντρεύτηκε τη Λένια Α. Τσιάρτα από την Κυθρέα, απέκτησαν τρία 

παιδιά, το Θεόδωρο, την 'Αντρη και τον Μάρκο και έχουν 4 εγγόνια. 
Η Έλενα παντρεύτηκε τον Λάκη Μακρίδη και απέκτησαν τρία παιδιά: Την Αλεξία, 

τον Ζαχαρία και τον Στέφανο. 

ο Θεόδωρος Κυριακίδης στάθηκε ένας πολύ καλός πατέρας για τα παιδιά και τα 

εγγόνια του, το ίδιο και η κα Στυλιανn. ο Θεόδωρος έφυγε στα 73 του χρόνια το 
1980. Σnμερα στη ζωιl βρίσκεται μόνο π κα Στυλιανn απολαμβάνοντας αμέτρητη 
ογάπη από παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα ... 




