




Νικόλαος και Παναγιώτα Πόντου εις μνήμη των γονέων και αδελφιών τους €200
Γιάννης Μίθυλλος εις μνήμη των γονέων του €150
Πολύβιος Γεωργίου, απόδημος στις ΗΠΑ, εις μνήμη των γονέων του US$150
Αντρέας Γεωργίου, απόδημος στις ΗΠΑ, εις μνήμη των γονέων του  
Χρίστου (Μάρκου) και Κατερίνας Γεωργίου US$120
Σωματείο «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ», εις μνήμη όλων των αποβιωσάντων Νιοχωριτών €120
Κώστας και Λένια Ζερβού εις μνήμη των γονέων τους και των αδελφιών τους Κώστα Λαμπρία  
και Ευανθίας Παναγή Ζερβού €100
Σωτήρης Ρωτός, απόδημος στις ΗΠΑ εις μνήμη των γονέων του Ιωνά και Ευφροσύνης Ρωτού €100
Αντρέας και Μαρία Νικολαΐδου εις μνήμη Χριστοφή και Αναστασίας Βακανά και Χριστόδουλου  
και Καλλιόπης Χριστοδούλου €100
Κώστας και Χαρούλα Σγουραλή εις μνήμη Αντρέα και Ελένης Βρακά €100
Κώστας και Σταύρος Λαμπρίας εις μνήμη των γονέων τους και του αδελφού τους Πάνου Λαμπρία €100
Κώστας Δημ. Κούννος εις μνήμη των γονέων του €100
Κώστας και Ρούλα Φελλά εις μνήμη των γονέων τους €70
Νίτσα Τσιάρτα-Καλογήρου εις μνήμη των γονέων της Κώστα και Σοφούλας Τσιάρτα €50
Έλλη Φελλά Ελευθεριάδου εις μνήμη του πατέρα της Σάββα Φελλά €50
Αντρέας και Μαρία Καϊάφα εις μνήμη του γιου τους Χρίστου €50
Βάσος Ανδρέου εις μνήμη των γονέων του Ανδρέα και Ιωάννας και του αδελφού του Τάκη Ανδρέου €50
Παναγιώτης Νικ. Πίτσιλλος εις μνήμη των γονέων του €50
Πέτρος Κυριακίδης εις μνήμη των γονέων του €30
Bάσος Καγκελάρης εις μνήμη των γονέων του €20

Εισφορές

Όσοι επιθυμούν να κάνουν εισφορά μπορούν να επικοινωνούν με τον κοινοτάρχη και τα μέλη 
του Κοινοτικού Συμβουλίου. Επίσης, για διευκόλυνση παρατίθεται ο αριθμός λογαριασμού 
του Κοινοτικού Συμβουλίου στην Τράπεζα Κύπρου.
Αρ. λογαριασμού: 357025125741   Iban: CY60002001950000357025125741   SwIfΤ/BIc: BCYPCY2N



















Η ΕΚΔΟΣΗ

Στο βιβλίο καταγράφεται η ιστορία 
του κοιμητηρίου του Νέου Χωρίου, 
βάσει αρχειακών τεκμηρίων, σε συν-
δυασμό με προφορικές μαρτυρίες 
από εκτοπισμένους κατοίκους της 
κοινότητας, τον Τύπο της εποχής και 
από επιτόπια έρευνα των συγγραφέ-
ων. Η έκδοση περιλαμβάνει τέσσερα 
παραρτήματα, α) Μητρώο ευρεθέ-
ντων τάφων, β) Σύντομα βιογραφικά 
ταφέντων, γ) Στατιστικά στοιχεία 
κοιμητηρίου και δ) Κατάλογος ταφέ-
ντων από προφορικές μαρτυρίες. Η 
έκδοση εμπλουτίζεται από σπάνιες 
φωτογραφίες που παραχώρησαν 
εκτοπισμένοι κάτοικοι της κοινότη-
τας, καθώς και απόδημοι Νιοχωρί-
τες. Από τις επιτόπιες επισκέψεις 
των συγγραφέων στον χώρο του κοι-
μητηρίου εντοπίστηκαν 96 ταφές, 
με την πρώτη το 1947 και την τελευ-
ταία το 1973. Φυσικά, οι ημερομηνί-
ες αυτές δεν είναι απόλυτες αφού 
είναι βέβαιο ότι έχουν χαθεί αρκετοί 
σταυροί, ενώ η βόρεια πλευρά είναι 
εντελώς ανεξερεύνητη λόγω ύπαρ-
ξης τεράστιου όγκου χωμάτων που 
εναποτέθηκε εντός του κοιμητηρίου 
από χωματουργικές εργασίες που 
εκτελέστηκαν στο διπλανό οικόπε-
δο. Ακόμα και σήμερα σώζεται το 
περιτοίχισμα της βόρειας, δυτικής 
και ανατολικής πλευράς, καθώς και 
η τοιχοποιία του βοηθητικού οικήμα-
τος στη βορειοανατολική πλευρά. 

Πρόκειται για πρωτότυπη επιστη-
μονική εργασία, πρώτη στο είδος 
της στην κυπριακή βιβλιογραφία, 
η οποία έρχεται να προσθέσει στη 
μελέτη της τοπικής ιστορίας, αλλά 
και στην εκκλησιαστική ιστορία της 
Κύπρου. Με την έκδοση αυτή το 
Κοινοτικό Συμβούλιο επιθυμεί να 
αποτίσει φόρο τιμής στους Νιοχω-
ρίτες που αναπαύθηκαν στον χώρο, 
αλλά και να συμβάλλει επιστημο-
νικά στην ανάπτυξη της ιστορικής 
μελέτης των κατεχόμενων κοινοτή-
των και όχι μόνο. 































οδοιπορικο









































ΠΡΟΣΩΠΟ





Ο κλασικός αθλητισμός με τραβά, 
μου αρέσει, το ατομικό άθλημα είναι 
πιο ανεξάρτητο και η επίδοσή σου 
εξαρτάται αποκλειστικά από σένα.
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A ναδημοσιεύουμε στη 
Νιοχωρίτικη Φωνή ένα 
ακόμη πολύ ενδιαφέρον 

κείμενο του φιλολόγου Γεωργίου 
Ι. Χατζηγεωργίου, που δημοσιεύ-
θηκε στο περιοδικό Λαογραφική 
Κύπρος, στο τεύχος 13 του Ια-
νουαρίου-Απριλίου 1975. Σε αυτή 
τη δημοσίευση ο Χατζηγεωργίου 
ασχολείται με την ελαιοκαλλιέρ-
γεια στο Νέο Χωρίο. Η συγκομιδή 
ελαιοκάρπου και η παραγωγή 
ελαιολάδου και άλλων προϊόντων 
ήταν στο Νέο Χωρίο από τις πιο 
σημαντικές γεωργικές δραστηρι-
ότητες της κοινότητας. Δημοσι-
εύουμε το κείμενο αυτούσιο χωρίς 
καμία παρέμβαση, πλην της μετα-
τροπής από το πολυτονικό σύστη-
μα στο μονοτονικό και εκσυγχρο-
νισμό της ορθογραφίας. Το πρω-
τότυπο κείμενο συνοδεύεται από 
τέσσερις φωτογραφίες, οι οποίες 
απεικονίζουν διάφορες εργασίες 
στον ελαιώνα και εντός του ελαιό-
μυλου. Αντ’ αυτών δημοσιεύουμε 
μία σύγχρονη φωτογραφία του 
ελαιόμυλου του Νέου Χωρίου. Στο 
επόμενο τεύχος θα ακολουθήσουν 
και άλλα λαογραφικά του Νέου 
Χωρίου Κυθραίας που δημοσιεύ-
θηκαν στη Λαογραφική Κύπρο.

1 Από τα «Γλωσσικά και Λαογρα-
φικά του Νέου Χωρίου (Κυθραίας) 
Κύπρου», που βραβεύτηκαν (1973) 
από τη «Γλωσσική εν Αθήναις Εται-
ρεία», Ακαδημία Αθηνών

Γλωσσικά και Λαογραφικά 
Νέου Χωρίου Κυθραίας1

ΕπιμΕλΕια: απΟΣΤΟλΟΣ Γ. ΚΟΥΡΟΥπαΚΗΣ

αΦιΕΡΩμα
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Θύμησες του χωριού μας
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Φωτογραφήματα





Φωτογραφήματα
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