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Πάντοτε πρόσχαρο, ευγενικό, τον συναντούσες σε κοινω

νικές συνάξεις των Κυθρεωτών συνοδεύοντας τnν κυθρε

ώτισσα σύζυγό του Ανθούλα. Μισός Κυθρεώτnς <ο πατέ

ρας του nταν Χρυσιδιώτnς, από τnν γνωστn οικογένεια 

των ΤσικκάδωνJ διατηρούσε πάντα δεσμούς με τnν κωμό

πολιl μας. Στο Σαράγειο, το σπίτι του «Κουττουπιl», δίπλα 

στο σπίτι του Σ. Συμεωνίδπ, όπως και το αλετράδικο του 

Σάββα Στυλιανού (ΑλετράρnJ λίγο πιο κάτω ανnκαν κάπο

τε στον πατέρα του, γνωστό έμπορα τnς Λευκωσίας. 

Γεννnθnκε στις 10 Αυγούστου 1931 στn Λευκωσία. Γονείς 
του ο Αντώνnς Χριστοδούλου από τnν Χρυσίδα τnς Κυθρέας και n Ιφιγένεια 
Χαμπουλλίδου από τn Λευκωσία. 

Οnστέρας το σ Αντώvnς, ψιλοπpόοδος με αvιlουχο ιivεul-la κατόΦερε να εξα
πλώσει τις επιχειρnσεις του μέχρι τnν Αλεξάνδρεια τnς Αιγύπτου. Η μnτέρα του 

Ιφιγένεια, πρότυπο Ελληνίδας μάνας, μορφωμένη, με nθικές αρχές, ανέθρεψε τα 

δύο παιδιά τους Ήβn <ΚισσονέργnJ και Αιμίλιο με τα Ελληνοχριστιανικά ιδεώδn. 

ο Αιμίλιος από παιδί Πταν ευσυνείδητος και Φιλομαθnς, με ιδιαίτερη αγάπn στn 

μελέτn τnς Ελλnνικnς ιστορίας και τnν ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων. Φοίτn

σε αρχικά στο Δημοτικό σχολείο «Ελένειο» και στn συνέχεια στο Παγκύπριο 

Γυμνάσιο από όπου αποφοίτησε με άριστα. Ακολούθησαν σπουδές στnν Αθnνα, 

στnν Ιατρικn Σχολιl του Πανεπιστημίου Αθnνών στnν ειδικότητα του Οδοντιά

τρου, απ' όπου αnοΦοίτnσε με βαθμό «Λίαν Καλώς». 

Κατά τn διάρκεια του Απελευθερωτικού Αγώνα 1955-59, Φοιτnτnς στnν Αθnνα, 
με τnν ιδιότητα του αντιπροέδρου τnς ΕΦΕΚ μετείχε ενεργά στον Αγώνα. Μαζί με 

άλλους Κύπριους με ειρηνικές διαδηλώσεις πρόβαλλαν το εθνικό μας θέμα. Με 

υπομνιlματα ζητούσαν από Έλλnνες aξιωματούχους, βουλευτές και ξένους 

αντιπροσώπους τn συνδρομιl τους για τnν εnίλυσn του εθνικού προβλιlματος και 

τnν ένωσn τnς Κύπρου με τnν Ελλάδα. 

Μετά τnν ανεξαρτnσία, έρχεται στnν Κύπρο και εργάζεται αρχικά ως ιδιώτnς οδο

ντίατρος στn Λευκωσία και στn συνέχεια στnν Εθνικn Φρουρά, στο Υγειονομικό, 




