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πnμένο της σύζυγο Νίκο Νικολάου, και τα επόμενα 3 χρόνια γέννησε τα δύο 
αξιολάτρευτά της παιδιά, τον Παύλο και τn Ρέβn. Πέρασε μfα ζωn γεμάτη χαμό

γελα, λύπες, αναταραχές, αλλά πάντα παρέμεινε εκεf, στnριγμα και βοηθός σε 

όλους. Ένας λαμπρός άνθρωπος, μία ΚΥΡ!Α, με αξιοπρέπεια και αγάπη προς σ· 

όλο τον κόσμο. Μετέτρεπε, με την αστεfρευτn της καλn διάθεση. τις aσχήμιες 

τnς ζωής, σε απλές καθημερινές και εύκολες υποθέσεις. Μία δραστήρια γυναίκα 

και πάνω απ· όλα μfα σωστή Επαγγελματίας. Κατόρθωσε να μεγαλώσει τα δύο 

της αγγελούδια, να τα βλέπει να αποφοιτούν. να κάνουν όνειρα, έστρωσε τον 

δρόμο, έδωσε τα εφόδια και έφυγε. 

τα λόγια είναι λίγα για να σας την παρουσιάσω. Με τις τόσες αρετές που είχε στις 

16/3/2010 την χτύπησε ύπουλα n βαρειά ασθένεια τnς Λευχαιμίας. 

Λευχαιμία, συμβατός δότnς, μεταμόσχευση. Στο άκουσμα τnς ανάγκης για μια 

στάλα αίμα που θα έδινε τnν ελπίδα που έφτασε σε όλο το μήκος και το πλάτος 

τnς Κύπρου έδωσαν όλοι το παρόν τους. Πέραν από τους συγγενείς, οι χωριανοί, 

οι συνάδελφοι, aπόμακροι συγγενείς από χωριά των παππούδων και του γενεαλο

γικού δέντρου, φίλοι, γνωστοί και άγνωστοι. Η δοκιμασία της Αιμιλίας συγκίνησε το 

παγκύπριο. Όμως δεν ήταν γραμμένο να σωθεί. Ο Θεός την καλούσε κοντά του. 

Ακριβώς στους 6 μnνες στις 16/9/2010 άΦnσε τα εγκόσμια και εμάς, να tn 
θυμούμαστε πάντα! 

Χρίστος Αποστόλου 
1919-2010 

τnς Ανθnς nέτσα-Σαββίδου 

Οι θύμησες τnς Κυθρέας δεν μπορούν παρά να περιλαμ

βάνουν και τον «Χρίστο τον κασάπη» που παρέα με την 

γuναfκα του Παρασκευή, διατηρούσαν χασάπικο στο 

κρεοπωλείο της Κuθρέας, στο κτίσμα της Φανερωμένης. 

Εκεί ... nou τα πάντα σκεπάζει ο μεγάλος πλάτανος. Εκεί ... 
και το καφενείο του Ανδρέα του nαυλή και το περιβόλι 

τnς Φανεpωμένnς, τα νερά του κεφαλόβρυσου εκεf .... n 
χαραή. 

ο Χρίστος ήταν γιός του Σάββα του κασάnn από το Έξω 

Μετόχι και της Παναγιώτας - του Χριστόφορου Ζαμπάκκου 
και τnς Καλισθένης. Αδέλφια του ο Αντωνής που παντρεύτηκε στην Τύμπου. ο 

Γιώργnς που παντρεύτηκε στο Νέο Χωρίο, ο Αντρέας, ο γνωστός Παντρής ο 

εύθυμος καφετζιής της Καμάρας, n Καλλισθένn (παντρεμένη με τον ττοουλάκn 
του Θεοκλή> και η Ειρήνη ιnεποω nou παντρεύτηκε τον Στυλλή Κοκκfνn. 
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