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.

ως ιστορικος συγγραφεας
Νομικο~

εκ

των

πλεον δρnοτηριων

-

εξησκησε την δικηγοριαν μεχρι του θονοτου

του

λογοτεχνη~ απο των πρώτων πνευμn

-

διCΊτριβο~ και βιβλιο

ειχε μεσο του την αι

σθησιν του πλούτου κcιι τη~ ομορφιnc, τη~
Κυπριοκη~ ιοτοριος

τη~ ιστοριος της πο

τικων εκδηλωοεων του κnι συγγροφευ~ νο

τριδο~ του. κcιι οπό την αγάπην του δι· ου

μικών

κοινωνιολογικων και ιστορικων βιβλι

την εκολλιεργησε το έντονον και βαθύ μεσα

ων

Κυπριο~

του ιστορικον οτοιχειον διό

ο

(1903-1978)

Αχιλλευc,

Κ

Αιμιλιονιδη~

κοτελιπε πλουσιον και πολυ

μορφον εργον περι της Κυπρου προ παν

τός

Και το δημοσιευμοτο του εις τον τοπι

κον τυπον (της Λευκωσίας

Αθηνών

ολλο κnι των

ιδιως της Αθηναικής εφημεριδο~

"ΕλείJθερον Βημοη

η οποιο κοτεχωρει ει~

βιου κοι κοτο

πολλοίJ~ τρόπου~
Κοτcι τον ονωτερω Κυρρnν (σ

10

του

ανατυπου). η εποχη που επί τριετιαν ο Αιμι

λιανίδης ητο εξοριστος

( 1931-1933)

γνωστό συμβοντο της

Κυπριακη~ εξεγερ

σεω~

των χρόνων

εκεινων

-

διό το

ήτο γενικος

την ο· σελίδα των φυλλων της το ορθρο και

γραμματευς της Εθναρχίας "η ενδοοκόπη

τος aνταποκρίσεις του) ειναι πολλο

σι~ τον εσrρεψε στις πηγε~ της Κυπριnκης

συνερ

γοσιαι του ευρισκονται εις το Αθηναικον πε

ιστοριο~ κοι στην οξιοποιηση των ιστορικών

ριοδικον "Νέο Εστιοη κcιι ουτω καθ· εξη~

ποροδοσεων τη~ πατρίδος μας στο λογοτε

Πα ντου και διεθνω~

χνικο επίπεδο

- διαθετε

πλουσιωτοτην

Κοτω αηό την βιωση της νέ

μόρφωσιν και είχε γνωριμιο~ πολλός με επι

ο~ σκλαβιάς της πατρίδος του

που εντάθη

στημονο~ και συγγροφει~ εκτό~ τη~ νησου

κε

Αιμιλιανίδης

-προεβολεν εις τον έντυπον λογον την Κυ

μεταθέτει

προ και του~ ελευθερωτικου~ της αγώνα~

ιστορικες τυχες της Κυπρου κοτα τον Με

στοχον δια βιου του ολου εργου του και της

σαιωνο κcιι την Τουρκοκροτιο

ολης ενθέρμου ποντοτε και ολοκληρωτικης

ες οντλει θεμοτο γιο να εκφροσει μεσω ου

προσφορά~ του

των

Εισογωγικως πολύτιμος είναι η περι του

με

την

πολμεροκρατιο
το

βλέμμα

ο

προς

το

nισω.

στι~

οπο τις οποι

την διαμαρτυρία του γιn τη συγχρονη

εθνική μας καταπίεση και δυναμισμο"

Κω

εργου ουτου και της εν γένει βιβλιογροφιος

συνεχιΖ:ει

του ειδική εργασία του συμπολίτου του κ

οπο την εθνικη του ιστορία

Κώστα Ν Κυρρη του Ιδρυμοτος Επιστημονι

τοιο βαθμό την ανάπλαση τη~ ατμόσφαιρας

κών ερευνών Κύπρου «Ο Κυθρεώτης λόγι

και των βοσικων κάθε φορο ιστορικών ρευμο

ος Αχιλ Κ

1903-1978». δημο
σιευθείσα εις τον αριθμό 5 του περιοδικου
«Ελεύθερη Κυθρέαη - εξεδοθη και εις

των και ιδιορρυθμιών»

ανάτυπον

ιστορικών διηγημοτων υπο τον τιτλον «Πολιο

Αιμιλιονίδης

Χρήσιμο στοιχειο περι του Αιμιλι

Κύπρος»

θηγητής Φοίδων Κ

βιβλίον

Αθηναικήν

εφημερίδα

σμοςη Τετορτη~

«Ελευθερος

Κο

Εινοι χοροκτηριστικόν τη~ προσφορο~
του Αιμιλιονίδου οτι η α· δημοσιευσίς του

1924

Α Βρετου του έτους

είναι λογοτεχνικη ανάπτυξις στοιχειου

οπο το μακρυνόν παρελθόν της νησου

μιαν σημcιντικην συλλογην

η οποίο επονεξεδοθη το

«Χρύσιλλο,

που

εγράφη

Ο

1962
εις

το

την

γολλικήν και εξεδόθη εις το Παρίσι (υπάρχει

1938)

και το

άλλο «Η συμφωνια του λυτρωμού" του

1960

είναι περισσότερον λιφικη προζο

«Ο Τρουλλινος (Κυπριακή παροδοσις)" είς

I

1933

και Ελληνική μετόφροοις του

6 12 1978

το Ημερολόγιον του

πετυχε σε τέ

Κοτο τον τρόπον ουτον ο Αιμιλιονιδης
μας δίδει το

ανώδου παρέχει εις νεκρολογίον του ο κα
Μπουμπουλίδης εις την

«σπανια λογοτεχνης που αντλεί

Εχομεν έπειτα και το καθαρώς ιστορι
κα βιβλίο του Αιμιλιανιδη

του Νικολ.
πρωη

Jorga

μίαν μεταφρασιν

«Η Φρογκοκροτιο εν Κύ

η οποία ετυπώθη εις την Λευκωσίαν

νομικός σπουδαστής το τε. ο οποίος μάλιστα

το

διεκρίθη εις τος νομικας του σπουδός και

που εγροφη κυρίως γαλλικό και εξεδόθη εις

κατόπιν ει~ το~ επιστημονικός και πολιτικό~

το Πορισι τρις (το

1938.

την «Σύντομη ιστορία της Κύπρου,

1962. 1963

και

1969)

Το

F ΛFΥΘFΡΗ KYOPFA

124
1966

ετυπώθη εις Αθήνας μετάφρασις του

ευσιc το

"Η εl'ελιζιc της αυτοδιοικη

γρο

φει οτι «κοταστολογμο μελετι:.Jν μιcΊς ολό

τελος εις το εθνικο βιβλίο του «Η Ελληνικό

Σάββα ΒcΊσου Βοσιλειου

ΔιcΊ την ιστορίον

αυτήν ο αυτός ως ονω Κύρρης (σ

18)

σεως

1934)

(/\ευκωσ!Ο 1965) "The
Helleoic l<ιws of Cyprυs cιnd the Hex<ιbιblos
ot Armenopoυlos, (Θεσσολονικη 1951) και

έργου εις την Ελληνικην υπο του φιλολογου

εν

Κυπρω,

κληρης ζωής. η ιστορία αυτή είναι πυκνή

της της Κυπρου, (/\ευκωσιn

σύλληψις και ωραίο εκτέλεση

προηγηθή το μελέτημn του Hellenιc: Cyprυs

Ισορροπημέ

νη στις αναλογίες των μερών

αρετή που

λείπει από την Ιστοριο της Κύπρου του

Hill

και οπό άλλες μικρές και μεγάλες Ιστορίες
της

Κύπρου,

Καθαρώς

1450

της Κύπρου Ιωάννου

μεταξύ του βασιλεως

s·

κονδηλορου λατιψ" το
(πρβλ

του ουτου

ιστοριο

τnυ

και του εμιρου του

1940

"Ονομο.

εις Λευκωοίαν
τοποθεσιο

κονδηλορου,

εις

κω

περιοδικό

«Κυπριοκοι σπουδαι» Γ'

1939 ('ι 940) σ 77-108) Πρόκι:ιτοι περι συνθήκης της 7 Σ/βρi
ου 1450 εις την Ελληνιr<ην συ ντε rσγμενης
rου

τουρκικοιj εμιριΊτου του

ΚανδηΛορου

(της οημερινής Αλαyιας) μεταξυ του βασιΜ:
ως της f<υπρου Ιωάννου Β·

συζυγου της

θυγcηρος του δεσποτοu του Μ ορέ ως Ελε ·

νης Παλοιολόγου κnι του εμφου /\nτίφ Ρέη

Το κείμr;νον είχεν ήδη δημοσιευθη

ολλα

και «Απόπειρnι αφελληνισμου

1944"

της Κύπρου ανά τους ωώνnς και τcτ αιτιn
της οποτυχίος τους» (ΑθτΊνnι 19εi7)

ιστορικόν βιβλίον

του ειναι επίσης και το «Η συνθηκη ειρηνης
της 7ης Σ/βρίου

το

είχε

1960)

Ο Κ Π Κυρρης (σ
γράψη εn
γονrοι

8 του nνιττιιπου) θιι

αυτών «Στις μελετες ουτες θι·

μερικα

καιριο προβλημοτυ της

f<u

πριοκrΊς ιστορίας με aπηχήσεις και επιi'φcι
σεις στη σημερινή προγμοτικοτητπ
στον

ουνδυοσμο

ιστορικών

~οι

Χπρις
νσμικων

σrτουδων και της Μεσαιωνικης ιc;τοοιος κaι
rης ιστοριος

rou

Δικαίου ο Αyιλλε:ιις ΑιμιΛι

ονιδης ηταν ο κnτ

εζοχην 1-<υπpιοc: rιδικΓ•r:

·

γιο να προγματευθη τέτοιο συνθεrο. rω.λ

πλοιω θεμοτιΙ γιο πρ~ηη φορcι στην ιοτ()πια

τηc; νε~J ΓEfJηc; γηγενούς Ελληνιιcψ~ Κυrτριο·
κ ης εηιοτη μηc;,

Αι ιοrορικαί ει.σογωyοί του /.\.ψιλιcΙvίδο·,
ειc; ουτας τος εργασιος

1

του κοι η τεκμηριω

εδώ κυριως μελετάται το ο· οπό οnόψεως

σιc; των επιστημονικών συμπεριομ(ιτων του

διεθνους δικαίου. πορεχοντω δε κω ολλοι

εrrι ιστορικών βοσεων. στnριζομενων εις την

γενικώτερnι πληροφοριαι των σχεσεων των

Ελληνικην 1ωι ξένnν βιβλιογραφιον ανcιδει

διJο συμβολλομενων χωρών Κω μονον η ιcιr;

κνυοιιν

την Ελληνικην γλώσσαν σύνταξις της εν λο

λομπρως ε~οπλισμενου αν κω την ίΟτορικην

γω

οποο rολην του δεν την επεδιω~ε συστημο

συνθηκης

aποτελει

αξιοσπούδαοτον

τουτον

ως

ιοrορικcJν

συγγροφf:ο

στοιχείον διό τ ι η Ελληνικη πιστούτnι ως οι

τικωτερον

εθνης γλωσσα κcηά τον μεοοίωνn εις τον

κά προβληματο της ιιεγcτλονr1σου κnι επ

χώραν της Ανατολής Ο συγγραφευc χρησι

ουτων έρριπτε ν ολον το βcφοc; τικ rτροσπο

Κυριως τον ενδιεφεραν τcι εθνι

μοποιεί ως πάντοτε. rτλουσίον διεθνn βιβλι

θείος του

ογρnφίον κnι ογετοι εις βοσιμο κcιι χρησιμα

της της

εξογομενο

εως της τελευτοιας (κω π πι) των nροιστορι

Κnτα ενο ~ρίτον περισπουδοστον τρο

Εις ΤΟ βιβλιον ΤΟιJ «Η Ε'λλΓ!VΙΚΟ·

Kunoou,

ειναι απσ τπς ο

σελιδος

κων χρονων ιιεχρι των nμr:ρων μος) διαyυ·

πον η ίΟΤΟρικη επιδοσις του Αιμιλιονιδου δι

τος η ισrορικη ιτροβολη πvν γr:ψ;ΙΙ(;των ποι1

εχυθη και εις τοc; λοιπcΊr, εpγnσ!Ος του τnc

CΊ\'CΙi'iεϊκνιΙουν

κnι

νομικός κιιι ιδιως τcΊς εθνολογικος

Ελληνικσrητα

Ειναι κριμο nοι1 ο Αιμιλιανι·

Θα ονο

πpοτr1σσοιιν

nυτην

την

φερθωμεν r;ιδικι:.ηεpον εις το «llεf'JΙ Βρετ

δηc; μαι: εφυγεν εις την ακμήν της δρcΊσεc;Jς

τονικιJν συλοδικειων, (Αθήνω.

του και πολλο ακόμη μετα βιοβωοτπτος ση

1ιολοyησεις

1928)

«Δια

ο<πι προνομιο των nλλοδοrτών εν

Κυrτρω". Λευκωσία

1937) "

Η f:cr:λιE.ιc; rου

μnντικιτ θο crτεριμενομr;ν
γον γροφιδο

rou

δικαιου των μικτών γcψων εν Κ(Jπρω, (/\ευ·

ποντως

κωσιο

οπό ποσης οπόψεως

1938)

«Το

ζήτημn

της

ιθογενειοc;

ono

την δημιουρ

Αι ερyασίοι ποι1 κοτέλιπε

εχουν ενδιαψεfΊΟν nΕ,ιομιολέτητον

Αι διο την Κυrτριοκην

των Κυπριων nπό της βρεττnνικης κοτοχης

ιστορίον εινοι οπο τος κολλιτέρος τοιJ κοι

μεχρι σημεrον» (Αθηνοι

εμφονιοστερος

1939.

η

a·

δημσσι·

