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Ο ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ ΛΟΓΙΟΣ 

ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΗΣ 1903- 1978 

/Έπαvξημέ"'ο κείμενο ομιλίαc; στο Ρ.Ι.Κ., 

Πέμπτη 25.1. 1979, 8.30 μ.μ , στΟ: θέμα· 

τα Λόyοv καΙ Τέχνης]. 

Α. ΒJΟΣ, ΕΡΓΟ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙ
ΣΜΟΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

§1. Ό Άχιλιλοος Κ. Αίιμιλ~α,•(δης 
ήτα-.: .πν,εύμα πολύμορφο: tστορtιΚιος 
τοϋ δικ-αίου, Lστοριικ.ός, λογοτέχνη.,;, 
δηιμσσωλόγος, δηιμοσιογ,ράφος, τα
ξ,ιδΙε1;τής, π·ατριόJτης, κοσμ;οπολίτης .. 
Ά'\οτίθετα προς άλλους Κυπρίους 
κ.αι Έλλαιδίτες πνευμιατικους δη
μωηρΎο'~ς, ξFJκίνη~σε άπο τa νεανι
κά του χρόνια άπο σύι.·θετο βάθρο, 
i·:ηστημονι<Κό κ·αi λογοτεχνικό, κι' 
δχι ~μον~οσfι.μα\·τα λογοτεχνικό. ι•ιa 
vα πιροχιωρijοη ό'ψ, το τέλος στις δύο 
α1ηες παρά.λληλες fι ιΖ~ναΙλλασσό
μι•νι>ς τροχιές. χωρ!ς να έγ:κατα
/vείψη καμιμιaν ά.πιο τiς δί:ο. Ή ?:ξ 
&.ρχης διπλη q 6ση τού πνεύματός 
του έ:τηρέασε ϋα:θιa τt)ν έξ§λιξll 
του, που ύπfίριξ·ε tσορρο.πη1μένη καί 
μετρημf,·η, σταΟ.ερη κ'αl χι!)ρ\ς ίJψι
πετfί ϋ,λματα :~ έπιικ:t\'δ1.1V'ες πηό
ιτεις. 'Η πΗ·υ,ματικΊ) τούτη αί'τιΊ,ρ
κηα .πηγάζει Καt ιf..Πtl την ΚΟι'Ηι)\'1-
κή του κατα'Ι'<οyfJ, καi δωκufνει Ίj
δη το πρ~<οτο 'ίσως λοΎοτεχνικο δη
μοσίεημά του με άξιώσεις, τον 

<<'f ρ ο υ λ λ ι ν~ό>>. στο ΊΙ 'μ.'ε ρ ο λ ό
γ ι ο ν 'Ε γ κ υ κ λ ο π α ·ι δ ·ι κ ο ν 
-rου Ι.Α. Βρετού, 1924, σσ. 39-43, .που 
νριάφτηrκε στον Καλοπαναγιώτη κα
τά τ(Jν Ίιηtλη του 1920. ()ταν iJ 'Λ-

Τού ΚΩ:ΣΤ Α Π. KYPPII 

χιλλέα.ς iιταν μόλις 16 17 έτών. 
σ6μφωνα ιμe σηιμείωσή του στο τέ
λος. Ό <<Τ Q ο υ .λ λ ι ν ό ς>>, διήj'ημα 
ίστορικι'J βασισμένο ισε κυπιρ~α.κiι 
."Ιαράδοση. jgχει i]δη τα κύρια χα~ρα
κτη~ιστικ.α τοϋ όιφηιvημ~ατικοiJ Π'ε
ζσf, λόγου τοι\5 συΎΎ,ρ,αφέα δπως θa 
έ.ξι>.λιχ;θσϊ;ν μt ΤΟν ~αιρό: ΚJαθαρό
τητα, ιm.λότητα του ϋφους, δυνατη 
σ.Sλ;ληψη κιαi σύν1θειση χωρiς έ~ξεζη
τιτμένη πλοκ.ή, με λυρι~α στοιχJΕία 
[ηάα.Πι!;ριτα και με σχεδι'Jν ~οκλει

στικ1) JΊΙρΟτί•μηοη στα θέ:ματα τfίς 
ί.στορ.ίας τfίς ί.διαίη-Jρης πατρί,δα~ 
μας Κ{mραu. 

2. 'Ο 'Αχιλλέας Κ. Αiμι:λιαν(δης 
γ:-:νν·ήθηκε στη Λευκωσία στα 1903, 
καi t]ταν ό .π~ρωτότοκος Ύυ~οs τοίi 
·vιατρου Κωνσταντίνου Αi:μιλια·νίδη 
CLJI!fJ η) ν κ ,;Ιθρέα, που πΘθανε στα 
1940. 'Ο Κωνσταντίνος Αiιμιιλιια:νί
δης εiχε {i.λλους τ.ρείς αδελφούς, ΤΟ'\' 
Ί ωσi]φ :τ~ου σσrοί:ιδασε Θεολο"ι'ία στη 
Χάλκη ΚΙαl πέΟανr• νέος. τον 'Ιω~άν
\'1] ποi1 ·δπfίρ'ξ'ε ~μπορος καί τρ~απε
~ί της: (}1ΓΙl\' Al:yLvττo μι'iΧ!ιtt τού θα
νύ.τοt' ται; (1930) , τ(Jν Χαρ~mλαμπα 
;;ωi~ σπ:ούδασε ψUJρ·μακοποι'ία στήν 
'.\:!.IΙΕiρΙ,Κ:Υj καi, π.έ:θαν:ε aσικώντα~ Tf) 

?·π(ιΎΎελμά του στ:Υ]ν Κ1.1θρ:έα. Ό 
Κωνσταντίνος Α\.ιμιλuανίδης σπού
δασε ίατ,ριικiJ στο J\Ιοντπελι~ τfίr; 
Γαλλίας, ίί.που έθ~μελίωσε τον πυ
ρήνα τfίς 6~6λωθ1):κης του που iίρ
yότερα πfί:ρ·ε ό 'Αχιλλέας. 'Έναc; 
γυLος τοi1 φα,ριια:κο:mοιοϊi Χ~ράλαμ
ΠΟ\1, δ 'Λνδρέ,ας Χ. Αiμι.λω\•ίδης, 
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mοούδασε ψυ.χολισγία στfιν Άyy<λία. 
ΊΌυ Κωνσταντίνου Λίμιλ·ιαν(δη κο,\ 
τιί)ν πιο ΠΟJJλών ά.π' α'\Jτούς;, Καiθι/>ς 
~~αι aλλων νέων Κυθ~εωτών κ•αl 
Λει;κωσιατών τα 1:\ξοδα τών σ~οt> 
δίiιν άνέλαGε 8ν·α~ διάση•μος; σι~'\"Υf'
νt1ς; τοt:ς;, ό 'Α!!Χt·επuσκωτος; Κυ{!•ια
κουπόλεως; τοίS Κλuματος; τoiS Πα
τριαρχείοt1 'Ιερουισαλήiμ, Δανιfιλ 
'Ιωαννίδης;, ί>.κ :τατρος; Ηειδουλιιδ1.η 
και άπο μητέ,ρ·α τfjς; οίκοΎένεtας Λί
μι,λιανίδ11: μη.τέρ·α του ήυαν ή Μη
ρi.α ά.τι:iΊ το χωριο Κουτσο6έ,ντη~. 
κοντu ση'!ν Κυθιρέα (uλ. Κλεο•6οf
λοt: Μ'Ι:<ριανθοπούλοt\ ΊΙ Σ υ :μ ο ο
λiΊ τfjς Μαρ•αθάσης είς; τ1l'' 
'Ε κ κ λ η σία''· Έν Λε;μεσ{j), 193S, 
σσ. 68---80). 'Έυσι άπο μικρ•(Ις ί.1 
Άχιλλέας; ~:κινείτο σε π·ερι6άλλον 
ύψηλο πνευματικά. έθνιΙΚ!a και κοι
νωνι,κ.ά. πολυ κοντa στου~ ΌρΗόδο
ξους 'Εκκ.λt}σιαστικοiJς κ(:ικλου•ς τ·ης 
Κύπρου και ταίS Έλληνισμο15 Ύ'ενι
κι[)τε.ρα, κ:αι βέβαια καl τους i·πι

στηιμο-"ικους κ•αι πνε1;ιματικοvς;. iι
φoiS ί> νιατρί'>~ πατι!,ρας του είχε καΙ 
τή Ύ·αλλικη κο1:ιλt'ούρα. 'Έπι πλ{~ον. 
ίiπ,ως μoii ά.πεκάλ1:ψε (ι 'Λχιλλ?α;; 
στ!.; 23 ΝοεμGρfου 1978, lδρα 7 μ.μ. 
λίΎο Πiριν πιΘθάνη, στLς φλΜε~ τοι: 
κι•!Κiλοφοροϋσιε και αί.μα ΚερQ{ιJιρωΆ
~ό: ίJ πατέ!}α\,; τoii παππού nn: 
Χ α τ ζ η μ ι λ η·, .η Χατζή - Αί.μιλω
\'00, ίι 'Ιωσήφ, κ•αταΎόταv άπiΊ τ(ι 
'Επτανηοιακο α'\Jτο ·νησί, οπω~ κ:αι 
ι'ίλλο1 f.-ξέ,χοντες Κ6τρ·ιοι τ<ον ·μέσων 
καl ιίνωτέ{!ων τάξεων του τfλιη·:~ 
τοϋ '18ου αi<ονοι;; καl πέρ·α, ί,δ({οι;; 
στη Λάρνακα ~-- Σκάλα και ι'ίλλ~:s 
:'1)αραλιακες; πόλεις τfjς; Νότιας; Κ'~''
πρου. στή Λάπηθο, Κερύνεια. κ.Δ. 
Συννε""'είq; οi.κ:ο:yένειες: Λημ. Δη,μη
τριάδη i:φέτη, 'Ανδρέα Μαυρο~uμά
τη πρώην 'Ύ'πσrρ"γοiS, 'Ανδρέα Στ-α1:
ρινίδη έφέτη, Σπύρm; Σταυρ:ινίδη 
Ύεω31!όνου, Στα·\i:ρου Σταηρινίδη δι
καστή, Γ:ε<Ι)ρyίο't: rl Κωκη Ίωαννιδη 
ύπουρνοii Π.ροεδρ•ίας; και παλαιό rε
()α Έσωτερικ.ών κ:αι 'Α1μύνης; καΙ 
Δικαιοσύνης; τfjς Κυπριακής Δημο-

!2 1 

κρατία~, κ.ι'ί. Γιά το 'Επτα,•ηi(JιακΖι 
ρεϋμα προι;; την ΚύπQΟ κατa τουι;; 
18ο--19ο αίώνει;; 6λ. Κ. Η. Κύρ,ρη. 
Εύρωπαϊκη Διπλωματία & Κύπeωι 
προ{"<Χ,Ον1JF•(; rιπ:ο τη,. 'Επ:α"·ά.στα:σιν 

τοf 1821 ί~ωs τl1 1847, Σχεδίασμα, 
'Λιf"ι(ρω:μα είς τον Κων
σταντίyον Σπυρ·ιδιi κ ι ν. 
Λ~:'Ι'ιχωσία, ·1964, σσ. 124~--126 καl 
τiι;; ;τ;α.ρα.."tομπtς, Lδίως σ't'OV Ν. Γ. 
Ε.υιι-:αζfjν. πιρ·6λ. Κ. Κύρρη, <<Το ΆΕv
θtμιον>> τσύ Κω-στη Ν. Χ'' Π~α
σ:-:η~ii. (Π:αρασκε1:α'ίδη) , Ηρολε"({i
μ~-~vα, i~κδοση, έπψέ>/·.εια και έ.ρ;ιιη
VΙ'"t'ΊΊ?<(Χ iJπομv-:ι,ματα ίJπο Κ.ΙΙ.Κ., 
χ ρ ο ν ι IX α τ η ς Λ α π ή ο ο \1, ι. 
ίi_ Ίοι5λιος;-Δεκέμ6ρ.uος 1970 (1\Ίά:~
ηη;; 1971), <J!σ. 154-~158. Λ. Λ. 
Κοι1{)οη\'(!ρ•η, Έπτανηοωκfι συμβο
λή ~:ι~. ηΊν κοινωνLκην σύνθ>εσιν το~ 
Κ-ι:.;τρ•ια.κοίS πληιθ1:σμοϋ, Κ t1 π ρ ι α
και Σ:rου··δαι Μ .. 1976, αη. 
87 · 1 Ο(), κ;/,π. 

ΜvεiΊα τοϋ Κων:στ-. Α~μιλιανίδη tj,ui}
xα πρ6σψατα στιΊ όπί-σθιο Π•ιtρ·άιφηλ-· 
λυ τoiS Ιlι.Gλfου Έ Ύ χ Ρ ι ρ ί δ ι η ν 
χ ω ρ () 'Υ [t α q; ί α ς κ α ι l' f'
νι:-ιfις 'Ιστορίας; τfjς 
!( f π ρ ο υ υπο Εύρυ6ιάδου Ν. 
Φρ>Η·ψκιη.':δη. Τεύχος Α--Β' (δt:J~~ένα 
μα';ι), ΆΕν Ά.λε>ξανδ·ρείι;ι, 1885. ΣτiΊ 
παριlψι::λλο -αύτiJ ύπά.ρχει tΊ πι.ο κiί
τω σημείωση του uδιοκ;ιήτη τηϋ 
M.n·ι••χotc 6:ι6Μου, Κ. Λοβαρ{δη lπol~ 
άλλ•ού σημείωσε: 'Ε κ τ ω ,, τ ο i5 
Κ ω ν σ τ. Ι. Λ α () α ρ ί δ ο ι: 
τ ο f Κ υ π ,ρ. ί ο υ 1888) , πρ,()Ι(p~ι
\•ώς δ<ορητήρι α σημεf ωση π.ρ.ί).ς τ(ιν 
1\ιο)'\•στ-. Λιμιλιανίδη, συ,ιuμαΟητη 
και φίλο, συμπατρ·ιώτη σriiν ξΕνη
η,ά. 

Δ~ν μπορώ νa έξηΎή,σω με άκοί
tίεLα ~ι'i)ς τ(ι 6u6λίο α'\Jτο {)ρ{Ίθηιχε 
στο Παλαrχώρι Πιτσι.λ.λιάς; άπ' i)
πο1; κατa riiν 24.6.1979 πουλήΟηκε 
στον κ. ΓώΎΟ Ε. Πα.ρασκευαίδη στη 
Λιει:.κωσία. ''Ίσως; άπο κάποιο συν-· 
Y~·"i'i α.π.σ n'ιν "Λλωνα, ϋλ. πιιΊ κά

t:'ιο * 3. 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΛ 
----------------------------------------------

§3. Πνε1:ιματ·ικο και κοινω•vι:.tώς; 
:rι1ρ0η~μένο ήταν καt το πeριι6ά:λλον 
τήg οίκογένειαs τijι.; μητ~ας; τοu 
ΆχιJλλέα, τijι.; Καλλιιόπης Κων·σrrαν
τίνο-ι;ι ΑίJμιλιανίδη το γένος; Κυ~ια
κίδη: ή Καλλιόπη ήταν άδε:λφfι τοϋ 
δικηνόρο·tJ στη Λ!ε'\Jκαισία Άχιιλλι':α 
1\ "'ρι·α.κίδη (.ι.;το τi)ν "Αλωνα. 'Λρχ.ι
κu .reρωτοκολλητfι·s δ Άχrιλλέας Κυ
ρι;ιικίδης, ΙJΙΠούδασε νομιr,.ι:a στην 
Κ(ονσταντι νούπολη και ά."tέιθανε στα 
t 923, άφήνονταg σποι:ιδαία συγγ.ρα
φι:χιa eρ.yu,, ίιδιιαίτι·~ρ-α /~εξ!!ΚΗ?ραφι
κά, σrrfι σύνταξη των όποίων πολυ 
τίιν 6σfι0ησε 'iJ f.οδελφή του Καλ:λιό
;τη. Huo ση,μαντικο άπ' αύτι'% ήταν: 

'το "Ελληνοαy-yλικον 
Λ ε ξ ι κ n ν ~μ ε τ a Κ υ π ρ ι α
χ ο ϋ Λ ε ξ ι λ ο γ ί ο υ, έιχδοση 
δ!'1.Jτέρα με"'ι'άλοι1 σχή·ματοg, ύJn) 'Α
νέστη Κ.ωνισταντινίδη τοϋ Κυπ.ρίου, 
'Λθηναι, 1909, 8χιει 8κταση 908 σ"
λίδων και εί,ναι πλοιJrσ•ιώτατο σε λε
πτeg άmοχρ•ι!Jσειg ;;Ηοι(ί)ν και ι'ι,ριθ
μι) Μξιεονν η -y·ρ.wμμ:άτων. Τ ο li α· 6-
Χ '~ 1 ρ• ο ν 'Λ γ γ λ ο ε λ λ η ν ι
κ u ν Λ ε ξ ι κ ο ,. τοi5 Α. Κ υρι•ι
κίδη~ δκΙδ'Οσις Πiρώτη, έν Λευκωσίqι. 
1910, σΨλf,δει,; 532 Ο'Χfιιματοι,; μι,κ,ρο·ι? 
&γδόuυ, άκcλσι~θήθηχε άπ(} το·!Jς 
Ν , n ,., 5 'Ε λ λ η ν ο α ν i' λ Ι

~-~ ο υ g Λ ι α λ {ι ν ο " ~' μ ε τ ά 
Η ,ρ· ο φ u ρ a ~:;, fκδοσι.s α' i:;ν 
ΛΙc:~:ικιοαία, 1913, σrJ~fJδ,εs 226 ·Ο'χή
μα·rος όγιΜοη καl στα 1916 άπ·ο δηο 
aλιλα 8ρ-yα: Τ'Ο 'Α 'V ν λ (} .ε 1, λ η
\' ι κ ο ν Λ ε ξ ι κ ο '\1 τ {iΊ ν Ί
ό ι (ι) Τ ι ΟΙ μ ffi V, Π (t Q 0 ι :/JL !. iΪ> '\' 
κ α i, ψ ρ ά σ ε 0) ν, 'f}v Λt-:υ~·ιω
σ:ί.q., 191 fi, σελ>ίδει;; 908 σχήμιιτο~ 
tΟου· κ:αi τiι τεiJχοι;; 'Ε λ λ η ν ι
κ α ι η α ρ ο I μ ί α ι ·ι'.ι;;ιιι;vΟι
οΟεi:σαι ·υ:πο Λ. Κυριακi:/5-οιιJ, 'Εν 
Λετκ(ι}σίι;t, 19Η>, σ<f. 12, σχηιμ. 1.6ου. 
Στl:ιν 1Ι ,ρ ό λ ο ν ο τ ω ν ΙΙ ι~
ρ ο ι μ ι io ν ό 'Α. Κυριακίδη~ς to· 
"·C~ει οτι ti.;; μάζεψε άρ,χι.κa νια ·το 
Ά y ν J.. ο ε λ λ η ν ι κ ο ν Λ ε 5 ι
κ ό ν το", κ·α!. άρ-yότε.ρα v.i\; ~π1~ξέ
τεινε 'j'(~Ί;j1':3υιμfiνος U.Πό την όμοeφιά 

και τi)!v ,,;;τιyραμ;ματικη δύναμή 
τους. 

'Η Καλλιόπη Κυρ,ιια~ίδσυ - Αίμι
λια,,Ζδου 8ΥQ,αψε. και λο-yοτεχνικu 
κ.ιηφιίτια, που δηιμοοuεύτηQ<αν σ' έ
φηιμερίδ:εs και ;ιεριοδικά, και δη 
στfιν Π λ ε ι ά δ α, κ,αι συινδεό
ταν μ8 κορυψαίου•ι:; 'Έλληνες κ·αi 
Ί'..λλην(δες; λοΎοτέχνες κ•αi λοΎοτέ
zνιιδες τοϋ καιροiϊ τη{; οπως ό ΓQ<Ι1-
y6ρω~; Ξενόπουλοs, ό Φαίδων τijι; 
•\ ιαπιλάι(Jiεωι; των Η:wίδων. 11 Μ. Πα
:rαδοπούλου κ.λ.π. 

"}}vσι κ•αl iΊ 'ίδια ή μητέ{1α t'Oi5 

Ά\χ~λλέ,α μαζl. μ8 τi)ν οίκΟΎένεtά 
της:; π,ρ.όισφερ~~ στο παιδί της; fν-α 
:Ι!λατύ, ζωντ·ανο και δυνατο πνεu.μα
τικο Π'Ζρt6ά.λ.λον, ΠIOtJ ΠρΟuτέ:θηκ~~ 
σ' {~κ~εί:νο τοϋ Πiατέιρα του, για να 
δια.1tλά,ση ~\'(.!. νέο ·μ8 πiλο(χrια και 
πυ'λυμε.ρη πνευιμ•ατικa, καλλι τεχνι
κι't κ·α:ι t.πι•στημοΥ•ι,κa ένδιαφέροντα. 
.Είναι άξιο Ιμν·είας; δτι στο ΤυπΟj'lρ•rι
φείο {<Λευκωσfας;>> τών Πετρ<ίδη κιαl 
Ν ικαλάου, οπ01.r έκδόΟηκαν δλα 
πλi)ν ένος τa Λ :ε ξ ι κ ι1 τού Ά
χιιλλέως Κυριακίδου καl στο τυπο
Ύ·Qαφ·είον «'Η Θε,σοαιλονί-κψ> στη 
\ευ.ΚuJ<{Jiία, έκδόθηκαν έπf,σψ; και 

a:λλα 0106•αiQfL eρ-yα ψΙ•λΟλfΥ\'LΚ•a και 
ίrrτο.ρικα ,με ,π,ρωτο6ου:λία και έν
Οά.QΙρυνση του ίδίου καi τijg άδελ
Ψiil' του Κσ:λλιόπης, δπω,ς;: 

α. Του ":\'V"'ι'iλου PeaΓs (Ιlέαρς), 
ΊΙ "Α λ ω σ ι ι;:; τ η s Κ ω ν
Η τ α " τ ι ν ο υ π ό λ ε Ο) ς;, Ό 
<\ ι, τ ο ~ι ρ ά t (ι) :ρ κ {j) ν ·σ τ α \'
τϊνοs και ό Σοηλτii
•ν ο \:; Μ ω ά .μ ε Ο Η', Έν Λευ
Κu}σί~' (Κύπιρου). 1912, 'f.iκ.δότηs 
'Αντιο\'!Ο·S Συ!1-~ε·ων(δηs, σχ. 8ον, σ~σ. 
176, Ί'\:ιη:οιs Λει1κωσ[ας Ηετ.ρ>ίδου 
κ·αi Ν ικοΙλάοv. 

β. T·oiJ 'Ε·ρ·ρ·ί~ου Σιέ'Ι(')'ε6ιτs το 
;r;ιε:ρίφημο Qr.zιtl) V~dis'!, Διή-νη,μα τijg 
έπσχfί;; τοϋ Νέρ<οvος;, 'ΛναδηΙμοσί~ευ
θtν Λκ τijς rrλαφυ.ρiis μεταφράσεοχ.; 
rής; 'Λθηvαί:κfjg Έιφηιμ;ειρ,ίδοs Σ~ρίπ, 
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Λεt1ΙΚΙ(ι)σία, K{?.m~Ofi 1914, σ. 136. 

'V· Γοuσταύου Δαψφών, Ta 'Ά
π α ν τ α, 'FΜδότη~ Ρtχάρδοf:: 
ΒαρζVλης~ 'Εν Λεuκαισί(,ι (Κύπρου), 
1915, Τύ.mοις Λιεuκωσί~α~ Ηετρ(δου 
κ.αi Νt~χολάου, σσ. 6 lίν. άρ. +232. 

§3α. 'Επομέν<ο;; καi άπο μητίi
ρα καi θείο Κιαi ι:bτό πατέ~α καί 
θε<ίους ό ~Αχιλλέα\; Αίμ:ιλιαν~δης 
έζούσε σε eντονο πνευματικ:ο κλ~μα 
ά.πο ΠJoλiJ μικ.ρό~. Ή δι;."'Vλη κληριι
νσμιc'ι 6ι6λίων .:r('()Ιλυαρωμων καl α
πο τiς δtο πολευιρ8ς ιbτοτέλε>σε τό\: 
π1ψijνα τijg <<κολοσσιαίας ίδιωτικfιg 
του &ι:6λωθήκη~>> οπως η)ν αποκα
λεί ό άλλοτε έ.κδότης τfjg Cyprus 
Post άΎ-νλόφωνηrς έφη:μερίδας τfjς 
Λεuκωσίαg (1942 · . 1945), Perc~ 
Amold. στ:ο ει.ryο του Cyprus (~hal
lenge. Α. Coloιιial ilsland and its Aspirn
tions: Renιiniscences of a former edi
tor of the Cyprus Post, IA.ndon. The 
Hogarth Press, 1955 pp. 30--31. 'Α
νά:με,σα στα κατάλοιπα τοϋ 'Αχιλ
λέα Κυ,ριακίιδη ήταν καl τα χειρ<>
νραφα ένος μεγιJ:λu1: τ ο υ ρ κ ο . 
Έ λ λ ~I ν ι κ ο ϋ Λ ε ξ ι κ ο i, μf. 
παλαιους άρα6ικους χαρακτijρι:.~. 
πού, ιi)ς σποv:δασμένος στfιν Κων
σταντινο{-.π:ολη, δ Κυρι~ακ(δης ι'-.γv6Ί
ριζε πολ\J καλά. Μ αζυ σώθηκα'' καi 
ποολλf:s τυπο-νραφικ8; πλάκ::::ς aι::λf
δων του ΛΘξ'ικοϋ αύτού, έτοuμwιrμέ
\>ες στη Λευκωσία με τη συν:ε.ρνα
σί-α ΊΌύρ:κω"' τυπογρά:φων με μί:.ριε.~ 
δυσκολίες. Λυrστuχ<ος μετα τα j"f')'O· 

νότα τι>ϋ 1963, καl δη υου 1974.. τ(ι 
π~α'λιαιό οί.κονενειακο σJrίτι τoii Κt•
e~ιακfδη. πηυ είχε περιιέ:λ:θει στον 
ΆχιλJλέα Λίμι.λιανίιδη, σriιν Λεtι)φ6-
.ρο Κύκκο:υ, Πiα{~άλληλα στην όδcι 
Πάφου και στα νότιά τη~;, δηrλ. πλι'ιi: 
ητην δισϋόη:τη Ηράσινη nρwι.φή, 
σταδιαrιea έΎΚατελειίφθη άπ:ο τους t
νοίκουs του καl mεριή:λ:θε σe κ:ι:ιJθε
στrος; ούδέη-:ρο, Κ>αi ~σήμιερ~α είναι 

άπ:eόσιτο. ''Αν καi όλόκληρη iι Ύι
ναντια(α 6ι6λιοιθή:κη rμιετεφέρθη άλ
λοιi5 σ:την όδο 'Αιρ:σιvόη~, οί πλά:κε~ 
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τού Τmψικσ\3 Λεξικοϋ ~μ.ειναν έ
κεί στη Νε!Κ{!η Ζώνη, κι' ή τύχη 
τους ε1ναι σήμιg~α α'V"'ωστη. ΊΙ έ
ιινηια <ιύτοi5 τοu Λεξικού, ήταν μό
νφη Q~ σικέψη τού 'Αχιλλέα, aν 
Καt T<t. ένδιαφέροντά 't10U 6έ6αιια ξ·ε
Πf'-(!VΟΟσαν πολυ τfι.ν Λ1,~ξικοyραφία. 

§3β. Λεν ήταν, λοιπ6,,, τL'Χ;αίο 
ποi:ι ή οi.κοΎένεια ΑLμιiλιανίδη συγ
γέν:ειψε μ' έπιΎ<.ι;μία π:ρος μίαν άλλη 
διακεrκρ.uμένη οtκονένεια του νψJ1ιΟ\1 
.με κ<λάδ:ο στην Ά:λεξάvδ,ρ:εια, άπο 
τον όποίο νε\ινήθηκε 6 ι>.κ:λεκτft;.: 
δ:ιεΗνης .πρωτοπορειακος μουσικο
συ,•Οέτηg Γιά,ινης Χρή,στου: ~:νvο(Ο 

ηΊν αiκοΎένεια Τα6~Θ~νάρη, τfjς δ
ποίας i~να μέlλιος;. ό Γιά:ννης Tα6f>!r 
vιψης; παντρ'ε·6τη~ε τη"' άδελιψr) τού 
Ά'ΧιlλλiΧL, Φαίδιρ·α Κ. Αιμιλιιανίδη. 
Ούτε συιμπτωματικος ήταν ό νάμος 
τoi'i 'Α χtλλέα. άeΎό'm-~ρ~α~ μfό τη Χλόη 
Κ{!ινα,~ο-η, κόρη τοϋ πaλwιoiS 8'\"Κ{Ι-t
του δικηΎόρ·aυ τfjb Λ:ευκω,σίwς Γεωι_ι-
1'ίου Κριναίου και στε·νού ~
voίi; του ποιητή Παύλου Κ~ριναίm;
Μιχαη:λί:δη ΠJoiJ ζfj ,στην 'Αθήνα. 

§4. 'Έτσι στο Ηα-ν:κύΠρ'ΙΟ 1Ί:·
ιμνάrσιο ό 'Αχιλλέα:;; Jtfίρε τιο Σε6f
ριειο ().ρw6είο που μόλις είχε τότε i
δρυθή, καΙ, στο ΠανεΠ1Ιιστή,μιιο '1\θη
νών, δπου σπούδασε Νομt~χά., και 
Πi'j!}'F το Πiτ'\:':Χ,(ο σrrα 1925, έκτιiΟηκρ 
σ~ ~εi~ρύτ,ερες ~μελέ11ες; καi έρευ·\·ε:;; ί.
στηρι·χ8; φιλολιογι.κεs Jtι::;,ρ,αν των στ;-. 

"'α νο:μ!ιικών κ·αl. άνwμεί:χιθηκε με έ.κ
δότες, λο-νοτέχνεs καl π·νε't:·ματικοv;: 
κίJΚ:ΛιουG. με τοiJς όποίους διετήrρησι-· 
σχrοεις ~μέχρ-ι τον θάνατό τοι;. 'Α
π{) το 1925 δικη-νορούσε στη Λει~
κιυσία. UΙ\1'\'ΕχΙJστijς του δικηγοριιιΚ.οϋ 
"/'ftWψείo't: τ.oii θιείαι1 ταυ Άι;ιλλέα 
κ υιρ ιακίδη. τ αυτ6χιρ0'\'[!., ~;πιδόθηκε 
Κ·al ·σ8 μεταπtυχuακες; σπουδες κα\ 
i::ρε1)'vΨΙς σε Εύρωπαϊκα ΠανtεΠuστή
μω 1925 - 1930: πfj:ρ'ε τρείs fJπ.οτρσ
φίες νι•a την 'Ακαδη1μία Λuε9νο·iJς 
Δ~ικαίου ri}ς; Χάνης, μιιa Ύια την 
Χα.ίδελ6έ~ρνη καl ιμιa τ~ίτη για τiι 
ΓενεiΊη. δπου π.~ακιολοfιθηισε το 
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μιm:tήιματα τού διάσημο1ϊ Β~εττανi()U 
οικονομολόγου Keynes. Στο ΙΙ~ίσι 
παρ,α.καλούθησε και 6υι6αντιτη ί
σrrορί.α στον διάσημιο Ρουμανο - eλ
ληνα καΗηγητη Nikolai Jonga, ui! 
τΟν όποίον ε-κτοτε συνδέθηκε στεvu 
καi ά.λληιλrηραφούσ:ε ωs τον θάναω 
τοϋ mai<tΓc (1940). Μ,ετέφρασε μά
λιιστα στα &λληνικα και έξέδωκε 
σηΊ Λετκωσία το ερΎ'ο τού Jorga 
l<'rance de Chypi·e, 1931, μέ τΟν τί

τλο 'Η Φ Q α γ κ ο κ ρ α τ ί α έ ν 
Κ ύ .π ρ φ, Τύποιs Φωνή~ η]ς ΚιJ
π,ρου, 1938, σσ. 128, που άναφέρt~
τσιι ·σrt'ij διrικυιοέρνηση τfίs Κί-πρου 
<'ιπ•) τους ΛουιζινιανοiJs (1191-1489) 
καi ση')ν τότε διεθνή θέ,ση τού Κυ
Π(!'ια:κου (j ασιλ~.f ου. Ηαρ,ακοιλοι'Υθησε 
{·πf,σης καl άνώτειρα ν01μικa •μαθή· 
ματΗ στο Λονδiνο. Κατa το 1928 ά
φοϋ ύ.π{;(ίι~λε την διατρι6η (Π ε ρ ί 
Β !J> ε τ τ α ν ι κ ιί} ν Σ υ λ ο δ ι
κ ε ('ω "Ι') του άπενε~μήιθηκε ι) τί
τλ~ος τού διδάκτορια τοϋ δικαίου μs 
είσfιΎηιση τού καθη-νη·τij του Στέ
λιου ΣεφΕιριιάδη, πατ~ρα τού ΓιώQ
yο1J Σ~εφέ.ρη, τοi5 με-νάiλου καrrόπιν 
:ηι·~.ητfJ, με τον {ιποίον δ Ί\χιλλέας 
δια:ι:η.ρο·ίiσε φιλικώτατους δ:εσιμοΌι;; 
κιιi πιοικ.ίλην ι'ιλληιλο')''ραφία. Ή δt· 
~\ακτορική του διατριι61) έγράφτηκε 
με ύπιηQοφί<α τfίs Geneva SchooJ ot 
J n!.crnatiσωιl Stιιdios και 6ο~6εύτηκε 
ι't.-ι:~ο την Λcaιieιnie de Droίt '"ιnternaiio
n:tl τfi'S Χάyr;ς. Ηαρά.λληιλα ό Άχιλ
λ~·αs άνα1μείχθηκε σ>tα πιΜιιτ·ικa 
;τιρά.Ύ'ματα τfjg Κ ύΠΊριου, άyωνιιζόμε
'-'0(; :Ο-:ναντ(ον τού σκληρού άνΟεiλλη
νικιού καΟειστωτοι.; τώ·ν "Α-νΎ~·ω"' ά
ποικω.κρατώv. Για τον ρόλο τσιJ όJς 
Ι'ρα;μ,ματέως τ·i'jς Έιθνιιικ:ijι;; Όριvανώ
σεως Κ ύπ.ροη και Ηροέδρ,ου tής 
Νε,σcλαίιας ;;ης; κ:α0f/)ς; και στο κίνη
·μα 't1ού Όκ.τω6ρίου 1931, τα Όκτ(J)
Gρι;ανά, iι 'Λ~vλλέας; έκτοπ(,σθηκε 
7La χρ,όνω μακ.ρυa ά:πο τη Λευκ(n
σ~α: δύο χρόνω στον "'Α γιο Νικό
λαο (Του,ρικιοχώ.ρι λινο6αιι6αικ:ικο) 
:Η' ενα χρόνο στην ΚυΗρέα. Κιαi νa 
QΚΙε•φ:θij :Jt,ttνεις; οτι λί-να χρόνια π~ιν 
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α.πο το Κίνημα τοϋ 1931 ό Αίιμ~λια
vίδηs ε!~ε δuεκδικtΊισει τi)ν θ8ση 
δ<tι;-υιθ''"'τη τfίs Δημοτικfίs Βιβλιοθή
κης Λε:ι:Κ!!)σία~, που ίδρύθηκε τό"t'ε 
μe riJν ε-νκριση Κ·αι 601Ίθεια τού 
"Α,ριμοστη Si.r Rιonald Storrs! Ή είδι
κότητα τοίi Α~μ.ιλια·νίδη στο Διε
Ονe~ Δίκαιο και ή yενικη πολύπ?.ευ
ρη μό,ριφωσή του ~αi ή δυινατij πέν
να του, τΟν καθιιστοuσαν έπ,ικίνδυ
νο σαν σ(.,μ6αι;ιλο τijς Άρχuεπισικο

.7ti'jι;: κ~αι σί'.tν i-Ξ"'α ι'ιπο το-Όs ήγέτες 
τi]s 'Ελληνικijs πλειιοψηφίαs. ΙΙολυ 
;τε-ρ'uσσό't1ε;ρο -νιατι ό τεράστιοs κ-6-
κλοs των δuειθνών yνω·ρ·ιμιών του 
τiw Β-ι:αiμ'ε ήδη τότε 8νδοξο και σε
βωστ:ο. "Λ ν κ.αι νεώτατοs ήδη στα 
1930, rοι:; τ"α 1935 ήτην Ηρόεiδιροs τfjς 
Ηα-νιεπ.ιιστη~μι-ακfίg όιμάδαs τijs Κοι
νωνίαs των 'Ε'θνώ·ν, κι' αύτο συντέ
λεσιε στην ο:χ;ι πολυ σκλη(!η μ:ετα
χείριοσή του ά.-το τουs κυι6ιειρνijτες 
Sir Ronald Storrs κ'αι Sir Ri.chmond 
PaltncJΌ 'Όμοια στι't φοιτητικά του 
~ρόνι.α είχε διατελέ.σιπ μέλοs της 
Λέισχηs τίiΊν ΦιλJειλευΗέρων 'Αθηνών 
1ωl μιS»cos τfίs Δημοκρ,ατιικfίς Νεο
λαf·α~ (Άλ. ΠαπαναστασίJου). 

§5. 'Ε:muστρέφονταs στα 1934 ά
;r.ο η)ν έκτόmιση που "t'ού 8δωσε την 
r-i1Κ<tιρία "'α γ,ρ.άψη τη"• σηλλο-νη t
στορικών Διηγημ.άτων Η α λ ι Q 
Κ ύ π ρ ο ς (1933), δ 'ΑχιλJ.έ,ας 

ι'δριι~ιοs πιά, ι:~πιιδίδ-εrt'αι σε έπ-α-νΎ'ελ
,ωτικο·6ςλ p;.-rτιJσηη .. ωνuκοiJς και δη
μοσLΟ"('.Q•αφικούg. έθνικοΌς κ·αl κοι
νω\•ικοvg άγώνες; στην κορυφη τijς; 
Κ ι~πρωικijς; πνεuματι;χfίι:; ήνl'!σίαs. 
Είναι άπο τους ίδρvτ8ς; τού Διικηγο
ρικου συλλόΎου Λ:ευκω,σία~, και μιι
ζi με το-υι:; Ν. Γ. Χρυσαφίνη κ~αι Κ. 
Ζαννετίδη είναι ό τρί't'οι;: άπο τους 
(~υντάκτεs του Κ α τ α σ τ α τ ι
κ {) υ υου. Στα 1937 ΠΊρωτοιστ·ατεί. 
στη,, ϊ;δρυιση τijs ΈταΙJρείαt; Κu
:rvρι,ακών Σπου,δων μαζl μέ τoi'Js Κ. 
Σπυρuδάκη, Κ. Ηρουσfj, Π. Δίκαιο, 
Π. Ξιούτα, 'Αντώνη Κ. 'Ιντιάνο ;.(. 
α., ··η' έκiλέΎε·ται μέλος 't'Ού Δωικη
ηκου τηs; Σ'ΙΙ)μ6ο,λί!ου κιαt της; tx-
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δο:τι:κη~; 'Επιτιροπης ως το 1940. 
Στο\)ς τό:μου~; τών Κ υ π ρ ι α κ ώ ν 
Σ π ο υ δ ώ ,,. δηΙμιοσ•ιεύει σημα·ν
Ί'ΙΚs;; ίστορ,ικ8ς καl παρεΙμιψειρείς με
λ.6;τε·ς, ~στοριuα:ς τοi δικαίου, δπω~ 
Δ ι. ο μ ο λ ο γ ή σ ε ι ς κ α i 
π e ο ν ό μ ι α τ ω \' 'Λ λ λ ο
δ α π tl> ν i; ν Κ ύ π ρ φ ( 1937) , 
'Η ε ξ έ λ ι ξ ι ς τ ο υ Δ ι κ α ί
ο υ τ ω ,, μ ε ι κ τ ω ν γ ά

J! ω ν έ ν Κ ύ π ρ φ ( 1939) , 
ΊΙ Σ υ ν θ fι κ η Ε ι ~ ή νη ς 
της 7η; Σεπτεμ6ρίο\J 
1 1 5 Ο :μ ε τ α ξ υ τ ο υ Β α
σιλέωs τη~; Κύπροu 
Ί ω ά ν ν ο υ Β' κ α ι τ ο iJ 
·Ε μ ί ρ u υ τ ο υ Κ α ν δ η λ ό
ρ ο υ Λ α τ ί φ (1940). 
Στις :μελέτες ·αiΊτ&ς θίγονται μερι

κι!. καuρ,ιια πιρο6λήματα τfjς Κυιπρια
κής ιστορίας με aπηχήσεις καl έπι
δρώσειις στην ση.μειρ-tνη .rορ•αyμαηκό
τητ•α, δπως τιο π;ρό5λημα τών Δινο
δαμϋάκων της 'ΙΌυ-ρικοκρ·ατίας, της 
~:θνικfjς προέl/vευσης κιαι του ν·ομι
κοϋ των καθεστώτος, ή θΘση της 
Κ ύ:mρου καt τών κατοίκων της στο 
Λι1εΟν8ς Δίκαιο κατiι το Μεσαίωνα 
'~αi. τα νεώτερα χρόνια, οί ΔιοΙμολο
")'fpσεις και τα προν<ψιακα δικαιώ
ματα τιl}ν (ι.λληδαπiίJν έπl Τοι;ιρκο
κιρατίας κ.τ.λ. Χά.ρι.ς στ&ν συνδυα
~μ ο ιστορικών κιαi νομιικών σπου
Μitν καi. τής Μεισαιω\.·ικijς; ίστοριίc;ι; 
κιαl. της Lστορίαs του Δι~αίαt> δ Ά
χιλλέας Αίμ·ι:λιανίδης ήταν ό κατ' 
{~ξαχ;i)V Κύπριο:; ειδικοg ν~α να 
:rι~ραγματι.;·ι;ιθfj τέτοΗ·;: σύνΟετα, ποιλύ
πλοκια ΟέJματα '\'LU πρώτη φορa στην 
ιστορία τi'jς νε{οτερη:; Ύ1JΎενοίJς 'Ελ
λη\ιικήg Ι(ι;wρvακής fπ~σrη'Ίιμηι;. ΤrΊ 
ίδια Lσχύιη'ν καl yιiι την μελ{;τη 
του <<'Γ ό ζ ή τ η μ α τ η s 'Ι
Ο α ν ε ν ε ί α ς τ ώ ν Κ υ π ρ ί
ιο ν ό. π ο τ η ς Β ρ, ε τ τ α ν ι
κ ij ς κ α τ ο χ η ς τ η ς Κ ύ

π ρ ο υ ,μ έ χ ρ ι σ ή μ ε .ρ ο ν~>. 
<<Σύιuμιεικτα Γ. Στ.ρέ"ίτ, 'Α-θήναι 1939, 
01σ. 292- 314). '"Όταν θυιμηιθfj κα
νεlς τls έeγα.σ[ες του στην δι>.καε-

τία του 1920 -1930 (Μ ε τ α π ο
λεμικος άνθρωπισμο3 
και 1i Κοινωνία τών 
. Ε U ν ιϊ> ν, 'Λ·θ'ijναι, 'Λλεξάν-
ι;ρεuα, 1929, 'Ε:κδόισεις "Ε,ρευνα 
'Αγγέλου 1'. ΚwσιΎ·όνη, καi Ή 
Κρατικη κηδεμον(α 
καi i) προστασία 
τ ο υ 'Α τ ό μ ο υ, 'Α:θηvαι-Ά
λεξάνιδρεια 1929, έκδόισε~ 'Έρευνα 
'ΑΎΎ,έJvου Γ. ΚασιΎ'όνη) , 6Μπει τήν 
πορεία ι'τ~ι:ο τlς νενιικ8ς και άφηρη
ιμένιες eννοuες καi άρχεs τής ~ρχfί~ 
το-\5 μιεταπολέlμου σε 3f}νικες ίδέε:; 
Κ:αi στa U\;"(ΙΚιεκρψένα ΠΊQΟ6λήιματα 
τού τόποv και τιού λα•ού του. ΑύτιΊ 
t'ι ;μετάβαση είναι το aπότwεσμα τfίg 
ώρf:μιανσηs τού συπρι:Lφέα και άναι
ηστi] μΘσα στtg !:!Lδικες συcνΗηκες 
τη.ς Παιλ:μιερικής διmατορ·ίαg που α
κ·ολοtθηισε τι)ν έξέγε.ριση το-i5 ΌκτΟ)
Ιiιρίοιι' τοi3 19:31 στην Κiπ-ρο. '"Ώς χα
ριαικ:τηρι~στικ.ο τη;; φιλs;,λεύθειρης το
:rοιθέτηισης του Α~μιιiλtιανίδη στi'ι δε
καετία τού 1920 π•αΙρ•αθέ.τtο το έξijς 
άnό><JΙΠ1αΙΟiμι:ι <σ::·Ο το·ν Μ ε τ α π ο
λ ε μ ι κ ο ν 'Λ ν Ο ρ ω π ι σ μ ο ν 
(1928): 

«Αί κρατι•.<αi αιlταi έ~6ηλώσεις ίιπιtp 

τοϊι άvβpωοτ<σμοiJ όσσνδήποτε μεyάλαι ><a! 

av εΤvαι καί οπσιι:wδ.ήποτε σπο-υδαιότητα 

καΙ av Εχσuv &εν μΠΟ?ΟUV νa φ9άσοvν το 

μ-εγαλείον καi το ϋψος τijς άνθρωπιστικi]ς 

ά·Α)rJσεως κατa το Θέρος τοu 1927 καθ' 5-
ληv τηv ύφήλι-σv έv σχέσει μΕ: τfιιv καταδi· 

κηv των δύο ίταλr,)·ι aνα.ρχικωv ΣάιΚJΚΟ κ'Χ1 

Βανζ.έτrι ύ-πο τr)c; άμερικανικijς δικαιοσv· 

Vf}ζ-

Άπc:wrαχοu τijς y1ijς δχι μόνο·v σΙ έp· 

γάται καi oi σοσιαλιστα1 ούτε μόνον ι:Λ 

κσμψουιvισταΙ καi ο1 άναρχι,κοί, Cι!λλa κάθε 

&νθρωrrrος ποlι έταξεν ύψηιλa τι'ιν όcΡΙχι'ιν τijς 

έλεuθεpιίας τής σικέφεως, έξηιγθpθη κατά 

τής καταδικrnστικf\ς <iποφάσεως καi τf\ς θα

νατC:}σεως των δύο ' I ταλ&v. 

• Αλλιη yενι·ι<η έκδήλωσ ι ς •i οποία κ·α· 

1 αS.εικνύει άκό-μη περισσόηψον η'tν άvαi6ίω

σιrv τοίi άνθρωπισμοίΊ εΤvαι ή κατά ηΊv τc

λωτα:ίαν δειvηv άπο τοος σ•εισμοUς σιψ.φc:-
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ρ{χν τijς Κορίvθοu κ.αi τijς Βοvλγαρίας πα

pα01)(εθείσα άμεσος βοήθεια έκ μέJpοuς τfjς 

κρατικής καΙ ίδιωτικf\ς πρωτο6οvλίας. 

Ή γιοvγκιχΜαuικ.tΊ κιJδi;ρνησις σημειω

Ίέ.ον, έ.ψι)φισε σε6αστον ποσον ίrιτiρ 1&ν 

σεισμοπαθ&ν τfις Βουλγαρίας καi Έλλά

δος καθ' ί\ν έ.ποχt'ιv αί μετa τfις Βοvλγαρίας 

σχέσεις της ί'jσαv πσλi.ι τεταμέvαι fvαα τής 

εiσ6ολfις -;&v κομιτατζήδων, α! δΕ: μετQ: τij~ 

'Ελλάδος δΕ:.ν διειφίνοvτο διό. τr)ν έ~αιιpε.•ι

κήv των όμαλότητα;ι. (σ. 24). Καi περαι

-rέ.ρω: 

«Άπειρά.ριθμοι ύττήρξαν αί προ6λέ.ψειζ 

περi · -rijς συντόμου άποτuχίας καi ιw:τα

σφοφfίς -rfις Κοινωνίας τών Έθvων, προ

βλέψεις 6ασιζόμfjναι έπi τijς πείρας ένός 

μαΙΚ,ροG παρελθόντος καi έτιΙΙ τής δuσπιστίω; 

τοG με-rαπολε.μιικοG κόσμου προς τtΊ•ν ϋπσ.ρ

ξιv εύγεv&ν άι;α&ν καi ώrχχ:ίων Ιδαvι•κ&ν τa 

οποία va διέποι.ιν τt'ιν πορεiαv και ηΊν πu

λιοικftν κατεuθυνσιν τών ιφσ:τ&ιv;, (σ. 25) 

§5α. ΊΙ π~στη του στίiν Κσινω
νίiα τiίΊν 'Εθνών φαίνεται στο έ'ξijς 
(mόιοΊΠαιJΙμ α: 

«Το Μικρασιατικ6ν δράμα μέ. τa έκcr· 

·ταμμύpια των προσφύγων δΕν άφήκ•εV ά.συ:ι

κίνητον τι1v Κοινc.>vίαν των ΈΗνωv δ·πω,: ά

φi'jκεv άδιάφ::φοv τόν λοιπόν κόσμον. Ε(ιθύς 

ι'ζ c'φχής rι παρασχεθεϊσα βοήθεια &ττηρξεv 

ύψiστη::; καi σημαντικωτάτης άξΙας διό. ηiv 

Έλλάδα, η Οποία έξεφχομένη κατεστpαμμέ· 

νrι άπό δΕχαετij σχ'"5όν σειpaν πολεμικc7:Υν 

Επιχειρήσεων εΤχεv έπιττροσGέτως η'ιv βα;:JU· 

τάτην ίιπσχρέωσιν τίiς περισυλλογijς, τήι; 

περιθάλψεως, στεγάσεως, διατροφής καΙ έy· 

κατασ-τάσεως έν γ·ένει πpαστίοv άρι6μοu 

προσφόγω,ν_ 

Το ίιπο τfιv προσ-rασίαν ~αi διαχ~ί

ρ:σ ιν τiϊς Κ οινωvίας των Έθνων έπιτευχθέv 

πρiiπον διεθvές προσφιτyικ.όν δάνειοv καi 

τό προ όλίγω·;ι μόλις μ;ηνωv συμπλrιρωμα· 

τικοv χάριν τijς όπrοπΕΙpατώσεως τοG i:ργοu 

1 ής έyκαταστάσεως των προσφύγων ό.πο· 

δεικwοurv κατΟ: τΟν πλέον πεισηκΟν τρό

παv τfιv άνθ.ρωπιστικfιν δράσιν τfις Κοι.vω

νίας. Κ α1 θa i:πρεπεv ίσως v' άναλογισθ·] 

καvε1ς τaς μεyάλας καi έ.ξαι.ρετικCι:ς δι.ισt<Ο-

λiας τΟ:ς &ποίας θ;]; έχρειάζετο vό: &περvι· 

κήση ένα κράτος ποu μόλις έξijλθει.ι άπο f. 
να πόλrομον έξαντλητικον καΙ μαιιφόν, διό 

να έκ-:·ιμ~fιση τi;ν Urιηρε.σfαv -τtlν διποiαv 

προσ§.&,ε;πν ή Κοινωνία τCw Έθ'lli:>v. Ό όρ.

yανισμός τί'ις Γεvώης έσωσε καΙ τσUς -πρόσc 

φυyας καΙ τfιν Έλλάδα». (Μεταπολεμικ&ς 

Άν\lpιωπισμΟς, σσ. 25--27). 

Ηι.ο κάτω: 

«Σχε rικαi πρός τό ζήτημα αύτο ένέρ

yε.ιαι τijς Κοινωνίας τώv ΈθvCJv εΤvαι α! διa 

-rι)v άπ::Jλuτρωσι·v χιλιό6ων Χριστιαν&ν παp

θιν;.Jv καΙ vεαρ&-~ γυναικ&ν, έλληνίδων ι{αi 

άμμενι.:>ωv τaς οποίας ή 6αρ6αρότης του 

Τ σuρκοu κccτ!)δίκασεv είς τόν Ισόδιοv έγ

κλεισμόv είς το χαρiψι. 

Άφ' έτέροu η Κοινωνία τωv Έθvων t 
vή.ργησε διa τt'ιν κατάρ-yησιν τijς δοvλε:iας 

ι] όποία έξηκολοίιθει νό: Lιφίστα'ται έv εl

κοστ4> αί&νι εiς τfι.ν Μπύ.ριμαν έv Άσίq καi 

ηΊv Σι·έ:ρ.ραν Λεόvηιν έΝ Άφρικi], 

Ή Μεγάλη Β.ρεττανία Lιπό τήν έξοv 

σiαv τijς όποiας ίrτrάγοινται αl χώραι αu

ταi, θθεώpησεν ώς έπι·6ε6λημένσv της κσ

Οηκοv νΟ: πρσβή είς κ·ccτάργι1σιv τi]ς δου

λείας, Ο:Gι·άφο,~'Οv &v προσέκροuεν αίηο εi<.; 

θ;:>ησκωτικ.οuς νόμοvς η έθιμα των ίθαγεν&v 

καi δ:ν ό:rτητά:ντο μεγ·άλαι δcrτrάναι διά .iιv 

Ο:τrελεvθέρωσιν τόσωv χι·λιόδωv δσuλων. 

Έιπος τών σποuδαιοτάτων αύτi.)v uΞ.

τpων σcί άνθpυ>πιστικαi έ'.Ιέp-yειαι τijς Κοι. 

vωνiας των ΈEiv&v έττεξ~τάΒησαν εί~ έξ 

'ίσοv σημανηκής φύσεως ζήτημα, η]v ό:ν

ταλλαyι'ιv τiJ~ αίχμαλώτωv πολέμοu. Χ(φις 

εiς τaς φροντίδας τής έπιτροπείας ίιπό τον 

Δρα Νάνσεν χ ιJ.,ιάδες α\)(Ιμαλώ-rων ι)μττο-

ρεσαν va έπιστρέψοvν εiς τaς πατp[δα<, 

τι,.ν. Έπίσ:rις άπελυrρώθηισαν c'φκετa χρι

στιαvόπαιδα έν Μ. Άσίq, Ε:γκεκλεισμένο 

είς όρφαvmροφεία καi Wνλα δημόσια η ι

δ,ωτικa μέρη πp&ς έξισλσψισμόv, 

τέλος η άπόπειρα: πpός πφιοpισμον 

της Ε:ξαπλώσεως τοG &λκοολισμοG ι'ι όποΙα 

Ε:yινε κατc'χ τt'ιν τελε.vταίαν σύvσδοv τfΊς 

Γ ενικής Σ ιwελείισεως κσ:τα το 1927 δ~ 
μπορεΊ η vO: χαροποιήση δλοuς οσσι άντε

λήφθησαν η\ν καταστροφiιν ε.iς τaς κοινω--
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viα>e καί ττΊν οίκοyέvειαv ένεκα τf]ς μεyάληζ 

αίη·~ι<, μάστιyος:ι>. (Μετcrπολ.εμικΟς 'Αιιθp<V
πισμος, σσ. 30-31). 

§5j:l. Τι'Jν .πumη t'f.rυ στιΊ·ν Κ.Τ.Ε. 
(:==Κοινωνfπι τιϊ)ν ΈΗνι'ίΊν) δι.αδηλ{ίι
νk;ι (Ι Λί.μι:λιανί,δη~ ΚΙαi στο έπό<μιενο 
έογο του τη ι;; δεκαετ(αg 1920, τη v 
Κρ.ατικη Κηδεμονία 
(1929), ί'δίω;; U.λ. σσ. 46--49. Σ~ν 
:ιιρ&ιδi!]~ τη~ Ηανεπιιστηιμ.ιακης 
Ν~ολιαία~ τij~ Κ.Τ.Ε., ό νέοι;; Κύ
ποω~ έπιΙΟΤVjμ>Οr\Ιa\; Καl ταυτόχρο
\~~~ τό't'ε μετ~~:ιιτυχιαικοι;; αιτουδα,στης 
:•.ίχεν έlμποτισθή μ~ το πνεύμα καi 
τι'ι ίδεό>δη τού σίκαυιμε,νι:Οiμοi5 καί 
τijs δ~θνούs άλλη;/~εΎΙ'ύηrg που ή 
Κ.Τ.Ε. mρέ,σβrευε αLσιό:δοξ'α .π·ροτου 
~αt'<Ι{!Ι()Εύση κ·άτω άπο τα σιδΘρένια 
:Ί:Ιλήνιμ~τα τ;οϋ Χ.ιτλερικοϋ κ·~i τοϋ 
Μο'ΟΟiολινrΙJΚοi5 όλιοκJι..ηρωτισμtου. 
(mρ.βλ. §4) . 

§6. ''Όπως εϊδαιμε. το 1931 uέ 
το Κυπ,ρuακ·ο άντιαπ:οικιω~ο κίνημα 
που στοίχuσε τ·ρίχ.ρονο έ·κταπuσμο 
στΟν 'Αχιiλλέ<ι. ,;,πη,ρξιε τομη στη 

ζιοοι το'' καi τ·ον Θστρεψε στα το.πι
κιι'ι, έfJ.ν,ικιί, κοι;νι:ονuκά, .πο}οιτικα κιαί, 
οi,κιον01μικ·Cι π;ρο6λή,ματ'α, mρ'ά'\'·μα 
:mn'\) ι'tντ·α'\'α~λί'iται καl Ο'τU yραφτ(( 
-vou ~~~ετι'.ι: -ro 1931 (Βλ. §4 · §5). 

Στο ζ ή τ η μ α τ η ς 'f
Ο rι y έ ν ε ι α ς τ ω ν Κ υ π ρ ί
ω ν (1934) 6 Αιμιλιιανίδη.g άν:~
φέ~ε·ται κυρ(ω;_; στο Πi!;!ακτικο θέJμα 
τής: ~\πηκοότητας τών Κ UΠiρ•ίων στις 
κτήσ:εις τfίς ΜεΎάλης Ηρεττανία~ 
ΚαJτU το 1914 καi, μρ,τ,f.ι: τήν ά.νια
'Ί"\'(ι)@Ι!Ο'η τ·i]s προσάρτησης άπο τfι"' 
Το1J~ιχ.Cα κ'ατα το'' Ίούλη τοϋ 1923 
.με τfιν σην>θήκη τfίς Λαιζάνr!'(~. Ό 
K(m:l(cξ't:O(; VOΙI!JtiXO•S έπuσηΙμα~·νε:ι τα 
κ'ενiε τι'ίΊ·ν σχ,ε,τικι'ίΊν ν'ομοθιετηιμ&τ<ι:ιν, 
:rvoυ ά.ννοοϋσ:α'<; και άφηναν έκιθετ'Ους; 
κ.{t!. άπάlt1ριιδει;; πάν•ιο .mo 20..000 
"ΕιλληνΘς Κ1.1στιρ·ίοος τijς .ιH'\''ilπt1o'IJ, 
έν{l) εύνοοri'Ξ·σαν :mρόσαιπα a•σ.χετα 
πρΟς τ-ην Κύσr.ρο. 

§7. ΆJJλa ό συννρα(1pzαs π:ροχιο-
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ρ:εί σε οί,σιαστι.κώτερ;α θέματα; Σriι 
λοyοτιεχνί.α, δπωs ε'ίπ;αμε, έδωκε 
οτιχ 193:~ την η α λ ι α ~ ύ π!!. ο 
καi σrva 19;J7 την Chrysιlla, Ρ~1~, 
Ι>n)faoe ct.;: Μ. Philens Lerb•e.sgue Presι
LI..:;ιt de 1' Acadeιnie de Provence καl 
την ·~διια χ ρ ύ σ ι λ λ α σε έι~η
V•ΙΜiι ι;ιετriφραση Μέλ:.πωs Β. Δοuκα 
στ.α t938. 'Η Π α λ ι α Κ ύ.π ~ ο s 
έπ·ωνΒΟ>(δόθηκε στα 1962 ·.ιι' έπαυ>Sή
υι,;ις άiλλα χω,ρίs τον mρόλσyο τfίs 
α' έκδοσηg, ά.πο "fον Γρη~όρr~.;ο 8ε
νό.-το"'1λο τijς 'Λκ:αδηιμίιαg 'Αθηνι'ίΊν, 
που τfίς είχιε δώσ~ι τό<ση αί...Ρ.,η. 

ΊΙ Πηλια Κύπροs 
άπο'tlε.λείται, σriJ.ν β' έκδοση, ά.πο 
r;νδι,;κ:α ί.στορικα διψ;ήιμ.ατα και :rτu

nαιuέινει άξεπέ·ρ.αστο θρryιο yιια τlιν 
Κ ~ΠΙQ'Lακη λοyοτιεχνfα. 'Η α' Εκδοοη 
k~νινΗ άπο τον Έ.κιδοt'IJΚΙΟ Οίκο ~η~ 
'Εστί,αs τοϋ I. Δ. Κολλάιρου, Jroυ n 
lr\)"'"'\"Q•(l1φf•α'5 TO'V ήξειρ1ε' (L,η;Q, τ{~ν 'J«t!-

0•0 τι'ίΊν σπουδών τοιυ.. Η β εκδοοη 
~Ύ'ινε στi.ι 1962 πάλι άπο τον Κολ
λάρον. Στην ν' ~αλλ!ικη ε~δι?'ση, 
Ι,ε:ι-1εύη, 1965, με .π.ρό~οΎο Pι.er.re 
Boissier, ,με τον τίτiλο Nouvelles Chy
prίotεs, P·erret - σentil, 1965, τa διη
Ύήιματα έλαττό>νονται ά."ϊο fΕνδεκα 
σε έπτά. Φησι.κι'ι 6αισικη είναι iJ IJ' 
Ρ:κδοση οϋ ·ι 962. "Οπιος; εfu,φε., ό 

.,_ ' ' ' ' " ολ Ά\-χ·ιλiΜ:ας ειμ.πινευστηκ:ε τα πιο π ' ,-
λα άπο τα διηΎήιματια τοϋτα σcτη 
(\ι{(Ιt}ΙΚει•α Ti](; έκτόΠ•ιΟήι; τΟυ στο:ν 
"'Λγι.υ ΝικόJ,αο Πάφου (1931-1932} 
κ1αι στην Κυ>Ηρέα (1933), i5τ·αν ή έν
δοσκόπηΙΙJη ΤΟ\' εστρ.εψε στiι;; ΠΎ)'\'~5 
τij.c Κυπ,ριακής tστορίαs ~αl στην 
ι'tξίοποίηση τώ·ν Lστορ•ικiiJν Π'αlραδό
σεω·ν τfίι;; ποτιρuδος μας; στο λοινο
τεχ'\''1~{0 {:πίπιεδο. Κάτω άπιο τ·ο 6~
ρ.ος; της; 6ίω·σης της νέιας ?'~λια6ιας; 
τ·ης πατ~ρrδrο~ του, Π'Oi'J έντ·α'θηκε μl! 
τr;ν Ηαλμ,εροκ.ρ·ωτία, ό Αί;μι;λιανίδης 
μετ~r~θέ·τΙει το 6.Ηψιμα :rnρ·os -vα πίσω, 
στt~ !στσ.ριΙ:ΚεS τύχ;εg της; Κ {J;πΙρΟ1ί Κα
τiΊ. τόv Μ'!'Jσαίων:α κιαi την Τουιρκο
κ:ρ•ατία, ά.πο τlς όποuες; άντ>λεί θέ
υ.f.'.τ.α 'j''ιtt να έκφράσιη, ·μέ,σφ αύτι'ίΊν, 
~i~·; δ·vαιμα.ι,yrι1ιρ•ία του 'j'ιά η)ν σύΎ-
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χ;ροονη ί:ιθνική μοι;; κατ·απίειση, με 
6άι~, αλληγορία, καl δυνCLiμ~σμιΊ. 
Γιατί, καθένα άπ>ο τα fνδεκα διηγή
ματ·α τήι,; συ,λλοyfιι:; άναφέ~εται σ~ 
κάποιο κρίσ~μο στάδω τής; Κυπρια
κής; Lστσρ,~αι;;, κάποια φάση κιλειδί, 
τήι;; όπο~ας εΧ;ει οιώσει κάθε πτυχη 
και κάθε κιcιμ·ατιισμύν, κίcθlε έισωτερι
κο νόημα. Σπ1άνια λοyοτέχνης, που 
itντλεί ά.·η:ι η'ιν Θθ"'LΚΤΙ 't'Ου ιστορία 
π{τυ'Χ'~ σε τέτ;οιο 6σ;θμο τi)ν ά\'ά
;υλαση τfίς άτ;μόισφαι,ριας καi των 6α
σικ<ϊηι κάι&ε φορ·α ίστ;ορι:κων ρευιμu
των καl ίδωρ,ρυθμιων. Π.Ί. στον 
Τ ρ Ο υ λ λ ι ν Ο ό ΟL"'γ"\"!!ιtψέας f!.
\~ιtστια{νει τiιν παράδοση, που ιμαρ
τυρεϊται καl (ffl·O tστορικ8ς; πηγέ~, 
δτι οι Βεvετοl κ,· οί 'Ορ1θόδοξοι άν
ταν(ι)vί'/;ιονταν ποι(ιις; να Ίτίσrι τi)ν πι(J 
,μενάλη κιαl ώραί:α έκκλησία στην 
κάθε πόλη. '"Ότι αύτο yινότ~αν καi 
στην όριΘινl'ι πολιτεία τoii Τρουλλι
νου συνάyεταιι κι. άπ(J liλλε;ς .πια;ρ.α
τηιιrι1ισειιι;;, καl το διατύπύ>σε λα;μπρι'.ι 
ό ΑL.ιηλωνίδηι;; σαν το ;τλαίσω μιiis 
τραyι:κfίς; σφανfίς: μ·αζεμένει;; στη 
~ΙοJ:ηuοσκf~"t·αστη τίiJν Βενετω·.· 'Ορ
Οιίδοξε~ ΚJαl Καθολικει;; γυναίκες και 
:rω;διιι(ι ~(γιναν θύματα των Τούρκων 

τον Ίούλη τoii 1570. Στο Μ ο ν α
στήρι τω,, ΜαΎνάνων 
;μαθιαίνουμε Ι'~α τi.ς τε.λευταuει;; στιΎ
ιι8s τfίς Βαmfλuσσαι;; της; Κύπ,ρο-ι:r Έ
λένηι;; ΗαJλιιιολοΎί-νας καi νια τiι,; 
ttνη.:διράσΕ'ις των '0Qιθοδόsω'ν. πο\1 
ποοστάητ<-·, ιιετa το·ν θάνατό τηc: 
(f458): <'> ήΎούμ·ε,•ος των Λομινικ.α: 
,·G•ν τfjς Λευκωσf α; πια.ρουισιάζεται 
ν.α στέlλλη μυ·στικιl τ(ι λείψανο τfί,: 
Έλένηι;;, που {) f)α:σιλιιΧ.ι;; σύζ-ι:'\'ός τη3 
!'ιάννος εί~~: 06.ψει στη μιοrν1'; των 
Δομ·ινt:;<'α'\·ων, ν·ιl ταφη στη,, ()ρ;θό

δοξη μονη τίiιν ΜαΎΎάνων: <<ή π ο
,. η .ρ ι ά, ε ί ν' τ ο υ κ α τ α

τ ρ ε Ύ μ έ ν ο u fι δ ύ ν α μ η>>, 
λέ.ΎΙ'JL il 'Α.ρχuεπίσικ.οπος (Π α λ ι iJ. 
Κ ύ π ρ ο ς, 1962, σσ. 20, 25). Ό 
Φώrrηι;;, 1Ί Γλυκf:ρω, '"'Έλληνες; ίί.ρ
χΟ\--τει;; τής Λ·ευκωσίιας, {) 'Αρχιιεπi.
σκοπΟ'ς τ<iΊν 'Ελλήνων που ζεί ση) 
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Λευκωσία κιαt πιου τ·ον διατά\;ουν οί 
Φριάy.κιοι να ξαναyDρίιση στο 6ουινή. 
σιο του ένδιαίτηιμα, άJuοτεJ .. οιΌν το 
aνιθί)ώΠιινΟ .πλα~σιο τή.ς.; ύπο6:λητικfjς 
αύτής; ίστορίας. Στην Τουιρκοκιριατίι:t 
διαδραη.ιιατί~ονται οί ιστορίες τoii 
«Δ ι π λ ο G α φ τ ι σ μ έ ν ο υ>>, τι'ι 
<<Μ α ρ α ζ ω ,μ ί:: ν α Σ τ ε φ α ν ώ-
μ α τ α.>>, u <<ΙΙ ε σ .μ έ ν ο ς Π λ ά-
τ α ν u ς>>. <<Ίl Σ π η λ ι. α τ ο i 
Ζ t: ιμ π ~' τ ο ύ», << Ό Δ ρ ά κ ο ς 
τ ο υ :\ ε ρ ο ii>>, <<u Σ ύ ν τ ρ ο
φ u ς; τ u ύ Ρ ή '\' α» (Φερια~ο!j, 
Γιάννης Καρ,ατζiiς άΠ>ο η)ν ΛευκύΙ
σ.ία), και στι'ι Βuζαντιν-1) έποχη τiJ 
<<Ξ ε ρ ί ζ ω μ α>>. ή ΠΕJρ{ψηΙμη μΕ
τ•ανάιστευση τών Κυσt:Ιρ;ίων .με τον 
κλη[)u Κιαi τους; liιρχοντ&ι;; του·ι;; στi)ν 
Κύζικο στα 690-698, ΚιΟ:t στlς άρ
χΘς; τής; ΦριαιΎΚJοrΛtριατίας ( 1205--
1218) τα <<Κ ο μ 1μ έ ·ν α Φ τ ε ρ ά». 
Δίνω δΕίΎ!μαιt!α Ύ'ρ•wq;ήις: 

§7 (·α). 'Απο τον li ε σ μ έ ν ο 
Π λ ά τ α .,.. ο: ,με, την τουρκι:κη κα

τάκτηση ίι «."tΘOJμέv'OS Π:λάτιανος>> liιρ
χοντι7iς; Καλλέιnηs δέχετ·αι να διf)σrι 
τiιν κ6ιρη τuι; Εύανrθία σf>ζιηru στον 
φτωχο V'θωργο Φίλιππο: 

<c.Κι έτσι τη μέρα πο\ι Εταξαv yιa ·τ' 

cχ.c.~α6ων:t:ω μο: ια καi ποu yιά πpώ1 η. φορa ό 

Φ:λιππος μi: την Εύα'.ιθiα βa μιλοCισε, μπή

κε στο σπίΤΙ τιi>ν Καλλέpyηιδων σw Τσίιο

Ι<Ος πασaς σΕ. vικη.μένη πόλη. Έφερε δl>

ρα καΙ κεράσματα σ' όχτω μουλάρια φσο

τωμένα καΙ γιΟ: τiΊv ά,ρραοωvιαστικ ιά rou 

Ε.ιμρε παλιο δ;αμαντΙκο καΙ μεταξω~·ά άπ' 

τiΊ Δαμασκό, νά τιlν ξι.ππάοη. ΣΟ:ν άφέν-

της πJ6σταζε ι<: έ3ιvε όpμή·vΙες σ' δλοvς. 

Ι<αi, σii·ι 0 1 παπάδες έφ·~γαν ΚΙ οί καλε· 

O'Jl'E\101, ΚΙ Εκατσαν ΟΤΟ τpσ:ττέζ1 οί σvyyr:.· 

νείς κι οί Ο:νθ:pωποΙ τοί} σπιτtοίΊ, ό Φίλιπ

πος καμάρωνε ποιJ ξαvάφερνΞ τη χαρά 

στοu~ άμοι.ροvς Καλλέρyηδcς. ΣiΞ: μιa στιv· 

μη δΕ: οάσταξε καi εΤπε: 

--'Απ' έδω ΚΙ Εμπρός, va σδ:ς λείψη 

τίποτε δ,i:>ν θέλω! 'Ό,τι μο-J ζητήσετε, καί 

στην Ο:κ.ρη τiΊς Κύπ·ροu θa πάω vά σ&ς το 

φέρω! Μαζί μου ή Εύrnνeία θέλω va yίvη 

άρχcντ1σσα καί κvρΟ:: σΟ:ν πρώτα 1 
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Ή ΕόανθΙία καΙ ή μάννα της σαν '' 
~0\J'σaV ΕσΚUψαν τa κεφάλια τους, ΚΙ ό aο

χοντας Καλλέ.ργ,ης, παίζοντας με το τrστή

ρι τοu, μισάνοιξε δυ•ο - τρεiς φο,ρΕς τa χεί

λια σav vaθελε va μιλήση,. Πέρασαν λίγ<c 

στιγμί:c; κι ύστερα, γυρίζοντας στο Φίλιπ

πο, τοΟ εΤπε, σa ·va το εΤχε καϊμο άπο τro
λiJv 1<αιρό: 

-Σ' είιχ·αριστοuμ:ε γ ιέ μο,u, γιά τa 

λόγια σοu KGit τa δεχό-μαστε, γιατi τΟ ξi

,ροuμε πwς δεν το λΕς vO: μάς ντροπιάση,<;. 

ΤΟν καιρο τ·ής Βενετιάς i\σσυv Ο:κ.όμα Ε.σlι 

μωρο παιδl καΙ δf:ν ξέ.ρεις τa οσα εκαuα 

κα~Ο: σ' αίιτοuς πσu χάρηκ·αv στον ξεπε

σμ·ό μου καΙ μΕ: ξέχασαν. Ξέρω πwς με λέ

vε κοpσ"~δωτικa «Πεσμ,έvο πλάτανο). Ta Εέ

ρω ολα, μa ως σήμερα τίποτε oov εΤπα σε 
χανέvα, δΕ:v πα,ραποvffiη,κα ποτέ. Ma τώρα 
τrσV γέ.νη.κες καΙ σU παιδΙ δικό μας, μπορι;J 

va σοΟ το πώ. Σε μ.έvα έρχόταν δ καθένας 

ΠοU ζητοΟσε μιa Χ'άρη άπ' τοuς Βwετσά

vοuς. Αίιτο όμως ιiτα,v το λιγώτερσ, Είχαμε 

τότε vά πασκίσουμε λίγο τi.ς άλυσίδες va 
ξεσΙφΓξουμε, ποv μδ:ς ίtζωvαv κάθ'ε μέρα πιο 

πολύ. "Ενας Θεος το ξέρει το τΙ τρά5,ηξα 

yιa VCx με(VOUV CtVΟιχτΕς οί έκκλησι-ές μα(, 

ποu κάθε τδσο oi 'Επίσκοποι σί Φράγ><σι 

γράψανε στον Π'mΤα Va κλειστοίJν. Κ Ι av 
καταφi,pαμε va μriJ μδ:ς ξεκλη,ρίσσυv ολοuς, 

ι')ταv κι αίιτο πολύ. Ma ετσι εΤvαι σav κά

vη.ς κάτι ποu δΕ: φαίνεται· κανένας ύστερα 

δΕ:v το θυμάται, σav πέσης ολοι ΟΕ ξεχνοϋΥ, 

δλοι γυ,ρεύουv evα φταίστη. 

Ήταν φτω'Χιl, παιδί μου, ή γενιά μαc, 

Βασίλεια δΘv ε'ίχαμε δικό μας ν' Ο:κουμπrι

σοuιμε. Έπρεπε ·va ξεγελάσουμε τοvς Φράy
κοuς, va τrεpάσσυ,με wς va δσΟμε μιa καλύ
τφηv ήιμ·έ.ρα. Μηv καΙ τώρα μέ τσuς ΤοCψ

κοuς δΕ θa κάνουμε το ίδιο; Δf.v το κάνοι.r

με κιόλας; 

Σ ιώπη.σεν ό aρχοvτας, κι δ ΦίλιΠ"'Πο·;, 

·rrσV &κσυε σuλλοϊσμ·ένσς, avσιξε γιa μια 

ο-rιγμη δι&!τλατα τΟ: μάτια -rou κι uστεpα 

·ra μ.ισόκλεισε γιa λίγο, σα va i\θιελε ,ηv 

Ο:λήθεια ποu πρωτομάθαιrνε καλύτερα να 

νιώση· κι ίιστερα, δί!)(ως τίτrcrτε va πή, ε

σκ.uψε καΙ φίλησε το χ·έ.pι ταί:ι γέρου πεθε

ρού του, σΟ: vO: μετάνιωσε γιΟ: οσα κακά 

γι' αίιτοv εΤχε σκεφτfί~, (σσ. 92--93). 
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Ό Αιμ.ιίνιιαν~δη~ Ε'tlσιι δικαιώνει 
τfιν πολι;τ,ικfι των έλιΎΙμών κ,αι ΠΊριοσ
αριμοrνών των σ:κJ.ά6ων νιιa χάιρ•η τijς 
σl!ωπηιρijς; έπιι,6ίω,σή,ς των, που είν,αι 

πι~οτιμότ,ειρη ώτο τiιν έξ,αφάνιιση. 

§7 (β) . Άπο το <<8 ε ρ ί ζ ω ;μ α>>: 
ό Γιαrνναrκ.ός;, ετοΙ.ΙμJΟς;, στ' άκριΟ'\'ΙUάλι 
να φτη,η Ύ'L'a τfιν ΚύζικιΟ μαζi Ιμε τiι 
ιμάνια του, τiιΙV άρ'ρ'α6ωνuαστικιά ταιJ 
Ροδοιi5, :μ,έισ' ΙJΙτο σ:κοτάιδι καi στο 
σά~ιαΎi() του πλήιθοτ,ς; χάvει τη Ρο·
δοϋ, σπρώχ;ν181'α'L ,μΒ t1l tJ ~α 01τ0 Κ,fL
QΙά{)ι ά::rιιο τους στ.ρ,ατιώτες; Ύ'Ιιa τi}ν 
έξcιρ<ί<α: ό σηνΎ'ραφέα·s σιωσrra είδr' 
τfιv <~μεταινάlσ'tlευ,σψ> σαν 6~α~ο ξsρ
ρ~ζωμ.ό. .Σ·τον ΈiλλfιισΠΙσν-vο μά\τιαι ο 
πειρuμινει τη Ροδου. '"'Ότ.αJν πεθα(νη 
i1 ,μάν'α τ>ου, Ύυρ,ίζει στi]ν Κίiπιριο μt 
το πιιμίη'ο ΚJα,ρ,άJ6ι που ο,ρήκ,ε: 

«"Ε;σι, μιa μέρα, σav άκουσε πώς 

,α καράβια, ·ι' άραγμένα ά-ττο' τι'! 6cφuχει· 

μω•νιΟ: θaψ·ευryσv σέ λiγο γι·a τΟ: ξένα κcr.i 

γίιρεuαv άvθ,ρώποuς γιΟ: δουλειά, μΕ: λ<::uχτά

ρσ "Π'fί•yε καi τοuς παρακάλεσε μαζί ΤΟΙJς 

va τον π·άρουv. «00: σάς δσυ'λέψω σα σκuλi 
καΙ τίποτ· άλλο δΕ: σδ:ς ζ,ηrτώ, έξΟν vά μf: 

6γάλπε crτι'Jv κ ίιπρο, σαν 6 &νεμος σάς 

Φi:φη Ο:τr' TC< μέpη, της» Τοi:ις φCΙΜέρωσε τον 

π6vο 1 Olf καΙ τοv λu'Πή.θηΙΚα<v. Tov δέχτη-

καν πάνω στο κα.ρά5ι καΙ τοίιπαv πwς ο·το 

yU'ρισμό, σα Θa πουλαΟσα.ν τ1ς πραμ(ΧrΙες, 

θa περvσΟσαν άπ' το νησi -ν·a τον 6γάλοι,;ν 

Ι'.ξω•. ~Ε-rσι κι f.γι.vε. "Εvα δειλ.ινο πάλι, κόv

πuεv ένα·:; χρόνος άπο τότες ποu εφυγα:v, 

d.vτfκρυσε Ο-, γνώριμο- άκρογι•άλι. Ήταν κσ

τάξε,ρσ, δiχι..1ς φuχι'J μοvά:χη, μό: τοί) φά~· 

κr: σa va τοϋ Χ'ά.ρισαv τοv Παράδεισο καi, 

σ::Χ 6γfjκa.v Ιtξω, γονάτισε κι έδό-ξασε το 

ΘΕό 

Άτ.' το καρά6ι τ' άφήσανε ψωμ.i γtά 

μ:a 6δομάδα. Σaν έφυγαν, δίχως va ξαπο
cττάσηι, κίvησεν δ r,ιαvvακος όλοvuχτ]ς γιό 

το χωριό. Λf.ς κι εΤχαv τΟ: τrόδια του φτε

Ρά. ΜΕ τΟ: χαράματα ΟΝτίκ,ρuσε mro μα

κρva η'tv κο.ριφιιl τ' "Αη, ΚωιvσταJVτίvου. Σ!; 

λίγο φάvη<κε cττ' ό:σττrροχώμαrτα κι η παλιό 

eκκλ,ησιa τ' • A'!l Χαpίτοu, ποu ηΊ λειτοtJp. 

γαlσαν τι'Jv ημέρα του, μιιΟ: φορό: το χρόvο. 

Σό: 5'(1f\κεv δ ήλιος πίσω όπr' το 6ow6, 



μπόρεσε. νό: δij τ1ς μvyδαλιξς καΙ τiς έλιΕ:ς 

καi τiς πλαyι:/:ς τiς πρασινισμένες ά'π' -r' 

Cr:μπέλια. Ήταv σΟ: va μfιν άλλαξε τίπΟ'Ε, 

Κ< δσο κόlfHJUε κι άιντίκρvσε πιΟ: ,η σκεmΊ 

τήι; {κκrλησιδ:ς τ' 'Αρχάγγελου καΙ τoiJ χω.. 

ριοίi •' άνάpια σπίτια, ·;όσο μεγάλωνε κι ii 
λαχτάρα του• ΚΙ Ο:θελα τοΟ ηρθε στο στό

μα το τραγοόδι ποLι πάντα τ5λεyε τiς μέ

ρες τiς καλές, σΟ: γ~ριζεν άπ' τ' δροι; ,::ΙΖ 

·rΩ σοvροΙΙΠο_ Ma σaν τοί) πέρασε ξαφνικa 

,•,,ι-· το μuαλΟ ,, σκέ.ψr~ πως μεγάλη ό<μαρ

τία Εκαvε, χαροκαμένος ποο ηταv νά τρα

yοuδά, στη μ-έση κόπηιΚΕ ΤΟ τ.pαγΟΟΟΙ ΤΟ\) 

κα1 στη 6αθι0: του σuλλοη ξανά:πεσε. Δ!

χω~ νa σταμσ:rήση, το Θεο παρα:καλοίiσε 

va τον σuχωρέσrι γιcχ τοϋτο πού έκανε, 

καΙ τής ΡοδοΟς ξαva ν' άκούση ,η λαλιά» 

(σ!τ 138- 139). 

«"Εγερνε πιΟ: va 6ασιλέψη ό i'jλιος "' 
ο Γ <αιιιvσ.κος 6ρέθη,κε μπροστΟ: στr'ι11 έκκλιr)1 • 

σιά. Eav τέτοιαν ι::Jρα ιiταν νa χτιιπήση το 

σrjμ(I"'>'Jf}O yιά rοΙΙ έσπφιινό, VU σvναχτοί>ν 

οΙ χι.:ι.ριανο! νό: rφοσκuνήσοοv καi το σταu

ρ1) <Ο'Jς va 6άλοu-ν δσοι τίίχα:ινε vO: 6οi

σκοονται στ,) χωράφια μακ.pιιά_ Ma το σιή

μαντpο χαψένο i'jταν τώρα καJ οφαλιστr] 

•1 ll'-όp-rα τr]ς εκκλησιάς ή cηδφέvια. κ. 

i.)μι.>ς πιό1<Jρ() άπο aλλοτει; σήμερα, 

Γ ΙC!Μ\ΙαΚΟ<; π:θuμοΟσε στη~- έκκλη~ιό: νa 

πάη γιa τfjς μάνvας του την ΨU?cfJ καΙ τfις 

Ροδοος το Θεο νό: παpσ:καλέση. Na μπij 

μώα γύρεψε κ-ι ώρα πολλl'ι -ττάσκιζεv ,:~~ 

vά λυyίση 1·6 μάνταλο, την πόρτα γιΟ: ν' 

crνοίξη. "Ελειποw τΟ: κονίσματα καJ ~eαvτή· 

λι δf:. 6ρισκ6-rαv, μ.ήτε λυ:χνάρι όΝαμμέ•ιο. 

Σ·rov το~χο μονάχα ά:πόμενε η ζω-yραφιu 

τ ΆΡ?<ά,γγελσυ με τa x:puσa φτφά του 

ι·σvάησε πa μτrijκε μέσα καi το κεφάλι 

rου έγυρε 11'r πfι τήv Ίτροσεvχή ·ιotJ·. 

~Ετσι οι'.ιν ή-ταvε σκιιφ·rος καi τ,ο Θ'i:iJ 

ΙΙαρακαλοΟσε, σaν τfjς μέρας τό ψως ποι) 

&π' η1ν πό-ρτα ~Έμπαιν-ε λιγόσ-τεuε σιryι:'a: 

σιγά, μιa σκέψη τοΟ γεννήθη:κε μέσ' στο 

μuαλ6. Ν' άσκητέψη. Σav πcu κατάντησε, 

καΙ τίποtξ πιΟ: δΕ:ν τοuμεvε σ-rδν κόσμσ>, 

έξοv ό:πο μ•a ψυ'χή, vc':ι: τή χαρiσ•η, ~~:α1 τού

ιη σ-το Θ;-:.6 Ma crrό XC:J!PIO va μεi·vη '(ICt 
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πάντα, Ο Πα"Π"aς ΚΙ Ο ψάλτης ν(χ yε11fj τής 

i:;:ιμης έκ·κ.λη,σιάς. Με τή σκέψη τούτη σav 

'JCx ξαλάφρωσε, σa va λvτρώθηχΕl\1 άιτr' τη 

σuλλοyή του, μa δΕ: δάσταξε πολύ», (σ. 

140) 

ΤέJλοs: 

01 πέτρες κuλοΟσαv πίσω τοο, μa 

τοίΊ φαι•ΙΙόταν σΟ: ν' άκοιιε τη Ροδσίί, ποu 

τον κατάτρεχε va τοΟ mΊ τον καίμό της. 

Κ ι δλο πιο γρήγορα Ε.τ,ρεχεν ό Γιαννακός, 

ι.:>ς πού, μέσα στην παραζάλη του, παρα

παΊ ώvτας σ' ενα 6α0u έπεσε χαντάκι καi 

νa σl"}κωβij δΕ μrrτόpεσε. "Ετσι πεσμέ'IIΟ 

τον πρόφτασεv ή Ροδοu, κι άπάvωθέ rα.ι 

στάθηκε μ' Ο:ναφuλλφά, μΕ. βογγητά, τCι 

6άσαvά τη,ς να TOU Ιστορίση. Λuσσομα

vοΟσεν ό άyέρας μέσα στηv άy.ρια νόχτα, 

τοu έλεyε, σα 6ρέθηκε ξαφvικa μέσ' στ6 

κρ&ο νερό, ποLι δσο τ' άνάδειιε με τa χέ

ρια της ΠΙΟ πολU η'tv έζωνε. "Ως το λαιμό 

της εφ-τασε, κι' έvα κuμα τηv άρπαξε με 

μιδ:ς καi τη σuνεπijρε. Κα\ πνίγηκε με τ' 

όνομα ΤΟ δικό TOIJ ι<αi τί')ς μάννας στa 

χείλια. ΤΟν ρωτούσε με πcφάποvο, γιατί 

va την ό;φήση έτσι άδικα vα χαθfi, va ·τiΊν 

κατατηη ή θάiλασσα μέσα σ-ra vιά-τα της 

τa πρCπα, άvτiι; VCx χαίρεται σCxv ΚΙ έχεi

'/DΥ τοv i]λιοο το φC>c;. w ΑΝ.Jωτο το κορμί 

τη·ς, Ο:θα:φτο παράδεpνε μέσ' στο νερό, άv

τiς νa 6pιfj ό:νmrαψη σ' έvα κομμάτι γfjς. 

Ma τότες ήταν σΟ: νa άκοίιστηκε μιa άλλη 

μακ,ριvη φω~, σδησμένη. την κατάλαβε:, 

ήταν τf\ς μ-άννας του τijς ξεvοπεθαμέΜης, 

ποlι ηρθε ΚΙ Εκείνη σε λίγο κοντά, άπάνω

θε στο yιό της. Μέσα στην άγκαλιά της 

Ε:6αλε τη ΡοδοΟ καί, σιγανά, σάν νάθελε vc) 

μi'J·v ταpάξη τον πεσμένο, τί}ς λ•άλησε γιΟ: 

;' άδιΚΟ ΠοU ηταν, ψταίσψΟ va 6ρί} τοίί 

Γιαννσικοu ποLι ως va mιιγi'\ κόντεψε ώπ' τΟν 

><αί,μδ τοu. τα 6άσαrνα τi'\ς φανέρωσε 11'oU 
·rρά6-ηιξαv κι ο! δuό τovc; στijv ξενιτιa καί 

μέρωσε τη Ροδ·σV καΙ χάθηικ:αν εlιθυς κι' οΙ 

δυο μαζί». (σ. 14). 

"Η λυρ-ικfι πεζ~ραφί!α -ue κυ
:ματιισμο~-;; QυΟμιΚΙού~, 1με -μ.ετQιικο 
σύ'\-''0-λα σαν τραyοi<δι σ' έ~ο 
στfχrο, έ.κ.φράζtει τι~ .μενάλιες λ-ύπες 
711'~ λαοϋ αinijις τη~ :yij~. 
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§7 Ύ· 'Όπ~ ενραψε ό Ξενόποt·i
~ στi}ν α,' 8κδοση τtϊs πια :λ ιι a ς 
Κ ύ π ,ρ υ υ (1933): <<''Α ν ό 
κ α λ ο ~ α ύ τ ο ς δ ι η ν η μ ιι
τ ο ν ιρ ά φ ο b δ ε \' κ ο t.' ρ α
σ θ η Ύρήνορα, ιμπορεi. 
ν α κ ά ,μ η ν ι α τ η ν rμ f'• 

ν ά λ η κ υ π !! ο δ, τ ι ό η (.1.

π ·α δ ι α .μ ά ν τ η s ν ι α 1 η 
μ ι κ ρ ή Σ κ ι ά θ ο>>. Δηστυ
χώ~ t) Αuμιλι;ανίιδη·s στον διηνημια· 
τι~ο 't'ομbα δ8ν σιηιέ.χιισε όχι j'iι«τt 
~οuράστηκε, άλλα νιατι Ο!Χ'Ορπίιστη
κε σε πο'Jvλα καi nολ(1Τιρ<U;1:'α έ.ρνu. 
l1άντω; ή ΙΙ α J, ι α Κ υ π ρ ο ~ 
ιμένει σrαθμος στην ΚυπριιαΜή πε.
ζανrραφία. <<Μ ο ρ φ η κ α ι π ε
ρ ι t~ χ ό μ ε ν ο σ υ ν δ υ ά ζ ο,._ 

τ α ι {ι ρ μ ο ,, ι κ α -σ τ α ε

π ι τ υ χ η α ύ τ α π ε ζ ο ν ρ α
φήματ~ πο~ iπιτρ~ 
ποm• στον συννραφιS.ο 
ν α κ α τ α λ ά 6 η μ ι α θ l>
σ η σ τ η σ ύ ν χ ρ ο ν η Κ ,,_ 
π .ρ ι α κ ή Λ ο Ύ ο τ ε χ ,. ί α>>. 
(Φαίδωνος Κ. Μπουιμπτουλίδη: «'Α-
χιιλiλευ~ Αίμιλιwνί.δης>>, Έ λ ε r-
0 ε. ρ ο s Κ ό σ μ ο ς, Ί'ετάρτιι 
6) 12) 78, σ. 2). Θα πρι>σθετα: καΙ 
στiι Νεοελληνικη Λ~οτεχνία σαν 
σύνολο. εστω κι' α,, α,ύτη τον ά

γνοεί. δπως Κ'αi το\:ι~ πλείστm~ Κ1·ι
ΠQί.Ο1)~ λογοτέχν~εs! 

§8. 'Η λυrρική πεbιηραφuα 1iρά-
6ηιξε νωριs το·" Α~μ:~;λιιΙJΙνΙuδη σf'ι'' 
προέ.κταση rijς ίστορικ:ijs. Ή Χ e (:ι. 
σ ι λ λ α, ποi1 ι'ιρχ,LΚa γράφτηκε Γο:λ
λικά, και μεταφράστηκε έλlληνι.κU 
άπο τiιν κα Μέλπ-ω Β. Δούκα κ.α! 
πρωτοδη:μοσuεύθηκrε: στα ' Α θ η
ν α 'ί κ α Ν έ α (8--28.11.1937), 
άπJοιτε:λεί <~σ υ μ φ (!) ν 'L Κ Ο Π Ο ί, η· 
,μα (iνάπης π~οs ιμια 
ι δ '8 α τ ή ν υ ν α ί κ α ,μ ε ()
λε9, τiς διακυμάνσfι~ 
και τουs άναβαθμοΌς 
των συνκινήσεων που 
δ η :μ ι ο υ ρ ν ε ί l(J τ ο ν σ υ ν
γ ρ α φ έ α κ α ι :π () iJ ·ά π f ι-
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ΚΟνίζονται σe ·σiJ\''tΌ}
μ α α φ η ν η ,μ α τ ι κ ά ιχ. ε ί
,μ ε ν π ο ι η τ ι κ η ρ, ·\1 φ η ς:>. 
(Μποuμ:πm.V..ίδη. έ.li.). 

Δ~·.ί?μα:tΙα: 

«Πως itλαμπαv τό: μάτια τής Χρύσιλ

λα<; σήμφα το άπόγεvμα μέ μιa ιiνέκφρα

στη γοητεία! ή λά:μψις τους μ' Ο:φι,yε va 
διακρίνω τοuς ώ.;:ιαίοuς κvματισμοuς τής 

~ής -της. Άκουγα το ρuθμικο -παλμο τi\ς 

καρδιάς -τη<;. 

Ήοαv ή πρώτη φορa ποu μείvαμε 

μόνοι κι' έδοκίμαζα η1 συγκίνηση ένn~ 

ψ011'fl1Όίι ΠοU πρόκειται YCx δώση tξε1'ά

σεις. τ; φό6ο είχα! 'Αποδείλιαζα ,μη δav 

μποpέσ.ω va έ.ρμηνεύσω ολα οσα αiσθανό

μοw γιa έκείvη μη φαvω γελοΊος στά μά

τια της_ ΜΕτρεμα άκόμη μη μξ: ψιJ)(ράνη. 

Δi:.V ijθcλα νa ίnτοσ-τι;) ΚΟiμμιa ά:ποιyοήτεu

ση τώρα ποu εΤχα άρχίση va σμιλεύω το 

rl&λλ μοv. 

Πε.ι:mατούσαμε σιω1rηλοί μέσα σ-rό 

crάρχο, κι' έπιθuμοϋσα, αν ή-rαν δvvατ6ν, 

va έ.κφρασθω μέ ι'iλλο μέσον amo τήv άν

θρώπιινη ομιλία. 'Επιθvμοuσα άκάμιrι ή 

Χρίισιλλα va μη μοίι άπαvτήση, νa μη μσU 

πή τίπστε καi νa μήν άποτολμήση οοτε ,.ηv 

'ταpαμικρότερη καν χειρονομία πού θά έ

·ιτρόδιδε τΟ: αΙσθήματά της γιΟ: μένα. Άλ

λΟ: μ6λ1ς διαΜξαμε μ1a ώραία γωνιa έξω 

άπό το καφενεΊο κα1 κα&t'ισαμε, αίφνίδια 

cπαψ<w οΙ ό.νηCΙ'U')(ίες μοv. Ξανα6pfiκα άμέ

σως ,.η δύναμη κα1 ·rήv έμπΙστοσύvrJ στ•)v 

έαuτό μοv. Δεν είχα πιΟ: δισταγμοuς καί 

&ρχισα νa μιλ&>. Ή φωνή μοιJ δέv έτpξμε. 

Ήταν φυσική. Α.ίσθανόμοvν ομως πως εΤχε 

,η γλύκα μ1aς θ<.ΥΠΕίαc;. Ξαιναι6ρήκα την 1-
κανό-τηrrά va λέγω φράσεις yεμaτες άπο 

,ρvθμο κα1 μουσική» (σσ. 36-- -37, Κεφ. 4, 
« Άποθέι.χrΙς»)' 

ΊJ σχι:-;δ0ν t),ου~ολικη εi.δυΙλλια
κiι :rωιητω?iι αύτη ΠΙρό·ζα (),μο~ά της 
~~χει στiι Νεοειλληνικiι Λοιyοτεχν~α 
:1ιοό~ hκείνη 't'Ού Ζ α χ α !! ί α 
π α π α ν τ ω ν ί ο υ και έκιείνη 
'ίOii Κι'Jt1οίο'\1 Ν ί κ ο υ Ν ι κ ο
λ ιι ί δ ;1 (π.χ. &λ Κ. Θ. Διιrμαρii, 
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'[ σ τ ο ρ ί α -r η ς Ν ε ο ε λ
λ η ν ι κ η ς Λ ο γ ο τ ιε χ ν ί α ς. 
'Απο τiς Πίρώ'tΙΒ~ ρίζε'ς ό)ς τJιν έπο
χή ,μιας, Άθή>νη, Χ. Χρ., σ. 413. 
Ηρ1Gλ. Linos Politis, Α History of Μο~ 
dern Greel{ Literature, Oxfoτd, At the 
CLaτendon Press, 1973, σ. 185). 

§9. Ηρ.οτου φτάισαυιμ:ε οιμως στην 
έ."1ΙιJΙμέ""ΙJ σειιριa λtJΙρ,uκη,ς ΠΙρ,6ζ.ας, την 
Σ υ ,μ φ ω ν ί α τ ο υ Λ υ τ ρ ω
μ ο υ, ιε.κδ. Δίφρος, Ά1θήνα, 1960, 
με;σοι/"α6εί π:ε,ρί·οδο,; γό.νιιμ ης έπ'ι -
ftτηιμ,οvι:κής έιρΎιασίαις. Σ·τa 1946 ό 
Α~μιιJλια'"'vδη,ς έ.κιδίδιε-ι την Έ λ
λ η ν ι κ ό τ η τ α τ η ς Κ ύ
π tl' ο υ σσ. 38 6rnσuαμένη σε άρ
χα·ιοiλΟΎΙLΚa κι' ίστορι~α δ'ε-δοιμέινια 
κιαl, άξ1ιόλανη 'tlεικιμηιρ(ω,ση. 'Έιριyο 
?·>f:}νικήις αύτ10αιuύνης, άλλa χωρig 

π,ροΙΠ'α'i'rn"δωτι-κο χα-ρ,ακτή.ρ'α. Έκτε
νέιστ.ειρο ήtΙαν το ιι-uελλέτηιμά του 
Hellenic Cyprus, 1944. Το είρ~ο έ.κ
δόΟη:κιε .σιτη ~σειιρ,α 'tloυ ΈΟrnρχuκοi5 
Συιμ·ϋ·οuλίου Κύιπρου, ~στο όποίiον ό 
Άχuλ:λ:έ.r.~ις άνήκιιοπ ά:πο καuρό, π>αρ·έ
-ιοΙVΙτά,;; ταη εiδ'ικες συιμ6ουιλες <i>·s 
δ<ιιειθνοιλό'νοs, άλιλa κι' ι:ί)ς ίσrrοριι
κός. Σ~το μεταξi.J παvρ:νει μέρος στt~ 
έισιι)τΘριικει; πολιt1ικ8ι;; δuαιμάχεg ποi' 
χόJΙρΙΙσα:ν τiιΙV Έλιλη·νιιικ.η κοι'νότητα 
τηι; ΚWτιρου, 'fαι(Jiσόμενος; σ'tlαΗερf.ι 
!με την διεξιά. Ηlαρa 'fαυτα ούδέπιοτε 
έντά:χ;θηκ,ε ό,ρΎ'α,,ωτι:κιfι σε mοJ...,ιτι:κο 
κιόμιμα, π:ερωρι~6ιμιενοι:; στην έπώ\'1?
μη άιριθιρο')'~ρ~r.vφCα ~αi την θΘση νο
ιι'ικο15 (J'\)ιμ6ού,λαη τηι;; έφηιμ<ειρίδιοι; 
τ·ο <<''Ε'θ'·vι·ο,ς>> του ΚυΠΙριιια:κου Έ
Ονι:κου Κq~l!~ια:τϊος;, του όποίαη ά~ρ
χη-νιο;; ητ,αν ό φί.λο:; το11.1 '\"Ι:α't'ρ•οι;; θε
ι.ι.uστοκιλη;; Δέ,ρ·6ηι;; ( 1943 κιαt πέ
ρια) . Oi)τp ύπη.ρ,ξε μιισα:λλόδοξοι;; 
κιαt έ.ιμπ:α:θηι;; .με 'tloiJg άντιι.π,άι/"'ο'Ι.Jt;; 
ταυ. "Αιλλο ή κ·qμιμ>α~ικη ιδεοιλοιy>ικη 
τοποιθΙέ,τησ-η κ:ι' lEλiλlo ή άνιθρ,ώπι νη 
φι.λία κ.αt σχέιση yιa την ΚΙοινιονικη 
φιλιοσοφCα τοu 'Αιuλλέια. 

§9α. Συνιεχίζαν''Vα'ς; την έπuστη
μιον'ιΚή τ<συ έρ-νιαισία στa 1951 τ·u
:πώνιει στ' άννλιι~α τη μιε.λΘτη "Α 
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α~se of CoHeιctive S~ate1essness. The 
Cyιpriots in Egypt, Revue Hellenique 
o:n Droit Internatίonal, 4e a.mee 3- 4, 
195i, Άιθήν1α, σο. 13 άνατύπου: 
στiιν ούσί·α ή νέJα ,μιελέιτη άποτελεί 
(J'\)!VέiJCΘ~α της 1μελέ'τη~ 'tiO'Ό του 1939 
σιa Σiιμιμεικτ·α Στρέϊτ -νι;a την ίθα
-νέ·ν'ε'ια τffiν Κυστιρ.ίων. Κ~αι ζητεί έ
mειιΎ·όνrrως .με νοιμικι'ι έπι:ιε·ι,ρήιμ.ατα 
νιrι διοιθή ή ΒρΘτtΙrινuκfiι ύπηκοότητα 
01fL'\; 20.000 'Ε,λlλη.'\<1Ο:Κυιπιρι~ους; της; 
λί-νύΠΙτου που ,ε,ίχ:α:ν μ'είνιει χωρig 
ύ.:rη:κιοότητα. Στους τίτΊλοuς; tiO'Ό οιλέ-

, t', ...,;. , 'Α 
ΠIΟ\:Ιμε τ;JJΙρια Of'L ιιΙτ•αΙν Κιαι ντεπt-

Ο'τέ,λ,λοιν Μέιλος - Σuν~ριyάτηg τοu 
'Ελληινιuκιου Ί Vi(JI't1L το-15ιτου ΔιuεΗνοiiς; 
Δικαtου·. 

§9β. Τη,ν ϊiδ>ι:α XJ(!OV'LU (1951) δ 
Λ.~μι/uuαvίiδης; δηιμοισιεiιει μw άκό
μη έιριευνητικη &ρ'\"α:Ο'ία στο!\' τ ό
ιι.ι ο Κ ω ν σ· τ α ν τ ί ν ο υ Ά e
,μ ε ν ο π ο ύ λ ο υ του Παι\!επ'ι
·στηιι-ufοΙΌ Θε,σιααΙλον:~κης: The Hel
leιιic L,aws οιf Cyprιυs ιand the "Hexa
bi:b1os" of Constan:tine Avm·enψoulos, 
σσ.. 33--38: έιδώ δ·uαπιuστώνιeι την έ
φαιριμο"ι"fι στfι\' Κ ύπ,ρο του οίκοj"Ε
V'.Ι:πα:κου δικαίου του Βυιζ,αντ('Ο'Ό ά:rτο 
τον 11ov ό)ς; 'tloν 14ον ·αίώνια μ. Χ. 
π-αιριi't την ΦριαΎΚ·ι·κfι κια~οχη της Κu
Π1ρου. 

§10. Σιτfιν διάιρικιει·α ταi3 'ΑΎώνα 
τfjς ΕΟΚΑ 6 'Αχιι;λλέm\;, iiν κ~αi δεν 
άνή·~{ιε στην ΕΟΚΑ, ύ;mεριιΕσπίιστηκε 
:μi; [μΙ(ΙΙΧη'ΤLIΚ,όΤτηια Κ(.tL θά:QΙρΟ\; ΠΙQΙ.),. 
λoi:J'S άγωvιιστές, κιαl, άρ,θιρογράιφη.σε 
μi; LO'O δυΙVΙf1ΙμΙJσιμο στο <<"Ε, 0 V 0 \;» 

Ύ'LU πένιτrε: δύσ-κολα χιρόνιιια (1955--
1959). -;-Ητα·ν, μιετ,α•'ξi:J άλλων, ιrονή
Ι"οριοs τ6)ν ά-νω·vιιστίδν καιιτετάνιων 
κ:αl του Πιληρώιμ:αιτος του :rτλοίΟ'Ό 
<{ΆAΎ'uns ΙΊεώιριyιι:ος;>> που συν:ε:λήιφθη 
μεταφέροντας; o:rτlvα στα 1954. 'Εaτί
ση·s ύπειρ.άισπιισε τον mρώτον έκτε
λιεισθέJν:·ω τη~ ΕΟΚΑ Μι:χιαηιλ Σάο
(),α Κα,ριαοιλη. Στι'ι ΧJριόvuα 1957--
1958 ό Μακ.άριος τΟ:ν έκ,αλοοο8 
ατηΙV 'Α<θήν.α yLa διια:6ουΙλ-εuσεις. 

Σ·τfι:ν Κ υιπ'ρ'ι'rnκ'η άντmριοm(ι)Π!8ία 
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ΠΙΟΟ κά:λεσε ό Μ~ακ~άιρ<LΟS στα 1959 
(f1έν.-Φει6ιρ.) στο Lancas·ter House 
σ~ο Δ:ονιδϊνο -yιι(ι νια τον σuμι6ουιλεύ
ιση ;mοι~(ι ~στάιση νa τηρήιση έναντι 
τίiΊν σ1:ιμφωνιίiΊν τfί'S Ζηρ{χη.ι;, ήταν 
κιαl ό 'Αzι,λιλέας ~i;μ,ιλuανιίiδη,ι;, σιυον 
όmιίον ε:Ιχεν άνιαθέισΘι λί-yο Πιρlν 
τi)ν σύνταξη τfίs Μ α ύ ρ ης Β ί-
6 λ ο υ των 'ΑΎ~λικίiΊν Ώιμοτήτων 
κιαi την κια'tlα'i'''\''ελ~α τίiΊν "Αγj'ιλων 
διεΗνίίJ,ι;*. ΤαυτόJeρονα ι!;κ·δίδιει (~στην 
Revue Heilenique de Droit Intematio
nal, He annee, 3-4, 1958 (1959) 
σσ. 286-306) την έξαιιριε~ικα έν
διιαιφΘριοcVισα };,ρΎιασίrα τοιυ Inteιrnatio~ 
nal· ιand Irιterreligίous Law in Cy,ρrus 
(ΔΙι;αφυιλεικτι~ιον Κιαi Δ·uαθιρηισΚιευrτι
κιον Δίκιαιον έν ΚύΠΙρφ)' σ'Ι:Vέ'Jeεια 
τοi5 πιαλαιότειριου ,.UΕΙλιειτήιμιατόι; του 
'Εξέλιξις του Δικ~αίου 
τών Μεικτών Γά.μων 
1:> ν Κ ύ π ρ· φ, (1939). 

§11. 8ιαν•αj'υιρ,ίιζοι:ιμ·ε στη λογοτ·ε
zνικiι π:αιρ'αi'ω"\'η τοi5 Αuμι.λιανίδη. 
Στfι 1960 τυ·π:ώνιει τijν Σ υ μ φ ω
ν ί ,α τ ο i5 Λ υ τ ρ. ω μ ο υ, ~στην 
Άιθή:νια (,Ε?ιtδόσ:ειιιι; Δίφρος;, ΧειuμίiΊ
νιας 1960), σε'ιρa λυιριικιa ΠΙεζοτρά
νουιδα που μοιάζου'ν πιο πολυ ποιή
ματα έξόχου μαησικ,ότητος; και λε
κτικ.η,ς; τελειότητος;. 

Ή κιαυθιωιπο «Σ υ μ φ ω ν ί α 
τ ο i5 Λ υ τ ρ ω :μ ο i5>> ιείνιαιι πε
ζ,ο ΠΙαίηιμια δπιου έξΙJστορούν't1α'ι ,μΕ 
λυριικ.α χρώιμιατα οί έσr!)τερ,ικει; ά·να
ζητήιοεις ένιο,ς ι))ραιιοπ·αιθούς; νέου, 

τοi5 Κ~ί1μωνιοι;. 

«Πόσο t:νιωθε a:ιτόψε τοv τεχνίτη τοv 

"Π'αλιο δ Κίμων. 

Μiι καΙ τοΟ 'tδιοιι τa θρryα τά ΠΙΟ ομσ:r 

* Παρόμοιο [ργο εΤχε aναλά16ει νc'χ συντi· 

ξηι στfι·ν Άθήvα στa 1957 δ Κuιpιάκος 

Μ. Καpαiμδ:νος στό: 'Ελληνικά, aριγότ~ 

ρα Θα μεταφραζόταν κα:1 στ' άγγλικ:Χ. 

Τό ε.Τχα δεΊ έν τlj γενέσει του τοv A:1-
rycvστo τοCι 1957 στfι.v 'Μήrvα. 
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φα δεν 1\τ=ε τάχα κεivα ποο ζήσανε στfι 

σκέψη ΤΟΙL/ μσvάχα χωpJς να σΚλ016ωθΟW 

ποτf: τοvς σε μορφές: Σav τρεχαντήρια :Χ

πιαστα •μ.Ε κc'πασιπρα πανιΟ: κάτω όπr' τόν 

iiλιο. 

ΕΤχε i<.οuραστεl πια vO: σέρνεται στ&ιv 

τrερα•σ'μένωv το Ισκ,ιερό κοιμητfi.ρι, γύρω 

στοuς τάψ·οuς vc'x τριγuρvάη ποu φ>Ολαγαν· 

τi]ς 'ίδι·ας του ζ.ωfjς κοιμμάτια, φιλίε~, θύ

μη,σες, aγcimης γιασεμι{χ μεθu·στΙκά, χά

δια στο.χασμωv, κοιφσ.μένων θ:pή.vωv μα

κρινοuς άχοuς καi τσσ &φωνου 6αθιοι} λuιy

μσu τη 6σuι6iι Ικεσία. Ξεδιπλώματα φτερ&ιv 

ι<αi ξεκιvήιματα ποu σ6ύσαvε στοί} τέρμα

τος τiΊν &:δεια στέρνα. Φτεροuιγίσματα ού

ραvοδρόμη.τα aπ' τ' άστρσττελέκ.ι χΤU'Πηιμέ

να. Δρσσιi:ς καλοσύ.vης καi ξάφvια.σ;μα δώ

ρων ψuιχ.f]ς Ο:νcrτrάvτεχσ μέσ' τiιν aνία τf\ς 

φρuιγμ,ένης μέ.ρας. Ξαγ.ρύπνιας μαραμέ.Ι'::χ 

ροδο'!f,έΤα!λα καJ προσlμοvfjς av<ώψελης όλό

λεuικα κρίΊvα. Χειμωνιό:ηκου i]λιου άχτί11ωv 

περι:ττλrciνηση σε φωτογραψιωv χαμόγελα 

καi yλύστριηlμα σε μισοτέ.λειωrτα χει,ρόry,ρα

φα η πδ: σε σφαΜστa 6ι6λία aγσ:ιτη,μένα. 

Ό εlλωτας τοσ χρόνου, ποu μσχθ'οD

σε πιάντα άπ' Τ(χ δεσμά TOU VcX ξεψuγ·η Καt 

νόημα πάλευε νa δώση, σταθερο κι' επε

κ<αση; στην άσύλλη,πτη ζωiι τfiς κάθε φευ

'(Ο'λέας στιγμης καΙ ποu ίδρωκαττοΟσε μέσ' 

τό κciθε έφήμερσ το σπόρο νa 6ρf] άπέθαv

της αλήθειας, ,ρουφοuσε aπόψε τi)ν &χ,ρο·vη 

rJδον>:'ι τf]ς άτφοσμέτρηrτης 01ίω,νιότητας. Κ Ι 

ένιωθε μέσα του σα ν' άναψε γόνιμ;η mJpά, 

μεγάλη, καί πως μέσ' τi)ν καταλύτρα κα:Ι 

δηιμιοuριγικη άγκάλη της έpιξε ο,τι χάρη·κε 

καi πό>νεσε Ι<ι' έζησε για νa 6,ρfi στο σ6ύ

σιμό της το·ν &δωλο σ6&ιλο' τοCι καθά,ριαu 

χρuσαφ·ιοίΊ, τσil μεστοCι, τ' Ο:λιη<θιvοv κα.1 τ' 

ά·κατάλuτου. 

Κι' Ενιωσ.εν ό Κίμωιv vά σμίγη. μi: τi) 

vίιχτα, μέ το σκοτάδι, με τ' aστέρια άπά

νωιθέ του, μΕ: τ&ιv χορταρι&ιν καΙ τ&ιv δέν

τρωιv τοuς χυμούς. Nc'x γίνεται εvα μi: τi'J,v 

πλάσηι όλόγuρά τοu καΙ τό σκοτάδι νc'χ γί

νεται φως». 

§10α .. Στη νιαιλλlικ:i) μιετάφ~αση 
(Symp,b,Ό;r]i,e he Ja Rέdemption 1966) 
Δ Κfrμωιν Εγιινιε :f~tienne =-"' Στέφανος, 
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ονψα πολ-υ άγαπητο τού ΆχιλUα 
ΑLμιλιιαν(δη, π .. χ. 6λ. Π α J. ι α 
Κ Ό π ~ ο ς, 1962 σ:σ. 29-51, <cΌ 
Δ ·ι π λ ο 6 α φ τ ι ·σ μ έ ν ο s)>. θη
.μίζει. κε.ί:~να τοϋ 'Ίωνος Δ.ραγούμη 
καi τού llε.ρLκλij Γ·~αννόπουλιου )Ί 
π.σιη'Σ1ικi] α1\τη σ6νθειση τού Αίμι
λι;ανίδη. π.χ. fι.λ .. σσ. 24---28. 

ΊΙ ίδι:α, ~αi περισσότε~η ,μυt)
σικότητα δι;αχέεται στο γαλλi.Κ() 
~·ωτόηντο τijς Σ υ •μ φ ω \' ί. α ; 
(1966), που () π.ρ;ολονLστή·s της 

Gaston Bridel παρατηρεί: <cκανείs 
δiν Ηι'ι ύπέΟετ·ε δτι ό ~ριαφfu~ 
τηs είναι Kivru~~= με τόση εUκο
λία ~~~ρί~ε't'αι τη yαλλικη γ:λώσσα 
(moiJ) άνυψώνεται (στι'ι χέρι;α τοu) 
σε στΌλ "ωιητοϋ. Ή πρό~α τού Αί
ιιι.ιλι·ανf.δη ειvαι. στην π;ρανματικι'Ι
τrιτα ΠΙΟίησηι>. 

§11. Με. τη λήξη τοϋ άγώνσιs τijs 
ΕΟΚΑ την άνακήρυξη τijs Κυιπ~ιια
κijs Δημακρατί•ας διιάφοροι δuσαρε
στημένοι με έ.πi .κ.εφαιλijs τον άοί
δημο θεμισrο.~λij Δέρ·6η, κ.α., ίδρύ
οΊ~,. τiιν Δημο·~ρατικη 'Ένωσrι, πο
)~ιτικο liρyανι01μο που άντ~ολι.τευό
τα-.• τον 'Αρχι.εΠ(ΟIΚ·οπο ~αι Η.ρόεδρο 
τfίς Δημοκ:ρ•ατίας l\1·ακά'(rω. Ό 'Λ
χιλλέ•ας Λi~!'Ιιλιανί,δης, μηλονότ1ι. στ
'\Ψ:ριvάlστιlκ1:: μe τη Δημοκ.ρ:ατικη "'Ε
·ηοοη στενά, δεν ΠΙρ<ασχώρ:ησιε στον 
κοι~φατικό τη.ς όροyα'\'ΙJσ1μό. Ό ΑLμι
λιιαν[δ'ψ; ι>πε.δόιθη σε λε;πτοιμιε.ρrJί μ~·
λέτη τών Συν:Οη.κί:ίιν Ζυρίχης Λον
δίνιrη, τώι,· όΠΙοίων δLεπίστό)σε τl.ι::. 
ιiτέiλιε:ιες. τiς άντι.φάσεις, τiς λΟΎι: 
κ~ς, ν·Qμικες κ,αi Πiρ:ανματικeς ά'\Ψ
;mάιρι~ιε\; στη,,. έ.ριvα.σία του "Thc 
Ζϋήch ancJ London Aιgreements nnιi 
thc Cy;prus Republic", Άιθη,ιαι 1961, 
Extrait des Melanges Sέferίades, ί!κδ. 
Ηα'\>τε(ου ΆΗηνί:ίιν σσ. 629--639. 

Κατι'ι τον Αίμ·~λ~ανίδη, τiι δι1::
Οv8s κwθΜτ~ τijς Κύπ'ροv οπωs το 
ΠΙριοδvα~ρ:ά.φουιν αί συ-~θijκ.ες Ζ1JQί
χης - Λονδίνου δε'\' έΠΙέτe-επεν άπ6-
λ-ητη {ινε.ξαρτησw, ούτε aσοιηση 
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χωQιιιστijς έ-ξωιτεριLκij·s πολι τικijς ή 
Θσωτrε.ιριιικijς όριyάνωσηs. 'Η εLσδοχή 
!τijς Κύmροτ: ομως; ,στ{w ΟΗΕ τον 

Σ'επτέJμGρω 1960 aλJναξε σ:ύτ~ματα 
τrιν δ·ιιειθνij θf:·ση τη~;, Ύ'ιατί, καιτiι 
το aρΟρο τού χύ,ρτη τών Η.Ε. μόνο 
κτΙρ:ίαρχα κ,ρ,άτη γίνονται δεκ.τι'ι ώ~ 
μfλη, {J.Πσδε:χόt~Ν;να τι; ύποχ~<ίι
σιε·ιιs τού Χάιηη κ·αi Ηέ:λοντας καΙ 
δ·ι•ν'άμιε•,,α ,.α τiς έκπΊλη.ρ(ί}σο1ο'V. 

Συ:νε;π,ώς ή δη!μ;ΟιΚ:ρατ~α τi}ι,; 
Κύπροη, έΠΙι.λέγει ό 'Λ.χιwΜας~ εί
ναι ~~λε(">θε,ρη ,,,[ι μ:ετα()άλη τΟ Σ'όν

ταγμά της με. -.•οι/.liιικε; διαδικασ[ες 
.η δημ;οψήφuσ.μα, χωρrls να ~σ@αβtά
ζη τis άρχες προστασί:ας τών διιε
θνώς άνεγνωρωμένων δικαιωμάτων 
τιί)ν μJΕ!ιΟ'\~Οτήτων: ΚΙαι~μ:ιιa ξέ·νη t
πήμοαση δεν ειν~ι i;:πιτ:ρ~ στις 
ι::σωτειρι:κε; ύποθέ:σεις τijς; Κυ~·ια·ί 
κ:ijς; Δηιμοιχρα"t'ίας, οι5τε μπ:ορε.t vι'ι 
:mρ•αΎψαυωτ•οι Ι]:θη i5στt:Jρ' άπlο πeόσ
γ.λησιι τijς; K1mi(!·l!aκ:ijs Κυδερινή
σεω; έκτος av ά~ευιθιυν'&ij ή τu.Jε'\1-
ταία στον ΟΗΕ ι!> ς σ{"ιVΙολο (σ. 639) . 
Λύτu πο-υ δεν ύποιλι)οyιισε τότε 
(1961) ιί ΑLμιλιιανίδης κι' ilλσι oi 
Κύπιριοι πολιτ-ικοί. σιJrμπολιτε1'.101~ιέ
νο•ι fι άντι.πQ!λιτευόμε-..'οι., ήταν δτι. 
ΊΊ ΊΌ-v'!.'ΙΚίu Μν χ:ρε.ιια:ζι)ταν <-Jίδικι'ι 
πρόσιΚληιση Ύ'"α νa έπf:μ6η, ~ι· οτι 
ί1 Του,ρκία είχΕ με!θοδε:ιS·σει τcρόπο1.1;: 
έπιεμfι·ά;σεως μΘσφ άλλων άρθροw 
:.ωi, προyοι.ών τών συν<θη.κών Ζuρί
Χ1JS Λονδίν·οv, κι' δτι σκοπός 
της ι!.ιι..uηακίνητος ήταν άΚιριι6rοs ή 
διαρ:κi]·ς έ.;τ{ϊμβαση, Π'Οi! θ' ιίλλοι<ί>
ση ηΊν ίστορικ.η ι~ικόνα τijς ΚύΠ'ραι1 
τΕiσσιιbροη' χιΙλdετηρί!δων, δπως '1'1\\' 
συνέ,λαι6ε χαJ ι'mi()Οαν{ιτισε ή yλα

φΌρή ΤΟ\1 Πέ\•\1α. 

~12. Μιειτu ri]ν (ίvει'§αρ•τη:σί.α, δ 
, \ ιμ:ιλιαν{δης ΠΙρωτηστάτησε τή·ν ί
δρuση τής Έτα·ιΙρ.ειί:~ Κυιπιρίων Αο
νστεχνών με ΎΙενικiι σιwέιλε,ση στο 
Θέ,α:τ1Q<ο Ηαπαδοmούλο1.} στiιν όΜ 
ΑLσχύλου στ1ι'ι 1962 καl έκλ~;:χ:ττικε 
Ηρόεδρόs της. Ή Έταιtριεία αύτη 
έργάστηικε f1e.κετι'ι χ;ρόνω άλλι'ι τF-
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λι~α ι'.ιτ6νησε και αvτοδιαλ\i:θηκ·ε. 
I [ΙθρΙ;ελάμ6·ιwε λ:ονοτέ'Χ"'εb δλων των 
ίδεοlλισνικώ~ κ·αι .~λιτικω~ ώτοχ~
mzων, mov (;'Ι:JJΟΙΚ•α εΟε,ω![οvνταν {<«ν

τι.ζυ.ριχικοί>>, αύτη rι κοινη ίδιότηυι 
το\)ς.; Βνωνε Π>~ρa τiς ίδειdλΟ'\"LΚές; 
το~ διαφQρές. Kα"t1a το έπόμιενο ε
rος (1963) ό Ά11ιλΜας tδQυισε την 
Έ τ α ι ρ ε ί α Φ ( λ αι ν Λ α ϊ
κ η ς Τ }; 1. ν η ς !/AIUbL μe τον άρ
χι;τέ.κ"t1ΟVα Θ-uμ~όπιουλο, τfιν Σίτσ·α 
Σα66ίδου κ.ά. Συνέχuσε πwννότεeες 
τi.ς διιΘΟνεί.ς.; πνευιμιατικ.ές, brιιστη
"·ωνιικeς και λογοτεχνι.ΚΒς του ~Π(L
φές, ταξίδεψε ποiλυ καi ενραψε άρ
κετ8ς μελέτες καi θριy.α, που μπ:ο
Q<ΟW να χαρακτη,ριιστούν ~Ύ'α της 
(\)ριμότη:rος. Π:ρώτο αναφέρουμε 
τi)ν Histoire de Cbypre σ'11ii Γ·αιUιικa 
(1962, 1963, 1969). 'Ελληνικ« με
Ταφ{Ι•wστψcε ι~ς Σ ύ ν τ ο •μ η Ί
σ τ ο Q ί 4'1 τ fί ς Κ ύ π ρ ο υ. 

Τη>ν Σ ύ ν τ ο ,μ η Ί σ τ ο
ρ ί α τ η ι,; Κ ύ π ρ ο υ, :που ό 
ΛIJμ;ΙJλ•οον[δης ένρ,αψε. σtϊa 1962 γιιa 
τα Ηανε;π;~σ.τηιμιακα Τ-wrοy,ραφεία 

στJιν f\αλλίJα, τijν οφε·ιλε ΚΙαi στ1Ίν 
f< <mrρον και στη f1αλλ:uα. Καταιστά
ΙvαΎJμ;α μελετών μ;ιiig όλιόκ.ληρη~ 
ζωfίg. ή "1 (J τ ο e ί α αύτη εlναι 
πυκνfι σύλληψη καl ό>ραί·α έκτέk-. 
σ>rΊ. Ί·ο01ριριο.πηΙμένη στiς άν,αλιοιyίες 
τffiν μεροw, άρετη ποi1 λιείπει ά:πο 
τi)·ν Ί σ τ ο ρ ί α τ η ~ Κ υ
π ρ ο υ Hil1 καi άπο &λλες ~ι;ι.κ.ρ8ς 
και ιμεγάλες Ί σ τ ο ρ ί ε s τ η ::; 
J( υ Π (_) Ο ι:•. "Ώ~ τώιρΙα έΚiδόΙθηΚε 
τρ.είg φορε~ (γ' έκrδ. 1969). Στα 

f 967' άνι:wειf)'νΟντας το Π8ίιl}Ιιt~α 
τijς Έ λ λ η ν ι κ ό τ η τ α g τ η g 
Κ ύ π ρ ο υ (1944), ό Α~μιλuανί
δηι;; έκιδ(οοι. τη μιειλέ:τη Ά :π όπ ε ι
ρ α ι 'Α φ ε λ λ η ν ι σ rμ ο i5 τ ·fί ς 
κ υ π .ρ ο " ά ν α τ ο υ ς « ί ιί>
νι~s και τ•'ι αίτια τη~ 
α π ο τ 1J χ ί α s τ αι ν, i(Jiσ. 2:~, 
(Άθfινα, ''Έ:κrδοσ.η Έ't1αιιρ•οος f-Jλλη-
vιικών Σποηδών). π,ρωτότuπη ·σe ί
δΡ!ει;;, οπως κr.ιι Ή 'Ε s f λ ι 'ξ ι :; 
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τi}s Λύτοδιοικ1)σεως 
έ ν Κ ύ π ρ φ, Λευκωσία, (1965) 
fJ1σ. 12. ,ΕΙΚδίδειι έ.πί•σης τiς τ·αξιδιιι>
τικeς έντυπώ•<JΙει~ ΊΙ Γ ε ρ μ ιι
ν ί α Σ η μ ε ρ ·α (8κ.δ. Ι. Δ. Κολ
λάρου, 'Αθήνα), κιαi στι'ι 1973 ί
δρι6ει την Κ-ι,mριακη Έταrι{!;ε:ί<α Νο
μ~ων Μ·ειλετων, τijς όπ>ο~ας έκιλέγε
ται Γεν. Γριιφιματhαg. Στα Melang~-; 
Ma.rcel Bridel δη:μ.:οσιεtS&ι στ' άγιyλι
κ.α μελeτη ')"LU το <<Ρόλο των δυνά
~με.ων τ(ί>ν Η. Ε. σε δι:εθνετι;; ~ύ
σειις καi έ:μφυλίους :πολέμου•<;;>> (σσ. 
22) κιαι στη,, Έουι.στηrμοινικη 'Επε
τηρίδα της Σ11ολης ΝQΙμικών και Οt
κονοΙμικών Έπωτηrμων τού Ησ:νε:π·ι
στη:μίου Θιεισσα•λονί.κης (ΙΣτ', 1974, 
Συμπό,σιον πειρi των Κηmρι:ακών Νο
rμικω,, Θεμάτων. (σσ. 79--134) κ. 
λ.π.) την πι.ό σημιαντι.κf) του ίσ~ 
έmστημον·ικη ·μονονριαφία, το Ίδιω
τι.κον Διεθν8ς.; Δί.κ,αιον έν Κύπ.ρφ. 
κ ύκ~ειιιον άσμά του u.πήριξιε ή άνα
κσίνωση Ύιιiι η)'' Κ ύmρο ~στ•ο Δ,ιεθνtg 
Συμπόσιο γΙιά τ'L!\0 ση~διιχiαlλιστικ~ς 
ω~ε-rιθε(!.Vες τώ'ι Θργατων :που όργά
νι!)σε το Ίντιτοi'i·το Μαs ΙΙΛιιlνκ Ύta 
το Δηιμι),σω Δί.κ'α1ω καi για το Διε
θνε~ Δίκω.ο ma 1978: ό Α~μιλιιια
νί()ης άνέιλ-rισε το θέιμ.α αύτο σ~ άνα
φορα ;ττ;ρΟς τi)ν Κύmρο σε μ~ιιa έuγα
σία πυmή, 18 σελίδων π.ολ~φη
μ/iνων. "Αφησε ποΛιλη άνέκδοτη λιο
Ι''οτε:χνικη κια:Ι έρ·ευνη.τικη έ<ργασ[ι.ι, 
δπu}s yua το Δίκιαιο τrον 'Α,σσιζrον 

κλ.'f. 

§ 1 :·ι ΊΙ δημοσιονραφικi) δρασttη
ρ~ιότητα τoi'i Λ~μ·~uανι[δη ήταν πλού
αια ά.π τa νεανικ·ά ΤΟ\1 lρόνιια καΙ, 
i~θιι-γε κw~ριι1α Ηέιματ•α τής ΚυιπeιJα
κ'fίς ΠiQ'ανματικιότητος. 'Εντύαtωση 
;τ.ροικαiλιεί ή υιοΗέτησrι άπόψεων 
;ΙΙQIΟiδε•υ.τιΚώV Οτ•Ο ζήτηιμ1α των με
Ί'α1JJε1JΤΙ;Κων έταuρ.ειων, τών όmοl:αιν 
τrι 6α·ρει,α φορ·ολοιyί'α προτε,ίvειι έμ
φα'-"t'ΙΚΙG στήν έψι11μ~ρ,ίδα Ά ν ε
ξ ά ρ τ η τ υ g, 26.3.1939. Άνά
::ι:'·σα σ' ίiλλα άναφhραι ()τι άπο το 
1950 (",)g το 1959 ό 'Λχιλλιέας ήταν 
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(ι τακτικ,οις έπώνυιμος άρθρονριmφος 
τής έφη:μιεΙρ(δας (<'f 0 ''Ε θ ν 0 ii;>) 

Λε'L'Κιωισιίας, ορrνανο τοi5 Κ.Ε.Κ. ( ="· 
Κ υΠJριακοii 'Εθνικού ΚQμiμιατοg} . 
Άιρj'ιότ~ρ~α άρ:θ{!ογριαφούσε κιαi στη,. 
<<'Ε θ ν ι κ, ή>>, ~στf)ν <<Π α τ ρ ί

δ α>>, ιατ1Ί:ν <<'Ε λ ε υ θ ιε ρ, ί U•>, 
στiιν όποίια ά.ρ:θριοίj'ιριαφούσε κατα 
ΚαΙJρ>ΟU!ί; κιαl, ΠΙα,λJαιότειρα, οπως Κιαi 

στ~Ο.ν <<Ν § ο '' Κ υ π ρ ι α κ ο Υ 
Φ ύ λ α κ ω>, ΙΟ''t1Ίν « Ά λ ή θ ε ια>> 
κ.λ.π. Άπο το 1955 rος το 1965 ήταν 
btίιση19 τα:κ:υι:κοις άiρ<θ:ρ·~ράφο:ς; τού 
ΆΒη'\"αϊκοi5 Β ή μ α τ ο ς rν•w το 
Κυ:πιρΨακ,ό ΠΙρόtίιλημ~α, π.χ. 6λ. <<Β i)
ιμ •W> 8.7.1955. <<ΆΠ~Ο την σκιοι11'ιi'ιν 
τi)ς άr•ω,,ιζοιμένη.ς:, Κ6Πίρου. Πιαρ~α
σκήνια καl μιε-ιοvθΚτήματα της πeο
τ(ι:σ.Θω:ς; τΗντεJν δLa τ;ρuμε;ρή. Ποία ι'ι 
ι'ιt.<ρu61)ις νομικη θΘσuς τijς Τοο~~αι;:;. 
'Α·νάλυΙσι~ς τού κ. 'Α~ιJλλέα Κ. ΑL.μι-
ΝΙ.iιtνί:δψ>. Στην <<Έ σ π ε ρ ι ν η>> 
Λιε-uκωσuας δηιμ•οισίιεuε καλλι-vεχνικiι. 
κιυρ~ως ση,μιειώμαυα, δπως «Βαυια
ρ•ικt>ς Πανα'γίιες», <<Έ σ π ,ε .ρ ι ν η>> 
3.1.1939. Στον ΚυΠΙριιακιο τύπιο γενι
κιι'.ι δ·ιlιμυ~σψεf·ονταν εlδήσιειις κιαl ση
ιμε~ιώιμιατα "ι''ΙJ('ι τlς JtΊοJ.υποίκι:λιε,ς:, δρ·α
στηριότητές τ~ου: δuαλ~:ξεις, δμιλίΡ.ς, 
ιι~,\.ιδήισ,εις. κριUΟJΘιις κ.λπ. ΙΙ. χ. στο 

<<Ν έ ο Κ υ π ρ ι α κ ο Φ ύ λ α
'~ α», 17.ΥΙΙΙ.1950 ά.νιατυπιώ:vεται 
ά:πο το Β η ιμ α 'Αθηνών άvτα
::τό:κ,ρuση i''~α μιιa άν:ακοί,,ωση τού 

Ί\'χ;ιλ/vέια Ι"tι'.ι το ΗαιδιψάζιΊ)Ιμα ιίJς 
π:ρό6λη1μ'α Δ.ι,ι-~Οvοi5~ς Δικα~ου πui~ 
rΙχrε δ{δισειι στο Λονδίνο στο Γ' Συ
,,,~δρω της Δι~εΟvοiΞς Νοιμικijς Ένό)

ιrε~ως, Σ το·ν 'Ε λ ε υ θ ε ρ ω τ η 
τήιι:; 5.12.1976 r!:δηιση '\'L!ι'.ι έJtΊιττχi) 
~ιιάΙJ.ιειξή του στο Αα'ίκ,ον Ηαrνε.πι
στήιμι;ον τη·ς 'Εταιρείας των φίλων 
τ~ου Δ1ιΙΚ1Wίουι, <<Ή ιστοrρικη έ.ξέλι
ξuς "t<Ού 'Εiλληνιικ.οi5 Δικιαίου. Το ε
πιος της δLwφυ;λά,ξιειωις του Έλλ ηνrι

κοi5 Δικιαίου ""'' Κ{mιρφ>. Λό-νφ τij~ 
ά:πηχήσεω~ τi)ς διιαλ.έξιειως ό Ο'υi'
yραιφέιας i·:κ,λήιθη κ~αl μίληισε στi]ν 
Έλλη'\iΙD<η τηλεό;ραιση. Ή ~εντιρ,ικt) 
Lδιέα της διά.λp,ξης είν~αιι ή πuρηνι-
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κ1) tδιέα. το:ύ καθηΎητfί Νι;κο~άιου 
ΙΙανταζο~ούλου 't'OV Ηανεπ~στηιμίου 
Θε;σσαλιονίκης πε.ρ~ι πάλης,; ξένου κ~αi 
'Ελiλη\1LΚΟ:ί5 Δικιαίαυ άνι'.ι 't'o-Vς αί&
\Ψς, έφαιρΙμοΟ]μένη στην πιειρί:πτωση 
τi)•ς Κ6πριου με άποτέλεισμ;α την 9.
π~ιu[ωση του Έ.λληνικιοi5 δuκαίου 
παι[.Ν'.ι τlς σφοδρt,ς καl π~ολλαπλεs 
;ϊΗ~)Ο:ΕL(; ΠΟ'\) iJφί;στΗτΟ f.ιπο το ξένο 

φεουιδια:ριχικό, ίσ:λrαιμ~ικό, Του(!ΙΚ'L
κό, ά"'η:λιοσαξωνικό. 'Ιδέα καi Μμ,α 
έξόχου ισπηι:ιδιαιότητος, i''UU το όπηίο 
ό ΑiΙμιiλιιαν[δη; Οειμ.ελίωσε την σχε
τικf) iferευ\,,α στa Κ υπρuακιa δεδοΙμέ

να .με σοφί·α. 

<<Ση)ν «'Ε λ ε υ θ ε ρ ί α>> 10. 
2.1968 σελ. 2 ό ΑιμιιJλuανuδη:ς ά
π~αντώνυας στο ~ρώτη:μια Ύtια:Τl ή ση
μιε;ρινiι ά.-ττό,σταιση άν·άιμ:εισα στο Κυ
πιριιασ<ο Κι()ινιο κιαl στiJν Κ'LVΣ1ριιιακη 
Λο'j'οτ·εχν{ια, διιαmι;στώνει Θθνικη κ~αl 
t}θιD<ιη Κιριuση, συνrr.ριι:6η των LδιανΙι
κ&ν Καt εuδώ,λ•ων τού λα;οi5, Κ•αi δη
μωυιρr'\'{ια νέων π:ν.ευιμ;ατ,ι..κ1ίi)ν ι&ων. 
πυυ τiς ΘκiμJεταιλλεύτηικιαν u·ί ξeνες 
π~οπ,αΎιάνΙδεtς. 

Σέ ινr~·ιριμαvικiι έφη:μειριίιδα (καl 
πειρ ιοδικ•ο) δηιμιοισιιιεύτηκ;ε νερtμJανι
Κ1) ,μ;ετάφρια,ση υού διηνήιματόs μnυ 
με τον τίτλο "Der mϋtige Sanger, 
Ehrzahlnng an:s der Geschichte 
Zy,pcrns" άπο το γνωιστο Νεοελληνι
σηΊ Α. Steinmetz. 

Στi> Η Coτriere Corrier~e Lettera
Γic LCΙJtino, Nov~en1il.πe 1959 ΒιρίιΟ'Κ'εται 

το διήyηιμ,α 't'ού 'Αχ. Αίlμιιιλιια•νΙίδη 
"A!J' οιm~πa deιl Pla:tιano" μrι::τάιφριαιση 
MaιΓia Siνori. Στο <<Β η ιμ ~α>> 'Α
θφ.•&ν 17.12.1967 δ Βάσος Βαιριίκ,αις; 
i',ρ,άφιει έ.i':κωμιιαισιτικ:fι κρ,uση 't'Ού 6ι
G:λJ(ου 'Λ π ό π ε ι ρ η ά φ ε λ λ η
ν ι σ μ ο υ τ η ς κ ύ π ρ ο , ά
ν rt τ ο υ s α ι ω ν α ς τοi5 'Λ
χ. Αi!μιιλιια\~~δη. 

Στον Spcctator, 13, York Street, 
4 .Jn:ly 1925 ύπάρχειι δημ,οσtειυ!μένη 
έπ,ιιστολf) τού Α. Αuμιιλ~ανuδη mρ.ος 
'Ι'Ον [Editor! = 'Εκδότη, νι;a τiiν 
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πολiL'tiικη των , Αννλων ~ναντι τών 
Κ'DΠ!ριιαΙΚών ~ρο6λη1μάτων. Γ~μ;μέ
νη στ' άγyλι~ά. -- Στην Gazette d~ 
Lauzanne, Τρίτη 21.11.1967 σ. 5, 
mληροφαρ.οi!μιεθα δτι ό Άχιλλέ·ιις 
1001ριεwt)ιδημώνταs τότε στη Λωζάνη 
θα Επαιιι~ μέJρος σε σεμινάριιο Νεο
λα~ας τi'i·S Έλ6ετfαs με θέiμια (<Ή 
ο ύ δ ε τ ε ρ ό τ η s, δ ι α τ ·(;ι} 

Στη Repubtique 16.5.1937 δη
f.Wσι:εύεται σο6αρη κ•αi &αθΌστόχα
στη ~ρι~ικη γιa το 6ι6λtο τοο Ά
χιJ..J.,J;α Χ ρ ύ σ ι λ λ α, ά:nio τ<n, 
Ηρο61Ji!Κιιανο ποιητη ~αι χιριτικο 
Phileas Lebesgue, με τον τίτλο: L~c 
prestige dc la lan:gue fι·anςaise. 

Φι:!σ~α δλα τοi5't1α ήταν άπλG>ς 
δ&ι~μιατοληπτιικη συιλλογfι άπο το 
τq άlστιο 'Αρχείο Αίμιλιανίδη, πού 
έξuπηρετεί11ο μe press- cuttings άπίι 
είδιι,κ(ι Π:ριακτορ.εiα τοi5 έξωτ~ρ·ΙV.λ>ii. 

§ 14. ΊΙ σκ ιια-οο·άψηση mου έ:πιιχε·Ι
ιρήi(JI(.φ:ε ύπή,ρξιεν έιλλι:πήs. Π~ί
ψwμιε άρ.χιετes έργασίε.ς χιαι Βργ:ι 
του ΑLμιλuανίδη, έλλείψει χρόνσt1. 
Έλαrίζω δτι σχη1ματίστηκε σωσ-rα 
ή είκόνα -rοϋ πολυμεριο\;ς, πολυισt'Ι\'
θε't!ου λογίου, έπι:στί1ιμονα ~αι λο
γοτέχνη σ'ΙJΙ\"Χ!ρόνωs, που το\\οιιά 
του ε~ινε νωριs :Ένδοξο διεθνώς καi 
τίμησε την Έλλιάιδα -;σαι την Κύπιρο 
,με την συνε-χfί, άδιι~οπη έιννασ(α, 
τη δηιμωt:Ιρyικιότητά τοο καl τfιν 
άκο[μητη ά:yάπη του στfιν πολ<m:α
θή μ~s Π'ατ~Uδα. 

Β.ΒΙΒ/\ΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΑΙΜΙΛΙΟΣ, ΑΧΙλλΕΥΣ, cΌ Τροvλ

λιvaς» (ΚιJΠ.ρια~η Παράδοση), I. Α. Βpε

τοο, Ή μ ε ρ ο λ ό Υ I ο ν ·ε Υ κ υ

κ λ ο π α ι δ ι κ ο Υ 1924, ~.Ετος XXJ, 
flεpίοδος Γ' 'Ailijvαι, Βιι6λιοπωλε'iον ιfις 

Έστίας Ίωάννοv Δ. Κολλάροv, 1923, σσ. 

39-43 

ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΑΧΙΜΕΥΣ Κ. Π [· 
.ρl τών Βpεττανικων Σu

λ ο δ ι κ ε ί ω v, 'Ιδρύσεως, συστάσεως, 
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λειτουργίας καΙ δικαιοδ-οσίας αύτών. 'Ε

ναίσιμος διατρι·δi] έτri διδαχτοpία, 'Αθηναι 

1928, Β ι:ολι•οτrωλείον τfίς «'.Εστίας~. i. 

Δ_ Κολλάροv καΙ Σ1ας Ο, 16 χ 0,24, σσ. 

88. 

ΑΙΝιΙΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ, 

Μ ε 1 α π ο λ ε μ ι κ ο ς , Α ν θ ρ ω π ι

ομός καΙ ή Κοινωνία τών 

Έ θ ν ώ v. Άθfιναι - 'Αλεξάνδρεια, 'Εκ

δοτικός ΟΤκος Ά. Κασιyόινη, ·Ερεvνα, Β· 

Ιούνιος 1928, σσ. 32. 

ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ, 

Ή Κρατικi] Κηδεμονία 

καi η Προστασία τοίι Ά

~ ό μ ο υ. Ά.θηvαι -- 'Αλεξάνδρεια, 'Εκ

δοτικός ΟΤκος Α. Κασιyόνη, ·ψu-να, Γ', 

Ιοίιλως -- Αίίyοuστος 1929, σσ. 63. 

ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΑΧΙλλΕΥΣ Κ, 

Κ α • α σ τ α τ ι κ ο ν Δ ι κ η y ο p ι

κ ο ίJ Σ v λ λ 6 y ο υ Λ ε υ κ ω σ ί α ~. 

ΣvvταrχfΜ:ν ί:ιπο τρι.ι-.ελοiJς Έη-ιτρσπείας ά-

11οτελοvμέ'Ι'11ζ έκ τωv κ.κ. Ν. Γ. χρυσαφίvι;, 

Κ. Ζαννετίδη, Άχ. Αiμιλιανίδη. 'Εν Λwκω

σία,(;έ;.;) 0,12 χ 0,163, σσ. 15. 

ΛΙΜΙΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ, 

«<Προνόμια ;ών άλλοδατrών καΙ διομολογή--

σε.ις έv ΚG"Π'p(ι)», Κ v π ρ ι α κ α i 
Σποuδαί, 1, 1937, σσ. 1-59. 

ΛΙΜΙΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΑΧ., Ή έξέλιξις 

-ιοο δικαίου τών μικτών γάμων έν ΚύπΡ<ΙJ, 

Κ u π p ι α κ α 1 Σ π ο v δ α ί, 11, 
1938,σσ. 197--236. 

ΠΟΡΓΚΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ή Φ ρ α γ

κ ο κ ρ α τ ί α έ v Κ ίι π ρ (ι). Με

;ά:φpασις 'Α;χιλλέως Κ. Α\μιλιαvίδοu. ΛεΙJ

κt.·σία - Κύπρος, 1938, ·ε~δοσις «ΦωviΊς 

τijς Κύπpοu», Ο, 155 χ 0,225, σσ. 8 άv. 

ά.p, +128. 

ΑΙΜΙΛΙΟΣ, ΑΧΙΜΕΥΣ, Χ p ίι-

σ ι λ λ α, Άθίj'Υαι, Τιπrοy,ραφεϊον Κ. Λ. 

Κvpιακοόλrι, (1938;) 0,14 χ 0,19, σσ. 

12.1 αν. aρ. 7. 

ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ., 

~Οvομα, τσποθεσία Κα] iστο.pfα τοv Έμ.

.ράτοv τοΟ Κανδηλόροv, Κ ι:ι π p ι α κ α 1 
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Σ π- ο u δ α 1, 111, 1939 (1940), ασ 
77 -108. 

ΑΙΜΙΛΙΝ-!ΙΔhΣ, r\ΧΙΛΛΕΥΣ Κ., 

Γό Ζ.ιΊ"'nμα -,i}ς fθαyεvείας τi:Jv Kvrrρic..::v 

άπό τi\r; Βρεπσ:vικ.ijς κατοχijς μέ)(.ρι σii·· 

μεροv, Σ ίι μ μ ι κ τ α Σ τ ρ έ 'ί r, 

Άθfjvαι, 1939, σσ. 299--314. 

ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΗΣ, Α.Χ.ΙΛΛΕΥΣ Κ, 

'Η Έ Λ λ η v 1 κ ό τ η ς τ ft ς Κ U.
cτ D Ο u. ι\εuκωσία 28 Μαίοu 1944, 0~ J 3 
χ 0,19 ασ. 4 C.v. aρ. +100. 

ΠολU ό:ξι-όλοyη έpyασία, γερό. θεμ< .. 

\:ωμ{f~'l 6•.•5λιοy.ραφικό: καΙ έπι.χειpηματ~ · 

I υγι'Κ~'r. μέ όξύτατες πα;ρο:τηρήσεις καί 6& 
θο<;. 'Έριyο άγωvιστιι<ο καΙ σίιy)Gpοvα έργο 

σοφό, πού προσφέρει καΙ στηv έρειινα κα:J 

στήv έ!i<ιική π.ροπαryάvδα. τέ.τοιο δεν ξα

w:ηρό:φτηκε άπο άλλα; ς Κυπρίους η · 'Ελλα:
δίη:.ς λογίους και μάλιη·τα έκείvοvς ποu u• 
ΊΠ:.σκέλισαv τόv Αlμιλιαvίδη yιά δεκαι1-rl"ς 

σ•fιv dlvεuματη<·ή ήyεσία> τοi) vησιοu 

ΕΜΠ.!ι\ΝΙιDΕS, ACH~LL.ES C., 
Hellenic Cypru.o; Nicosia - Cy:pru<ι, 
J 946. τl1e Ethnarcιhίc Counci! αf ey .. 
pnl!S, 0,165 χ 0,207, σσ. 4 '·:'i!J όμ 
Ι-32 +av. Crp 8 +πίv. 

ΕΜΙLΙΑΝΠ)lΞ.ς, AC:HILLES C., 
The 'Ήellenjc ιawς" σf Cy{HΙUS arιd 
the Hcxa~b,iJbJσs of Armenαρoulos, 
Τόμος Κωvσταντίνοv 

Ά p μ ε ν ο π ο ίΊ λ ο υ, Θεσσαλιwίκη, 

Πα-;ι~.π.ιστή'!ΗΟv, 1951, σσ. 33----38. 

EMII.λANIDES, A(;HJU,.E.() (Ή. 

Α· cas·~ of colleotive sf,atcJ,essncss. 'Γhe 

C)'lpriots in Egypt, Athens 1051, EJΙ:t
ι·ait he ta Revue Hellenique de Droiι 
Infema.tion~!.l, 4 Λιιη6c, 1951, Νο 3-4, 
0,17 Χ 0,24, σσ. 13 

BMIUANIDE.ς. ΑCΗΠλ.Ε .. Ι) c: .. , 
Effect oi' Ma:nria.ge on Na~tionality irι 
C)!!prus. The lntemaf.iontιl :and Com
parati'Ve Ι . ..:ιw Quarterly. Voluαιe 2, 
Part 4, 4tll Series. Ootober 1953, 
σα· 621 627. 

E!\111IOS, /\CHl[λ,FS. 'Rclaι\) 

OhiΓΓioto ........ .. Trutino', Quademns 
Rispaιno - Aιrιericanos, 81, Mad:rid, 
Soptcm:1xe, 19 56, σ σ. 24 7 - 252, Tra
cluccion de Andoni.o Tovar, Unive!Γsi
ιlacJ dc Salan1anca, Sa1amanca. 

EMTLIANIDES, AOHILLES ln· 
terracial and Interreligious Law in 
Cyprus, Athene5, 1969, Extrait de 1a 
ReYue He1Jenique de Droit Intemn
tίonal, 1 leme aoo.ee, 1958, Νο. 3--4, 
Ο, 17 Χ 0,24, σσ. 286-306. 

ΑΙ.ΜΙΛΙΟΣ, ΑΧ. Έξι ποιήματα: 

Κ α 1 v ο ίΊ ρ y ι α Έ π ο χ ή, Χειμώ

νας 1959, σσ. 134---135. [= τα πεζσ
τράyουδα: Δειλία, 'Ικεσία, Πλάνη, Άvθο

pC>ή, 'λyάπης Λίκνισμα, Έπιστpοψη (= 
Ή Συμφωνία τοί) Λvτρω
μ ο ίΊ, 'Αθή.να Δίφρος 1960, σσ. 7-11)j. 

ASSERIN, MARIE, ''!Lettres grec
qnes, oontes du Vioux Chypre (Achil
Jc. Eωilίos), Le Tbyrse, Revue d' Art 
..:t de Utte;ratυΓc, IY.e Serie (mensuel
lι~). 62e annee, Νο 1, Terr Jan\'ιier 1960 
σσ. 37--38. . .. 

ΑΙΜΙΛΙ ΟΣ, Α.Χ.ΙΛΛΕΑΣ, Η Σ υ μ· 

φ t.> v i α τ ο ίι Λ \J τ ρ ω μ ο Cι. (Ά

f:\ήνα), Έπψέλεια ~Δίφρο·u~ 1960, Ο, 15 Χ 
0,22, σσ. 28 +av. όiρ. 4. 

EMILIANIOES, ACHIU~ES, 'Thc 
Ζιιιich and London Agreement<J and 
tlιe Cyprus RepubJic. Ath.enes, 1961, 
Extrait des "Melanges Sefeήades'' 
Pnblics pιaΓ I' f:cole S.uperieure de 
Science,, Polίtίqυc1~ Panteios d' Athe
π,es, 0,17 χ 0,24, σσ. 2 άv. άp. +11 
( = σσ. 629-639 τωv Melanges). 

ΕΜΠλΛΝΙDΕS, AC:HIIJl..E, m
~toire de Chypre. Paιis, 19632, Pressc:> 
Universitaires he France, "Que sais-
je?", Νο 1009, 0,115 χ 0.175, σσ, 126 
+άv. ό1ρ. 2. 

ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΛΧΙΛΛΕΥΙ Κ., Ή 

Έ ξ έ λ ι ξ ι ς -r η ς Α ό τ' ο 5 ι ο ι .. 

κ ή σ ε ω ς έ v Κ (ι π ρ (ι>. Λευl<.ωσί:r, 

ΈκδοσΗ; 'Ειcδοτικ.i]ι; 'Εταιρείας Άκρbιrολις 

λτδ., 0,12 Χ 0,17, -;σ_ 12. P.M:JΙLIANT-
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DES, ACHIU_E C., Nonvelles L'11~·
pήotes. Avnnt - preιpos de Pierre Bois
sier. Gόnevc, Editions Pcrret - Gentil. 
!965, 0,15 χ 0,21, σσ. 78 +2 άv. ά.α. Ή 

με-rάφραση όφεiλε-rαι στον 'Αχιλλέα Αί.μι

λιανίδη, 6λ. Πρόλογο -rού Boissier, σ. 9 

f::MIUNIDES, ACffiLLE C .. , 
Symphonie de la Redemption - Pro
ses. Pr6f2.ce de Gaston Hridel, CJenevτ. 
Perret- Gentίl, l1966j, σσ. 35 +11:''· 
aρ. 2. 

ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΗΣ, .Α.ΧΙΜΕΥΣ Κ., 

Άπόπειραι aφελληνισμοί/ 

-r ή ς 'Κ ύ π ρ ο υ κ α 1 -r α α Ό-

-r ι α -r η ς ό: π ο τ v χ ί α ς -r ω ν, 

'Αθήνα, 1967 ;Έκδοσις Έται,ρείας Έλλη·· 
vικώv Σποvδών, Ο, 173 χ 0,235 σσ. 23. 

:bMI:LIOS, ACHILLE, "Le Jσu
ble Bapteme", .Le Flambean, Revuc 
Belge des Question Politiques et Lίt.tc
raires, 50 an:nee, Nummero 3-4, Maί
Octobrc, [ 967, σ σ. 207-226. Πpόλ:.
γος τfiς ι-ε-rαφράστριας Μ. L. Asserin. 
Το rδιο καi σε ό:vάτυπο μic τΟν τίτλο σ-rο 

έξώφuλ.λο: Marie - lλ)usc Λsserin, Pe
rennit~ de la Grecc, Pιιge·s Choisics: S. 
Mίrj,yjJis. Α .. Tcrza·kis, Α. Pctsn!i'. Λ. 
Λimilios, Athencs, 1968, σσ. 1-20. 
Έσωτε.ρικος τίτλος σηΊv σελ. άv. ap. α:'· 

ACHH.)LE, EMJUOS, I..e doιιble· 
BapteHιc (cxnJit dι:.s "Contes du Vieιιx 
Cbypre"). Tradιιit clu gι·ec par MaΓie
Louisc As·serln, Extrajt de la Rcvuc 
Ι/.: FLΛMBEAU, Νσ 3 -4. 196Ί, 
σσ. 2 αν. άρ_ +20. 

EMILIANJDES, ACHILLF:, Hi~ 
stoire de Chypre. Paι·is, 1969, 3ο ecli
t.icn mise a jouΓ. Presse•S Universi
tHires c]c FΓancc, ''Quc .. s•ais - .Je'!" 
Νο 1009, 0,115 χ 0,175, σσ. 126 O:v. 
a:p_ 2. 

ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΑΧΙΜΕΥΣ Ή 

Γ ε p μ α v ί α σ ή μ ε ρ α. 'Αθήνα, 

Β ι·6λι'ιτωλεlοv τής c'Εστίας Ι. Δ. Κολλάpοv 

κ·α1 Σίας Α. Ε. (1969;), 0,145 χ 0,21 

σσ. 61 -1-<Χν. aρ. 3+ χάρτ. 1+ -πολλο1 τrί:ν. 

EMILlANIDES, ACHliLLES, The 

United Natiσn Fσrces Function jn in
ternationai conclictc; and ciνil stήfes. 

Ι Par:i~, 1973?], Extrait des "Melanges 
Marcel Bride.J, 0,175 χ: 0,24, σσ. 1-22 
c = 147--168 π';>·~ Melanges Μ. Β.). 

KYΠPI.AJKH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ME-

hETΩi'-..1 ( = ΑΧΙλλΕΥΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝ!-

ΔΗΣ). Κ α -r α σ τ α τ ι ι<. άv. ~ 

σία- Κύπρος, 1973, 0,13 Χ 0,18, σα. S. 

ΤΊ'}ζ Κ.Ετ. Ν. Μελ ό 'Αχ. Αίμιλιανίδης i'Ί

' ο Γ (JΟiι.ι,ματεύς. 

ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ, 

<ιΤο Ίδιωrτικοv Δ:εθιιtς Δίκσιοv lv Κύπpφ>, 
Έ τr ι σ -r η •μ ο v ι κ η >Ε π ε -r η p 1 ζ 

Σ χ ο λ ή ς Ν ο μ ι κ ώ v κ α 1 Ο :. 

κ ο \1 ο μ I κ ω Υ Έ π ι σ -r· η μ ω Υ fl α
vεπιστημίου Θεσσαλονί· 

κ η ς. Παiρό;ρτημα I ΣΓ Τάμος εΙς μνή

.μην Βασιλείοο Βοyιατζfj, Σuμ-πόσιοv τrεj:i 

Κυπριακών Νομικών Θεμάτων, Θεσσσλο";_ 

κ~ι 1974, σσ. 79-134. 

· Μιa άπο τiς σημαvτικώτ~ρες κ<:ti -::,. 

ριμcJτφες vομικ.Ες έ,ργασίες τσV Α!μιλιαι.ιίδη. 

(ΑΝΩΝΥΜΟΣ ), Acl1il1e C. Eωilia

nides (Opru), Alnι1ιnabu1 educ:~~tiei 
decicut parinti)or, 1977' σ. 146 

EMIU,ANl])FS ACHJ·LLε<> (~" 
"Ίihι? Frcedom of thc Wonlcer to Or
gaηizc ιin Cyφus", Max Pιanck lnsti
ωt l'ίir AnsHίndisches OffeHtliches 
Rccht nnd Vδlker:recht, Beήchte fίir 
!ias Intemationat{· KoJioqnium iiber 
die ,Ko~~litionsfreiheit des Aι·beiflneh
mers, I 978, Zypem, σσ. 1 άν. &ρ. + 17 
(έκδοσις τrολυ~ραφημέvη). Τ α ~Λpθ,χχ 

στΙς 'Εφημερίδες καi στa λσϊκa πε,ριοοικΠ 

δΕ,v -ra περι{λα6α έδώ έλλείψει χρόvοο κtr.ί 

χώρου καi yιατi δi:ν εΤνσι είiκολο νΟ: mιy

κ εντ.ρωθοuν. 

.ARNOLD, PERCY, Cypnιs Cbal
lcnge. Α Colon1a1 Island nnd its Aspi
Γations: Re.ιninisoenceιs αf a formcr 
F'.ilitor σr the "Cyrpωs Post'' London, 
1956, the Hσga.rth Press, Ο, 14 χ 0,215 
σσ. 222 6λ. σσ. 30, 31, 32, 164, 168: 
6 'Αχ. Α.iμ. παρουσιάζεται Ό&ι.πιιι:Ος άλ

λΟ: έτοιμος va σvvεpyαστfι ι;έ.σ(fι τής έφryu. 
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Cupη·s Post yιό: ηΊ δελτίωση τ&w συ~η;· 

κ&w τής Κύτφοu στη διάρκεια τού Β' Πα-y

κοσμίου Πολέμου. Τονίζεται η 6ι•6λιοφιλία 

τοv και άναφέpεται ή έπίθε:σή τοιι ιαιτα 

τής Cuprys Post μΕ. άρθρο του σ' Έλλη.
νικiΊ έφη με ρ( δα ( 1 9 45) ποu διαμαpτv.ρό· 

ταν γιό: τi'l Υ'.ιQμ.η τfjς ό:yγλόφωvης έφημε.

ρίδος ότι δΕν fπpεττε οΙ v Αγyλοι φοpο\λογοίi· .. 
μενι:η νό: σwε.ισφέροuν γ ιό: νό: έπεvδύοw οΙ 

Κίπrριοι καπιταλιστΕς σf. γή καi σπiηα 

κα! θυμίζει το φόρο ίmοτε.λείας ποu κράτησε 

49 χι::όvια καi άνό:γκαζε τοιJς Κυπρίους 

φορολοyουμέvοvς νό: συνεισφέpουv στοuς 

ξένους καi δη στοuς w Ayyλovς καπιταλί

στες. 

Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟ· 
ΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ «ΠΑΛΙΑΣ 

ΚΥΠΡΟΥ>> 

ΑΙΜΙΛΙΟΣ, ΑΧΙΜΕΥΣ, Π α λ ι a 
Κ ύ π ρ ο ς, Ίστορικ(χ Διηγήματα. (Ά

θ~νσ:ι, 1962;), Β ιδλιοπωλεiον τrί\ς «.'Ε

στίας, 0,14 Χ 0,21, σσ. 178 +άv. άp. 4 .. 
Περιέχει: 1. Τό Μοναστήρι των Μσ!γyάvωιv 
σσ. 7--26. 

2.. Ό Δι:ττλσδαφτισ:μέvος σσ. 27---5 i 
yσλλ. -μετ. όπο Mani.e - Louise Asserin 
δημοσιευμένη στο Le Flambeau, άνάτυ
ττο σσ. 2 άv. άρ. + 1 -20 μέ τόv τίτλο 
Achille 'Bmi1ios, Le double Bapteme 
extΓait des "Conte.s du Vieux Chy

ιpre", traduit du gι·ec par Marie-ΙLoui
. se Asserin, ExtJ;ait de la Revu.e Le 
Flamb~υ, Ν ο 3--4, 1967, με το αλλD 
Ε:ξώφιιλλο ίrπο τοv τίτλο: Marie Louise 
Λςserj,n, Pcrennite de la Grece, Pages 
Choisie-s, S. Myrivilίs, Α. Terzakis, Α. 
:Pets~ιli s, Λ. A,imi1ios, Athene..ς, 1968. 
Το ίδιο κσ.i στοu ΛιCΗΙΙ...Ι,Ε c. f!MJ-
1-IA.NJDES, NoUΙVelles Chypriotes, 
Avant pn:φos h~ Pierre Boιissier, 06-
neve, 10 Jni1let 1965, pp .. 41-52 
με τον τίτλο "Stόphane le deux fois 
haptise!" 

3. Μαpr.rζωμέvα Στεφανώματα σσ. 

53--65 Nouvelles Chypriotes, 1965, σσ. 
69-· 78 ι.έ τον τίτλο "Mariage Tris.tc" 

4. Το τταρε.κκλήσι τού 'ΑfΥχσ:yγfλου 

σσ. 85-81 Nouvelles Chypriotes, 1965, 
σσ Ι 1--21 μf. τοv τίτλο "La ahapelle de 
1 AΙ•change". 

5. Ό Πεσμένα; Πλάτανος σσ. 83---
93 == NouveUes Chj·pήotes, 1965, σσ. 
53--ό 1 μf. τΟν τίτλο ''Α 1' ombre du 
ρliatanc". 

6. Ή Σ-πηλιό: τοίJ Ζ~μιπ·ετοv σσ. 95-·-
I 10. 

7. •ο Δpάiκος τού ΝειροΟ σσ 111 - 1 18 
Nouvelles Chypήotes, σσ. 34--40 μt 

τόν τίτλο "[.,e demon de Ja source". 

8. Ό σWτ,ροφος τοu Ρήγα σσ. 119-
125. 

9. Το ξε.ρίζωμα (688--690 μ..Χ.) σσ. 

127---143 .. 

10. Ό Τpοvλλιvος σσ. 145--153 = 
Nouvelles Chypήotes, σσ. 62-68 = Ί
σπαvικη μετάφραση ίιπο Α. Toνar στά 

Cuader:nos Hispanoameήcanos, Madrid 
Septembre, 1956, 81 σσ. 247-252 = 
α' fκΙδ. στό: 'Ελληνικό: στσU I. Α. Βρετοϋ, 
'Η μ ε ρ ο λ ό y ι ο ν Έ y κ υ κ λ ο -π α ι
δ ι >< ο v, 2924, ·Ε τος 21 ον, Περίοδος 

Γ, Έκδόι·αι: Δ. Βρατσά'\.00ς & I. Κολλά
pος, · Αθlι]vαι, Β ι6λιοπωλείον τιΊς c'Εστίαt;>, 

Ίωάvνου Δ. Κο~λάροv, 1923, σσ. 39-
43 μf. τi'l σημείωση στο τέλος: «,Καλο-πα

Υαyιώτης, Ίοίιλιος 1920», πσU •φοφανι\Ίς 

δείχνει ότι έypάφτηκε τότε, όταv δ Άιχ. Κ . 
1\iμ. J'iταv μόλις 17 έτ&ν. 

11. Κομμένα φτερ(χ (1205-1218) 
σο.. 155-·- 1 79 ""c" Nouvelles Cbypήotes, 
σσ. 22-·24 με τον τίτλο ''AHes Briιsees". 

Α. A.NEKL\OT.A ΕΡΓΑ -
ΤΕΛ ΙΚΗ ΣΗΜΕ I ΟΣΗ 

Στο Άpχεiο τού Αίιμιλιανίδη σώζον-

•σι διάφο-ρα τελειωμένα η ήιμ.ιτελη άνέκδο

τα έργα τσv λογοτεJχvικά, νομικά, Ιστορικά 

κ.ά. Γι' αύτο τόv λόγο εχει δ δικηγόρος 

γu·ιος τοv Κώστας, -τrοίι κληρονόμησε Πιν 

•διδλιοθrJΚ•η καΙ το 'Λ~είο κσΒως καi το δι-



ΕΛιΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

κηγοpι'Ι<ο γραφεΊο τοϊι πατέρα τοv. Στο 

"ΑρχεΊο ίιπά:ΡΙΧεΙ σf: φακέλλου<; fι μέσα σf: 

διΌλία σκό;Jτrtοc; πλοVτοc; έπιστολCw καΙ 

γενίlιώς άλληλογραφία τοG Α!μιλιαvίδη με 

ιξέχοντες η γνωστούς "Ελληνεc; κai ξένοu.; 

λογοτέχνες, έτrιστήμονεc; και πολιτικούς, 

πού μιa μέρα πρέπει νΟ: έκδοθοϊιν σΟ:ν .μνη

μεία τi]ς γραμ,μστολοyίας μας. Άναψέpω 

γιΟ: τήν 1στορία δτι δ Άχιλλέαc; ώc; στενi'χ; 

φίλος τοϊι Δημάpχοv Λwκωσίαc;, Θεμιστο

ΙCλή Δέp6η, εΤχε άvαλάδει τήν έπο1Π"εία καί 

τή φίιλαξη τCw χει:ρόγραφων 'Α π ο .μ ν η

•μ ο ν ε v μ ά τ ω ν τοϊι τελευταίου, πού 

έχοον σ.ημ,αντικο 1στορικο έvδιαφέ.ρον. Μόνο 

δ Κώστας Άχ. ΑiμιλιCΧίVίδηc; μπορεί νά ξέ

ρει πού βρίσκονται. 

Ό Άχιλλέας στά 1977 (5.1V.) διο· 

pίστηκε 6άϊλος (bailli) καΙ άvτιπ.ρόσωποc; 

τοΟ «Τάγματος τCw Ί,-οτώv καΙ Ναϊτών 

τfic; Κ{ιττρου», τού δποίοv CΙPιrevδt της πό
λης Λαιιcωσίας) ίιπό τΙς «έντολΕc; τοϊι 'Α

χιλλέα διόρισαν έμένα, μi έγγραφο 'Πάλι 

τfiς 5 .IV. 1977. Ό 'Αα ιλλέας κι' έyώ ι') μα-

Φ(λε άναγνώστn! 
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σταν καλεσμένοι τών (Γάλλων) fιyετ&ιν τοϊι 

«Τάyψατοc;:. στο Hilton Λενκωσίας (τέλη 

Φε:6pοuαρίοv 1977). 'Ανάμεσά τouc; ιiτav κι' 

ό RonaJd Rσux de Lusignan, Prίnce de 
Chypre, Grand Maitre Protecteur, ό 
lvan de la Th.ibauderie, f:veque de St. 
Martin d Antioche, EXΙarche Grand 
Maίtre, καΙ δ Charles Gadassi, Conne
table de Γ Orde, πού ίrτrόyραψαν τa δVο 
έγγραφα. Σ•iς 23 Νοεμ.Ορίοv 1978, ώρα 

7 μ.μ., δταv εΤδα yιa τελεvταία φοpα τον 

'Αχιλλέα Α!μιλιανίδη στο ΓραφείΌ τοv, μοv 

-ταρέJ&ι.)σε το «έγγραφο διορισμοu:ι> μοv ό:πο 

το «τ άγlμαι Ι<αJ1 φωτογραφίες τijς σuινάvτη

σης τοϊι Hilton. Στο Hilton δ Αl,μιλι<rι!

δης συζήτησε με τούς Galassi κa-1 Thibau
terie θέματα έyypαψfiς τοu ώς μέλοvς τijς 

Έταιρείαc; Γάλλων Συyγραφέωv καΙ αότο 

μοϊι το άνέφερε {.ν -έκτάσει στήν τελευταία 

μας συνάντηση. 

14,4.1979 

Λευκωσία ΚΩΣΤΑΣ Π. ΚΥΡΡΗΣ 

Δόσε τό δελτίο πού σοϋ έσωκλε(ουμε σ· ένα 

χωριανό μας n φίλο γιο νa γlνει συνδρομητής ατό 
περιοδnc:ό ΜΑΣ. Εlναι τοϋτο μιά άκόμα όφειλή ατήv 

πατρ(δα ποό μ5ς γέννησε. nou μaς άνάθρεψε καl 

μaς έδωσε κάθε μορφnς τό Φίίις. 

ΣΟΜΑ1ΈΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 




