
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 111

Επικήδειος από τον Κ. Κληρίδη, Γενικό Εισαγγελέα της Δη-
μοκρατίας

Αχιλλέας Κ. Αιμιλιανίδης
Αιμίλιος Κ. Αιμιλιανίδης
Κωνσταντίνος Α. Αιμιλιανίδης
Αχιλλέας Κ. Αιμιλιανίδης

Γενιές επιφανών νομικών, δικηγόρων, συγγραφέων, ανθρώπων των γραμμάτων και
των δημοσίων πραγμάτων. Από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα μέχρι και σήμερα συ-
νεχίζεται η οικογενειακή αυτή παράδοση κοινωνικής προσφοράς.

Γιος του διακεκριμένου νομικού, συγγραφέα και λόγιου Αχιλλέα Αιμιλιανίδη, ο Κων-
σταντίνος, ο Κωστάκης μας γεννήθηκε το 1947. Δικηγόρησε σε όλους τους κλάδους του
Δικαίου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις υποθέσεις ακίνητης ιδιοκτησίας, συμβάσεων, κλη-
ρονομικού και οικογενειακού δικαίου.

Έδειχνε πάντα την προθυμία του να εμπλακεί στα κοινά και να προσφέρει, τόσο στον
επαγγελματικό τομέα, τη δικηγορία, όσο και στο κοινωνικό σύνολο.

Εξελέγη και υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας, Πρόε-
δρος του Συνδέσμου Φίλων του Λεβέντειου Μουσείου και του Ιδρύματος Άγιος Χριστό-
φορος. Εξέδωσε 3 βιβλία και δημοσίευσε μεγάλο αριθμό άρθρων νομικής θεματολογίας. 

Γνώρισα τον Κωστάκη από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 όταν και εγώ άρχισα την
άσκηση της δικηγορίας στη Λευκωσία. Δεν χρειαζόταν πολύς χρόνος για να γνωρίσεις
και να αναγνωρίσεις τις αρετές που τον διέκριναν: εξαίρετος νομικός, έντιμος και ακέ-
ραιος χαρακτήρας. Συνδύαζε την νομική γνώση με την πρακτική αντίκρυση των προβλη-
μάτων που αναφύονταν σε κάθε υπόθεση, έτοιμος να συνδράμει ώστε επιλυθεί μια δια-
φορά με δίκαιο πάντα τρόπο για τους εμπλεκόμενους.  

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο και πατέρα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΗ
(από την Λευκωσία)

που απεβίωσε την Πέμπτη 23/11/2017 σε ηλικία 70 ετών κηδεύουμε αύριο Σάββατο,
25/11/ 2017, ώρα 11.00 π.μ. (συλλυπητήρια στις 10.00 π.μ. στην εκκλησία) από τον ιερό
ναό Αγίων Κων σταντίνου και Ελένης στο Κοιμητήριο Λευκωσίας και καλούμε όσους τιμούν
τη μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος Ζέτα Αιμιλιανίδου

Παιδιά: Αχιλλέας και Ήρα Αιμιλιανίδου
και λοιποί συγγενείς
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ΕΙ:ε.ΟΡΕΣ 

Ανώνυμος εισέφερε το ποσό των χιλίων ευρώ (€1,000) 
για την αναβάθμιση της ιστοσελίδας του περιοδικού του 

Σωματείου http: //www.eleftheri-kythrea.com 

Το ΔΣ του Σωματείου ευχαριστεί θερμά. 

Το παρόν τεύχος έχει εmχορηγηθεί από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 

Η εmχορήγηση δεν σημαίνει την αποδοχή του περιεχομένου ή των από
ψεων που εκφράζονται από την σuντακπκή επιτροπή από πλευράς του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 



Ο ΣτΔιος (Στu~:fις) ΚάκcιΛ~ μe την oικoyeveΊlι τοu• 
της Ανθfις Πb:σο.-Σαββ{δοu 

Ο Στυλής ο Κάκαλας ήταν 

κοσμογύριστος και έκαμνε 
πολλές δουλειές. Κάποτε 
εξασκούσε το επάγγελμα 

του Κυρατζή και με το κά

ρο του πήγαινε μέχρι και 
τον Απόστολο Ανδρέα. Ό
πως και πολλοί όλλοι Κυ
θρεώτες πήγε προσωρινός 

μετανάστης στην Αμερική. 
Γυναίκα του η θεονίτσα 
Κόκκινου. 

Παιδιά του Κάκαλα και της 

θeονίτσας: 

Ο Γιώργος, ο οποίος μειανάστεψε στην Αγγλία, ο Χρίστος, που επίσης μεια
νάστεψε στην Αμερική και η Παντeλίτσα που παντρεύτηκε τον Χρίστο Καρα

κάννα, Κυθρεώτη από τη Τζουμαγιά και μετανάστευσαν στην Αγγλία. Η Πα

ντeλίτσα και ο Χρίστος έκαμαν 6 παιδιά τους: Άντρο, Νίκη, Στέλλα, Θεόδωρο, 
Παναγιώτη και Μαίρη, όλοι κάτοικοι Αγγλίας. 

Από τα παιδιά του Κάκαλα μόνο η Μαρίτσα παρέμεινε στην Κύπρο αλλά δυ

στυχώς μετά την εισβολή αναγκάστηκε να μεταναστεύσει στην Αυστραλία. Το 
1934 παντρεύτηκε τον Απόστολο Φαναρτζή, Μικρασιάτη πρόσφυγα από τη 
Μeνεμ2νη της Σμύρνης. Ο Απόστολος (1902-1957) έζησε όλη την τραγωδία της 
καταστροφής της Σμύρνης, κατέφυγε στον Πειραιά και μετά στη ΜΟDσαλία 

της Γαλλίας όπου και παντρεύτηκε τη Μαρίτσα, (βρέθηκε εκεί κατά την επι

στροφή της από την Αγγλία όπου πήγε μαζί με τον πατέρα ~ για να emσκε
φτεί τα αδέλφια της), στην εκεί Ορθόδοξη εκκλησία της Παναγ(ας της Θεοτό
κου. Κατοικούσαν στη Τζουμ.αγιά, κοντά στο Δημοnκό Σχολείο. 

Έκαμαν 5 παιδιά. Τον Χρίστο. τον Στέλιο, τη Ροδάνθη, τον Κωνσταντίνο (Ντίνο} 
και τον Θεόδωρο. 

Ο Χρίστος είναι παντρεμένος με τη Γι.όλα Γeωργιά.δου από τη συνοικία της 
Θεοτόκου. Έχουν δυο παιδιά, τους Απόστολο (παιδιά του ο Χρίστος και η Άν

τρια) και την Έφη παντρεμένη με τον Πλαστικό Χειρουργό Χρίστο Μιχαηλίδη, 
γιο του Κυθρεώτη οδονnάτρου Πανίκου Μιχαήλίδη. 

Ο Ντίνος είναι παντρεμfνος με τη /\ένw. Ανδρέα Μάντη από τη Χρυσίδα. Μετά 

την εισβολή μετανάστευσαν στην Αυστραλία. 'Εκαμαν τη Μαίρη (παιδιά~ η 

Χλόη και 'Ελλη) και τον Ανδρέα (παιδιά του ο Κωνσταντίνος. η Λέξια και ο 
Απόστολος). 

Ακόμα δυο παιδιά του Απ. Φαναρτζή, ο Στέλιος και η Ροδάνθη μετανάστευ

σαν στην Αυστραλία. Η Μαρίτσα απεβίωσε στη μακρυνή Αυστραλία στις 

22.2.1998. 

* Πληροφορίeς από Ντίνο και Χρίστο Φαναρτζή 
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Ευπροσήγορος, με το χαρακτηριστικό του πάντα πλατύ χαμόγελο και άριστος γνώστης
και χρήστης της Ελληνικής γλώσσας.

Ευτύχησε να δει την αγαπημένη του σύζυγο και άξια συμπαραστάτη στις πρόσφατες
δοκιμασίες του, τη Ζέτα, να διαπρέπει και να διακρίνεται στις διάφορες βαθμίδες και
υπηρεσίες της Δημόσιας Υπηρεσίας, μέχρι και την τιμητική θέση της Γενικής Διευθύ-
ντριας Υπουργείου. Από δε το 2013 να υπηρετεί την πατρίδα ως Υπουργός Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αξίωμα στη Δημοκρατία το οποίο αδιαμφισβή-
τητα τιμά και κοσμεί.

Αξιώθηκε ακόμα ο αείμνηστος Κωστάκης, να δει και να καμαρώσει τον γιο τους, τον
αγαπητό Αχιλλέα, να διαπρέπει ως ένας άριστος ακαδημαϊκός-πανεπιστημιακός, εξαί-
ρετος νομικός και συνάμα παραγωγικότατος-πολυγραφώτατος συγγραφέας νομικών,
ιστορικών και άλλων συγγραμμάτων, ακολουθώντας επάξια την οικογενειακή παράδοση.  

Ως Γενικός Εισαγγελέας και ως εκ της θέσεως επίτιμος Πρόεδρος του Παγκύπριου
Δικηγορικού Συλλόγου και ως Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου στο οποίο και εκεί ο
αείμνηστος Κωστάκης πρόσφερε πολλά ως θεματοθέτης και εξεταστής στις εξετάσεις του
Συμβουλίου, μπορώ να πω ότι η ευρύτερη νομική οικογένεια της Κύπρου είναι πολύ πτω-
χότερη λόγω της απώλειας του. Όλοι θα τον θυμόμαστε πάντα, έχοντας τις καλύτερες
αναμνήσεις από την επαφή μαζί του, στις δικαστικές αίθουσες, στην αυλή των δικαστη-
ρίων, στις επαγγελματικές και στις κοινωφελείς του δραστηριότητες.

Εκ μέρους όλων των δικηγόρων του, απευθύνω τον ύστατο χαιρετισμό και εκφράζω
τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας στην αγαπητή σε όλους μας Ζέτα, στον αγαπημένο του
γιο Αχιλλέα, στην Ήρα, στον αγαπητό Δώρο και σε όλους τους συγγενείς.

Αιωνία ας είναι η μνήμη του. 

* * *

Γόνος εκλεκτής οικογένειας η οποία έλκει την καταγωγή της από την Κωμό-
πολή μας ο Κωνσταντίνος Αιμιλιανίδης. Γεννήθηκε στις 17 Μαΐου 1947 και δι -
κη γορούσε στην Κύπρο από το 1977. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος διάφορων διπλω -
μάτων, διετέλεσε πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας και εξεταστής
του Νομικού Συμβουλίου, ενώ συμμετείχε στη δια μόρφωση νομοσχεδίων και σε
υποθέσεις σταθμούς στην εξέλιξη του κυπριακού δικαίου. Δικηγόρησε επί όλων
των κλάδων του δικαίου αλλά διέπρεψε ιδιαίτερα στις συμβάσεις, την ακίνητη
ιδιοκτησία, το κληρονομικό και το οικογενειακό δίκαιο, το διοικητικό δί καιο,
το δίκαιο εταιρειών και την πνευματική ιδιοκτησία.

Γνωστός για την κοινωνική του δράση, διετέλεσε πρόεδρος του Συνδέσμου
Φίλων του Λε βέντειου Μουσείου Λευκωσίας και του Ιδρύματος Άγιος Χρι στό -
φορος, καθώς και άλλων οργανισμών. Ήταν σύζυγος της υπουργού Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτας Αιμιλιανίδου και πατέρας του
Αχιλλέα Αιμιλιανίδη.
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