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Χαράλαμπος Αιμιλιανίδης, ο Σπετσάρης της Κυθρέας

του εγγονού του Χάρη Αιμιλιανίδη

Ο Χαράλαμπος Αιμιλιανίδης γεννήθηκε στην Κυθρέα το δεύτερο μισό του
19ου αιώνα και πέθανε το 1934 στον τόπο που γεννήθηκε. Σπούδασε στην Αθήνα
Φαρμακοποιός, εργάστηκε για κάποια χρόνια στην αγαπημένη του κωμόπολη
και μετά συνέχισε  τις σπουδές του κάνοντας μεταπτυχιακό στην Αμερική.

Πέραν της παρασκευής φαρμάκων ασχολήθηκε και με την αρωματοποιία,
όπου την περίοδο 1900-1901 κέρδισε στην Αθήνα το πρώτο βραβείο αρωματο-
ποιίας σε Πανελλήνιο Διαγωνισμό.

Είχε ακόμα τρία αδέλφια, τον Κωνσταντίνο που σπούδασε Ιατρική στο Μον-
πελιέ της Γαλλίας (αν αυτός είναι ο παππούς του Κωνσταντίνου και προπάππος
του Αχιλλέα να αναφερθεί), τον Ιωάννη που εργάστηκε στην Αλεξάνδρεια ως
Τραπεζίτης και Έμπορας και τον Ιωσήφ που σπούδασε Θεολογία στην Θεολογική
Σχολή της Χάλκης. Την εποχή εκείνη ήταν πολύ δύσκολο να σπουδάσει κανείς,
αλλά τα αδέλφια Αιμιλιανίδη είχαν την τύχη να βοηθηθούν οικονομικά από τον
στενό συγγενή της μητέρας τους, τον  Δανιήλ Ιωαννίδη ο οποίος ήταν κληρικός
και διετέλεσε Αρχιεπίσκοπος Κυριακουπόλεως με έδρα τα Ιεροσόλυμα. Η μητέρα
του Δανιήλ, Μαρία,  καταγόταν από το μικρό χωριό Κουτσοβέντης, και προερ-
χόταν από την ευρύτερη οικογένεια Αιμιλιανίδη.

Ο Χαράλαμπος Αιμιλιανίδης με την ολοκλήρωση των σπουδών του στην
Αθήνα επέστρεψε στη Κυθρέα όπου άσκησε το επάγγελμα του Φαρμακοποιού,
το οποίο για την εποχή εκείνη σήμαινε την παρασκευή φαρμάκων κυρίως από
βότανα και φυτά. Στην Κυθρέα ήταν γνωστός ως ο  ΄΄Σπετσάρης’’ του χωριού,
επωνύμιο που προερχόταν από την λέξη ‘’Σπετσέρης’’ που στον ευρύτερο Ελλα-
δικό χώρο σήμαινε Φαρμακοποιός. Έγινε γνωστός σε όλα τα χωριά της ευρύτε-
ρης περιοχής Κυθρέας και με τα βοτανούχα παρασκευάσματα του θεράπευε τους
χιλιάδες κατοίκους της Μεσαορίας.

Παντρεύτηκε την Δέσποινα Αιμιλιανίδου με την οποία απέκτησαν τρείς γιούς,
τον Παναγιώτη, τον Κώστα και τον Αντρέα. Ο Παναγιώτης Αιμιλιανίδης (ανέφερε
την οικογένειά του, γυναίκα, παιδιά) εργάστηκε για πολλά χρόνια ως γραμμα-
τέας στο δικηγορικό γραφείο των ξαδέλφων του Αχιλλέα και Αιμίλιου Αιμιλια-
νίδη. Ο Κώστας Αιμιλιανίδης για πολλές δεκαετίες εργαζόταν στο δικό του ξυ-
λουργείο στην Κυθρέα και μετά ασχολήθηκε και με άλλα επαγγέλματα. Ως ξυ-
λουργός και επιπλοποιός είχε πελάτες από την ευρύτερη περιοχή Κυθρέας και
τα γύρω χωριά, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Ο Αντρέας Αιμιλιανίδης
σπούδασε δάσκαλος αρχικά και στην συνέχεια, μετά που εργάστηκε σε διάφορα
σχολεία της Κύπρου, μετέβηκε στην Αγγλία όπου και σπούδασε και εργάστηκε
στον κλάδο της Ψυχολογίας.

Ο Χαράλαμπος Αιμιλιανίδης Σπετσάρης μετά την απόκτηση των τριών παι-
διών του, πήγε στην Αμερική για μεταπτυχιακές σπουδές. Επέστρεψε στην Κυ-
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θρέα μετά από λίγα χρόνια όταν αρρώστησε η σύζυγος του Δέσποινα με σοβα -
 ρά κινητικά προβλήματα, η οποία και παρέμεινε κλινήρης για 14 περίπου χρό-
νια.

Την περίοδο 1925-1926, ο Χαράλαμπος Αιμιλιανίδης δώρισε στην κοινότητα
της Κυθρέας το μεγάλο ακίνητο που είχε στην περιοχή ‘’Τούμπα’’ στη γειτονιά
‘’Τζουμαγιά’’ για να κτιστεί το εντυπωσιακό νέο Δημοτικό Σχολείο Κυθρέας, σε
ένα ύψωμα με απεριόριστη θέα. Παράπλευρα του σχολείου βρισκόταν και το
σπίτι του γι’ αυτό και σε αντάλλαγμα της δωρεάς, του δόθηκε ο θέση του Παι-
δονόμου, θέση που διατήρησε από το 1927 μέχρι και τον θάνατο του το 1934. 

Το κύριο λειτούργημα του που ήταν η παρασκευή φυτικών φαρμάκων το εξά-
σκησε καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του συλλέγοντας βότανα από τα περιβόλια
της Κυθρέας, τον Πενταδάκτυλο και τη Μεσαορία γενικότερα. Πολλές από τις
γνώσεις του τις μετέφερε στα παιδιά του, την τρέχουσα δε περίοδο άρχισαν να
δραστηριοποιούνται εγγόνια και δισέγγονα του Χαράλαμπου Αιμιλιανίδη στην
παρασκευή βοτανούχων εκχυλισμάτων που σκοπό έχουν την υποστήριξη της αν-
θρώπινης ψυχοσωματικής υγείας μέσω της φύσης και ιδαίτερα του φυτικού κό-
σμου. Έχουν δημιουργήσει το Εργαστήριο βοτανούχων παρασκευασμάτων ‘’Βο-
ταναλχημείες’’, (www.botanalchemy.com) και συνεχίζουν την οικογενειακή πα-
ράδοση που κρατά περισσότερο από ένα αιώνα.



ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΣ!

Συνήλθε στις 13.9.2019 στην πρώτη της μηνιαία τακτική συνεδρία η
Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων, μετά τον αδόκητο θάνατο του Προέδρου
της, Δημάρχου Αμμοχώστου Αλέξη Γαλανού, υπό την προεδρία του Α’
Αντιπροέδρου της, Δρα Πέτρου Καρεκλά.

Η μοναδική υποψηφιότητα που υποβλήθηκε ήταν αυτή του μέχρι σή-
μερα Α’ Αντιπροέδρου και Δημάρχου Κυθρέας, Δρα Πέτρου Καρεκλά, ο
οποίος και ομόφωνα εκλέχθηκε ως νέος Πρόεδρος της Επιτροπής Κατε-
χόμενων Δήμων.

Ο νέος Πρόεδρος ευχαρίστησε όλους για την τιμητική εκλογή του και
υποσχέθηκε ότι θα αναλώσει όλες του τις δυνάμεις για το καλό όλων των
κατεχόμενων περιοχών μας και του προσφυγικού κόσμου.


