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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.


