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ΑΥτΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ 

Γράφει και επιμελείται n Ανθιi Πέτσα - Σαββίδσυ 

Καθώς ένας-ένας οι άνθρωποι της Κυθρέας φεύγουν, νιώθουμε τη ζωή 
μας, όσο περνά ο καιρός, να ερημώνει και να αδειάζει, όπως ακριβώς 

ερήμωσαν και άδειασαν οι δρόμοι και οι γειτονιές μας ... " 

Μ. Σάββα. Δήμαρχος Κυθρέας 

Θεμιστοκλής Κανικλίδης 
1920- 2008 

ο Θεμιστοκλής Κανικλίδnς, Π όnως ήταν ευρύτερα γνω

στός ο Θεμιστός ο δόσκαλος, γεννιlθnκε στις 25 Μαίου, 
1920 στην Κυθρέα. Ήταν το δωδέκατο παιδί του Στυλια
νού και τnς Ελένης Κανrκλίδn, το γένος Ακαθιώτπ. Στα 

πέντε του χρόνια ορφάνεψε από πατέρα. Αυτό όμως δεν 
στάθηκε εμπόδιο στη σωστή διαμόρφωση του χαρακτnρα 

του και τn δίψα του για μόρφωση. Παρά τις aντίξοες οικο

νομικές συνθήκες φοίτησε στο Παγκύnριο Γυμνάσιο και 

στη συνέχεια στο Διδασκαλικό Κολέγιο Μόρφου. 

Στις 5 Σεπτεμβρίου 1948 παντρεύτηκε τn Νίτσα ΛεμονοΦί· 

του Γεωργίου Κοκιi 

δου και μαζί έζησαν 60 χρόνια ευτυχισμένου έγγαμου βίου. Απέκτησαν δύο παι
διά, τον Πανίκκο και τn Στέλλα. 

Έφυγε στις 2 Σεπτεμβρίου 2008 και π κηδεία του έγινε στην εκκλησία του Απο
στόλου Βαρνάβα στη Δασούnολn. τον Θεμιστοκλή κανικλίδn αποχαιρέτnσαν εκ 

μέρους του Συνδέσμου Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης ο 

κ. Γεώργιος Λουκά, που εξήρε το διδασκαλικό του έργο και την προσφορά του 

στην nαιδεfα και εκ μέρους τnς οικογένειάς του ο κ Γεώργιος Κοκnς που είπε: 

«Ο Θεμιστοκλής Κανικλίδnς, ο Θεμιστός ο δόσκαλος, οδεύει τώρα στο δρόμο τnς 

αιωνιότητας. Καλό σου ταξίδι, αγαπητέ μας Φίλε γνωστικέ, συνάδελφε εξαίρετε, 

θείε εκλεκτέ, πατέρα στοργικέ, παππού περιζιlτnτε, σύζυγε πιστέ. Στο ταξίδι σου 

τούτο το στερνό, είμαι σίγουρος πως θα έχεις παραστάτη θερμό και προστάτη 

ακαταμάχητο τον ίδιο τον Θεό και πως οι άγιοί του άγγελοι θα σε συνοδεύουν 

μέχρι που να φτάσεις, χωρίς καμιά δυσκολία και ταλαιπωρία, στις αγκάλες του 
Ουράνιου Πατέρα, γιατί αnέδειξες περίτρανα με την επίγεια ζωή σου, πως το aξί

ζεις και για τούτο σου ταιριάζει απόλυτα. 
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Δάσκαλος nσουν στn ζωri σου και δάσκαλος παρέμεινες ως τn στερνn πνοri σου. 

Δίδασκες όχι μόνο με τα λόγια, αλλά έμπρακτα έδινες σ· όλους γύρω σου, το 

τρανό μriνυμα τnς εν Χριστώ ζωriς, τnς δια βίου μάθπσnς, νουθετούσες και καθο

δnγούσες τον καθένα στο δρόμο τnς αρετnς, τnς Φιλαλλnλίας και τnς φιλοπα

τρίας. Για τούτο όσοι σε γνώρισαν επεδίωκαν τn συναναστροΦΠ μαζί σου, γιατί 

το ένιωθαν και το καταλάβαιναν πως εκείνοι θα έβγαιναν κερδισμένοι. 

Μικρός, riσουν το δωδέκατο παιδί του Στυλri και τnς Ελεγκούς του Κανικλίδn, 
στερriθnκες του πατέρα τπν πολυπόθnτn προστασία και βοnθεια. Τούτο όμως 
δεν στάθnκε εμπόδιο στn ζωri σου και τn σωστn διαμόρΦωσn του χαρακτriρα 

σου, γιατί πίστευες και στnρίχθnκες απόλυτα στις δικές σου δυνάμεις, που σ· 
οδnγούσαν να προχωρείς σταθερά στο δρόμο τnς γνώσnς και τnς προκοπnς και 
παρ· όλες τις αντιξοότnτες πέτυχες απόλυτα το στόχο που έθεσες στn ζωri σου. 

Προχωρούσες σταθερά σ' αυτόν και όσο και αν nταν τούτος ανnΦορικός και 
δυσκολοβάδιστος, ποτέ σου δεν πισωγύρισες, αναζnτώντας άλλον πιο βολικό. 

Προχωρούσες πάντα σταθερά σ· εκείνον και κατάφερες να έχεις τn μια επιτυχία 
μετά τnν άλλn κι όλο ψnλότερα ν· ανεβαίνεις. 

Θυμούμαι τnν πρώτn γνωριμία μαζί σου. όταν μαθnτnς εγώ στnν Στ' Δnμοτικού 
επισκέΦθnκα το πατρικό σου σπίτι και εσύ nσουν Φοιτnτnς στο Διδασκαλικό 

Κολέγιο Μόρφου. πόσο ζriλεψα τnν επιτυχία σου εκείνn και θέλnσα ν' ακολου
θήσω το παράδειγμά σου. Δεν έτυχε να συνεργαστούμε στο δύσκολο έργο μας, 

αλλά μάθαινα και χαιρόμουν τις επιτυχίες που είχες σ' όποια κοινότnτα και αν 
υπnρετούσες. Σε διαδέχθnκα στο Δnμοτικό Σχολείο τnς Δευτεράς, από όπου 

αΦυπnρέτnσες. Εκεί άκουσα από κοντά τα επαινετικά λόγια τόσο των συναδέλ
φων με τους οποίους συνεργαζόσουν, όσο και των κατοίκων τnς κοινότnτας, για 

τπν προσφορά σου προς τα παιδιά τους. αλλά και τnν ευεργετικn διαμονή σου 
προς όλους εκεί. Μια κι έχασες με τnν εισβολή το δικό σου αρχοντικό , που είχες 
στriσει εκεί στnν Κυθρέα, στο οποίο αλnθινά περνούσες ευτυχισμένα με τn 
σύζυγό σου, τn Νίτσα του παναγιώτn του Λεμονοφίδn και τα δυο σας παιδιά, τον 

πανrκκο και τπ Στέλλα, στα οποία έδωσες σωστn ανατροΦΠ και τα απαραίτnτα 
πανεπιστnμιακά εΦόδια, έτσι που όχι απλώς να σου μοιάσουν αλλά να γίνουν 

πολύ καλύτερά σου και ν· αποτελέσουν ζπλευτά γόνιμα κύτταρα τnς κοινωνίας. 
κατέφυγες στn Δευτερά, όπου βρήκες καταφύγιο και απασχόλnσn μέχρι τπν 

αΦυπnρέτnσri σου από τn πετυχεμένn πορεία σου στn Δnμοτική Εκπαίδευσn. 
Εσύ έβαζες γερά τα θεμέλια τnς μόρφωσnς, έτσι που τα παιδιά που πέρασαν από 

τα άξια χέρια σου να μπορούν να κτίσουν γερό και αρμονικό τnς γνώσπς το 
ζnλευτό οικοδόμnμα, εχέγγυο κάθε επιτυχίας. 

Για τούτο ο διδασκαλικός κόσμος πενθεί το χαμό σου και n κυθρεώτικn κοινωνία 
νιώθει φτωχότερn, που δε θα βρίσκεσαι πια ανάμεσά τnς. 




