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Θέλμα Κανικλίδου-Χρυσοστόμου 
1945 . 2005 

«'Ησουν π στοργικιi, π ζπtιευτιi αδεtιφιi, που ξεχώριζες 

με τπν απtιότπτά σου, τπ γtιυκύτπτά σου, τους 

tιεπrούς τρόπους, που δεν συμβιβάζονταν με του 

σώματος το μέγεθος aflflά τπς ψυχιiς σου το 

μεγαflείο. Γι'αυτά ιiσουν όχι απtιά αποδεκτιi 

aflflά αγαππτιi από όtΙους, γιατί π ακrινοβαtιία 

τπς παρουσίας σου, χάρπ στπν πραότπτα που 

είχες, γεννούσε στον καθένα που σε πtιπσίαζε 

αγάππ και θαυμασμό. Τούτα τα αισθιiματα τα 

κουβαtιούαες μαζί σου, φορτίο ζπtιευτό και το 

μεταφέρεις εφόδιο ποtιύτιμο και στπ μετέπει

τά σου ζωιi, τπν αιώνια. 

Για τούτο το flόγο τρία χωριά πενθούν και θρπ

νούν το χαμό σου, τον τόσο πρόωρο και γι αυτό 

τόσο οδυνπρό, αγαππτιi μας ποtιύκtιαυστπ Θέflμα, 

Τραχώνι, ΨπμοtιόΦου, Κυθρέα, όπου βρίσκονταν 
τόσα και τόσα προσφιtιιi σου πρόσωπα, που έχουν δια

σκορπιστεί μετά τον εκτοπισμό σε ποtιtιά άfltιa μέρπ." 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Λόγια αλnθινά, πραγματικά, από το στόμα του κου Γ. κακή στον τελευταίο απο
χαιρετισμό τnς συγχωριανής μας Θέλμας Κανικλίδn-Χρυσοστόμου. 

Πρωτότοκο παιδί, n Θέλμα, του παναγιώτn Κανικλίδn από τnν Κυθρέα και τnς Χρυ
σταλλούς, το γένος Μαϊμάρn, από το Τραχώνι Κυθρέας, που έλκει τnν καταγωγή του 

από τnν εκ Κυθρέας οικογένεια Χατζnαθανάσn χατζnγιωρκαλλιi. Αδέλφια τnς n 
Στέλλα !Βλάμn> και n Εσθήρ !Ιωακείμ). Σε νεαρή nλικία ένωσε τnν τύχn τnς με τον 
Κώστα Χρυσοστόμου από το Ψnμολόφου και από τότε μαζί αχώριστοι αποδύθnκαν 

στον αγώνα επιβίωσnς. Αξιώθnκαν να δnμιουργήσουν μια ευτυχισμένn πολύτεκνn 

οικογένεια: Χρυστάλλα, Χρυσόστομος, παναγιώτnς, Αφροδίτn. Με τnν αξία και τnν 

προκοπή τους το σπιτικό τους και στnν Κυθρέα και στο ΨnμολόΦου μετά τnν προ
σφυγιά ήταν πάντα γεμάτο χαρά, μέχρι τn στιγμή που n ανίατn αρρώστια Φώλιασε 
ύπουλα στο σώμα τnς. 

Πάλεψε. Μα σαν δεν τα κατάφερε, μια γαλι'iνn σκέπασε το είναι τnς, n γαλιiνn εκεί
νn που νιώθουν όσοι τον αγώνα τον καλό με αγάπn επιτελούν και αναμένουν τον 
ουράνιο στέφανο. Έφυγε στις 22 και τάΦnκε στις 23 Δεκεμβρίου 2005, μια μέρα 
βροχερή και σκοτεινή, λες και n φύσn έκλαιγε για τον άδικο χαμό τnς .... 

Πάμπολλα στεφάνια και εισφορές στn μνήμn τnς, και κατάμεστn n εκκλnσία τnς 
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Παναγίας στο Ψnμολόφου. Επικtlδειους λόγους εκφώνησαν ο κος Γεώργιος Κοκιiς ο 

γιός τnς αδελΦnς τnς και πνευματικό παιδί τnς Σωκράτης Ιωακείμ και n γυναίκα του 
γιου τnς Χρυσόστομου, Φωτεινn: 

Μητέρα, μάμα, 

ο σύζυγος, τα παιδιά και η οικογένειά σου δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι βρισκόμα· 

στε σnμερα νια να σε αποχαιρετιiσσυμε για το τελευταίο σου ταξίδι Ψες, ο Θεός σε κάλε· 

σε κοντά του για να σε λυτρώσει από τη μεγάλη ταλαιπωρία που περνούσες τον τελευ

ταίο καιρό λόγω της ανίατnς ασθένειάς σου. ·οπως ιiρεμn και γαλήνια nσουν στη ζωιi 

σου, θέλοντας πάντοτε να προσφέρεις απλόχερα και όχι να παίρνεις, έτσι nρεμα και με 

το πιο γαλιiνιο πρόσωπο έφυγες αυτές τις άγιες μέρες τnς γέννησης του Χριστού. ο Θεός 

επέλεξε να Φύvεις αυτές τις μέρες της αγάπης που πλουσιοπάροχα είχες μέσα σου και 

τnν πρόσφερες σε όλους γύρω σου. 

"Ησουν το πρώτο παιδί του Παναγιώτη και τnς Χρυστάλλας Κανικλίδη. Έζησες ευτυχι

σμένα παιδικά χρόνια στο χωριό σου μαζί με τους γονείς και τις δυο πολυαγαπημένες 

αδελφές σου. Πριν 35 χρόνια ο θεός προνόησε να γνωριστείτε με τον πεθερό μου και να 
φτιάξετε την οικογένειά σας. Με τις αρχές και τις χριστιανικές αξίες που πnρατε εσείς από 

τις οικογένειές σας και με πολλές θυσίες μεγαλώσατε, μαζί με τον αγαπημένο σύζυγο 

σου, τα τέσσερα παιδιά σας, τη Στάλω, το Χρυσόστομο, τον Παναγιώτη και την Αφροδί

τη. Δεν διστάζατε να στερείστε εσείς για να έχουν αυτοί. 

Με μεγάλη χαρά και αγάπη φτιάξατε το σπιτικό σας στην Κυθρέα. Δυστυχώς όμως, λίγους 

μήνες μετά, η εισβολn σας χάλασε τα όνειρά σας. Έγκυος το δεύτερό σου παιδί και με 

ένα βρέφος qτην αγκαλιά, έφυγες αφήνοντας πίσω ένα κομμάτι από τον εαυτό σου. 

·ομως, μεγαλύτερο κτύπημα ήταν σ χαμός των δύο κουνιάδων σου Χρίστου και Ευγένι

ου. Με τη βοιiθεια του Θεού στάθηκες και πάλι σαν βράχος να στηριζεις το σύζυγό σου, 

να μεγαλώσεις τα παιδιά σου και να συνεχίσεις τη ζωή σου στο Ψnμολόφου, το χωριό του 

συζύγου σου. Για αρκετά χρόνια μεγαλώνεις τα παιδιά σου στο πατρικό σπίτι του συζύ

γου σου, μένοντας σε ένα μόνο δωμάτιο και με πολλές στερήσεις. Ποτέ όμως δεν εξέ

φραζες κανένα παράπονο, γιατί δεν ήθελες να στενοχωρήσεις αλλά να προσφέρεις 

χαρά. 

Ευγνωμονούσες τα πεθερικά σου που σε αγάπησαν και σε αποδέχτηκαν σαν ένα νέο παι

δί τους. Αξιώθηκε ς να φτιάξεις το σπιτικό σου και πάλι, σε μια ζεστή οικογενειακή γειτο

νιά. Όλη μέρα εργαζόσουν στο σταθμό βενζίνης πλάι στο σύζυγό σου. Δεν μπορούσες 

να λείψεις στιγμή, Έφτανες στο σπίτι το απόγευμα και σαν μια άξια μητέρα στεκόσουν 

δίπλα στα παιδιά σου να τα φροντίζεις, να φτιάχνεις τα καλομαγειρεμένα φαγητά σου, 

μα πάνω αn'όλα να τα ακούσεις και να τα συμβσυλεύσεις. Ήσουν η καλύτερή τους Φίλn 
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που μοιραζόσουν μαζί τους τις χαρές και τις λύπες, τις αγωνίες, καθετί που τους απα

σχολούσε. Δεν είχαν μυστικά από εσένα, γιατί τους έδινες τόσο απλόχερα τnν αγάπn σου 

και τα στήριζες σ' όλα στn ζωή τους. Να είσαι υπερήφανη για τα παιδιά σου που aξιώθη

κες να τα δεις σωστούς ανθρώπους στnν κοινωνία. Πρόλαβες να παντρέψεις τα τρία σου 

παιδιά και είμαστε σίγουροι ότι θα παρακολουθήσεις από ψnλά και το γάμο τnς μικρής 

σου κόρnς. 

Η προσφορά σου δεν σταματούσε μόνο στα παιδιά σου. Όλα τα συγγενικά σου πρόσω

πα έβρισκαν σε σένα αγάπn και παρηγοριά σε ό,τι τους απασχολούσε. κατάφερες να κερ

δίσεις τnν αγάπn στn γειτονιά σου και όλο το χωριό. Όσοι σε γνώρισαν λένε τα καλύτε

ρα λόγια για σένα. Πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι ήσουν μια πολύ καλή τους Φίλn, μια 

αδελφή. 

Στn ζωή σου συνάντησες πολλές δυσκολίες, ήξερες όμως να παλεύεις πάντοτε ήρεμα, 

γενναία, ζητώντας τn βοήθεια του Θεού. Ήσουν πάντοτε κοντά στnν εκκλησία, προσπα

θώντας να οδηγήσεις και τα παιδιά σου στο δρόμο του Θεού. 

Ήταν γραφτό σου να περάσεις ακόμn μια δοκιμασία. Πριν έξι χρόνια σε χτύπησε n επά
ρατη νόσος. Ήταν Πρωτοχρονιά του 2000 όταν ανακάλυψες κάτι στο οτήθος. Για να μn 
στενοχωρήσεις όμως τnν οικογένεια σου το κράτησες για τον εαυτό σου. Πέρασαν οι 

γιορτές και μετά το ανάΦερες. Ξεκίνησε ο γολγοθάς σου. Ξέροντας να αγωνίζεσαι, τελει

ώνοντας τις θεραπείες σου, n αγάπη σου σου έδωσε δύναμη να μεγαλώσεις τα δύο εγγο
νάκια σου, τον Αντρέα και τn Θέλμα, σαν μια δεύτερη μάνα. το ξέρεις ότι σε λατρεύουν 

και είμαι σίγουρη ότι θα τους λείψεις. ο παππούς και n μάμο τους θα τους μιλούν πάντο
τε για σένα και θα τους μεταδώσουν αυτά που ήθελες να τους δώσεις. Θα είσαι πάντα 

δίπλα τους, μια γλυκιά ανάμνnσn στnν καρδούλα τους. 

Η αρρώστια σε ξανακτύπησε και πάλι πριν από ένα χρόνο. Ενώ ήξερες .τα πάντα για τnν 

κατάσταση σου δεν εξέΦραζες τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου για να μnν στενο

χωρείς τnν οικογένειά σου. Το μόνο που ζητούσες από το Θεό ήταν να ζήσεις ακόμn μερι

κά χρόνια για να σε βοηθήσει να πραγματοποιnθούν κάποια όνειρα και προσδοκίες σου 

για τα παιδιά σου. Μόνn σκέψn σου ήταν να ζεις για να προσφέρεις με όλες τις δυνάμεις 

που σου είχαν απομείνει στα παιδιά σου χωρίς να σκέφτεσαι καθόλου τον εαυτό σου. 

Εμείς οι νύφες σου και ο γαμπρός σου σ-ευχαριστούμε που ήσουν για μας δεύτερη μητέ

ρα και σου υποσχόμαστε ότι θα σταθούμε δίπλα στα παιδιά σου και θα προσπαθήσουμε 

να πραγματοποιήσουμε αυτά nου επιθυμούσες. Είμαστε σίγουροι ότι θα νιώσεις ικανο

ποίnσn και χαρά βλέποντας μας από ψnλά. 

Πριν ένα μήνα έχασες τnν κουνιάδα σου τnν Αθnνούλα και τότε τnς έλεγες ότι ήσουν 

έτοιμη να τnν ακολουθήσεις. Πράγματι τnν ακολούθnαες, χέρι με χέρι αγαπημένες όπως 

ήσαστε και στn ζωιi θα ταξιδέψετε στnν αγκαλιά του Θεού. Είμαστε σίγουροι ότι εκεί θα 

βρείτε καταφύγιο, γιατί έτσι σας αξίζει 




