
81 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

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. 




