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από μεγάfin οικογένεια τπς Χσρδακιώτισσας, που διεκρίνετο για τπν εργατικότπτα τπς και 

τπ θρnσκευrικότnτά τπς. 

Η σύζυγός σου Μαρίτσα σου εχάρισε rρία παιδιά, τον Σωτ:nράκπ σου, τ:π Νόρα σου και τον 

Μιχαnάκn σου. εργαστιiκατε και οι δύο σκfinρά, για να αποκαταστιiσετ:ε τα παιδιά σας, 

πράγμα το οποίο επετύχετε και είδατε τα παιδιά σας nflrίρως αποκατεστπμένσ στην κοι

νωνία και επάξια συνεχίζουν τπ δικιi σας πορεία. Μερικά από τα εγγονάκια σας διέπρε

ψαν στα γράμματα και στις τέχνες και στπ μουσικrί. 

Καθ' όflπ τπ διάρκεια τπς ζωnς σου παρέμεινες τίμιος, εργατικός και προ παντός άνθρω

πος. Θυμούμαι, αξέχαστε Λεοντιi, οτι τακτικά εΦώναζες εμάς τους γείτονές σου με το 

χαρακτnριστικό <<'Eflα κουμπάρε, έχει μεζέ να πιούμε καμιά". 

Η ερyατικότπτά σου και π τιμιότπτά σου έφεραν καρπούς και δπμιούργπσες αρκετn περι

ουσία. Όμως π βάρβαρn Τουρκικfι εισβοf/ιi, μετά το εγκf1nματικό πραξικόπnμα σε οδιi

yπσαν εις τπν προσφυγιά και έχασες τα πάντα. Στάθnκες όμως όρθιος και μαζί με τπ 

σύζυγό σου εργασrrίκατε σκtιπρά στπν Αγγf1ία και στπ συνέχεια δπμιουργrίσατε κατά

στπμα στπ Λευκωσία και έτσι περνούσατε aξιοπρεπώς. 

Η βάρβαρπ Τουρκικn εισβαf1rί και π βίαιπ απομάκρυνσn σου από τπν Κυθρέα σε εf1υπού~ 

σαν βαθύτατα, κω ιiθεf1ες να επιστρέψεις πίσω στα Άγια Χώματά μας, να ξαναnάς να πρ()~ 
σκυνrίσεις τπν Αγία Άννα και στn βaσίf1ισσά μας παναγία Χαρδακιώτισσα. Να ξαναnάς:Οτα 

περιβόflια σου στο Ρογιάτικο στους Χaτζnπιερrίδες, στον Άn Γιώρκπ, στον Κούνουπnα και 

να καrαf1ιiξεις να ξαnοστάσεις κάτω από τα δροσερά πfiarάvιa του κεφαf16βρυσου, όπου 

για αρκετά χρόνια εργdσrnκες κι εκεί. 

Όμως n επιθυμία σου αυτrί έμεινε avεκπflnpωrn κι εκοιμιiθnς εις τnv προσφυγιά, ούτως 
έδοξε τω Κυρίω. 

κουμπάρε Λεοντn, άΦnνες τις καflύτερες εντυπώσεις ως άνθρωπος, ως γείτονας, ως 

Φffioς, και ως συγχωριανός κω εξεπfiιiρωσεc; nflιiρως τα καθrίκοντά σου εις τnν πατρίδα 

και rn Δπμοκρατία. 

Όταν εf1ευθερωθεί n Κυθρέα, τα κόκκαf1α σου θα τα μεrαφέρουμε και θα rσ θάψουμε 
στα αγιασμένα χώματα rnς Χαρδακιώrισσας. 

Πορεύσου εν ειρrίνn και ας είναι εflαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει, Φffiε Λεοντrί, και 

n μνrίμn σου θσ είναι πάντα αιωνία.» 

Νίτσα καvικλίδου 
1922-2010 

Η Νίτσα <ΆvvaJ Κανικλίδοu γεννήθηκε στnν Κυθρέα στις 10 Ιουλίου 1922. Ήταν 
n μικρότερη από τις δυο θυγατέρες του Παναγιώτη και τnς ιουλίας ΛεμονοΦίδn, 
το γένος Οικονομfδοu. Το 1948 παντρεύτηκε τον Θεμιστό Καvικλfδn και μαζί έζn-
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σαν 60 χρόνια ευτυχισμένου έγγαμου βfou. Απέκτησαν 

δύο παιδιά, τον nανίκο και τn Στέλλα. 

Η Νfτσσ Κανικλfδου έφυγε στις 8 Απριλίου 2010 και n 
κηδεία τnς έγινε στις 10 Απριλίου 2010, στnν εκκλησία του 
Αποστόλου Βαρνάβα. Tn χαιρέτησε εκ μέρους τnc; οικογέ
νειάς της ο κ. Γεώργιος κοκnc;. που εfnε: 

ιιΣεβαστn θεία Νίr:σα, 

Τεflικά δεν άντεξε r:o Φθαρτό σου σώμα στnν noflύxρoνn ταπαι
πωρία, που πρόσφατα υπέσrnς και σε κρατούσε δέσμια σε 

πόνου κρεβάτι Τώρα αναπαύεται, ενώ n αθάνατπ ψυχfί σου απεnευθερωμένπ από τα 
γnινά τπς δεσμά οδεύει στα ουράνια ψπfiά, στον ουράνιο πατέρα κοντά, προς συνά

ντnσn του προσφιfiέστατού σου συζύγου, του αείμvnστου Θεμισrοκfin Κανικflίδn, με 

τον οποίο μια oflόκfinρn ζωfί συνδέθnκες και που flίγο καιρό πριν από εσένα εξεδfίμn

σε προς Κύριον, για να σου ετοιμάσει κατάflflnflo τόπο, ώστε επάξια να σε υποδεχτεί, 

όπως άflflωστε έκανε σε όfln του r:nν επίγεια ζωιi. 

κι εσύ όμως δεν υστέρnσες καθόfiου. Στάθnκεc; πάντα στο πfiευρό rου πιστti κι αΦο

σιωμένπ σ· αυτόν κι έτσι nσουν υπόδειγμα συζύγου. Σrάθnκες opθti δίπfiα του στn 

μεγάfln που μας βρfίκε συμφορά, εκείvn r:n φοβερti του εκτοπισμού μαc; περίοδο και 
nάflεψες γενναία μαζί του για να ξεπεράσετε κάθε δυσκοtιία που τόσο απρόσμενα 

ξεπρόβαflε μπροστά σας με τον ξεριζωμό. 

Ως μnrέρα έδωσες σr:a δυο παιδιά σου όfln σου tην σγάπn και σrοργn και εκείνα σου 

aνταπέδωσαν, μικρό aντίδωρο, όfla όσα απflόχερα στο δtάβα rnς ζωnς σου εσύ τους 

πρόσφερες. 

Ως γυναίκα με τον tiρεμο και γflυκό σου τρόπο κέρδιζες rn συμπάθεια και τnν εκrfμπσn 
όσων σε γνώριζαν. 

Αυτά σου τα χαρίσματα, rnc πιστnς δπflαδιi συζύγου, τπς σrοργικιiς μnτέρας, rnς γυναί
κας με τον άμετρο ψυχικό πflούτο που σου χάριζε n θερμn σου πfστn στον Χριστό, οδn
γnσαν r:a βnμστσ όflωv μac; εδώ, που βρίσκεται n σεnτrί σωρός σου, για να σου δώσου
με rov τεflεurαfo aσπασμό, να συμπαρασταθούμε σra παιδιά και στα εγγόνια σου και να 
σου ευχnθούμε ειρπνικti πορεία στο στερνό σου ταξίδι, αflflά και να παρακαtιέσοuμε 

θερμά τον Κύριο και Θεό μας όπως κατατάξει τn ψυχti σου μετά των δικαίων και των 

αγίων και όπως το Φιflόξενο χώμα τnς Λευκωσιάrικnς ynς που σε tιίγο σ' αυτό Θα ανσ

πaυτεfς σου φανεί εξfσαυ εrιαφρύ, σαν το Κυθρεώrικο και παραμείνεις σ' αυτό ωc; τnν 

ευfiογnμένη ώρα της εnιστροφnς, οπότε θα γίνει n μετακομιδn των flειψάνων σου στο 
κοψnrnριο του Αγ. Γεωργίου, για να αναπαυτούΙι μόνιμα εκεί" όπου βρίσκεται των 

γονιών σου ο τάφος. Αιωνία σου n μvtiμn, σεβασrn μας Νίrσα κaνικflίδπ το γένος Λεμο
νοΦίδn." 


