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Ελεύθερη Κυθρέα 

Μάνα Γη. 

Όνειρο ζωής Χριστόδουλου Πέτσα 

Στις 25 του Φεβράρn 2005, στn κατάμεστn 
αίθουσα του Laiki Sporting Club τιμrΊθnκε. 
σε μιά σεμνrΊ τελετrΊ που οργανώθnκε από 

τον Όμιλο Γυναικών Κυθραίας, ο 

Χριστόδουλος Πέτσας, για τn συνεχrΊ και 

πολύπλευρn προσφορά του στον τόπο 

μας. 

Τnν εκδrΊλωσn τίμnσαν με τnν παρουσία 

τους ο ΒουλευτrΊς ΣοφοκλrΊς ΦυττrΊς, ο 

ΔrΊμαρχος Κυθρέας, ο τέως ΔrΊμαρχος 

Κυθρέας, οι Προέδροι των Σωματείων 

Χύτροι. Ελεύθερο Παλαίκυθρο, Ομίλος 

Γυναικών Μόρφου. ΑΕΚ Κυθρέας, Μέλn 

των Δnμοτικών Συμβουλίων Κυθρέας και 

Μόρφου, Μέλn του Διοικnτικού 

Συμβούλιου τnς «Ελεύθερnς Κυθρέας», 

πολλοί συγχωριανοί και συγχωριανές 

καθώς και εκτιμnτές του έργου του. 

Η εκδrΊλωσn περιλάμβανε, εκτός από το μουσικό μέρος, ομιλία τnς Προέδρου του 

Ομίλου κας Θεοδώρας ΚναrΊ, απαγγελία ποιrΊματος τnς Αντιπροέδρου του Ομίλου 

κας Άννας-Νόλλnς Γεωργίου που rΊταν αφιερωμένο στον τιμώμενο καθώς και λίγα 

λόγια από τον ίδιο. Στο τέλος έγινε απονομrΊ τιμnτικrΊς πλακέττας από τnν Πρόεδρο 

του Ομίλου. 

Στnν ομολογουμένως συγκινnτικrΊ ομιλία τnς n κα ΚναrΊ αναφέρθnκε στnν ιστορικrΊ 
διαδρομrΊ τnς Κυθρέας και τnς περιοχrΊς και στάθnκε στον παράγοντα Άνθρωπο, τον 

Άνθρωπο τnς Κυθρέας, που ο Όμιλος αποφάσισε να τιμrΊσει στο πρόσωπο του κου 

Χρ. Πέτσα: 

«Κάποτε πριν πολλά πολλά χρόνια κάποιος Έλλnναc; άποικοc:. ο Χύτροc;, έκτισε στn νότια πλαγιά 

του Πενταδάκτυλου μια πόλπ, τουc: Χύτρουc;. Η πόλn σιγά σιγά μεγάλωνε και έγινε ένα σπμαντικό 

βασίλειο, το βασίλειο των Χύτρων. Περπατώντας στnν αρχαία πόλn των Χύτρων πριν τnν εισβολή, 

σκοντάφταμε πάνω σε όστρακα αγγείων και κεφαλές από σπασμένα ειδώλια. Ανnφορίζαμε τουc: 

λόφους και σκαβαμε με τα χέρια εδώ και εκεί. Κι ύστερα π χαρά μαc; πλημμύριζε κουβαλώντας πίσω 

στο σπίτι τιc: μαρτυρίες τπc: πόλnc; που μαc; ανάθρεψε. 
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Στα βυζαντινά τα χρόνια γίνεται έδρα επισκοπιiς. Στο κέντρο της νεκριiς πολιτείας ο Άγιος 

Δημητριανός, επίσκοπος Χύτρων. Ο ναός του ριγμένος στη γη. Μόνο τα θεμέλιά του. Υπαίθρια λει

τουργία μια φορά τον χρόνο ν' aνηφορίζουμε κατά κει. κι έρχετα; n τουρκοκρατία και τη βρίσκει 
πρωτεύουσα του ομώνυμου διαμερίσματος ΚΥΘΡΕΑΣ. 

Κατά τπ διάρκεια της Αγγλοκρατίας ανακηρύσσεται σε διiμο. Και η κωμόπολη αναπτύσσεται και 

μεγάλωνει μαζί και η περιοχιi της Νέο Χωρίο, Τραχώνι, Παλαίκυθρο, Βώνη, Έξω Μετόχι και γίνεται 

η περιοχιi Κυθρέας ένας επίγειος παραδεισος. Μπορεί να βοιiθησε η θέση, μπορεί να βοιiθησε ο 

κεφαλόβρυσος αλλά κυρίως βοιiθησε ο άνθρωπος, ο άνθρωπος τπς ΚΥΘΡΕΑΣ. 

Γιατί το περιβάλλον μπορεί να το αποτελούν η φύσπ, τα μνημεία, οι εκκλησίες αλλά κυρίως το 

αποτελούν η ανθρώπινη κοινωνία, οι αξίες, τα έθιμα οι παραδόσεις. Αξίες, έθιμα, παραδόσεις, 

εγκάρδιες σχέσεις συναποτελούν την κλειστιi κοινωνία του τόπου που μαζί με τον άνθρωπο δημι

ουργούν την ανθρώπινη κοινωνία, τον τόπο. κι ο άνθρωπος Κυθρεώτης εργάζεται σκληρά, είτε με 

την τσάππα στο χέρι, είτε με το φτυάρι στον ώμο, είτε σκάβοντας τη γη μέχρι το σούρουππο του 

ιiλιου, είτε σκαρφαλώνοντας στην ελιά, είτε νυκτοξημερώνεται διαβάζοντας, τρώγοντας τα βιβλία, 

για να δημιουργιiσει τον επίγειό του παράδεισο. 

Κουράστηκε, αγωνίστηκε, δούλεψε. Πάλεψε και τα κατάφερε. Βοιiθησε στην υλικιi και πνευματικιi 

πρόοδο και τπν ηθικιi τελείωσπ όχι μόνο του εαυτού του αλλά και του τόπου του. Γέμισε ο τόπος 

του από καλούς τεχνίτες, από γραμματικούς, από δασκάλους, από γιατρούς, από επιστιiμονες. 

Γέμισε ο τόπος του από οικογενειάρχες, από ανθρώπους του Θεού, από τίμιους ανθρώπους, από 

πραγματικούς ανθρώπους. κι ένιωθε χαρούμενος, ένιωθε ευτυχισμένος γιατί εξετέλεσε το χρέος 

του και την αποστολιi του. 

κι όλα αυτά έσβησαν σε μια μέρα. Την Τετάρτη στις 14 Αυγούστου 1974. Πικρία και θλίψη αντικα
τέστησαν τη χαρά της ζωιiς. Διωγμένος από την εστία του, εγκατέλειψε τον παράδεισό του. 

Ξεριζώθπκε από το περιβάλλον του, από τον τόπο του. Μα δεν είναι ανέστιος. Γιατί ανεστιότητα 

δεν είναι μόνο το χάσιμο της γης και της περιουσίας, μα και το λύγισμα και το αδυνάτισμα των 

δεσμών, το ξέφτισμα των εθίμων και το ξεθώριασμα τπς ιδιαίτερης εκείνης συνείδησης που είχε ο 

καθένας στο σπίτι του, στπ γειτονιά, στο χωριό. Ο παράδεισός του δεν είναι μόνο ο τόπος του, το 

σπίτι του, οι εκκλπσιές και οι δρόμοι του χωριού του. ο παράδεισος του είναι και η ανθρώπινη κοι

νωνία του, οι αξίες του, οι παραδόσεις τα έθιμά του. 

Φίλοι και Φίλες μου, χάσαμε τον τόπο που έζησαν και δπμιούργησαν οι πατέρες και οι παππούδες 

μας, ας συνεχίσουμε όμως την ανθρώπινη κοινωνία μας. Αυτό μπορούμε και πρέπει σιiμερα να 

κάνουμε. Ας διατηριiσουμε τις αξίες, τις παραδόσεις, τα έθιμά μας. Ας συνεχίσουμε να συναντιό

μαστε οι χωριανοί, οι γείτονες, οι Φίλοι. Ας μνημονεύουμε αυτούς που αγωνίστηκαν για μας και 

έφυγαν, αυτούς που δπμιούργησαν ό,τι χάσαμε αλλά και ό,τι είμαστε, αυτούς που δημιούργησαν 

εμάς. Ας τιμούμε αυτούς που εργάστηκαν για ένα καλύτερο αύριο του τόπου μας. Ας συντηρούμε 

τη μνιiμη και τον πόθο για επιστροφιi. Ας μετατρέψουμε τπν ψυχικιi πενία μας σε πλούτο με την 

άσβπστη μνιiμη των πατρίδων, με τη συνέχιση της παράδοσης, των ηθών και των εθίμων. Κι ας μας 

σφάζει π επίμονη μνιiμn. Γιατί δεν μπορεί να χαθεί ένας λαός ριζωμένος σ· αυτόν τον τόπο για αιώ

νες. Κι ας μνημονεύουμε συνέχεια την σκοτωμένη ζωιi μας. 
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Κι ας αισθανόμαστε άσχημα στη θέα της τούρκικης σημαίας που μας καλημερίζει προκλητικά κάθε 

πρωί αγναντεύοντας τον nενταδάχτυλο. Κι ας αναγκαζόμαστε να πάρουμε την άδεια του κατακτη

ηΊ για να πάμε στο σπίτι μας. κι ας νιώθουμε άσχnμα nou τα γιασεμιά στα μπαλκόνια μας στn 
Κυθρέα πεθαίνουν στην ορφάνια. 

Τον τόπο μας προς το παρόν τον χάσαμε. Το μέλλον άγνωστο. Δεν ξέρουμε τί πρόκειται να γίνει. 

Άλλοι αποφασίζουν νια μας. Δεν σταματnσαμε όμως να είμαστε Κυθρεώτες. Μια χάρη ζητώ από 

εσάς και από τον εαυτό μου σnμερα. 

Να μην ξεχάσουμε την ανθρώπινη κοινωνία μας, τον άνθρωπο Κυθρεώτη που τόσα πρόσφερε στον 

τόπο του 

-Να γονατούμε ευλαβικά μπροστά στους πατέρες και παππούδες που έφυγαν 

-Να γλυκαίνουμε τους γείτονες και Φίλους μας. 

-Να τιμούμε αυτούς που πρόσφεραν και προσφέρουν 

-Να τιμούμε την Κυθρέα μας. 

ο Όμιλός μας αυτό προσπαθεί να κάνει. Αυτός είναι ο σκοπός του. Αυτό θέλει να πετύχει με το 

σημερινό του τσάι. 

Σnμερα ο Όμιλος Γυναικών Περιοχnς Κυθρέας τιμά τον άνθρωπο, τον άνθρωπο τπς Κυθρέας. Τιμά 

τον άνθρωπο του χρέους. Ο κάθε ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ, π κάθε Κυθρεώτισσα προσέφερε και προσφέρει 

στον τόπο του ανάλογα με τις δυνάμεις του. Κανένας δεν υστέρησε. Μερικοί όμως ξεχώρισαν σε 

κάτι. ο Όμιλός μας προσπαθεί να εντοπίσει και να τιμr'iσει αυτούς που ξεχώρισαν. τίμησε τους 

ιερείς του, τίμησε τους δασκάλους και τις δασκάλες του. Σr'iμερα τιμά τον άνθρωπο, τον καλο 

Χριστιανό, το δάσκαλο, τον οδηγό, το φίλο, το σύμβουλο, τον αγωνιστή, τον ακούραστο μαχη

τή Χριστόδουλο Πέτσα, για την υπηρέτηση και διαφώτιση του τόπου του. κατέχοντας την αρετή 

αντιστάθηκε στην κακότητα, στην αδικία, στη βία, στο μίσος στη χυδαιότητα.» 

Στn συνέχεια n κο Κναn αναφέρθnκε στn ζωn και στο έργο του κου Πέτσα όπωc; 

περίπου αυτό αναφέρεται στιc; σελ. 4-7 αυτnc; τnc; έκδοσnc;, γι·aυτό και παραλείπε

ται για σκοπούς διπλογραφίας, για να καταλrlξει: 

«Φίλες και φίλοι μου, 

Ελπίζω να παρουσίασα σωστά τον άνθρωπο με Α κεφαλαίο ΧΡιΠΟΔΟΥΛΟ ΠΠΣΑ. Αν παρέλειψα κάτι 

συγχωρέστε με ... 

Εύχομαι σε όλους ένα ευχάριστο απόγευμα». 

Η τιμnτικn εκδrlλωσn συνεχίστnκε με τn κο Νόλλn Γεωργίου να απαγγέλλει δικό τnc; 

ποίnμα αφιερωμένο στον τιμώμενο και που γράφτnκε ειδικά για τnν εκδnλωσn: 
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Ελεύθερn Κυθρέα. 

Μάνα rn .. 
Όνειρο ζωnς Χριστόδουλου Πέτσα. 

του Κυθρεώτn δάσκαλου 

του σεβαστού. του ταπεινού. 

του άξιου κι αγέραστου και ακμαίου. 

Αυτού που δούλεψε το νου. 

το φόρτωσε με γνώσεις, 

που δίδαξε σ· όλους τους νιους 

το φωτισμό τnς σκέψnς. 

Μεγάλο πια το χρέοc; του, 

βαρύ κι ασnκωτο. 

και πώc; θα το πλnρώσει; 
Τnν έχασε απ· τα χέρια του 

τnν άγια rn. 

τnν πnρε ο Αττίλας 

σε δίσεχτουc; κακούς καιρούς. 

Tn Γn που φύτεψε, 
που πότισε. 

που αγάπnσε 

που πόνεσε. 
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Συνάμα αυτού που φύτεψε τn rn 
τn σκάλισε. τnν πότισε, τn λάτρεψε 

κι αυτr'ί με τn σειρά τnc; 

του γέμισε καρδιά και νου 

μ' αγάπn για τον άνθρωπο, 

του δώρισε ό,τι καλό κι ωραίο. 

Του γέμισε με πλούτn τα κελάρια. 

με πλούτn τnν καρδιά. 

Του δίδαξε να ζει 

μ' αξιοπρέπεια κι αγάπn. 

να σέβεται τον άνθρωπο. 

να σέβεται τον τόπο 

τον άγιο και ιερό. 



Πώς θα τnν αναστnσει; 

Και πού: 

Στn Λευκωσία 

Σωματείο Ελεύθερn Κυθρέα 

Όνειρο κι αυτό ζωι'iς. 

Χριστόδουλε Πέτσα! 

Δάσκαλε περnφανε κι αγέραστε! 

Ζωντάνεψε όποιας ψυχnς το όνειρο 

στους δύσκολους καιρούς. 

Ελεύθερn Κυθρέα! 

Εδώ στn Λευκωσία. 

Όνειρο ζωι'iς! 

Σ' ευχαριστώ ανωνιστn ακμαίε. 
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Φανερά συγκινnμένοc; ο κοc; Πέτσας, ανέβnκε στο βι'iμα. «Θεωpώ πpωταpχικό καθι'iκον 
μου να ευχαpιστι'iσω τnν Πpόεδpο και τα μέλn του Ομίλου Γυναικών Κυθpέαc; νια τn σnμεpινι'i 

εκδι'iλωσn. Ευχαpιστώ για τnν απόΦασι'i τους να με τιμι'iσουν. Θεωpώ ότι με αυτι'i τnν τιμnτικι'i διό· 

κpισn στο άτομό μου αναγνωpίζουν και τιμούν τον κάθε ανώνυμο Κυθpεώτn που αγάπnσε τnν γn 

του και αγωνίζεται για τnν επιστpοφι'i και τn δικαίωσn. 

Από δικι'ic; μου πλευpάc; ειλικpινά θεωpώ ότι επιτέλεσα το καθι'iκον μου και τίποτε πλέον τούτου. 

Το καθι'iκον μου ως οικογενειάpχnc;, ως εκπαιδευτικός, ως Κυθpεώτnc; και πάνω απ· όλα ως πολί-
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τπς και κάτοικος τπς αναππμένπς μας Πατρίδας. Το ίδιο συμβαίνει και με οποιονδr'iποτε χειριστn 

των κοινών. Τότε μόνο μένει nσυχος, όταν ενεργεί και αποδίδει σύμφωνα με το καθnκον που 

τάχθπκε να εξυππρετnσει αλλά κυρίως σύμφωνα με τπν συνείδπσn του. 

Ευχαριστώ τον Πανάγαθο που μου χάρισε απλόχερα υγεία νια να μπορώ να εργάζομαι και θα εργά

ζομαι, με όσες δυνάμεις μου απομένουν με σκοπό να δικαιωθεί αυτός ο δύσμοιρος τόπος. 

Αυτές τις πμέρες υπάρχει κινπτικότπτα τόσο από πλευράς Ηνωμένων Εθνών, όσο και Άγγλων και 

Αμερικανών για επαναφορά του σχεδίου Ανάν. Έντονες είναι οι ανπσυχίες μου ότι θα δεχθούμε 

πιέσεις για τπν αποδοχn του. Εύχομαι όλπ π πολιτικn πγεσία τπς χώρας με σύμπνοια και ομόνοια 

και με αρωγό όλους εμάς να ορθώσει το ανάστπμά τπς για να πετύχει τπν καλύτερπ δυνατn λύσπ 

για όλους τους πρόσφυγες ... 

Μια τέτοια στιγμn που βρίσκομαι ανάμεσα στους συγχωριανούς μου. δεν μπορεί ο νους μου 

να μπν βρίσκεται στπν αγαππμένπ μας Κυθρέα. τπν όμορφπ και χαρίεσσα Κυθρέα μας, που 

δέχθπκε με το χειρότερο τρόπο τις μαχαιριές του Αττίλα. Δεν θέλπσα να τnν επισκεφθώ νια να 

έχω στο μυαλό μου τα περίτρανα κάλλπ και τις ομορφιές τπς. Θέλω να τπν θυμούμαι όπως 

nταν. καταπράσινπ και περnφανπ, γεμάτπ μυρωδιές, μάνα για μας και νερομάνα για μια ολό

κλπρπ περιοχn. 

Είμαι αισιόδοξος ότι με μια τίμια λύσπ, όπου όλοι οι κάτοικοι, Ελλπνοκύπριοι και τουρκοκύπριοι 

μαζί με Αρμένιους, Καθολικούς και Μαρωνίτες θα ζουν ειρπνικά, π Κυθρέα θα ξαναγίνει με τα δικά 

μας δουλευτάρικα χέρια ο δικός μας παράδεισος. 

Εύχομαι αυτn π πμέρα να μπν είναι μακριά. Εύχομαι να μπορέσω μαζί με όλους εσάς να ξαναπα

τnσω το πόδι μου στπ νπ που με ανάθρεψε και που τίμπσα δουλεύοντας το χώμα τπς τα περισ

σότερα χρόνια τπς επίγειας ζωnς μου.» 

Εύχομαι να φτάσω στπ γειτονιά μου και να περάσω το κατώΦλι του σπιτιού μου και τότε να πω, 

«νυν aπολύεις τον δούλον σου. Δέσποτα!>>. 

Στις 25 Φεβρουαρίου 2005, ο Όμιλος Γυναικών Περιοχr'iς Κυθρέας έδειξε «Κανόνα 

Συμπεριφοράς» και υπέδειξε το ανεκπλr'iρωτο χρέος στον κάθε Κυθρεώτn, που 

μόχθnσε και πόνεσε για τον τόπο μας ... 

... Είναι υποχρέωση, όρκος και επαναβεβαίωση της ακλόνητης πίστης μας, ότι n κατο
χύρωση του δικαιώματος της επιστροφής του πρόσφυγα, του κάθε πρόσφυγα, στον 

τόπο που γεννήθηκε και έζησε είναι αναφαίρετο και με τίποτε δεν ανταλλάσσεται 

'Όχι! Δεν ξεχνούμε! Δεν υπάρχουν χαμένες πατρίδες, ευθυγραμμίσεις συνόρων, 

τετελεσμένα γεγονότα! Υπάρχει μια πατρίδα για όλους τους Κυπρίους, Έλληνες και 

Τούρκους, που έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ανθρώπινα δικαιώματα για 

όλους, όπως και δικαιώματα ελεύθερης διακίνησης, εγκατάστασης και ιδιοκτησίας. 

Συνεστίασπ Σωμ. «Ελεύθερπ Κυθρέα», 17.12.81 




