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Χριστόδουλος Πέτσας, ένας αιώνιος έφηβος με πάθος νια δικαίωση 

rnς Α~tτιγόvnς Περικflέους-Παnαδοπούflου 

Bouflεurιf Λευκωσίας rΔHKOJ 

rέως Δnμάρχου Μόρφου 

Θα θυμάμαι πάντα τον αείμνnστο Χριστόδουλο Πέτσα. Γιατί έφυγε Αδικαίωτος. Με 

το βάρος τnς προσφυγιάς να του βαραίνει τους ώμους. Με ανικανοποίnτο τον πόθο, 

να δει λεύτερn τnν Κύπρο μας, χωρίς στρατούς κατοχnς, οδοφράγματα ντροπnς και 

εποίκους. 

Θα τον θυμούμαι ακόμn γιατί ταυτίστnκε με τον κάθε Κυθρεώτn, τον κάθε 

Κερυνειώτn, τον κάθε Αμμοχωστιανό, τον κάθε Μορφίτn, που διψούν να δουν λεύ

τερn τnν αναπnμένn γενέθλια vn τους. 

Η γνωριμία μας ξεκίνnσε πριν από τριάντα τόσα χρόνια. Στnν αρχn μέσα από τnν δικn 

μου παρακολούθnσn δραστnριοτnτων προσφυγικών σωματείων και Οργανώσεων. 

Φοιτnτρια τότε, επίσnς εκτοπισμένn από τn γενέθλια yn τnς Μόρφου και με οικογε
νειακές ρίζες βαθιά χωσμένες στnν Κυθρέα και στn Βώνn, θεωρούσα τον αείμνnστο 

Χριστόδουλο Πέτσα πρότυπο διεκδίκnσnς και αγωνιστικότnτας. Πρωτεργάτn στον 

αγώνα των προσφύγων νια επιστροφn. 

Στα χρόνια που ακολούθπσαν, ννωριστnκαμε καλύτερα. Συναπαντnθnκαμε πολλές 

φορές, σε οδοφράγματα, aντικατοχικές πορείες, επισκέψεις σε πρεσβείες, πολιτικές 

συγκεντρώσεις. Πάντα ακούραστος. Ένας αιώνιος έΦnβος, με πάθος για δικαίωσn. 

Στο βλέμμα του καθρεπτιζόταν πάντα n αισιοδοξία και n ελπίδα για ένα καλύτερο 
dύριο. Πίστευε πως το άδικο που έφερε στον τόπο το δίδυμο έγκλnμα, πραξικόπnμα 
και εισβολn, δεν θα περνούσε. πως, με συνεπn, σταθερι'ι διεκδίκnσn και προσr'iλωσn 

στnν εξεύρεσn δίκαιnς, βιώσιμnς και λειτουργικr'iς λύσnς, θα ανέτελλε ξανά ο Ήλιος 

τnς Δικαιοσύνnς, πάνω από τn σκλαβωμένn yn μας. 

Ολόκλnρn n ζωr'i του nταν μια πάλn. Να ξαναδnμιουργr'iσει γερά θεμέλια μετά τnν 
προσφυγιά. Να σπουδάσει τα παιδιά του. Να τα καλοπαντρέψει. Να τους αΦr'iσει ένα 

καλό όνομα. Να τα διδάξει με το δικό του παράδειγμα, τnν αξία τnς aνθρωπιάς. 

τα κατάφερε. 

Φεύγοντας, άΦnσε τn σφραγίδα του στα Κυθρεώτικα δρώμενα, κι ένα κενό, που 

δΟσκολα αναπλnρώνεται. Όμως, άΦnσε με το δικό του παράδειγμα πολλά παρα
πούλια που συνεχίζουν τον αγώνα: Τα ίδια τα παιδιά του, τους συνοδοιπόρους και 

συναγωνιστές του στο προσφυγικό κίνnμα και στα σωματεία τnς Κυθρέας, όπου δρα-
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στnριοποιrlθnκε έντονα. Άφnσε πίσω του πολλούς αγωνιστές και ιδεολόγους που 

πιστεύουν στο ίδιο όραμα και στιc; ίδιες αρχές. Που θεωρούν πωc; n σωστr'ι διεκδίκn
σn των δικαίων και δικαιωμάτων μαc; είναι έναc; μονόδρομος, που πρέπει να διανυθεί 

χωρίc; παλινδρομr'ισειc;, χωρίς αμφισβnτr'ισειc;, χωρίς αναστολές, με κόπο, καρτερία, 

μαχnτικότnτα και πίστn, πωc; θα φτάσουμε στnν Ιθάκn των οραματισμών μαc;. 

Μορφές όπωc; ο Χριστόδουλος Πέτσας αξίζει να μνnμονεύονται και να τιμούνται, 

γιατί αποτελούν προσωποποίnσn αντίστασnc; στnν κατοχr'ι, στn λr'ιθn και στnν υπο

δούλωσn. Παραδείγματα προc; μίμnσn. Ενσάρκωσn αγωνιστικότnταc; και ανθρωπιάc;. 

Οδοδείκτες πορείας, που μαc; δείχνουν το δρόμο για να μnν ξεστρατίσουμε ... 




