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ο Χριστόδουλος Πέτσας, ο σεμνός και ακούραστος αγωνιστής 

rou Γιώργου nanaflεovrίou. 
nρώnv Διευθυνrιi Δnμοrικnς Εκπαίδευσnς 

Έφυγε ο σεμνός και μεγάλος Κυθρεώτης δάσκαλος, ο φλογερός Κύπριος πατριώτης, ο 

ανυπότακτος και ακούραστος ανωνιστnς, ο συμπαραστάτης, βοηθός και προστάτης των 

εκτοπισθέντων. Γέννημα και θρέμμα της ιστορικrΊς κωμόπολης της Κυθρέας, τέκνον 

εκλεκτrΊς, ευσεβούς και εργατικnς οικογένειας, ρίχτηκε νωρίς στη βιοπάλη, εβίωσε 

δύσκολες και σκληρές συνθrΊκες ζωrΊς και ανετράφη χριστιανοπρεπώς με ηθικές αρχές 

και αξίες. 

Οι γονείς του, οι νοικοκυραίοι συγχωριανοί του και το ευνοϊκό περιβάλλον της κοινό

τητάς του του ενέπνευσαν την εργατικότητα, την επιμέλεια, την τιμιότητα, την ευσυ

νειδησία, την ανιδιοτέλεια και την παροιμιώδη αγάπη νια την καρποφόρα γη της 

Κυθρέας που για αιώνες έθρεψε τους προγόνους του και που έμελλε να γίνει η μεγά

λη του έγνοια και αγάπη. 

Φιλόπονος και ακούραστος δεν καταβαλλόταν ποτέ από τον κάματο των οικογενειακών 

γεωργικών ενασχολnσεων. Με το ενδιαφέρον των φιλοπρόοδων γονέων του παίρνει 

παράλληλα γυμνασιακrΊ και συνάμα διδασκαλικn μόρφωση. Αριστούχος εκπαιδευτικός 

υπηρετεί με πάθος την παιδεία, συνεχιδς μελετά και ενημερώνεται, επιμορφώνεται, 

ανελίσσεται και δεν παραλείπει ταυτόχρονα να αγαπά, να καλλιεργεί και με επιμέλεια 

να φροντίζει τtl γόνιμη vn της ευλογημένης Κυθρέ.αc;, να δημιουργεί Θαλερούς λεμο
νόκηπους και πλούσιους ελαιώνες, συνεχίζοντας τη διαχρονικrΊ παράδοση των γονέων 

και των παππούδων του. 

Αγάπησε στοργικά τα παιδιά, τους μαθητές του και τους καμάρωνε αργότερα ως 

καλούς πολίτες, πολλοί από τους οποίους διεκρίθησαν και ως διαπρεπείς επιστnμονες. 

Αγαπnθηκε όσον ολίγοι εκπαιδευτικοί από τις κοινότητες όπου εργάστηκε ως δάσκα

λος και διευθυντrΊς, καλλιεργώντας πνευματικό πολιτισμό και συμβάλλοντας στη δημι

ουργία πολιτιστικά εύρωστης κοινωνίας. 

Εγκαταλείπει με την οικογένειά του την αγαπημένη του Κυθρέα, λόγω της τούρκικης 

εισβολrΊς και αφrΊνει με πόνο ψυχnς ό,τι με κόπους, μόχθους και ιδρώτες είχε δημιουρ

γrΊσει εργαζόμενος τίμια και σκληρά για ολόκληρες δεκαετίες. Στην προσφυγιά, ως ο 

μυθικός Ανταίοc;, δεν λιποψυχεί και δεν γονατίζει. Τον πνίγει η μεγάλη αδικία και διοχε

τεύει τη δύναμη, την αγωνιστικότητα και το απαράμιλλο σθένος, που τον χαρακτηρίζουν 

σ' ένα αδιάκοπο αγώνα για τη δικαίωση του προδομένου λαού μας. 

Ενδιαφέρεται, όσον ολίγοι, για τα κοινά και τα προβλrΊματα που δημιούργησε n τούρ
κικη εισβολn. Η αγάπη του για τον άνθρωπο του δίνει κουράγιο να σταθεί πλάι στους 
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πονεμένους άστεγους, πλάνnτες και πένnτες συγχωριανούς και άλλους ομοιοπαθείς 

εκτοπισμένους και αναλίσκει χρόνο και κόπο και εργάζεται πεισματικά για να μn σβιiσει 

το πατριωτικό μαχnτικό πνεύμα και n όnμιοuργ:κότnτα και να αναγεννnθεf από τnv 
τέφρα ο ταλαίπωρος προσφυγικός κόσμος. 

Οι αρμόδιες αρχές αξιοποιώντας το συγκινnτικό ενδιαφέρον του και το δnμόσιο πνεύ

μα, τον εμπιστεύονται και αξιοποιούν τnν έμφυτn αγάπn του για τους πάσχοντες 

συνανθρώπους του και τnν ανιδιοτελιi προσφορά του. Πλnθώρα δυσπραγούντων 

εκτοπισθέντων αδελφών μας καταφεύγουν κοντά του και ζπτούν τnν βοιiθειά του. 

Ακούει, συνδιαλέγεται, γράφει, διεκτραγωδεί το δράμα πολλών οικογενειών και κατα

βάλλει ακούραστες προσπάθειες να βοnθιiσει, όσο μπορεί και να απαλύνει τον πόνο 

των τραγικών θυμάτων τnς βιβλικιiς καταστροφιiς. και ενώ ο σύγχρονος, ιδιοτελιiς 

άνθρωπος νοιάζεται κυρίως μόνο για τnν οικογένεια και τον εαυτό του, ο ανιδιοτελιiς 

και γιομάτος ανθρωπιά και καλωσύνn μακαριστός Χριστόδουλος Πέτσας προσφέρει 

αφειδώλευτα, με αλτρουϊσμό, τις υπnρεσίες του στους πάσχοντες συναθρώπους του. 

Πρωτοπόρος, οργανώνει εκδnλώσεις, διαμαρτυρίες, εκφωνεί πύρινους λόγους, συναρ

πάζει και συναγείρει τον προσφυγικό κόσμο, πονεί και ενδιαφέρεται για τnν τύχn των 

αγνοουμένων και με αγωνιώδn υπομνιiματα ζnτά τn διεθνn βοιiθεια και σuμπαράστασn. 

Η αγάπn των Κυθρεωτών τον αναδεικνύει επάξια Πρόεδρο του Σωματείου «Ελεύθερn 

Κυθρέα•• και αναπτύσσει πρωτοβουλίες και αναλαμβάνει δραστnριότnτεc; που κρατούν 

άσβεότn τn μνιiμn τnς κατεχόμενnς Κυθρέας και συντnρούν τnν αγωνιστικότnτα των 

κατοίκων τnς για δικαίωσn. 

Καθnμερινός και μόνιμος αναγνώστnς στn Δnμοτικιi Βιβλιοθιiκn Λευκωσίας, μελετά, 

ερευνά, αντλεί πλnροφορίες και γράφει ανελλιπώς και αδιακόπως στο περιοδικού του 

Σωματείου, το πολύτιμο και έγκυρο αυτό έντυπο που ενnμερώνει και εμψυχώνει ντό

πιους και απόδnμους Κυθρεώτες. Γράφει για τnν πατρώα γn, τnν κατάσπαρτn από προ

γονικά πνευματικά μνnμεία, τn μακραίωνn ιστορία τnς, τους θρύλους και τις παραδό

σεις τnς, τους ανθρώπους τnς, τους αγώνες τους και τις παντός είδους θαυμαστές δnμι

ουργίες τους. 

Σκέπτεται και συνεργάζεται με κυβερνnτικούς παράγοντες και με τn Βουλιi και συνε

χώς ανακινεί το εθνικό μας πρόβλnμα. Επαναστατεί για τον σφετερισμό τnς περιουσίας 

των εκτοπισθέντων, τις κλοπές, τις λεnλασίες, τn βεβιiλωσn ιερών μας χώρων και μνn

μείων, τnν καταστροφιi τnς πολιτιστικιiς μας κλnρονομιάς από τους άρπαγες και πεπω

ρωμένους εισβολείς και νυχθnμερόν εργάζεται με στενούς συνεργάτες, συλλέγοντας 

στοιχεία και τεκμιiρια, με απώτερο στόχο τnν προσφυγrΊ στn ΔιεθνrΊ Κρίσn και 

Δικαιοσύνn. 

Με το θάνατο του μακαριστού Χριστόδουλου Πέτσα το περιοδικό «Ελεύθερn Κυθρέα» 
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έχασε τον επνευσμένο δnμιουργό του, που και στα ενενnντα του χρόνια παρέμενε 

όρθιος και αλύγιστος οραματιστnc; και αγέραστος έφnβοc;. Ορφανό πια το έντυπο που 

Φιλοξένnσε aπειράριΘμα άρΘρα του, μελέτες κο: έρευνες κα: άλλn ύλn πλειάδας εκλε

κτών συνεργατών του πενθεί για το χαμό του φιλόπονου και μεγάλου δασκάλου και 

ευεργέτn τnc; Κυθρέαc;. 

Στέρεψε n ανεξάντλnτn και αέναn πνευματικn πnγn, έσβnσε και σώπασε n στεντόρεια 
φωνn του που σαγnνευε. γοnτευε και εμψύχωνε τουc; Κυθρεώτεc;. και όχι μόνο, όπως 

στέρεψε n αιωνόβια και ζωnφόροc; νερομάνα του μυθικού κεφαλόβρυσου. 

ποιόc; θα γράφει πλέον για τιc; οικογένειες και τα λεπτομερn γενεαλογικά δέντρα των 

Κυθρεωτών; Ποιόc; θα αποχαιρετά και θα κατευοδώνει τους πικραμένους και αδικαίω

τους Κυθρεώτεc; που μαc; φεύγουν; ποιόc; θα μάχεται για τn δικαίωση των προσφύγων 

και τnν επικράτnσn τnc; ειρnνnc; στn δύσμοιρn πατρίδα μαc;; 

Το nμιτελέc; έργο του μεγάλου δασκάλου και ευεργέτn τnc; Κυθρέας επιβάλλεται να 

συνεχισθεί. Και πολλούς μαθnτέc; άΦnσε και σε πολλούς στενούς συνεργάτες παρέ

δωσε τnν αγωνιστικn σκυτάλn. Αν κρίνω από τnν κοσμοσυρροn στnν εξόδιο ακολου

θία, από τον ιερό ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένnc;, τnν ευρεία εκπροσώπnσn 

Κυβέρνnσnc;, Κομμάτων. Οργανώσεων, Σωματείων και άλλων Αρχών, αλλά και του 

απλού λαού τnν οδύνn και τα πικρά και ειλικρινn δάκρυα, το δάσος των στεφάνων, 

τους πολλούς επικrlδειουc; και άλλες πένθιμες εκδnλώσειc; αγάπnc; και ευγνωμοσύνnc;, 

μιάc; ουσιαστικnc; μεταθανάτιας αποθέωσnc;, πιστεύω ακράδαντα ότι ο μακαριστός 

Χριστόδουλοc; Πέτσαc; έχει αφnσει πίσω του πολλούς εκτιμnτέc; και συνεχιστές του aπα

ράμιλλου εκπαιδευτικού, κοινωνικού, ανθρωπιστικού και πατριωτικού του έργου. 

Αποτελεί φόρο τιμnc; n αξιέπαινn πρωτοβουλία των συνεργατών και συναγωνιστών του 
να αφιερώσουν το παρόν τεύχος ειc; μνnμnν του. Έφυγε, πλnρnc; nμερών, όρθιος και 

ακαταμάχnτοc; αγωνιστnc; μέχρι τέλους, παρακολουθώντας με αγωνία. ακόμn και από 

το κρεβάτι του πόνου, κατά τnν ολιγοnμερn επιθανάτια δοκιμασία του, τα πολιτικά 

δρώμενα. τους αγώνες και αγωνίες τnc; μαρτυρικnc; Κύπρου, με το πικρό παράπονο τnc; 

αδικίας και τnc; αναλγnσίαc; των ισχυρών κέντρων τnc; γnc; και χωρίς να αξιωθεί να ξανα

δεί τnν πατρικn εστία και τnν καρπερn Κυθρεώτικn γn που περιποιnθnκε και πότισε με 

τον ιδρώτα του. Η αθώα, αγνn, άδολn και πονεμένn ψυχn του θα φτερουγίζει ανnσυ

χn από ψnλά και θα ατενίζει τα σκλαβωμένα κυπριακά εδάΦn. θα μαc; προτρέπει να 

συνεχίσουμε απτόnτοι τον αγώνα και θα προσεύχεται για τn λύτρωσn τους από το 

δυνάστn καωκτnηi. 

Και το πιο καλό μνnμόσυνο και n μεγαλύτερn ικανοποίnσn για το μεταστάντα είναι 
πράγματι n συνέχισn των αγώνων και προσπαθειών του ωc; τnν ευλογnμένn μέρα 

που τον μαρτυρικό Γολγοθά θα διαδεχθεί λαμπροφόρος n Κυπριακι'i Ανάστασn! 




