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Παράδειγμα προς μίμηση ... 

των: Δρ. Αικατερίνnς Χρ. Αρ;στείδου. 

Αν. Διευθύντριας Κέντρου Εnιστnμονικών Ερευνών 

Δρ. Χρίστου Γ. Αριστείδου. 

Εnιθεωρπτrί Μέσπς Εκnαίδευσnς 

Τον αείμνnστο Χριστόδουλο Πέτσα γνωρίσαμε στn Λευκωσία στα τέλn τnc; δεκαετίας 

του '70, αμέσως μετά τnν επιστροΦrΊ μαc; από τιc; σπουδές και τnν εγκατάστασrΊ μαc; 
στn Λευκωσία. 

Ωc; εκπαιδευτικός με μακρά πορεία και μεγάλn πείρα στn Δπμοτική Εκπαίδευσn. 

καταξιωμένος, ευτύχnσε να Φθάσει στn ψnλrΊ βαθμίδα του ΔιευθυντrΊ, συγγραφέας, 

δnμοκρατικόc;, αγωνιστrΊc; και φλογερός πατριώτnc;, καλόc; σύζυγος, εξαιρετικός 

πατέρας και θαυμάσιος παππούς και πάνω σε όλα άνθρωπος έτοιμος πάντοτε να 

προσφέρει στο συνάνθρωπό του, rΊταν έναc; αξιόλογος άνθρωπος με σπάνια χαρί

σματα. Έδινε πάντοτε το παρόν του σε κάθε εκδrΊλωσn που στόχευε στn διεκδίκn

σn των δικαίων του κυπριακού λαού και τn διατράνωσn τπc; πίστnc; και τnc; αποΦασι

στικότπταc; των προσφύγων για επιστροφrΊ στn γn των πατέρων τουc;. 

Αγαπούσε με πάθοc; ολόκλnρn τnν Κύπρο, ιδιαίτερα τnν αγαπnμένn του Κυθρέα. 

Πλnγωμένοc; από τnν κατοχrΊ και τnν παρατεταμένn διάρκειά τnc;, αγωνιζόταν να 

κρατrΊσει ψnλά το αγωνιστικό φρόνnμα όλων των συμπατριωτών μαc; και ιδιαίτερα 

των συγχωριανών του και των κατοίκων τnc; γύρω περιοχrΊc;. Όχι μόνο δεν έλειπε 

ποτέ από πορεία, αγρυπνία, συλλαλnτrΊρια, διαμαρτυρία, επίδοσn ψnφισμάτων σε 

ξένες πρεσβείες και άλλεc; εκδnλώσειc;, αλλά πρωτοστατούσε και στn διοργάνωσrΊ 

τουc;. Έχοντας βαθειά γνώσn τnc; ιστορίας, γνώριζε πολύ καλά ότι ο αγώνας του 

κυπριακού λαού θα rΊταν μακροχρόνιος και δύσκολοc;. Γι' αυτό κατέβαλλε κάθε προ

σπάθεια να κρατrΊσει ζωντανrΊ τn μνrΊμn των κατεχομένων εδαφών μαc;. Μέρες και 

βδομάδες ολόκλnρεc; τον συναντούσαμε σε σχεδόν όλεc; τιc; βιβλιοθrΊκεc; τnc; 

Λευκωσίας και στο Κρατικό Αρχείο να διαβάζει και να κρατά σnμειώσειc; και στn συνέ

χειq να γράφει στnν «Ελεύθερn Κυθρέα» εκτενείς επιστnμονικέc; μελέτες για τnν 

ιστορία τnc; λατρευτrΊc; του Κυθρέαc; και να αρθρογραφεί σε διάφορες εφnμερίδεc; για 

το Κυπριακό. Συνεχώς διάβαζε και μελετούσε μετουσιώνοντας το αξίωμα τnc; «διό 

βίου παιδείας» και το Σωκρατικό «γnράσκω αεί διδασκόμενος» σε nράξil. 

Για δεκαετίες rΊταν n ψυχrΊ και ο σnμαντικότεροc; στυλοβάτnc; τnc; έκδοσnc; του περιο
δικού «Ελεύθερn Κυθρέα». Δεν είναι υπερβολrΊ να πούμε ότι n συμβολrΊ του αεί
μνnστου Χριστόδουλου Πέτσα rΊταν καθοριστικrΊ. Μάζευε τnν ύλn του περιοδικού, 
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τnν ταξινομούσε, τnν έδινε στο τυπογραφείο, τn διόρθωνε και στn συνέχεια διένεμε 

το περιοδικό ένα-ένα στους εκλεκτούς συνεργάτες-συγγραφείς του και στους αγα-

πnμένοuς συγχωριανούς του και άλλους σuνδρομnτές του περιοδικού που avunό-

μονα περίμεναν το επόμενο τεύχος. Κάτω από τn φωτισμένn καθοδr'iγnσn και μονα

δικn του φροντίδα, το περιοδικό σε κάθε του έκδοσn γινόταν καλύτερο και αποτε

λούσε φωτεινό σύμβολο του αγώνα και αγωνιστικn έπαλξn για κάθε πρόσφυγα και 

πατριώτn που rlθελε να δώσει τn δικn του συμβολr'i στον αγώνα κατά τnc; κατοχnc;. 

Όσα και να γράψει κανείς για τον αείμνnστο Χριστόδουλο Πέτσα είναι λίγα, πολύ 

λίγα. Αυτός nταν πάντα παρών σε κάθε στιγμr'i τnc; ζωr'ic; των Κυθρεωτών. Και στις 

στιγμές χαράς και στις στιγμές λύπnc;. Συνr'iθιζε πάντοτε να απευθύνει και ένα ύστα

το χαιρετισμό σε πολλούς κατοίκους τnc; Κυθρέαc; που εγκατέλειπαν τα γr'iινα μακριά 

από τn γενέτειρά τους, τους κατευόδωνε με τα πρέποντα λόγια και προσπαθούσε να 

μαλακώσει το βαρύ πόνο των οικείων τους. 

Η πολύπλευρn και μοναδικn προσφορά του αείμνnστου Χριστόδουλου Πέτσα, καθώς 

και n αγνότnτα του χαρακτnρα του και οι αγώνες που θα μείνουν πάντα αξέχαστα 
στn μνr'iμn όλων εμάς που τον γνωρίσαμε και θα αποτελεί για όλους μας το φωτει

νό παράδειγμα προς μίμnσn. Η πολυαγαπnμένn του σύζυγος Κατίνα, τα παιδιά του 

Ανθού λα, Μίκnc; και Πέτρος, ο γαμπρός του Γιάννnc;, οι νύφες και τα εγγόνια του μπο

ρούν να είναι πάντοτε περr'iφανοι για τον εξαίρετο και μοναδικό δικό τους άνθρωπο. 

που στο διάβα του από τον πρόσκαιρο τούτο κόσμο, με τn ζωr'i και το έργο του τίμn

σε τnν οικογένειά του, τn γενέτειρά του Κυθρέα και τnν πατρίδα του και άφnσε προς 

μίμnσn τόσα πολλά για τον καθένα μας. 

Εμείς, ως Φίλοι και συνεργάτες του στο περιοδικό «Ελεύθερn Κuθρέα», νιώθουμε 

ευτυχείς και περr'iφανοι για τn γνωριμία, τn φιλία και τn συνεργασία που είχαμε μαζί 

του, καθώς και για τn μεγάλn προσφορά του στnν πατρίδα μας και θα τον έχουμε 

πάντοτε ως φωτεινό παράδειγμα προς μίμnσn. 

το σπίτι που θα μας φιλοξενεί δεν είναι και ούτε θέλουμε να γίνει δικό μας. Ανήκει 

σε κάποια οικογένεια Τουρκοκυπρίων που, σίγουρα θα το νοσταλγούν και νοερά θα 

το επισκέπτονται.. Εμείς θα έχουμε εδώ την προσωρινή παραμονή μας. Για μας 

είναι ένας ενδιάμεσος σταθμός στην πορεία μας προς την Κυθρέα. Σπίτι για μας και 

τα παιδιά μας είναι μόνο το σπίτι μας στην Κυθρέα και γη μας είναι μόνο η γη της 

Κυθpέας που μας έθρεψε και μας μεγάλωσε, η Γη του Χύτρου, η Χυτρίων Γη ... 

Εγκαίνια Οικήματος «ΧντΡιΩΝ ΓΗ», 25.4.2001 




