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Η Πολιτιστική Κίνηση Περιοχής Κυθρέας 

« Επιστροφή >> 

σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την ετήσια εκδή

λωση aπότισης φόρου τιμής προς πνευματικούς δημιουργούς της 

Κυθρέας και των Περιχώρων που θα γίνει την Πέμπτη 30 Μαίου 

2002 στις 7.45 μ.μ. στο οίκημα των προσφυγικών Σωματείων Περιο
χής Κυθρέας οδός Θουκυδίδου 19, Ακρόπολη Λευκωσία, παρά το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 

Στην φετινή εκδήλωση θα τιμηθούν οι εκ Νέου Χωρίου Κυθρέας αεί

μνηστοι Κυριάκος Λαμπρίας, Γενικός Εισαγγελέας στην Ελλάδα, 

Παναγιώτης Λαμπρίας ΕυρωΒουλευτής και ο κ. Χριστόδουλος 

Πέτσας εκπαιδευτικός από την Κυθρέα. 

τις τιμητικές πλακέτες θα επιδώσει ο εξοχότατος ΠρέσΒης της 

Ελλάδας κ. Χρίστος Παναγόπουλος. 

Ομιλία του Γραμματέα της Πολιτιστικής Κίνησης 

κ. Ανδρέα Παπαβαρνάβα 

Έντιμε κύριε Γραμμ. της Ελλην. Πρε

σβ. 30.5.2002 

Κύριε Γενικέ Δ/ντή του Υπουργείου 

Παιδ. και Πολιτ. 

Κύριοι Δήμαρχοι, 

Αιδαισιμότατοι, Εκπρόσωποι Σωμα

τείων και Οργανώσεων, 

Πρόεδρε Σχολικής Εφορείας Κυθρέ

ας. 

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 

Κυρίες και Κύριοι, 

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω 

εκ μέρους της Πολιτ. Κίνησης Κυθρέ

ας-Επιστροφή-και σας ευχαριστώ για 

την τιμή που μας κάνατε να παρευρε

θείτε σ' αυτή μας την εκδήλωση, που 

για 5η συνεχή χρονιά θα τιμήσουμε 

τρείς πνευματικούς δημιουργούς της 

περιοχής μας, τους αείμνηστους 



Κυριάκο Λαμπρία από το Νέο Χωρίο 

Κυθρέας και το γυιό του Παναγιώτη 

Λαμπρία-για τους οποίους έκανε 

μνεία ο κ. Κώστας Κυριάκου-ως και 

τον εκπαιδευτικό κ. Χριστόδ. Πέτσα. 

Επίσης με την εδώ παρουσία του 

πρέσβυ κ. Λάμπρου Κακίση Χρίστου 

εκπροσώπου του Εξεχώτατου Χρ. 

Παναγόπουλου θα τιμήσουμε και 

τους πρωτεύσαντες στο Β· Παγκύ

πριο λαογραφικό διαγωνισμό που 

προκήρυξε η Κίνησή μας με θέμα 

«Λαογραφικά δρώμενα για τους 

μήνες Γενάρη, Φλεβάρη και Μάρτη. 

Οι βραβευθέντες είναι 1 ο βραβείο εξ 

ίσου ο Δρ Πέτρος Στυλιανού απότην 

Κυθρέα και ο κ. Κώστας Τζιάνος από 

την Ανώγυρα-Λεμεσού και έπαινο η 

κ. Χρυσούλλα Ανδρέα Ελευθερίου 

από την Κυθρέα. 

Επί τη ευκαιρία θα ήθελα εν συντομία 

να αναφερθώ στη ζωή και το έργο 

του εκπαιδευτικού κ. Χριστόδ. Πέτσα. 

Ο κ. Χριστ. Πέτσας γεννήθηκε στη 

νοτιότερη ενορία της Κυθρέας τη 

Χρυσίδα στις 15 Ι αν. 1915. 

Γονείς του ο Χ" Πέτρος Πέτσας από 

τη Βώνη και η Μυριάνθη Χ" Αθανάση 

από τη Χρυσίδα. Μετά την αποφοίτη

σή του από το Δημοτι. Σχολ. Βώνης 

φοίτησε 4 χρόνια στο Παγκύπριο 
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Γυμνάσιο και στη συνέχεια 3 χρόνια 

στο Παγκύπριο Διδασκαλείο. Το 1935 

πήρε το Πτυχίο δ/λου ανάμεσα στους 

τρεις πρώτους από τους 28 συμμαθη

τές του. 

Για να πετύχει όμως σύντομα διορι

σμό δ/λου έπρεπε, σύμφωνα με τους 

τότε κανονισμούς του Γραφείου Παι

δείας, να περάσει τις Αγγλικές εξετά

σεις Ordinary και Distinction, πράγμα 

που το πέτυχε τα έτη 1935 και 1936 

αντίστοιχα. 

Διορίστηκε μόνιμος δ/λος το Μάρτη 

του 1937 στο χωριό Κουτσοuβέντη, 

όπου έργαστηκε 6 1/2 χρόνια. Στη 

συνέχεια εργάστηκε στις κοινότητες 

Γύψου, Άγιος Ανδρόνικος Κο.ρπασίας, 

Αγκαστίνα, Πραστειό Μεσαορίας και 

Ακανθού. 

Το 1955 ύστερα από 19 ετών ευδόκι

μης υπηρεσίας προήχθη σε Δ/ντή Β· 

τάξεως και μετετέθη στο σχολείο 

Χαρδακιώτισσας στην Κυθρέα. 

Μετά 4 έτη το 1959 προήχθη σε 

Δ/ντή Α· τάξεως και τοποθετήθηκε 

στο σχολείο Λευκονοίκου. 

Το 1966 μετετέθη στο σχολείο Αγ. 

Ανδρονίκου Κυθρέας μέχρι και το 

197 4, που με την τουρκική εισβολή 

προσφυγοποιήθηκε και εγκαταστάθη

κε στη Λευκωσία. 
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Διορίστηκε Δ/ντής στο σχολείο 

Αγ.Αντωνίου Λευκωσίας όπου και 

aφυπηρέτησε το 1975. 

Ο κ. Πέτσας ως εκπαιδευτικός είναι 

ξεχωριστό παράδειγμα προς μίμηση. 

Γι' αυτόν το διδασκαλικό έργο δεν 

ήτο βιοποριστικό επάγγελμα αλλά 

λειτούργημα, μια ιερά αποστολή με 

κύριο χαρακτηριστικό το λάξευμα 

χαρακτήρων και η μετάδοση γνώσε

ων. Στην τάξη, αυστηρός αλλά πρό

θυμος να πλησιάσει με απέραντη 

καλωσύνη και αγάπη το κάθε παιδί, 

να το βοηθήσει, να το συμβουλεύσει 

να του συμπαρασταθεί. 

Γι' αυτόν τα παιδιά πρέπει να αποκτή

σουν πολλές γνώσεις, να ξεχωρίζουν 

και να μπορούν να αποδώσουν στην 

κοινωνία. Πρώτο και πάνω απ' όλα 

πρέπει να είναι τίμιοι, εργαηωί προ

οδευτικοί. Να προσφέρουν αφειδώ

λευτα για το κοινό καλό.Να αγαπούν 

και να υπερασπίζονται την πατρίδα 

και τη θρησκεία. 

Ο κ. Χριστόδουλος υπηρέτησε την 

παιδεία της Κύπρου για 39 ολόκληρα 

χρόνια. 

τίμησε επάξια την έδρα του δ/λου και 

το Υπουργείο Παιδείας αναγνωρίζο

ντας το έργο του τον τίμησε επάξια 

με συνεχείς προαγωγές. 
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Εξ ίσου πολύτιμη και πολυδιάστατη 

και η προσφορά του τόσο στην κοινό

τητα της Κυθρέας όσο και σ' όλες τις 

κοινότητες που υπηρέτησε. Γι' αυτό 

και η εκτίμηση και ο σεβασμός από 

τους γονείς και τους παράγοντες των 

κοινοτήτων στις οποίες εργάστηκε. 

Τον κ. Πέτσα το γνώρισα ως εκπαι

δευτικό του 1958-59 σ' ένα συνέδριο 

δ/λων στην Κυθρέα και με εντυπω

σίασε ο προγραμματισμός και η 

οργάνωση του σχολείου του. 

Όμως τα τελευταία 20 χρόνια που 

συνεργαζόμαστε στενά αυτός ως 

πρόεδρος και εγώ ως γραμματέας 

του προσφυγικού σωματείου «Ελεύ

θερη Κυθρέα» ως και η συνεργασία 

μας στην έκδοση του περιοδικού είχα 

την τύχη να τον γνωρίσω και ως 

άνθρωπο. 

Πράγματι τον εκτιμώ και το θαυμάζω 

για την Εθνική, τη θρησκευτική, την 

πολιτιστική, την κοινωνική του προ

σφορά. 

Με εντυπωσιάζει η ειλικρίνεια, η 

τιμιότητα, η εργατικότητα, η ευθύτη

τα του χαρακτήρα του, το σθένος 

του, γενικά η ανθρωπιά του. 

·Εχει γνώμη και επιμένει σ' αυτήν. 

Τώρα όμως και 28 χρόνια υποφέρει 



από μιαν <<εντός «ανίατη ασθένεια». 

Ναι. Πάσχει από την αρρώστια που 

λέγεται «νόστος», . επιστροφή στον 

τόπο μας. Η αγάπη του στα κατεχό

μενα μέρη μας και ο πόθος του για 

επιστροφή στις πατρογονικές μας 

εστίες είναι στο μυαλό του νυχθημε

ρόν.Κοιμάται με το όνειρο της επι

στροφής, ξυπνά με την ελπίδα της 

επιστροφής. Προσεύχεται και ελπίζει 

να του χαρίσει ο Θεός τη χαρά, που 

έδωσε στον προφήτη Συμεών, να πει 

και αυτός το <<Νυν aπολύεις το δούλο 

σου Δέσποτα .... , 

Κυρίες και κύριοι, Είμαι βέβαιος πως 

παρά τα 87 του χρόνια του εύχομαι 

να τα εκατοστήσει, μόλις ακούσει και 

όλοι το ευχόμαστε να γίνει σύντομα, 

δηλαδή να επιτευχθεί μια δίκαιη και 

βιώσιμη λύση του κυπριακού και όλοι 

οι πρόσφυγες να μπορούν να επι

στρέψουν στα σπίτια τους ο κύριος 

Χριστόδουλος, έως ότου ο προσφυγι

κός κόσμος ετοιμασθεί και ξεκινήσει 

με τα αυτοκίνητα για τον τόπο του, 

για τα πατρογονικά του σπίτια, αυτός 

θα ξεκινήσει αμέσως πεζός, και αν 

τυχόν κουρασθεί έστω και αρκουδι

στός θα φθάσει στην Κυθρέα πρώτος 

για να αναφωνήσει το <<Νυν aπολύεις 

το δούλο σου Δέσποτα.>> Ναι. Τώρα 

ας πεθάνω Κύριε που είδαν τα μάτια 

μου το αξέχαστό μου σπίτι και πότη-
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σαν τα πόδια μου τα άγια χώματα της 

Κυθρέας. 

Ας του ευχηθούμε όλοι να του χαρί

σει ο πανάγαθος Θεός αυτή τη χαρά, 

να εκπληρώσει αυτή του την επιθυ

μία. 

Νυμφεύθηκε το 1946 τη συγχωριανή 

του Κατίνα Μιχάλη Ελευθερίου και 

εγκαταστάθηκαν στην Κυθρέα. Απέ

κτησαν μια κόρη και δυο γιούς. Όλοι 

σπούδασαν και κατέχουν ζηλευτές 

θέσεις στην κοινωνία και είναι 

παντρεμένοι με παιδιά και εγγόνια. 

Το Γραμμα. της Ελληνική Πρεσβείας 

Λάμπρο Κα κ ίση. 

Ευχαριστίες στον Πρέσβη. 

Παράκληση για αποκάλυψη της τιμη

τικής στήλης. 

Να εκδώσει πλακέτες και διπλώματα 

στους τιμωμένους και στους πρωτεύ

σαντες στο διαγωνισμό. 

Ευχαριστίες με σύντομο ζωντανό 

πρόγραμμα από τον κ. Κυριάκο Ίνιο, 

πρόσφυγα από την Άσσια. 




