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Επικήδειος από τον Γραμματέα του Σωματείου Ελεύθερη Κυθρέα 

καν Ανδρέα Παπαβαρνάβα 

Με τn ψυχn πλnμμυρισμένη από ανείπωτη 

θλίψn, μαζευθnκαμε στον ιερό τούτο χώρο 

συγγενείς, γνωστοί και Φίλοι. για να κατευ

οδώσουμε στην αιώνιά του κατοικία τον 

αείμνnστο. τον αγνό πατριώτn 

Χριστόδουλο Πέτσα. 

Ο Χριστόδουλος γεννr'iθnκε στn Χρυσίδα το 

1915 από τις ξακουστές οικογένειες 

Χ"Πέτρου Πέτσα από τn Βώνn και 

Χ'Άθανάσn από τn Χρυσίδα. 

Μαθnτnς στο δnμοτικό και στο Παγκύπριο 

Γυμνάσιο και στn συνέχεια Φοιτnτnς στο 

Παγκύπριο Διδασκαλείο, nταν πάντοτε 

μεταξύ των αρίστων συμμαθητών του. 

Διορίστnκε δάσκαλος το 1937 και δικαίως 
σε μερικά χρόνια προnχθη σε Διευθυντn Α' 

Τάξεως. Γι' αυτόν το διδασκαλικό έργο 

nταν λειτούργnμα, nταν ιερά αποστολr'i με 

κύριο χαρακτnριστικό το τόξευμα χαρακτn

ρων και n μετάδοσn γνώσεων. Γνώμονάς 

του οι μαθητές του να είναι τίμιοι. εργατι

κοί. προοδευτικοί. να προσφέρουν στnν κοινωνία. να αγαπούν και να υπερασπίζονται 

τnν πατρίδα. τn θρησκεία. την οικογένειά τους. 

Νέος, συνέδεσε τn τύχnν του με τnν καλόψυχn. τnν τίμια. τnν ενάρετn και καλr'i 
οικοκυρά, τnν κο Κατίνα. γόνο των ξακουστών οικογενειών της Κυθρέας, των 

Λευτέρnδων και των Πιέρnδων. Ευτύχnσαν να αποκτnσουν τρία παιδιά. τnν 
Ανθούλα, τον Μιχάλn και τον Πέτρο που αναδείχθnκαν στnν κοινωνία και τους χάρι
σαν εγγόνια και δισέγγονα. γαλουχnμένα και αυτοί με τα Ελλnνοχριστιανικά ιδεώδn. 

Τnν τελευταία εικοσαετία. από τιc; 2 Αυγούστου του 1986, που είχα την τιμn και τnν 
τύχn να είμαστε σε τακτικn επαφn, ο Χριστόδουλος Πρόεδρος και εγώ Γραμματέας 
του Προσφυγικού Σωματείου Ελεύθερn Κυθρέα. γνώρισα και τον πραγματικό άνθρω

πο Χριστόδουλο. Θαύμασα και εκτίμnσα τnv εθνικn. τn θρnσκευτικrι τnν πολιτιστι

κn και τnν κοινωνικn του προσφορά. 
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Ξεχωριστιi n ειλικρίνεια, n τιμιότnτα. n τυπικότnτα, n εργατικότnτα, n ευθύτnτα του 
χαρακτιiρα του και γενικά n ανθρωπιά του. 

Τώρα και 31 χρόνια όμως, έπασχε από μίαν ανίατn αρρώστια. Ναί, έπασχε από τnν 

αρρώστια που λέγεται «Νόστος», δnλ. επιστροφιi στον τόπο του, στnν πολυαγαπn

μένn του Κυθρέα, στον τόπο που γεννιiθnκε. έμαθε γράμματα. ανδρώθnκε, έκαμε 

οικογένεια, στnν κοινότnτα που πρόσφερε πάρα πολλά, που ανάδειξε πολύ καλούς 

μαθnτές, που πότισε το χώμα τnς με τον τίμιο ιδρώτα του. 

Νυχθnμερόν προσευχόταν και ιiλπιζε να του χαρίσει ο Θεός τn χαρά που έδωσε στον 

προφιiτn Συμεών, να πει και αυτός το «Νυν aπολύεις τον δούλον σου, Δέσποτα ... ». 

Όταν στις 30 ΜαΤου του 2003 n Πολιτιστικιi Κίνnσn Περιοχιiς Κυθρέας τον τίμnσε ως 
πνευματικό Δnμιουργό τnς Περιοχιiς Κυθρέας, σε προσφώνnσιi μου είπα: «Είμαι 

βέβαιος, πως ο κ. Πέτσας, παρά τα 88 του χρόνια, μόλις ακούσει - και όλοι το ευχό

μαστε να γίνει σύντομα - πως επιτεύχθnκε μιά δίκαιn και βιώσιμn λύσn του 

κυπριακού και μπορούν να επιστρέψουν ελεύθεροι οι πρόσφυγες στα σπίτια τους, ο 

κ. Χριστόδουλος, ωσότου ο προσφυγικός κόσμος ετοιμασθεί και ξεκινιiσει με τα 

αυτοκίνnτά του για τον τόπο του, για τα πατρογονικά του σπίτια, αυτός θα ξεκινιiσει 

αμέσως πεζός και αν τυχόν aποκάμει. έστω και «αρκουδιστός» θα φθάσει πρώτος 

στnν Κυθρέα και θα αναφωνιiσει το «Νυν aπολύεις τον δούλο Σου. Δέσποτα, τώρα 

που είδαν τα μάτια μου το σπίτι μου και πάτnσαν τα πόδια μου τα άγια χώματα τnς 

Κυθρέας». 

Δυστυχώς, αξέχαστε Χριστόδουλε. ο πόθος σου δεν εκπλnρώθnκε. Ευτυχώς, δεν 

επισκέΦθnκες τnν Κυθρέα με το άνοιγμα των ψευδοσυνόρων από τον πανούργο 

Ντενκτάς και έφυγες με τnν εικόνα τnς πανέμορφnς, τnς καταπράσινnς Κυθρέας. 

Να είσαι όμως βέβαιος πως ο πόθος σου θα πραγματοποιnθεί, σύντομα θα ελευθε

ρωθεί ο τόπος μας, οι πρόσφυγες θα επιστρέψουν στα σπίτια τους και τα παιδιά σου 

θα μεταφέρουν τα οστά σου για ν· αναπαυθούν στον πατρογονικό σου τάφο. 

Εκ μέρους όλων των μελών του Σωματείου Ελεύθερnς Κυθρέας, σε κατευοδώνω και 

σου εύχομαι: Αιωνία σου n μνιiμn. 




