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ο Χριστόδουλος Πέτσας - Μια ζωή σε 1392 λέξεις! 

Γεννnθnκε στn Χρυσίδα τnc; Κυθρέαc; στιc; 15 Ιανουαρίου το 1915 από γονείc; τον 
Πέτρο Πέτσα <Χατζnπετρn Πέτσα> από τn Βώνn και τn Μυριάνθn Μιχαnλ Χατζn Αθα

vάσn <ΜιχαnλιάJ από τnν Χρυσίδα, όπου και n μόνιμn κατοικία τουc;. 

Ήταν το τέταρτο παιδί μετά από ένα γυιό και δύο θυγατέρεc;. Ένωσε τnν τύχn του 

με τn συνχωριανn του Κατίνα Μιχάλn Ελευθερίου και ευτύχnσαν να έχουν 3 παιδιά, 
9 εγγόνια και 4 δισέγγονα. Τnν Ανθούλα Σαββίδου. Λειτουργό στnν Αρχn Λιμένων 
Κύπρου και τουc; Μίκn και Πέτρο, Μnχανολόγουc; Μnχανικούc;, πτυχιούχους του 

lllinois State Uniνersitv. Bloomington-U.S.A, όπου στn συνέχεια δnμιούργnσαν τιc; 

οικογένειές τουc;. 

Φοίτnσε νια έξn χρόνια στο δnμοτικό σχολείο Βώνnc; και γράφτnκε στο Παγκύπριο 

Γυμνάσιο το 1928, από όπου πnρε το 1935 το πτυχίο Διδασκάλου ανάμεσα στουc; 
τρείc; πρώτουc; του Παγκύπριου Διδασκαλείου σε χρόνια δύσκολα αφού υπnρχε 

ανεργία όσον αφορά το διδασκαλικό επάγγελμα. 

Διορίστnκε το 1937 κω από τότε ανάλωσε τnν επαννελματικrΊ του σταδιοδρομία σε 
μικρέc; και μεγάλεc; κοινότnτεc;. Ήταν ο τελευταίος Διευθυντnc; του Δnμοτικού Σχο

λείου του Αγίου Ανδρόνικου τnc; Κυθρέαc;. Υπnρέτnσε τnν κυπριακn εκπαίδευσn νια 

39 χρόνια από τα οποία τα 20 στn θέσn του Διευθυντn Α' Δnμοτικού Σχολείου. 

Ανέβnκε όλα τα σκαλιά τnc; ιεραρχίας στο λειτούργnμα του δασκάλου και αφυπn

ρέτnσε στnν προσφυγιά, το 1975 από τnν Αστικn Σχολrl Αγίου Αντωνίου τnc; Λευκω
σίας ως Διευθυντnc; Α'. 

Σε όλεc; τιc; κοινότnτεc; που πέρασε άφnνε τιc; άριστεc; των εντυπώσεων για τnν εργα

τικότnτά του και το ζrlλο του. Αυστnρόc; αλλά δίκαιοc;, σε μια εποχn όπου n τιμωρία 
nταν το μέσο για διαπαιδαγώγnσn! Δεν nταν λίγεc; οι φορέc; που ξόδευε ώρεc; αμέ

τρnτεc; νια τn διδασκαλία των μαθnτών του πέρα από το συνnθισμένο ωράριο. 

Χαρακτnριστικά αναφέρεται πωc; σε εποχέc; όπου στnν Κυθρέα δεν υπnρχε το nλε

κτρικό ρεύμα, πολλέc; μανάδεc; από τιc; πάνω ενορίεc; έτρεχαν ανnσυχεc; στο σχολείο 

τnc; Χαρδακιώτισσαc; μόλιc; σουρούπωνε να δουν τι έκαμναν τα παιδιά τουc;, και τα 

έβρισκαν στιc; τάξειc; να διδάσκονται τουc; κανόνεc; τnc; γραμματικnc; και τnν αριθμn· 

τικn από τον κο Πέτσα! 

Εκτόc; από τnν εκπαιδευτικn του δράσn ανέπτυξε και έντονn δραστnριότnτα στα κοι

νά τnc; Κυθρέαc; και στn συνέχεια στn Λευκωσία όπου ζούσε. περιμένοντας τnν επι

στροφn, για τnv οποία αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέροc; τnc; ενέργειάς του. Υπr'ιρξε 

ακόμα Γενικόc; Γραμματέας του Αρδευτικού Συνδέσμου ΚεΦαλόβρυσοc; Κυθρέαc;. 
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Εργάστnκε νια σειρά ετών στnν Παγκύπρια Επιτροπr'i Προσφύγων. Πολλοί είναι οι 

πρόσφυγες που βοnθr'ιθnκαν και βρnκαν λύσn στο πρόβλnμά τους, γιατί είχε τnν 

unoμovn να εγκύπτει στα διάφορα npοβλnματά τους και να επιμένει μέχpι τπν ικα

νοποίnσn τους. Σε μια επίσκεψn του Προέδρου τnς Επιτροπnς Προσφύγων στα Γρα

φεία αυτός παρατr'iρnσε ότι «το γραφείο του κου Πέτσα είναι γεμάτο από πρόσφυ

γες, ενώ τα δύο άλλα γραφεία είναι άδεια.» Ένας τότε από τους πρόσφυγες του απά

ντnσε «Ο κος Πέτσας δεν μας περιπαίζει. άμα πάρει το πρόβλnμά μας, επιμένει να το 

λύσει, μας εξυπnρετεί και έτσι φεύγουμε ικανοποιnμένοι!» 

Όμως τα τελευταία 30 χρόνια τnς επίγειας ζωr'ις του όλn του τn δραστnριότnτα ανά
λωνε στο «τρέξιμο» για τn λύσn του Κυπριακού Προβλr'iματος. Όχι γιατί βρισκόταν 

από το 1980 στnν Προεδρία του Σωματείου Ελεύθερn Κυθρέα αλλά γιατί πονούσε 
και αγαπούσε τον τόπο που τον γέννnσε. Πέραν από τον αντικατοχικό αγώνα που 

οργάνωνε για πάρα πολλά χρόνια με τις Πορείες του το Σωματείο, ελάμβανε μέρος 

και σε όλες τις aντικατοχικές εκδnλώσεις που οργάνωναν τα άλλα προσφυγικά 

σωματεία, σε όλες δε τις εθνικές εορτές και τα μνnμόσυνα πεσόντων nταν πάντοτε 

παρών. 

Ως γνnσιος δάσκαλος δίδαξε αλλά και εφάρμοσε σε όλn τnν πορεία τnς ζωr'ις του 

το τρίπτυχο Πατρίδα, Θρnσκεία. Οικογένεια. 

Πολυγραφότατος, βιβιλιοφάγος, με μια ιδιαίτερn αδυναμία στο διάβασμα ιστορικών 

βιβλίων μέσα από τις σελίδες του περιοδικού καταγράφει τnν πολιτιστικr'i κλnρονο

μιά, μορφές και άτομα που άφnσαν το στίγμα τους στn ζωr'i τnς Κυθρέας και των 

περιχώρων τnς, γενεαλογικά δέντρα και τοποθεσίες που εξαφανίστnκαν από το χάρ

τn τnς περιοχr'ις. 

Όσον αφορά τnν έκδοσn του Περιοδικού «Ελεύθερn Κυθρέα» αρκεί να αναφερθεί ότι, 

όταν παρέλαβε ως πρόεδρος το περιοδικό, βρισκόταν στn 12n έκδοσr'i του και μέχρι 
τnν nμέρα του θανάτου του κάλυπτε τον αριθμό 82-83 και συμπλr'iρωνε 27 χρόνια 
ζωr'iς. 

Παρά το προχωρnμένο τnς nλικίας του και στα 90 του χρόνια, με διαύγεια πνεύμα

τος, ακμαιότατος και αειθαλr'ις, συμμετείχε στnν πολιτιστικr'i κίνnσn τnς πρωτεύου

σας και σχεδόν σε όλες τις εκδnλώσεις τnς περιοχnς Κυθρέας. Βρισκόταν πάντα 

κοντά στους Κυθρεώτες στις χαρές και στις λύπες τους aπευθύνοντας το στερνό 

αντίο σε εκείνους που εγκατέλειπαν τα εγκόσμια. Ίσως είναι ο μόνος που εκφώνn

σε τόσους πολλούς επικr'iδειους λόγους. Μέσα δε από αυτούς καταγράφονται οι 

οικογένειες τnς Κυθρέας, οι πρόγονοι και οι απόγονοι, πολύτιμn κλnρονομιά νια 

τους μελλοντικούς μελετnτές,Ιερευνnτές. 

Χάρnς στις προσπάθειές του n κοινότnτα τnς Κυθρέας και n ευρύτερn περιοχr'ι τnς 
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προσέφυγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστr'iριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου 
τnς Ευρώπnς στο Στρασβούργο με τnν υπ. αρ. προσφυγr'i 35213/97 PEτSAS Ετ AL. ν. 
τurkeγ. 

Οι Κυθρεώτες αλλά και όσοι τον γνώριζαν θα τον θυμούνται με ένα φάκελο στο χέρι 

είτε να κυκλοφορεί στn Λευκωσία είτε να επισκέπτεται τα Κυβερνnτικά Γραφεία 
άλλοτε για να ζnτr'iσει από το Υπουργείο Εσωτερικών τn δωρεάν εκτίμnσn των περι
ουσιών των προσφύγων τnς περιοχr'ic;, για να ζnτr'iσει βοr'iθεια για στέγασn του προ

σφυγικού του Σωματείου r'i για λύσn σε προσφυγικά θέματα. αλλά πάνω aπ· όλα για 
να ενnμερωθεί πάνω στις τελευταίες εξελίξεις του εθνικού θέματος, στο οποίο 

αφιέρωνε πλείστες τόσες ώρες από τον καθnμερινό βίο του. 

Ήταν γνωστός στους περισσότερους πολιτικούς όλων των Κυπριακών Κομμάτων και 

στα κέντρα λr'iψnς αποφάσεων για τnν έντονn δραστnριότnτα. τnν αγωνιστικότnτα 

αλλά κυρίως και το διακαr'i του πόθο για δίκαιn λύσn του Εθνικού μας Προβλr'iματος. 

Η Κυβέρνnσn. αναγνωρίζοντας τnν προσφορά του στα κοινά τον διόρισε κοινοτάρχn 

Αγίας Μαρίνας Κυθρέας, θέσn τnν οποία κατείχε τα τελευταία 10 χρόνια και από τnν 
οποία εξυπnρέτnσε aφιλοκερδώς τους ενορίτες μέχρι τέλους. 

Η δια βίου προσφορά και πολύπλευρn δράσn του δεν πέρασε απαρατr'iρnτn. 

Τιμr'iθnκε το 1993 από το Σωματείο Ελεύθερn Κυθρέα, ανάμεσα σε άλλους εκπαι
δευτικούς τnς περιοχr'ic;, για τnν προσφορά 

του στnν παιδεία. 

Το Μάρτιο του 1999 n Επιτροπr'i του Ιερού 
Ναού Φανερωμένnς λόγω δωρεών στnν 

Εκκλnσία, τον ανακr'iρυξε μαζί με τnν σύζυγό 

του Κατίνα σε δωρnτές του Ναού και τα ονό

ματά τους αναγράφnκαν στnν ειδικr'i μαρμά

ρινn πλάκα των Δωρnτών του Ναού. 

Το Δεκέμβριο του 2001 ο Χριστόδουλος και n 
Κατίνα Πέτσα τιμr'iθnκαν από τον Δr'iμο 

Κυθρέας για τnν προσφορά τους στον κατε

χόμενο Δr'iμο. 

το Μάιο του 2002 τιμr'iθnκε από τnν Πολιτι
στικr'i Κίνnσn nεριοχr'iς Κυθρέας «Η Επιστρο

Φr'i» για τnν Πνευματικr'i, Πολιτιστικr'i, Εθνικr'i 

και κοινωνικr'i του προσφορά στον τόπο. 



7 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Τον Ιούνιο του 2002 τιμr'iθnκε από το Κόμμα των Νέων Οριζόντων για τουc; αγώνεc; 
του για λευτεριά και επιστροΦri. 

Τον Οκτώβριο του 2003 ο Πνευματικός Αθλnτικόc; Όμιλοc; Κυθρέαc; τον τίμnσε για τn 
συνολικri προσφορά του στnν κοινότnτα Κυθρέαc;. 

το Φεβρουάριο του 2005 τιμriθnκε από τον Όμιλο Γυναικών Κυθρέαc; στο πρόσωπό 
του «Ο Άνθρωποc;, ο Εκπαιδευτικός, ο Ακούραστος Mαχnτric; που έταξε τον εαυτό του 

στnν υπnρεσία τnc; Πατρίδαc; και στέκεται ολόρθοc; και αγωνίζεται για μια δίκαιn 

λύσn και επιστροφri στnν όμορφn Κυθρέα». 

Στιc; 30 του Οκτώβρn του 2005 έφυγε riρεμα, ταπεινά και αθόρυβα, όπωc; σεμνri και 

ταπεινri riταν όλn του n ζωri και συμπεριφορά, αφnνονταc; τnν τελευταία του πνοri 
στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ύστερα από παραμονri μόλιc; τριών nμερών, αδι

καίωτος, χωρίc; να ζriσει τnν επιστροφri στnν αγαπnμένn πατρώα γn. 

Κnδεύτnκε στο κοιμnτriριο Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίαc; Ελένnc; στn Λευκωσία. Τnν 

κnδεία του παρακολούθnσαν βουλευτές από τα πολιτικά κόμματα του τόπου, εκτι

μnτέc; του έργου του, πλriθοc; συγχωριανών και φίλων του, παλιοί μαθnτέc; του, 

συνεργάτες και συμπορευτέc; στο έργο για δi.καιn λύσn του Κυπριακού και επι

στροφri των προσφύγων. 

Εnικr1δε10υς λόγους ει<ψώνnσαν ο Δnμαρχοc; Κυθρέαc; κοc; Μιχαλάκnc; Σάββα, ο Γραμ

ματέας του Σωματείου Ελεύθερn Κυθρέα και στενόc; του συνεργάτπc; κοc; Αντρέαc; 

nοπα!{ορνrJΒος, ο κοι:; Πέτρος Καρεκλάς Γενικός ΔιεuθuντrΊς του Υπουργείου Άμυ

ναc;, ο κος Γεώργιοc; Koκlic; εκ μέρους των Συνταξιούχων Διδασκάλων Κύπρου, και ο 

εγγονός του δρ. παvαγιώτnc; Σαββfδnς. Κατατέθnκαν στεφάνια εκ μέρουc; του Προέ

δρου τnc; Δnμοκρατfαc;, Πολιτικών Κομμάτων Προσφυγικών Σωματείων, οργανωμέ

νων συνόλων κ.ά. 

Η οικογένειά του ζnτ:Ίσε όπως οι εισφορές στn μνriμn του, που ανriλθαν στιc; f1.800 
περίπου, γίνουν σιο ειδικό ταμείο για τnν προσφυγri των Κυθρεωτών ενώπιον του 

Ευρωπαϊκού Δικαστnρfου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Το νερό, Φερμένο από τον κεφαλόβρυσο, που πότισε το νιόσκαφτο μνriμα του ac; 
τον δροσίζει στnν αιώνια κατοικία του, μέχρι τnν nμέρα που θα αναπαυθεί στον οικο

γενεΙακό τάφο, σι:πν αγαππμένn Κυθρέα. 

Για τnv ώρα ο ίδιοc; αρκέστnκε σε λίγο χώμα από τον οικογενειακό τάφο στnν 

Κυθρέα και λίγα κλαδιά από τnν αυλri του σπιτιού του που τα παιδιά του έφεραν τnν 

nμέρα τnc; κnδείαc; του από τα κατεχόμενα και εναπόθεσαν στο σεπτό λείψανό του ... 
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Αριθμός Φακέλου: Υπουργείο παιδείας 1319- Χριστόδουλος Πέτσας 

του Α νrρέα παπαβαρνάβα 

Γραμματέα Σωματείου ιιΕflεύθερn Κυθρέα" 

ο Χριστόδουλος Πέτσας γεννrΊθnκε στn νοτιότερn ενορία τnc; Κυθρέαc;, τn Χρυσίδα, 

στις 15 Ιανουαρίου. 1915. 

Γονείς του rΊταν ο ΧατζnΠετρrΊς Πέτσας από τn Βώνn και n Μυριάνθπ Χατζn Αθανάσn 
από τn Χρυσίδα. Μετά τnν αποφοίτnσrΊ του από το Δnμοτικό σχολείο Βώνnc; Φοίτn

σε 4 χρόνια στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και στn συνέχεια 3 χρόνια στο Παγκύπριο 
Διδασκαλείο. Το 1935 πrΊρε το πτυχίο Δασκάλου. Ήταν ανάμεσα στους 3 πρώτους 
από τους 28 συμμαθnτέc; του. 

Για να μπορέσει όμως να διορισθεί διδάσκαλος έπρεπε, σύμφωνα με τους τότε 

ισχύοντες κανονισμούς του Γραφείου παιδείας, να περάσει τις Αγγλικές εξετάσεις 

Ordinary και Distinction. το πέτυχε στα έτn 1935 και 1936 αντίστοιχα. Στις 30 Ιουλίου 
1936 συμπλnρώνει εγκύκλιο του ΔιευθυντrΊ Παιδείας κου J. R. Cullen και τον ενn
μερώνει για τον τόπο διαμονrΊc; του. τα στάδια εκπαίδευσrΊc; του. τnν επιτυχία του 

στις Αγγλικές εξετάσεις Ordinarγ και Distinction. επισυνάπτοντας και πρόσφατn 

φωτογραφία του για να δικαιούται να διορισθεί δάσκαλος. 

Στις 8 Φεβρουαρίου 1937, με επιστολrΊ του Γραφείου Παιδείας διορίζεται ωc; αντικα
ταστάτnc; δάσκαλος εις Άγιο Γεώργιο Συλίκου μέχρι τις 15.3.1937 με μnνιαίο μισθό 
Θ4.3.3 <τέσσερειc; λίρες, τρία σελίνια και τρία γρόσια>. Στις 16.3.1937 με επιστολrΊ 
του ΔιευθυντrΊ του Γραφείου Παιδείας ανανεώνεται ο διορισμός του από Άγιο 

Γεώργιο Συλίκου στο σχολείο κουτσουβέντn εις αντικατάστασn του παραιτnθέντοc; 

δασκάλου Κώστα Παπαναστασίου. με τον ίδιο μnναίο μισθό. 

Κάθε μrΊνα ο Μουχτάρnc; Κουτσουβέντn ΜιχαrΊλ Χριστοδούλου και οι αζάδεc; 

Χριστόδουλος Γεωργίου και Χαρίλαος Νικόλα στέλλουν επιστολrΊ στο Υπουργείο 

Παιδείας ότι ο δάσκαλος Πέτσας εξακολουθεί να διδάσκει στο σχολείο τnc; κοινότn

τάc; τους και να του στέλλεται ο μnνιαίοc; μισθός του. 

Στις 21 Ιουλίου 1937, ο ΔιευθυντrΊc; παιδείας του στέλλει τnν κάτωθι επιστολrΊ: 

"Αναφορικά με τnν επιστοnn του διορισμού σας του παρεnθόνrος έτους Αρ. π. 1319 
nμερ. 16337, σας πnπροφορώ ότι επαναδιορίσθnτε εις Κουτσουβέντπ δια το σχοnι
κό έτος 1937-38 και ότι θα σας πnnρωθεί ο μισθός κατά τους θερινούς μnνας". 

Στις 8.9.1938 με επιστολrΊ του ΔιευθυντrΊ Παιδείας πλnροφορείται ότι από 1.9.1938 
προάγεται προσωρινώς εις τnν δ' τάξn των δασκάλων. 
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Στις 8.9.1939 λόγω τnς ευδο
κίμου υπnρεσίας του ο 

Διευθuντnς Πωδεfαc; του γρά

φει: ιιΑγαππτέ Χριστόδουflε 

Πέτσα, πflπροφορείσθε ότι 

από τπν 1.9.1939 μονιμοποι
είσθε εις τπν ιν τάξιν των 

διδασκάflων". 

Τnν 1n ΜαΊΌυ, 1942 ο 

Χριστόδουλος κάνει αίτnσn 

στον Διευθυντn παιδείας και 

ζnτά όπως <ψετά από 5% 
συνεχιi έτπ υππρεσίας εις Κουrσουβέντπ μετατεθεί σε ποflυδιδάσκαflο σχοflείο, 

κατά προτίμπσπ στο Μαραθόβουνο, για να συγκατοικεί με τπν εκεί εγκατεσrπμένπ 

αδεiΊΦιi του, χάριν και κάποιας οικονομίας κατά rας δυσμενείς ποflεμικάς συνθιiκας". 

Η παράκλnσn του δεν ικανοποιnθnκε και παρέμεινε εις Κουτσουβέντn ακόμn ένα 

έτος, μέχρι 31 Αυγούστου, 1943. Στον κουτσουβέντn εργάστnκε 6% συνεχn χρόνια. 

Με επιστολn nμερ. 15.8.43, ο Διευθυντnς Παιδείας τον πλnροφορεί ότι από 1.9.1943 
μετατίθεται από κουτσουβέντn εις Γύψου. 

Από τn νέα του θέσn ζnτά πάλι για τους ίδιους λόγους από το Διευθυντn Παιδείας 

όπως μετατεθεί από Γύψου εις Μαραθόβουνο, αλλά ο Διευθυντnς Παιδείας απορρί

πτει τnν αίτnσn του. Στn Γύψου εργάσθnκε μόνο 4 μnνες γιατί στις 17.12.1943 πnρε 
τnν κάτωθι επιστολrl ιιΚύριε Χριστόδουflε Πέτσα, πflπροφορείσθε ότι από 1.1.1944 
μεrατίθεσθε από Γύψου εις Άγιον Ανδρόνικον Καρπασίας"! 

Φαντάζεσθε τn λύπn και απογοnτευσn του που αντί στο Μαραθόβουνο που ζnτού

σε να μετατεθεί, τον μεταθέτουν στον Άγιο Ανδρόνικο Καρπασίας... Αμέσως τόσο n 
Χωριτικn Αρχn όσο και ο Μορφωτικός Σύλλογος Γύψου με επιστολrl τους ζnτούν από 

το Διευθυντι'ι Παιδείας όπως αναθεωρnσει τn μετάθεσn του γιατί είναι απολύτως 

ευχαριστnμένοι από τnν εσωσχολικn και τnν εξωσχολικn του δράσn. Παρόμοια δια

βnματα προς το Διευθυντn παιδείας έγιναν και από τnν εκκλnσιαστικn επιτροπn και 

τnν Αγροτικn τοπικn Ένωσn Γύψου. 

ο Διευθυντnς Παιδείας εν τούτοις τον πλnροφορεί με νέα του επιστολn ότι ισχύει n 
νέα του μετάθεσn εις Άγιον Ανδρόνικον Καρπασίας. Με τnν έναρξn των μαθnμάτων 

μετά τις εορτές των Χριστουγέννων, ο Χριστόδουλος μετατίθεται εις Άγιον 

Ανδρόνικο. Πάλι όμως με επιστολn του nμερ. 1.5.1944 εγείρει το ίδιο Θέμα τπς μετά
θεσnς του και ζnτά όπως μετατεθεί εις Μαραθόβουνο. Αντ· αυτού, στις 14.8.1944 ο 
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Διευθυντnc; nαιδείαc; τον πλnροφορεί ότι από 1.9.1944 μετατίθεται ειc; Αγκαστίνα για 
να διδάσκει και Αγγλικά. 

Στιc; 25 Αυγούστου 1946 τελεί τουc; γάμουc; του με τnν Κατίνα Μ. Ελευθερίου, στnν 

εκκλnσία Αγίαc; Μαρίναc; Κυθρέαc;. Εντόc; του μnνόc; Σεπτεμβρίου ενnμερώνει το 

Διευθυντn Παιδείαc; για το γάμο του και ζnτά. σύμφωνα με τουc; τότε ισχύοντες 

κανονισμούς όπωc; του χορnγείται το σχετικό επίδομα συζύγου. 

Πιστοποιnτικόν γάμου 

ο υποφαινόμενος Παπαχριστόδουλοc; Βασιλείου εφπ

μέριοc; του ιερού ναού Αγίας Μαρίνnc; Κυθρέαc; δnλώ 

δια του παρόντος μου ότι εστεφάνωσα τον 

χριστόδουλον π. Πέτσαν μετά τπc; Κατίναc; Μ. 

Ελευθερίου αμφοτέρους εκ Κυθραίαc; κατά τπν 25πν 

Αυγούστου 1946 συμφώνως των νόμων και διατάξεων 
τπc; Ορθοδόξου χριστιανικrΊc; εκκλnσίαc;. 

Εν Κυθραία τn 6π Σεπτεμβρίου 1946. 

ο τελέσαc; το μuστrΊριον 

ιερεύς 
ωπ.J 

nαπαΧριστόδουλοc; Βασιλείου 

Εκ Κυθρέαc; ΕΦnμέριοc; 

Αγίαc; Μαρίνnς 

Στιc; 20.6.1947 αποκτά το πρώτο του παιδί, τn 
Μαρία !ΑνθούλαJ και με επιστολn του ενnμε

ρώνει τον Διευθυντn Παιδείαc;, για να δικαιού

ται το επίδομα τέκνου σύμφωνα με τουc; τότε 

κανονισμούς. 

Στιc; 27.6.1949 αποκτά το δεύτερό του παιδί, 
τον Μιχάλn και με επιστολn του ενnμερώνει το Διευθυντn παιδείαc;, ζnτώνταc; να 

του παραχωρείται το ανάλογο επίδομα τέκνου. Στιc; 17 .6. 49 παίρνει επιστολrl του 
Διευθυντn Παιδείαc; με τnν οποία τον πλnροφορεί ότι από 1.9.1949 μετατίθεται από 
Αγκαστίνα στο Πραστειό Αμμοχώστου ωc; Βοnθόc; Δάσκαλοc;. Στο Πραστειό εργάστn

κε για πέντε συνεχn χρόνια και άφnσε άριστεc; εντυπώσεις τόσο για τα αποτελέσμα

τά του με τouc; μαθnτέc; όσο και για τιc; εξωσχολικές του δραστnριότnτεc;. 

Στιc; 16.6.1954 ο Διευθυντnc; Παιδείαc; με επιστολrl του τον ενnμερώνει ότι από 

1.9.1954 μετατίθεται από το Πραστειό Αμμοχώστου ειc; Ακανθού ωc; Βοnθόc; 

Δάσκαλοc;. Μόλιc; το πλnροφορrlθnκον οι Πραστίτεc; τέθnκαν όλοι ειc; συναγερμό. 
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Η Χωριτικn Αρχn, n Εκκλnσιαστικn Επιτροπn, n Συνεργατικn πιστωτικn Εταιρεία, n 
Αγροτικn Τοπικn Ένωσn, κάθε οργανωμένο σύνολο τnc; κοινότnταc;, έκαναν γραπτές 

διαμαρτυρίες προc; το Διευθυνtr'ι Πωδείας κω ζπτοίίσαv όπωc; παραμεfvεί ο κ. 

ΧριστόδουλΟς Πέτσας ωc; δάσκαλος στnν κοινότnτά τουc; γιατί κατά τα πέντε έτn 

υπnρεσίαc; του στnν κοινότnτά τουc; όλοι nσαν κατενθουσιασμένοι και ευχαριστnμέ

νοι, τόσο για τα άριστα αποτελέσματα στους μαθnτέc; όσο και για τnν έντονn εξω

σχολικn του δραστnριότnτα. 

Δυστυχώς οι διαμαρτυρίες των οργανωμένων συνόλων τnc; κοινότnταc; δεν εισακού

σθnκαν και ο Διευθυντn παιδείας τον ενnμερώνει γραπτώς πωc; n απόφασn του είναι 
αμετάκλnτn. 

Η μετάθεσn του ειc; Ακανθού ταλαιπώρnσε αφάνταστα τόσο τον ίδιο όσο και τnν 

οικογένειά του. Δεν μπορούσε να έρχεται σε συχνn επαΦn με τουc; γονείς τουc;, τnν 

κοινότnτά του, να επιβλέπει τnν περιουσία του ειc; Κυθρέα, γιατί δεν διέθετε ιδιό

κτnτο μέσο μεταφοράς και δεν μπορούσαν να τον εξυπnρετnσουν τα μέσα συγκοι

νωνίας τnc; Ακανθούc;. 

Στιc; 25 Απριλίου 1955 ζnτεί γραπτώς από τον Διευθυντn παιδείας όπωc; με τn νέα 

σχολικn χρονιά μετατεθεί από Ακανθού ειc; χωριό τnc; Μεσαορίαc; όπωc; το 

Μαραθόβουνο, το Λευκόνοικο, τnν Περιστερωνοπnγn n άλλο χωριό, που να υπάρχει 
συγκοινωνία με τnν Κυθρέα. 

Στιc; 15.6.1955 ο Διευθυντnc;, Παιδείας τον πλnροφορεί ότι από 1.9.1955 μετατίθε
ται από Ακανθού ειc; Χαρδακιώτισσα Κυθρέαc; με προαγωγn σε Διευθυντn Β. Μια πολύ 

ευνοϊκn μετάθεσn και διπλti ικανοποίnσn. Προαγωγn και τοποθέτnσn στnν κοινότn

τά του. Τnν 1.3.1957 μετατίθεται από σχολείο Χαρδακιώτισσαc; Α' ειc; Σχολείο 

Χαρδακιώτισσαc; Β'. Εδώ εργάστnκε μέχρι τιc; 31 Αυγούστου 1959, γιατί εντόc; του 
Ιουνίου πnρε επιστολti του τότε Πρώτου Εκπαιδευτικού Λειτουργού Παιδείας, που 

τον ειδοποιούσε ότι από 1.9.1959 μετατίθεται από Χαρδακιώτισσα ειc; Λευκόνοικο. 

Στο Λευκόνοικο εργάστnκε μόνο ένα έτοc;, το 1959, γιατί λόγω αναθεωρnσεωc; του 
τρόπου λειτουργίας του σχολείου δεν εδικαιούτο να εργάζεται σ· αυτού του τύπου 

σχολείο. Στο Λευκόνοικο, αν και εργάστnκε μόνο ένα έτοc;, άφnσε άριστες εντυπώ

σεις n εργατικότnτα και το παράδειγμά του, που βοnθούσαν τόσο στn μόρφωσn των 
παιδιών τουc; όσο και στnν πρόοδο τnc; κοινότnταc; γενικώς. Δείγμα n κάτωθι επι
στολti που απέστειλε n Σχολικn Επιτροπn Λευκονοίκου προc; τον Εκπαιδευτικό 

Λειτουργό Αμμοχώστου. 
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ΣΧΟΛιΚΗ ΕΠιΤΡΟΠΗ ΛΕΥΚΟΝΟιΚΟΥ 

Α.Φ.ι/Α 

20rΊ ιουνιου, 1960 

Προς τον Επαρχ. Εκπαιδευτ. Λειτουργάν, 

Εις Αμμόχωστον. 

Έντιμε Κύριε, 

Εν Λευκονοίκω τπ 

Αντιλαμβανόμεθα ότι λόγω τπς αναθεωρrΊσεως του τρόπου λειτουργίας του 

Δπμοτ. Σχολείου τπς κοινότπτός μας, καθίσταται αναπόφευκτος π μετάθεσις 

του Δ/λου κ. Χρ. Πέτσα, rΊτις πραγματικώς μας λυπεί καθότι ο κος Πέτσας ειρ

γάσθπ αόκνως και με παραδειγματικόν ζrΊλον και αφοσίωσιν διό τπν μόρφω

σιν των τέκνων μας. 

Όθεν παρακαλούμεν όπως διαβιβάσπτε προς αυτόν τος θερμός ευχαριστίας τπς 

κοινότπτός μας και θα rΊτο ευχrΊς έργον εάν υπrΊρχε τρόπος συνεχίσεως των πολυ

τίμων υππρεσιών του εις το σχολείον μας. 

Διατελώ μεθ' υπολr'ιψεως 

(ΥΠ.) 

Προσ. Πρόεδρος Σχολ. Εnιτροπ. 

Λευκονοίκου. 

Εν τω μεταξύ ειδοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας πωc; πρέπει να κάμει τιc; νενο

μισμένεc; ιατρικές εξετάσεις καταλλnλότnταc; για να μπορεί να ασκεί το διδασκαλικό 

επάγγελμα. 

Στιc; 5.1.1960 αποστέλλει στο Γραφείο Παιδείας το κάτωθι ιατρικό πιστοποιnτικό που 
βεβαιεί ότι είναι φυσικά και διανοnτικά uγιnς, δεν υποφέρει απο καμιά κολλnτικn n 
μολυσματικn ασθένεια και είναι κατάλλnλοc; ωc; δάσκαλος: 

Τnν 1.9.60 μετατίθεται από Λευκόνοικο ειc; Αγκαστίνα για δεύτερn φορά. Αρχάς τnc; 
επόμενnc; σχολικnc; χρονιάς 1961-62 nτοι στις 20.10.61 παίρνει μια διπλά ευχάριστn 
επιστολn του Διευθυντn παιδείας. Προάγεται σε Διευθυντn Α' και μετατίθεται ξανά 

ειc; Λευκόνοικο. 

Στο Λευκόνοικο εργάστnκε έξι χρόνια και το αγάπnσε ωc; δεύτερο χωριό του. Τόσο 

οι μαθnτέc; όσο και οι γονείς και γενικά όλοι οι κάτοικοι Λευκονοίκου τον αγαπούσαν 

και τον εσέβοντο ωc; εκπαιδευτικό και σαν γνnσιο χωριανό τουc;. Στα έξι χρόνια τnc; 

εδώ σταδιοδρομίας του έχει να επιδείξει άριστους μαθnτέc;, με πολλές γνώσεις, 

νέους με nθoc; και άριστn διαγωγn που να αγαπούν τnν οικογένεια, τnν πατρίδα, τn 

θρnσκεία, νέους που να ενδιαφέρονται νια τα κοινά. τα καλά αποτελέσματα του 

σχολείου του φαίνονται στnν παρακάτω έκθεσn του τότε Επιθεωρnτn Δnμοτικnc; 

Εκπαίδευσnc; Μιχάλn Τροκούδn nμερ. 14.5.1962. 
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ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Π.Φ.1319 

Ονοματεπώνυμον: Χριστόδουλος Πέτσας 

Μόνιμος 

Έτη υπηρεσίας εις παρ. θέσιν: 1 

Σχολείο: Λευκονοίκου 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

τvποΣ ΕΔ. <1J 

Σύνολο ετ. Υπnρ.: 26 
Υπηρεσία εις 1δ.-2δ. Σχ.: 6Υ2 + 1Υ2 Υπnρ.ως Διευθ.Β' τάξεως, Α' τάξεως: 

Ημερομ. Επιθεωρnσεων κατά το τρέχ. σχολ. έτος 14.5.1962 

Α. 1. Ο δ. ως πολιτιστικός παράγων: 

Βαθμός 

4.5 
Συνεργάζεται αρμονικώς μετά των συναδέλφων και των κοινοτικών παραγόντων δια την εξύψωσιν 

της κοινότητας πνευματικώς-πολιτιστικώς. !Σύνδεσμος Γονέων). Βοηθεί εις την έκδοσιν του Περιφ. 

Περιοδικού «Χελιδόνια» 

2. Φυσικn Αγωγή <υπό την γενικωτάτην της έννοιανJ. 
Φυσικόν Περιβάλλον - Βιολογικοί παράγοντες: 

4.0 

Καταβάλλει φροντίδας δια την καθαριότητα του σχολείου και των υποστατικών τούτου. Είναι 

υπεύθυνος του μαθ. Συσσιτίου. Φροντίζει νια την επένδυσιν των απόρων μαθητών. 

3. Ηθικn Αγωγn: 4.5 

Υπόδειγμα ηθικού ανδρός. Καλλιεργεί nθικnν συμπεριφοράν και ευγένειαν τρόπων μεταξύ των 

μαθητών. 

4. κοινωνική Αγωγn: 4.5 
Νομοταγnς, κοινωνικός, καλός συνεργάτης. Οδηγεί εις νομοτάγειαν, κοινωνικότητα και συνεργα

σίαν εντός του σχολείου και της κοινότητος. 

Β. 5. Διακυβέρνησις του σχολείου Ι της τάξεως: 4.5 
Καλλιεργεί αρμονικός σχέσεις προς όλας τας κατευθύνσεις. Προγραμματίζει εργασίαν. Επιδεικνύει 

κατανόnσιν της παιδικnς φύσεως. Τυπικός εις την τr'ίρnσιν των κανονισμών. 

Γ. 6. Αγάπη προς την εργασίαν: 4.5 
Πολύ εργατικός. Μεταδίδει την εργατικότητά του μεταξύ των συναδέλφων και μαθητών του. 

Δ. 7. Επιστnμονικn Αγωγn: 3.5 
<Ανάπτυξις Επιστημονικού πνεύματος): 

Κάτοχος των απαραιτnτων γνώσεων. Παρέχει θέματα ανάλογα προς τας ικανότητας των μαθητών. 

Χρnσψοnοιεf εποπτικά μέσα. 

Ε.8.Γλωσσική Αγωγή: 4.0 

Ικανοποιητικά αποτελέσματα εις τα περισσότερα θέματα !πλnν τnς Γραμματικnς) του Γλ. 

Μαθnματος, ιδίως εις τας Εκθέσεις. 
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9.Οικονομική Αγωγή: 3.5 

Κατανόnσις τnς aξfac: των διαφόρων αντικειμένων. Καλλιέργεια του πνεύματος τnς αnοταμιεύσε-

ως. Αρκετn πρόοδος εις τnν Αριθμnτικnν. μολονότι παρουσιάζονται ακόμn ελλείψεις. 

10. Θρnσκευτική Αγωγή: 4.5 

Υπόδειγμα καλού χριστιανού. Καλλιεργεί θρnσκευτικότnτα μεταξύ των μαθιnτών και τnς κοινότn

τος Πακτικός εκκλnσιασμόςJ. Διδάσκει επιτυχώς τα θρnσκευτικά. 

11. Εθνική Αγωγή: 4.5 

Με υγιείς εθνικός αρχάς. Καλλιεργεί εevικnν συνείδnσιν και φιλοπατρίαν. 

12. Καλαισθητικn Αγωγn: 3.5 

Γι:νικός 

'---.-''-;:-t-=.-+:;";:-+-;--;:--t---=--J-~~::.-~1~_.:.._·+-.:::+_:_+...:.:::+~~+ 12 Μ. Ο. I ·--
Α,Β,Γ, 

.1.:'5 c---A' Ε_ 

Μ. Ο. 

13. Άλλαι ηληροφορίαι n παρατηρήσεις: 

14. Συστάσεις: 

Ημερ.: 14.5.1962 Υπογραφn επιθεωρnτού: Μιχ. Τροκκούδnς 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΠΟΥ 

Ονοματεπώνυμον:Χρ. Πέτσας 

Σχολείον: Λευκόνοικον 

Έκθεσις Επιθεωρnσεως 

Ημερ. Επιθεωρι'ισεως: 14.5.1962 
Αρ. Μπτρώου: 1319 

Τάξις (κύρια μαθι'ιματαJ: ΣτΌ' 

Αρ. μαθπτών: 24 

Η κάτωθι έκθεσις περιλαμβάνει τος γνώμας και εισπγnσεις του Επιθεωρπτού Μιχ. Χρ. Τροκούδπ: 

Η αίθουσα διδασκαλίας είναι καθαρά και καταλλnλως διακεκοσμπμένπ. 

ο διδάσκαλος τπρεί επιμελώς Βιβλίον Προπαρασκευι'ις μετά Ημερ. Σχ. Εργασίας και χρπσιμοποιεί 

κατάλλπλα εποπτικά μέσα. 

το Τμnμα τούτο (Στ'α') αποτελείται από τα αδύνατα παιδιά τπς Στ' τάξεως. Ανελι'ιΦθπ δε υπό του 

κ. Πέτσα κατ' εισι'ιγπσιν του Επαρχιακού Επιθεωρπτού. Έχει σπμειώσει ικανοποιπτικnν πρόοδον 

εις όλα τα μαθι'ιματα χάρις εις τος ευσυνειδι'ιτους προσπαθείας του διδασκάλου. Ελπίζεται ότι 

μέχρι τέλους του σχολικού έτους Θα καλυΦeούν τα εις τnν Αριθμnτικnν και Γραμματικι'ιν παρατn

ρούμενα κενά. Αξιέπαινος πρόοδος παρατnρείται εις τος Εκθέσεις. 

τα τετράδιο των παιδιών είναι καθαρά, n δέ γραφn κανονικι'ι και ευανάγνωστος. 

(ΥΠ.) Μιχ. Χ. Τροκούδnς 

Επαρχιακός Επιθεωρrιτr1ς 

Φεύγονταr, από το Λευκόνοικο άφnσε άριστες εντυπώσεις. Τnν 1.9.1967 μετατίθε
ται στnν κοινότnτά του. τnν Κυθρέα. Τώρα είναι κοντά στnν οικογένειά του, είναι στο 

δικό του σπίτι. Είναι κοντά στnν περιουσία του, κοντά στους συγγενείς, στους παι

δικούς του φίλους. Τα παιδιά του ενnλικιώθnκαν, λιγότερες οι έγνοιες του σπιτιού. 

Αφοσιώνεται ψυχn τε και σώματι στο σχολείο, στους μαθnτές τους. Είναι τα παιδιά 

τnς κοινότnτάς του. Είναι τα παιδιά του. Πρέπει να διαπρέψουν. Να αποκτnσουν όσο 

το δυνατόν περισσότερες γνώσεις. Να γίνουν άξιοι και ικανοί πολίτες στnν κοινωνία. 

τα παιδιά τον σέβονται, οι γονείς τον εκτιμούν. Είναι πρόθυμοι να του παράσχουν 

ο,τιδrlποτε τους ζnτnσει για τα παιδιά τους. ο Δnμαρχος και το Δnμοτικό Συμβούλιο 

Κυθρέαc;, ο Σύνδεσμος Γονέων, είναι στενοf συνεργάτες του για τnv πρόοδο και ευn

μερία των μαθnτών. 

Πnγαίνει πρώτος στο σχολείο και φεύγει τελευταίος. Διαθέτει αρκετές ώρες για τους 

αδύνατους μαθnτές τnς Στ' τάξnς. Πρέπει να φέρει άριστα αποτελέσματα. Πρέπει 
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όλοι οι μαθnτέc; του να περάσουν τιc; εισαγωγικές εξετάσεις για να εγγραφούν σε 

σχολεία Μέσnc; Παιδείας. 

Πράγματι όλοι οι απόφοιτοι του σχολείου του πετυχαίνουν στιc; εισαγωγικές εξετά

σεις στο νεοϊδρυθέν Τριτάξιο Γυμνάσιο Κυθρέαc;. Μερικοί απόφοιτοι που δίνουν εξε

τάσεις νια εγγραφn στnν Αγγλικn Σχολn Λευκωσίας n άλλα σχολεία Μέσnc; 

Εκπαίδευσnc; στn Λευκωσία εύκολα πετυχαίνουν στιc; εισαγωγικές εξετάσεις. 

Τnν πραγματικn εικόνα των αποτελεσμάτων στο σχολείο του μαc; δείχνουν οι παρα

κάτω εκθέσεις του Επιθεωρnτn Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως κ. Λοϊζου Λοϊζίδn. Στnν 

έκθεσn του με nμερ. 10.5.73 ο κοc; Λοϊζίδnc; γράφει για τον Χριστόδουλο Πέτσα: 

rιΛίαν φιfiότιμος και ευσυνείδπτος εκπαιδευτικός. Διακρίνεται δια τπν αΦοσίωσιν προς 

το καθιiκον. Αι συνεδρίαι του προσωπικού συγκαfiούνrαι κανονικώς, κατ' αυτός δε 

πfiιiν των θεμάτων οργανωτικιiς φύσεως, αναπτύσσονται και παιδαγωγικά τοιαύτα. 

Οργανώνονται όfiaι σι Εθνικοθρπσκευτικαί Εορταί, π δε Εθνικιi Θρπσκευτικιi και Ηθικιi 

διαπαιδαγώγπσις των παιδιών τυγχάνουν πάντοτε πρωταρχικιiς σπμασίας. 

Λειτουργούν, Σύνδεσμος Γονέων, Μαθπτικόν Συσσίτιον και Σχοfiικιi καντίνα κ. α.". 

Η έκθεσn με nμερ. 10.9.1973 του ίδιου Επιθεωρnτn όσον αφορά τn νενικn εκτίμn
σn τnc; εργασίας του ωc; Διευθυντnc; Α' ειc; το Δnμοτικό Σχολείο Κυθρέαc; κατά το 

σχολικόν έτοc; 1972-73 έχει ωc; εξr'ic;: 

χαρακτnρισμόc; 

1. Ήθοc; και χαρακτnρ, κοινωνικn παράστασις, συμπεριφορά. 

2. Επιστnμονικn κατάρτισις, Πνευματικά προσόντα. 

3. Παιδαγωγικn κατάρτισις, διδακτικn ικανότnc;. 

4. Διοικnτικn δεξιότnc;, δραστnριότπc;, nγετικά προσόντα. 

5. Υπnρεσιακn ευσυνειδnσία. 

Εξαίρετοc; 

Λίαν Καλόc; 

Λίαν Καλόc; 

Λίαν Καλόc; 

Εξαίρετος 

Στnν τελικn βαθμολογία του σχολικού έτους 1972-73 που έγινε από τον κο Λοϊζίδn 
στις 21.8.1973 και αφού προnγnθnκαν τρεις επιθεωρnσειc; στις 24.11.1972, 
14.2.1973 και 10.5.1973 ο Χριστόδουλος παίρνει τις ίδιες βαθμολογίες 

Βαθμολογείται στο ι. Στοιχεία ια> nθουc; !β) χαρακτnροc;, ιν> κοινωνικn παράστασις, 

!δ> συμπεριφορά: Εξαίρετος. Γενικn παρατnρnσn: κατά γενικnν εκτίμησιν Εξαίρετος. 

Στο 11. !β) Πνευματικά προσόντα: Γενικn Εκτίμnσιc;: Λίαν Καλόc; στο ιιι. Παιδαγωγικn 

κατάρτισις και διδακτικn ικανότnc;: 

Γενικn Εκτίμnσιc;: Λίαν Καλόc; στο ιν.Διοικnτικn δεξιότnc;, δραστnριότnc;, nγετικά προ

σόντα: Γενικn Εκτίμnσιc;: Λίαν Καλόc; στο ν. Υπnρεσιακn ευσυνειδησία !προθυμία, 

ζr'iλoc; και ενθουσιασμός, τnρnσιc; κανονισμών, Αντικειμενικότnc; κρίσεως Εξαίρετος 



και Γενικn Εκτίμnσις: 

Εξαίρετος και με επιπλέον 

παρατnρnσn ότι είναι 

«Αφοσιωμένος εις το 

έργον του». 

Στις 22 Φεβρουαρίου, 1974 
και ενώ του απομένει μόνο 

ακόμα ένα ακαδnμαϊκό 

έτος ενεργούς υπnρεσίαc;, 

συμπλnρώνει αίτnσn για 

μετάθεσn, για να ακριβο

λογnσουμε δε για μn 

μετάθεσn από το Δnμοτικό 

Σχολείο Κυθρέαc;. 

Δυστυχώς n τελευταία επι
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θυμία όπως αΦυπnρετnσει στnν κοινότnτά του δεν μπόρεσε να πραγματοποιnθεί. 

Τα δραματικά γεγονότα τnς 20nc; Ιουλίου και τnc: 14nc; Αυγούστου, 1974, με τnν 
πρώτn και δεύτερn Τούρκικπ εισβολr'i τα ανέτρεψαν όλα. 

Το Υπουργείο παιδείας για να τον ικανοποιnσει, το τελευταίο έτος υπnρεσίας του τον 

τοποθετεί ως Διευθυντn στο Σχολείο Αγίου Αντωνίου στn Λευκωσία. Παρόλο το κτύ

πnμα τnς προσφυγιάς και τnν απερίγραπτn στενοχώρια του, που αναγκάσθnκε να 

εγκαταλείψει τnν κοινότnτά του, το σπίτι και τnν περιουσία του και που βλέπει υπό 

κατοχn τn μισιΊ του πατρίδα, δεν χάνει το ζr'iλο για το επάγγελμά του, εξακολουθεί 

με τnν ίδια ζέσn το διδασκαλικό επάγγελμα, τονίζοντας σε κάθε ευκαιρία στους 

μαθnτές του το καθnκον τους. Να μάθουν γράμματα, να γίνουν καλοί πολίτες, να 

αγαπούν τnν οικογένεια, τn θρnσκεία. τnν πατρίδα με απώτερο στόχο τnν απελευ

θέρωσn τnς πατρίδας μας από το βάρβαρο Αττίλα. 

Στις 5 Ιουνίου 1975 ο Τμnματάρχπς Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως του αποστέλλει τnν 
κάτωθι ευχαριστnριο επιστολn, αφού λόγω ορίου nλικίαc: πρέπει να αΦυπnρετnσει 

από τπν Κυπριακn Εκπαίδευσn: 
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Π.1319 

Κύριον Χριστόδουλον Πέτσαν 

Διευθυντήν Α' 

Δnμ. Σχολείου Αγ. Αντωνίου Λευκωσίας 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

5 Ιουνίου, 1975. 

Επί τ π αφυπnρετήσει σας, λόγω ορίου πλικίας, παρακαλώ δεχθήτε τος εγκαρδίους ευχαριστίας του 

Υπουργείου Παιδείας δια τος μακροχρονίους και πολυτίμους υππρεσίας σας προς τnν Κυπριακήν 

Εκπαίδευσnν και τος προσωπικός ευχάς μου δι' υγείαν και μακροnμέρευσιν και πάσαν δυνατήν 

ευτυχίαν δι' υμάς και δι' ολόκλπρον τnν οικογένειάν σας. 

<Υπ.) Α. Δ. Χριστοδουλίδnς 

Τμπματάρχπς Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως 

Στις 22 Αυγούστου 1975 παίρνει τnν κάτωθι επιστολrΊ από το Υπουργείο Οικονομικών 
μέσω του Γενικού ΔιευθυντrΊ Υπουργείου Παιδείας: 

Αγαππτέ Κύριε, 

Ενετάλπν όπως αναφερθώ εις τπν αφυπnρέτnσίν σας εκ τπς Δnμοσίας Εκπαιδευτικής Υππρεσίας 

από τπς 1πς Σεπτεμβρίου 1975, και να σας πλnροφορήσω ότι δυνάμει του περί Στοιχειώδους 

Εκπαιδεύσεως Νόμου, σας παραχωρούνται από τπς εν λόγω nμερομπνίας ετnσία μειωμένπ σύντα

ξις εκ Ε1,123.400 μίλς και εφ άπαξ φιλοδώρπμα εκ Ε4,680.835 μίλς. 

ο Γενικός Λογιστής παρεκλήθπ όπως διευθετήσει τα τπς πλπρωμής. 

Μετά τιμής, 
Δια Γενικόν Διευθυντήν 

Υπουργείου Οικονομικών 

Η διδασκαλικrΊ σταδιοδρομία του δεν έλnξε με τnν επιστολιi του Υπουργείου 

Οικονομικών. Συνεχίζει νια μερικά χρόνια ακόμα να εργάζεται ως δάσκαλος στα 

Δnμοτικά Σχολεία Δένειας, Πέρα Χωρίο ΝrΊσου και αλλού. Και όταν πια αποσύρεται, 

βρίσκει <<τρόπους>> να βρίσκεται στnν έδρα του δασκάλου. Επισκέπτεται κατά καιρούς 

Δnμοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια, όπου τον καλούν για να μιλrΊσει στους μαθn

τές για τnν αγαπnμένn του Κυθρέα και τα Τουρκοκρατούμενα μέρn μας. 

ο Χριστόδουλος Πέτσας υπnρέτnσε τnν ΚυπριακrΊ Παιδεία για 39 ολόκλnρα χρόνια. 
Ως δάσκαλος ξεχώριζε για τnν εργατικότnτά του, τnν ευσυνειδnσία του, τn φιλοτιμία 

του και τnν αφοσίωσn στο καθrΊκον του. Αυτά τα nροτερrΊματα φρόντιζε να μεταδί

δει και στους συνεργάτες συναδέλφους του. Ενδιαφερόταν πολύ για τnν εθνικrΊ, τn 

θρnσκευτικrΊ και τnν nθικrΊ διαπαιδαγώγnσn των μαθnτών του. 

Πώς θα αποκτrΊσουν αρκετές γνώσεις που θα τους βοnθrΊσουν να γίνουν πολίτες 

άξιοι να προσφέρουν στnν πατρίδα, τnν κοινωνία, τnν οικογένειά τους. 
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Με τιc; εξωσχολικές του δραστnριότnτεc; βοnθούσε αρκετά στnν πνευματικιi και πολι

τιστικιi εξύψωσn των κατοίκων των κοινοτιiτων όπου εργαζόταν. Συνεργαζόταν 

αρμονικά τόσο με τουc; συναδέΑΦοuς όσον και με τouc; γονείc; των μαθnτώv και τ:οuς 

παράγοντες των κοινοτιiτων όπου εργαζόταν. 

Από όλα τα χωριά που πέρασε άΦnσε τιc; καλύτερες εντυπώσεις. Όπου και όταν τον 

συναντούσαν μαθnτέc; του, στέκονταν να του μιλιiσουν. να του πουν ευχαριστώ 

γιατί «ιiταν μεν αυστnρόc;, αλλά τουc; έμαθε γράμματα». 

Δημιουργούσε σχέσεις Φιλίαc; με πολλούc; από τουc; κατοίκους των χωριών στα 
οποία υπnρέτnσε ωc; δάσκαλοc;, σχέσειc; που διατιiρnσε μέχρι το τέλοc; του. Ιδιαίτεροι 

όμωc; ιiταν οι δεσμοί του με παλαιούς μαθnτέc; του από τnν Αγκαστίνα, το 

Λευκόνοικο, τnν Ακανθού, ακόμα και από τον Κουτσουβέντn. τnν απαρχιi τnc; διδα

σκαλικιic; σταδιοδρομίας του. 

Πνεύμα ενεργnτικό και δnμιουργικό μετα τnν προσφυγοποίnσιi του αφοσιώνεται 

ολοκλnρωτικά στnν απελευθέρωσn τnc; πατρίδαc; και τnν επιστροφιi όλων των προ

σφύγων στιc; πατρογονικές τουc; εστίεc;. 

Με τnν ίδρυσn του προσφυγικού Σωματείου «Ελεύθερπ Κυθρέα» το 1975 είναι ενερ
γό μέλοc; τnc; Διοικούσας Επιτροπιic; του και τα τελευταία 20 χρόνια nγείτο του 
Σωματείου ωc; Πρόεδρος. 

Στόχοc; n διατιiρnσn τnc; ανωνιστικότnταc; του λαού μαc; και n επιμονιi και υπομονιi 
του προσφυγικού κόσμου για επιστροΦιi στιc; πατρογονικές τουc; εστίεc;. Οργανώνει 

αντικατοχικέc; και άλλεc; εκδnλώσειc;, ενώ είναι παρών σε όλεc; τιc; αντικατοχικέc;, 

πολιτιστικές, εθνικέc; και θρnσκευτικέc; εκδnλώσειc;. 

Πάρα πολλά τα ψnφίσματα και οι διαμαρτυρίες του προc; τα Ηνωμένα Έθνn, τιc; διά

φορες Πρεσβείες και άλλουc; διεθνείς οργανισμούς. Εξαγγέλλει Αντικατοχικέc; 

Πορείεc; και μετέχει ο ίδιοc; προσωπικά σε απεργία πείναc; όπωc; και σε ολονύκτιες 

καθιστικές αντικατοχικέc; εκδnλώσειc; στο Λιiδρα Πάλαc; και στο Αντικατοχικό 

Οδόφραγμα τnc; Μιάc; Μnλιάc;, εκφωνεί λόγουc;, γράφει άρθρα στιc; εφnμερίδεc;. δίνει 

συνεντεύξεις. .. 

Καταβάλλει άοκνες προσπάθειες νια τnν έκδοσn του περιοδικού «Ελεύθερn Κυθρέα» 

γιατί θέλει μέσω αυτού να γνωρίσει ο κάθε κάτοικος τnc; περιοχιic; Κυθρέαc; τnν ιστο

ρία του τόπου του. να διατnριiσει τα ιiθn και έθιμα των προγόνων το~. να ξέρουν οι 

νέοι για τιc; ρίζεc; του. τα χωριά των γονιών τουc; και να διατnρείται ο nόθοc; για επι

στροφιi στιc; πατρογονικές εστίεc;. 

Δεν αντέχει τnν κατάφωρn αδικία σε βάροc; τnc; Κύπρου και προσπαθεί να φέρει ενώ

πιον τnc; διεθνούς δικαιοσύνnc; τουc; καταπατnτέc; των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τον 
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Οκτώβρn του 1995 με το Γραμματέα τnς Επιτροπnς του Σωματείου Ελεύθερn Κυθρέα 
κο Αντρέα Παπαβαρνάβα, εκπροσωπώντας πέραν των 250 προσφύγων τnς περιοχnς, 
προσέφυγαν στο Δικαστnριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αριθμό ωτnσεωv 

35213/97, μέσω του Δικnγορικού Γραφείου Μιχαλάκn Α. ΤριανταΦυλλίδn, ζnτούν 
όπως τους δοθούν αποζnμιώσεις από απώλεια χρnσnς των περιουσιών τους και όπως 

τους επιτραπεί να επιστρέψουν στα σπίτια και τις περιουσίες τους. Η προσφυγn αυτn 

τn στιγμn βρίσκεται σε πολύ προχωρnμένο στάδιο. 

Μέχρι τις τελευταίες nμέρες τnς ζωnς του, προσπαθούσε να βρει τρόπους εκτίμnσnς 

τnς περιουσίας των συγχωριανών του ώστε n προσφυγιi να συνεχίσει τnν πορεία τnς 
και λίγο πριν το τέλος του ζnτούσε να πλnροφορnθεί αν ο Υπουργός Εσωτερικών 

είχε ορίσει συνάντnσn για διευθέτnσn τnς εκτίμnσnς των περιουσιών ... 

Η Πολιτιστικn Κίνnσn Περιοχιiς Κυθρέας-Επιστροφιi, που καθιέρωσε τnν κατ' έτος 

απότισn φόρου τιμnς προς τους πνευματικούς δπμιουργούς τnς περιοχιiς Κυθρέας, 

σε εκδιiλωσn τnς στις 30.5.2002, τίμnσε τον εκπαιδευτικό Χριστόδουλο Πέτσα τόσο 
ως Πρόεδρο του Σωματείου «Ελεύθερn Κυθρέα» όσο και ως εκδότn του ομώνυμου 

περιοδικού, απονέμοντάς του ειδικn πλακέττα και καταγράφοντας το όνομά του σε 

ειδικn πινακίδα αναρτnμένn στο οίκnμα των Συστεγαζομένων προσφυγικών σωμα

τείων τnς περιοχιiς Κυθρέας. 

Τnν πλακέττα απένειμε ο Πρέσβnς τnς Ελλάδος στnν Κύπρο κος Χρίστος 

Παναγόπουλος. ο Γραμματέας τnς Πολιτιστικnς Κίνπσnς Περιοχιiς Κυθρέας -
Επιστροφn προσφωνώντας το Χριστόδουλο Πέτσα μεταξύ άλλων είπε: 

«Ο κοc: Πέτσας ως εκπαιδευτικός είναι ξεχωριστό παράδειγμα προς μίμnσπ. Γι' αυτόν το διδασκαλι

κό επάγγελμα είναι λειτούργnμα, ιερά αποστολri, με κύριο χαρακτπριστικό το λάξευμα χαρακτri

ρων και τπ μετάδοσπ γνώσεων. 

Στπν τάξπ αυστπρός αλλά πρόθυμος να πλπσιάσει με απέραντπ καλωσύνn και αγά π π το κάθε παιδί, 

να το βοπθriσει, να το βελτιώσει, να του συμπαρασταθεί. Γι' αυτόν τα παιδιά πρέπει να αποκτriσουν 

nολλές γνώσεις, να ξεχωρίζουν και να μπορούν να αποδώσουν στπν κοινωνία. 

τίμπσε επάξια τπν έδρα του δασκάλου και το Υπουργείο παιδείας αναγνωρίζοντας το έργο του τον 

τίμπσε με συνεχείς προαγωγές. Εξίσου πολύτιμπ και πολυδιάστατπ π προσφορά του και στις κοι

νότπτεc: που υππρέτπσε. Γι' αυτό και π εκτίμπσπ και ο σεβασμός από τους γονείς και τους παρά

γοντες των κοινοτriτων στις οποίες εργάστπκε. 

Τον κο Πέτσα τον γνώρισα ως εκπαιδευτικό το έτος 1958-59 σ'ένα συνέδριο διδασκάλων στπν 
Κυθρέα και με εντυπωσίασε ο προγραμματισμός του και π οργάνωσπ του σχολείου του. 

Όμως τα τελευταία 20 χρόνια, που συνεργαζόμαστε στενά αυτός ως Πρόεδρος και ενώ ως 

Γραμματέας του προσφυγικού Σωματείου «Ελεύθερπ Κυθρέα» ως και π συνεργασία μου στπν έκδο

σπ του ομώνυμου περιοδικού, μου έδωσαν τπν ευκαιρία να τον γνωρίσω και ως άνθρωπο. 

Πράγματι τον εκτιμώ και τον θαυμάζω για τπν εθνικri, τπ θρπσκευτικri, τπν πολιτιστικιi, τπv κοιvω

νικri του προσφορά καθώς και νια τπν αγάππ του στον τόπο του. 
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τπς επιστροφnς, ξυπνά με τnν ελπίδα τnς επιστροΦΠς. 
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Με εντυπωσιάζει π ειλικρίνεια, n τιμιότn
τα, n εργατικότnτα, n ευθύτnτα του 

χαρακτnρα του, το σθένοc του. γενικά n 
«ανθρωπιά του». Έχει γνώμn και επιμένει 

σ· αυτn, δεν σου λέει εκείνο που 

θέλουν να ακούσουν τα αυτιά σου, αλλά 

αυτό που πρέπει να ακούσουν. 

Εδώ όμως και 28 χρόνια υποφέρει από 
μιά «ανίατπ ασθένεια». Ναι. Πάσχει από 

τnν αρρώστεια που λέγεται «νόστος», 

επιστροφn στον τόπο μας. 

Η αγάππ του για τα κατεχόμενα μέρπ μας 

και ο πόθος του για επιστροφn στις 

πατρογονικές μας εστίες είναι στο μυαλό 

του νυχθnμερόν. Κοιμάται με το όνειρο 

Προσεύχεται και ελπίζει να του χαρίσει ο Θεός τn χαρά, που έδωσε στον προφnτπ Συμεών να πει 
και αυτό το «Νυν aπολύεις τον δούλον Σου, Δέσποτα ... ». 

Κυρίες και Κύριοι. Είμαι βέβαιος πως παρά τα 87 του χρόνια- του εύχομαι να τα εκατοστnσει- μόλις 
ακούσει, και όλοι το ευχόμαστε να γίνει σύντομα, ότι επιτεύχθnκε μια δίκαιπ και βιώσιμπ λύσπ του 
κυπριακού και όλοι οι πρόσφυγες μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ο κύριος 
Χριστόδουλος, έως ότου ο προσφυγικός κόσμος ετοιμασθεί και ξεκινnσει με τα αυτοκίνnτά του για 
τον τόπο του, για τα πατρογονικά σπίτια, αυτός θα ξεκινnσει αμέσως πεζός και αν τυχόν aποκά
μει. έστω και «αρκουδιστός» θα Φθάσει πρώτος στπν Κυθρέα για να αναΦωνnσει το «Νυν aπολύεις 
τον δούλον Σου. Δέσποτα ... ". 

Ναι. Τώρα, Κύριε που είδαν τα μάτια μου το αξέχαστό μου σπίτι και πάτnσαν τα πόδια μου τα άγια 
χώματα τnς Κυθρέας, ας πεθάνω. 

Ας του ευχnθούμε όλοι να του χαρίσει ο Πανάγαθος Θεός αυτn τn χαρά να εκπλπρωθεί αυτn του 

n επιθυμία_,, 

Παραθέτω αυτούσια τnν αντιφώνnσn του Χριστόδουλου Πέτσα, γιατί ο λόγος του 
φαντάζει διαχρονικός και συνάμα επίκαιρος. 

<<Εντιμε εκπρόσωπε τπς μπτρός Ελλάδος 

Κύριε Πρόεδρε και μέλn τnς Πολιτιστικnς Κίνnσnς περιοχnς Κυθρέας - Επιστροφπ 
Αναπnτοί εκπρόσωποι Σωματείων και Οργανώσεων, 

Φίλοι και εκτιμnτές των Σωματείων, 

Αναπnτοf πpοσκεκλπμένοι. 

Θεωρώ πρωταρχικό μου καθnκον να ευχαριστnσω τον έντιμο Πρέσβn τnς Ελλάδος στπν Κύπρο που 
παραμέρισε άλλα ψπλά καθnκοντα και υποχρεώσεις του έτσι που να τον έχουμε εμείς απόψε μαζί 
μας. Η δικn του παρουσία προσδίδει αίγλn και ιδιαfτερn επιβλnτικότnτα στnν αποψινn εκδr'Ιλωσn 
και φανερώνει το ενδιαφέρον του νια τα δρώμενα στnν ιδιαίτερn μας πατρίδα. 
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σουν τnν κυπριακn κοινωνία. 
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Ως εκπαιδευτικός-δάσκαλος, 

εργάσθnκα σε μικρές και 

μεγάλες κοινότnτες τnς 

Κύπρου και είχα εξ αρχnς 

μέχρι τέλους τnς σταδιοδρο

μίας μου τnν ευσυνειδnσία 

που πρέπει να χαρακτnρίζει 

το δάσκαλο και τnν προσn

λωσn στο διδακτικό και παι

δαγωγικό μου έργο ανεξάρ

τnτα από απολαβές. Είχα 

διαρκώς το μεράκι και το 

στόχο να αναδείξω μαθnτές 

άξιους, όχι μόνο για 

Γυμνάσια, Ανώτερες Σχολές 

και πανεπιστnμια, αλλά 

κυρίως άξιους και ικανούς 

πολίτες που να στελεχώ-

το κύριο όμως και πρωταρχικό μέλnμά μου nταν να γαλουχnσω τα μικρά και αθώα πλασματάκια, 

που n κυπριακn οικογένεια εμπιστευόταν στα χέρια μου, με τα Εθνικά νάματα και να τους μετα
δώσω τnν αγάπn και υπερnφάνεια για τn μεγάλn μας πατρίδα, τnν Ελλάδα. 

Πλείστοι των μαθnτών μου διαπρέπουν σnμερα στnν Κύπρο και στο εξωτερικό. Είμαι ευτυχnς που 

έχω το προνόμιο να απολαμβάνω τnς εκτίμnσnς και του σεβασμού καθώς και τnς αγάπnς τους, 

γεγονός που θεωρώ τnν ύψιστn ικανοποίnσn για κάθε εκπαιδευτικό. Δεν είναι λίγες οι φορές που 

παλιοί μαθπτές μου, από τα πρώτα χρόνια τnς σταδιοδρομίας μου, μεγάλοι πλέον στπν nλικία και 

με άσπρα τα μαλλιά με σταματούν στο δρόμο για να με χαιρετίσουν και να μου δείξουν τnν αγά π π 

τους. 

Όσον αφορά τπ δράσn στο εθνικό θέμα τnς ιδιαίτερπς μας πατρίδας, έχω τnν εξαιρετικn τιμn να 

nγούμαι του Σωματείου «Ελεύθερn Κυθρέα» πάνω από 20 χρόνια. Από τις πρώτες μέρες τnς βάρ
βαρπς εισβολnς εντάχτπκα στα οργανωμένα σύνολα των συμπατριωτών μου που αποσκοπούσαν 

στn διατnρnσn του ψπλού φρονnματος και τπς αγωνιστικότπτας. Συχνές r'iταν οι aντικατοχικές 

εκδnλώσεις που οργανώναμε και πάμπολλα τα ψnφίσματα προς τους δυνατούς τnς γπς, τον 

Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών και στα άλλα κέντρα λnψεως αποφάσεων. αξιώνοντας τnν επι

στροΦΠ όλων των προσφύγων στις πατρογονικές τους εστίες. 

παράλλπλα οι συνεργάτες μου κι εγώ στο προσφυγικό μας Σωματείο εκδίδουμε το ομώνυμο περιο

δικό το οποίο κλείνει τnν 24n χρονιά του. Αποτυπώνουμε έτσι στο χαρτί για να παραδώσουμε 
στους συγχωριανούς και συντοπίτες που υπάρχουμε σnμερα στn ζωιl αλλά και στους μελλούμε

νους, τnν ιστορία του τόπου μας, τα nθπ και έθιμα, τnν δράσn και τον καnμό μας για επιστροφn. 

το περιοδικό μας κυκλοφορεί εκτός από τον κυπριακό και τον ελλαδικό χώρο, σε βιβλιοθnκες τοu 

εξωτερικού και σε πανεπιστnμια. Αναφορά για το υλικό του γίνεται και στο Ελλnνικό Ινστιτούτο 

τεκμnρίωσnς μέσω του Διαδικτύου. Tn δραστnριότπτα αυτn θεωρούμε ως ένα εθνικό καθn

κον που κάθε πρόσφυγας έχει χρέος και καθnκον να επιτελεί και τίποτε περιπλέον. 

τις προσπάθειες για δίκαιn λύσπ του κυπριακού θα συνεχίσω για όσα χρόνια ο ύψιστος Θεός με 
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έταξε να βρίσκομαι πάνω στn γn, μέχρις ότου φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα και οι έποικοι από 

τnν Κύπρο, μέχρις ότου πέσουν τα συρματοπλέγματα τnς ντροπιiς και του αίσχους, μέχρις ότου 

αποκατασταθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι τρεις βασικές ελευθερίες σ· όλπ τnν επικράτειο 

τnς Κύπρου μας. 

Εμείς ως Κύπριοι και πάνω απ· όλα Έλλnνες, δεσμευόμαστε να μnν αποδεχθούμε κατ· ουδένα 

λόγο λύσn του κυπριακού προβλιiματος που δεν εξασφαλίζει τnν επιβίωσn του Κυπριακού 

Ελλnνισμού στnν Κύπρο. Δεν πιστεύω να βρεθεί Πρόεδρος τnς Κυπριακιiς Δnμοκρατίας να υπο

γράψει νόθο λύσn. που θα είναι θνnσιγενιiς και θα οδnγεί τnν ταλαίπωρn Κύπρο μας σε νέες περι

πέτειες και σε τελευταία ανάλυσn. πλιiρπ τουρκοποίnσn. 

Προτιμότερο να μείνει άλυτο το κυπριακό και n νέα γενιά που θα πάρει τn σκυτάλn να βρεθεί σε 
ευνοϊκότερες συγκυρίες από τις σnμερινές και να πετύχει πλιiρn απελευθέρωσn των τουρκοκρα

τnμένων εδαφών μας. 

Πέραν των πιο πάνω σκέψεων. υπάρχει και n πορεία τnς Κύπρου στnν Ευρωπαϊκιi Ένωσn τnν οποία 
Άγκυρα και Ντενκτάς προσπαθούν ν· ανακόψουν με δόλια και απειλnτικά μέσα. πράγμα δύσκολο 

ιi εντελώς αδύνατο. Έχουμε τnν πεποίθnσn πως το ευρωπαϊκό κεκτnμένο θα πρυτανεύσει και ολό

κλnρn n Κύπρος ενιαία και αδιαίρετn θα εισέλθει στnν Ευρωπαϊκιi Ένωσn με ευεργέτnμα γι' αυτιiν, 
πρώτον να επεκτείνει τα όριά τπς πέραν τnς Ευρώπnς και δεύτερο να επωΦελπθεί τn στρατπγικιi 

θέσn τnς που χαρακτnρίζεται το αεροπλανοφόρο τnς Μέσnς Ανατολιiς. 

οι αείμνnστοι Κωνσταντίνος Καραμανλιiς και Ευάγγελος Αβέρωφ Τοσίτσας, υπογράφοντες το 1959 
τις συμφωνίες τnς Ζυρίχnς-Λονδίνου. παρά τα προνόμια που είχαν παραχωρπθεί στους 

Τουρκοκυπρίους σε βάρος των Ελλnνοκυπρίων. ευχι'ιθnκαν στον Πρόεδρο τnς Κυπριακnς 

Δnμοκρατίας, με μια προσεκτικιi ελλnνικιi διακυβέρνπσn n Κύπρος να γίνει μια μικριi Ελλάδα. Και 
πράγματι n ευχιi των κυβερνώντων τότε τnν Ελλάδα επαλιiθευσε. Με τn θεαματικι'ι και αλματώδn 
ανάπτυξπ σε όλους τους τομείς, και το ψnλό βιοτικό επίπεδο, δίκαια χαρακτnρίζεται μικρι'ι Ελλάδα. 

Κύριε Πρέσβn τnς μnτέρας πατρίδας, 

με τnν πρώτn ευκαιρία που θα βρεθείτε στn Μnτρόπολn του Ελλnνισμού. παρακαλώ διαβιβάσετε 

τις ευγνώμονες ευχαριστίες του κυπριακού Ελλnνισμού στον Εξοχότατο Πρωθυπουργό κ. Κώστα 

Σnμίτn και τn Σεβαστιi Κυβέρνπσn για τπν ολόψυχn συμπαράστασn τους για λύσn του Κυπριακού 

και τnν πορεία τnς Κύπρου στπν Ευρωπαϊκι'ι Ένωσn. 

Τελειώνοντας, ευχαριστώ τον Πρόεδρο και τα Μέλπ τnς Πολιτιστικιiς Κίνnσnς περιοχιiς Κυθρέας -
Επιστροφιi που είχαν τπν πρωτοβουλία να οργανώσουν τnν παρούσα σεμνι'ι τελετn-βράβευσnς για 

τn δράσn μου στn μακρόχρονn πορεία τnς επίγειας ζωιlς μου. 

Ευχαριστώ επίσnς όλους εσάς που με τιμιiσατε απόψε με τnν παρουσία σας. 

ο Θεός να σας έχει όλους καλά!>> 

ο Χριστόδουλος Πέτσας αρνnθnκε πεισματικά να επισκεφθεί τnν αγαπnμένn γn, 

όταν άνοιξαν τα συρματοπλέγματα. «Τώρα τα κρατούν οι Τούρκοι. Θα πάω μόνο 

όταν με το καλό ελευθερωθούν και γίνουν δικά μας» συνrlθιζε να λέει. Δυστυχώς 

όμως, ο διακαnς του πόθος να επιστρέψει στnν αγαπnμένn του Κυθρέα δεν πραγμα

τοποιnθnκε ... 




