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Επικήδειος από τον Δήμαρχο Κυθρέας κον Μιχαλάκη Σάββα 

Αναπόδραστn, φαταλιστικn, μοιραία n μοίρα που θανάτου, δεν μπορούσε παρά να 
σnμαδέψει και τn μοίρα του Χρστιστόδουλου Πέτσα που πλιlρnς nμερών εκδnμεί 

εγκαταλείποντας στα 90 του χρόνια τα γnινα. 

Αξέχαστε Χριστόδουλε, 

Σύρα με τα βnματά μας βαριά από τον πόνο και τn θλίψn στον ιερό τούτο χώρο μακριά 

από τnν πολυαγαπnμένn μας κωμόπολn, n σύζυγος, τα παιδιά, τα εγγόνια, συγγε
νείς, φίλοι και πλr'iθος κόσμου, για να δώσουμε τον Ύστατο αποχαιρετισμό και να σε 

κατευοδώσουμε στnν τελευταία σου 

κατοικία. Με τον χαμό σου n Κυθρέα μας 
έγινε από τnν περασμένn Κυριακn φτω

χότερn. 

Δεν θα σκιαγραφnσω τn ζωn και το έργο 

σου, αξέχαστε Χριστόδουλε. Ήσουν σε 

όλους γνωστός και σχετικn αναφορά 

έγινε από τον αγαπnτό Ανδρέα 

nαπαβαρνάβα. Δεν nταν δυνατό να πιστέ

ψουμε πως ο άνθρωπος που χαιρόσουν 

να βλέπεις να αλωνίζει πεζός τnν πρω

τεύουσα για τα κοινά τnς κατεχόμενnς 

κωμόπολnς μας έφυγε για πάντα από 

κοντά μας! 

Δεν θα ξεχάσω ποτέ τn συνομιλία που 

είχαμε όταν σε επισκέφθnκα στο σπίτι 

σου λίγες μέρες πριν από το θάνατό σου. 

Πλnρnc; διαύγεια πνεύματος με το πρό

βλnμα τnς υγείας σου να περνά σε δεύ-

τερn μοίρα. Αγωνιούσες για το μέλλον του σωματείου Ελεύθερn Κυθρέα, το περιο

δικό, τnν ομαδικrΊ προσφυγn στο Ευρωπαϊκό Δικαστnριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

τnν παρατnρούμενn καθυστέpnσn στnν εξεύρεσn πόρων για τις εκτιμnσεις απώλει

ας και χριiσnς των περιουσιών μας και άλλα κοινά τnς Κυθρέας μας, ανnσυχίεc; για 

τn γενέθλια γn. Όπως ο κεραυνός aυλακώνει τον αίθριο ουρανό σε χρόνο μnδέν, 

έτσι και n αγγελία του θανάτου σου λύπnσε βαθιά τnν κοινωνία τnς Κυθρέαc;, τους 
πολυπλnθείς φίλους και συνεργάτες σου. 
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Ένα θα είναι το παράπονό σου αξέχαστε Χριστόδουλε, που δεν αξιώθnκες να επι

στρέψεις στnν αγαπnμένn σου Κυθρέα, τnν τουρκοκρατούμενn vn. τnν Κυθρέα που 
αγάπnσες μέχρί τnν ώρα που φτερούγισε n ψυχn σου στα ουράνια, τnν Κυθρέα μας 
που δοκιμάστnκε τόσο βίαια εκείνον τον αξέχαστο θερμό Αύγουστο του 1974 από 
τnν ασιατικιi πλnμμυρίδα που ισοπέδωσε τα πάντα στο πέρασμά τnς, αΦιiνοντας 

πίσω ερείπια, νεκρούς και αγνοούμενους ... 

ΑΦιiνεις σε όλους μας μνιiμες αγαθές και μέσα στn ψυχιi μας θα κρατιiσουμε νια 

πάντα τnν εικόνα ενός πραγματικού ανθρώπου που εκτέλεσε στο ακέραιο το καθιi

κον στnν οικογένεια, στnν κοινωνία, στn θρnσκεία και τπν πατρίδα. 

ΑΦιiνεις aπογόνους άξιους συνεχιστές τnς δικιiς σου πορείας. Η vn που θα σε δεχτεί 
σε λίγο θα είναι άγνωστn για σένα, δεν θα είναι π γνώριμn vn τnς τουρκοπατούμε
νnς κωμόπολιiς μας. Ναί, σου δίνουμε όλοι εμείς μιά υπόσχεσn. Θα ξανάρθουμε, 

σύντομα μάλιστα, μόλις κτυπιiσουν οι καμπάνες τnς λευτεριάς και τα σιiμαντρα τnς 

Ανάστασnς για να σε μεταφέρουμε πίσω στn χιλιάκριβn vn τnς Κυθρέας μας. 

Είναι γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο που τα αναπnμένα σου παιδιά μετέβnσαν σιiμερα 

στnν τουρκοκρατούμενn κωμόπολιi μας και έφεραν λίγο χώμα από το σπίτι και τον 

τάφο των γονιών σου και νερό από τον κεφαλόβρυσο νια να απαλύνουν τον πόνο 

σου. 

Επίσnς, μπροστά στο σεπτό σκιiνωμά σου δίνουμε όλοι εμείς άλλn μια υπόσχεσn

όρκο ότι θα συνεχίσουμε ω έργο που άρχισες κρατώντας άσβεστn τn Φλόγα τnς επι

στροφιiς: Τnν «Ελεύθερn Κυθρέα», το περιοδικό και όλα τα άλλα που αγάπnσες και 

ανάλωσες aφιλοκερδώς ένα μεγάλο μέρος τnς ζωιiς σου νια χατίρι τnς Κυθρέας μας. 

Θα είναι πραγματικό μνnμόσυνο στον ακούραστο άνθρωπο που μόχθnσε τόσο πολύ 

για το όραμα τnς επιστροφιiς και τn δικαίωσn του προδομένου λαού μας. 

Εκ μέρους του Δnμοτικού Συμβουλίου και όλων των κατοίκων τnς κατεχόμενnς 

κωμόπολιiς μας σε αποχαιρετούμε και σε διαβεβαιώνουμε ότι θα σε συνοδεύει για 

πάντα n αγάπn, n εκτίμnσn και n ευγνωμοσύνn μας για τnν προσφορά σου σε όλους 
και για όλα που οραματίστnκες για τnν Κυθρέα μας. 

Κοιμιiσου ιiσυχα, αξέχαστε Χριστόδουλε. Θα μείνεις για πάντα στις καρδιές όλων 

μας. Ελαφρύ να είναι το ξένο χώμα που θα σε σκεπάσει σε λίγο, αξέχαστε συνεργά

τn, 

Χριστόδουλε Πέτσα, 

Σε αποχαιρετώ και σε αφιiνω να συνεχίσεις το μακρινό σου ταξίδι! 

2.11.05 




