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ΜΝΗΜΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΕΤΣΑ 

rou Σrέflιou r. Σuκaflflίδn 
Λίγες γραμμές θέλω να γράψω για να τις μοιραστώ με όσους γνώρισαν το Χριστόδουλο 

Πέτσα, "το δάσκαλο από τnν Κυθρέα" όπως τον αποκαλούσαν όσοι αναφέρονταν σ· 

αυτόν πριν τnν προσφυγιά και «το δάσκαλο τnς Ελεύθερnς Κυθρέας», μετά τnν προσφυ

γιά. 

ο Χριστόδουλος Πέτσας αγάπnσε τnν Κυθρέα κι· εργάστnκε νι· αυτnν όσο λίγοι, τόσο 

πριν τnν εισβολn όσο, και προ πάντων, μετά τnν εισβολn. 

Με τnν όλn ζωn και δράσn του, μέσα από τα άρθρα του στο Περιοδικό Ελεύθερn Κυθρέα 

και τις ενέργειές του ως Πρόεδρος του Σωματείου Ελεύθερn Κυθρέα, που πρωτοστάτn

σε για τnν ίδρυσn και λειτουργία και των δύο, συνέβαλε να παραμείνει n Κυθρέα ζωντα
νn στn μνnμn όχι μόνο των παιδιών τnς αλλά και όσων άλλων τn γνώρισαν και τnν ανά

πnσαν. 

οι aπειράριθμες εργασίες του για τnν Κυθρέα και τους ανθρώπους τnς στο Περιοδικό 

Ελεύθερn Κυθρέα και οι επικnδειοι που εκφωνούσε για κάθε σχεδόν Κυθρεώτn n 
Κυθρεώτισσα που αποδnμούσε προς Κύριο στα χρόνια τnς προσφυγιάς αποτελούν πολύ

τιμο υλικό νια τον οποιοδrlποτε μελετnτn- ερευνnτn θέλει να ασχολnθεί με τnν Κυθρέα. 

τους ανθρώπους τnς και τις ομορφιές τnς. 

Σκοπός αυτών των λίγων γραμμών δεν είναι n απαρίθμπσn των όσων πολλών, πράγματι, ο 
Χριστόδουλος Πέτσας έπραξε και πρόσφερε για τnν Κυθρέα και τnν πατρίδα γενικότερα. 

Σκοπός τους είναι να αποδοθεί ο οφειλόμενος φόρος τιμnς σε ένα άξιο τέκνο τnς Κυθρέας 

που τnν τίμnσε από διάφορες επάλξεις, σε χρόνους ειρnνικούς και σε χρόνους δίσεκτους, 

ως δάσκαλος αλλά και ως πρωτεργάτnς στον αγώνα όλων των προσφύγων για επιστροΦn 

στnν πατρώα γn. Σκοπός είναι να υπογραμμιστεί n αγάπn και ο καnμός του για τnν Κυθρέα 
μετά τnν προσφυγιά, που εύγλωττα εκφράζεται στους στίχους του ποιnτn: 

«Κυκλοφορεί n χαμένn μου πατρίδα μες τις Φλέβες μου•• 
«Η κάθε μέρα Σάββατο τnς εισβολnς>• 

«Πράσινε άγγελε τnς άνοιξnc;•• 

«Μετάγγισε μας θάρρος να βαστάξουμε ακόμα λίγο 

τούτο το μακρόσυρτο χειμώνα με τnν αλλοίθωρn μας προσφυγιά••. 

ο Χριστόδουλος Πέτσας θα ζει σ· όλων των Κuθpεωτ6)ν τις μvr'ψες κάθε φορά που θα 

μνnμονεύομε όσους έδωσαν τn ζωn τους n αγνοείται n τύχn τους, υπερασπιζόμενοι τnν 
πατρίδα ενάντια στον Τούρκο εισβολέα. Θα ζει μέσα μας κάθε στιγμn που θ' αναμε

τρούμαστε με τnν ιστορία για να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες και υποχρεώσεις μας νια 

τnν Κυθρέα και τnν πατρίδα γενικότερα. Αιώνια ας είναι n μνnμn του. 




