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Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΘΡΕΑ 

Γεννιiθnκε στn Χρυσίδα τnς Κυθρέας τn 10n Νοεμβρίου του έτους 1907 από γονείς 
το Χ"Πέτρο Χριστοδούλου από τn Βώνn και τn Μυριάνθn Μιχαιiλ Χ'Άθανάσn από τn 

Χρυσίδα όπου εγκαταστάθnκαν. 

Η Χρυσίδα τnν εποχιi αυτιi αποτελούσε ξεχωριστιi κοινότnτα με σχολείο και κοινοτι

κές αρχές, αλλά βραδύτερο, το 1915, όταν n Κυθρέα ανακnρύχθnκε σε Διiμο, περιέ
λαβε και τn Χρυσίδα, αλλά συνέχισε να έχει το δικό τnς σχολείο με τις κοινοτικές και 

εκκλnσιαστικές αρχές. 

Ο Αθανάσιος ιiταν το πρωτότοκο παιδί τnς οικογένειας με δυο αδελφές και έναν 

αδελφό. 

ο Αθανάσιος φοίτnσε στο Δnμοτικό Σχολείο Βώνnς και ευτύχnσε να έχει ένα εξαιρε

τικό δάσκαλο σ' όλες του τις τάξεις, το Μιχάλn Ανδρόνικο από τnν Κυθρέα που βρα

δύτερο προιiχθn σε επιθεωρnτιi Δnμοτικών Σχολείων. ο αείμνnστος Ανδρόνικος υπε

ραγαπούσε τον Αθανάσιο για τον ιiπιο χαρακτιiρα του και τnν αγάπn του στα γράμ

ματα. 

ο Αθανάσιος το σχολικό έτος 1918-19 αποφοίτnσε από το Δnμοτικό Σχολείο και προ
οριζόταν για το Γυμνάσιο. Ο αείμνnστος Ανδρόνικος προθυμοποιιiθnκε να του παρα

δίδει ιδιαίτερα μαθιiματα άνευ αμοιβιiς Ελλnνικών, Μαθnματικών και Αγγλικών. τα 

μαθιiματα αυτά παρακολουθούσε και ο εξάδελφος του Αθανασίου Γεώργιος 

Κορέλλnς που είχε τελειώσει και αυτός το Αρρεναγωγείο Αγίου Ανδρονίκου Κυθρέας 

με διδάσκαλο τον εγχώριο Μιλτιάδn Βασιλείου που αργότερα χειροτονιiθnκε ιερέας 

τnc; ενορίας Αγίου Ανδρονίκου Κυθρέας. 

Τα δυο ξαδέλφια βρέθnκαν στnν ίδια τάξn στο Γυμνάσιο και συναγωνίζονταν πώς θα 

ξεπεράσει ο ένας τον άλλο. Στο τέλος του πρώτου τριμιiνου σε συγκέντρωσn μαθn

τών ο Γυμνασιάρχnς επαίνεσε και τους δυο για τnν υψnλιi βαθμολογία που εξασφά

λισαν. 

Ο κ. Αθανάσιος πέρασε τις τέσσερις τάξεις του Γυμνασίου τις σχολικές χρονιές 1919-
20,1920-21, 1921-22, 1922-23, και τn σχολικιi χρονιά 1923-24 πέρασε στο 

Παγκύπριο Διδασκαλείο κατόπιν εξετάσεων όπως προνοούσαν οι σχετικοί κανονισμοί 

για κατάρτισn των διδασκάλων και το σχολικό έτος 1925-26 πιiρε το πτυχίο δασκά
λου με βαθμό 9,62 Άριστα, δεύτερος στn σειρά των τελειοφοίτων. Πιiρε επίσnς τον 

έπαινο του Σεβερείου Βραβείου. Πέρασε και τις εξετάσεις Ordiπary το 1931 και 

Distinction το 1934 στnν Αγγλικιi Γλώσσα, τις οποίες είχαν επιβάλει οι Άγγλοι για 
προαγωγιi των εν ενεργεία δασκάλων και διορισμό των πρωτοδιοριζομένων. 
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ο κ. Αθανάσιος με τn σειρά που πιiρε στο πτυχίο διορίστnκε το 1926 στο Απλίκι 
Ορεινιic;. Το Απλίκι τότε βρισκόταν σε απόστασn 3 μιλίων από το δρόμο Πιτσιλιάς -
Παλαιχωρίου μέσα στα όρn και τα δάσn και n συγκοινωνία του παρουσίαζε αφάντα
στεc; δυσκολίες. Η Κυπριακιi Κυβέρνnσn αναγνωρίζουσα τιc; δυσκολίες το μετακίνn

σε στnν παρούσα θέσn που εφάπτεται του κεντρικού δρόμου Πιτσιλιάς ευκολύνου

σα τn συγκοινωνία των κατοίκων. 

το επόμενο σχολικό έτοc; 1927-1928 το Γραφείο Παιδείαc; μετέθεσε τον κ. Αθανάσιο 
στο Αρρεναγωγείο Αθnαίνου, σχολείο πρώτnc; τάξεωc; με 4 δασκάλους όπου εργά
στnκε μέχρι τnc; 26nc; Ιανουαρίου 1933 και στn συνέχεια μετατέθnκε στα Πnγαίνια 
Τnλλυρίαc;, αντικαθιστώντας το διδάσκαλο που πιiρε άδεια μετεκπαίδευσnc; στο εξω

τερικό. 

το επόμενο σχολικό έτοc; ο κ. Αθανάσιος διορίστnκε στο Παλαίκυθρο όπου εργάστn

κε δυο σχολικά έτπ, 1934-1936 και το σχολικό έτοc; 1936-37 διορίστnκε στο 

Μαραθόβουνο. Εδώ κατιiρτισε τάξειc; Αγγλικών για μαθnτέc; που είχαν ιiδn τελειώσει 

το Δnμοτικό Σχολείο με τnν έγκρισn του Διευθυντού Παιδείαc;. 

Με επιστολιi του Διευθυντού παιδείαc; nμερ. 16.12.1937 ειδοποιείται ο κ. Αθανάσιος 
ότι από 1.1.1938 μονιμοποιείται στnν Γ' τάξn των διδασκάλων. Με άλλn επιστολιi 
του Διευθυντού Παιδείας nμερ. 14 Ιουνίου 1940 μετατίθεται από το Μαραθόβουνο 
στον Άγιο Ανδρόνικο όπου θα διδάξει και τα Αγγλικά. 

Πιστοποιητικόν 

ο υπογεγραμμένος Μουκτάρnc; Αγίων Ομολογnτών πιστοποιώ, ότι υφίσταται νόμιμοc; 

γάμοc; μεταξύ του διδασκάλου Αθανασίου Πέτσα και τnc; Γαλάτειας Α. Παπαγαβριιiλ. 

ο γάμοc; εγένετο το 1942. 

Εν Αγίοιc; Ομολογnταίc; 

2 Φεβρουαρίου 1944 

ο Μουκ_;τ:άρnc; 

Χ. Χαραλαμπίδnc; 

ο κ. Αθανάσιος με επιστολιi του εν Αγίω Ανδρονίκω, 4 ΜαΤου 1944, αναφέρει πωc; 
συμπλnρώθnκαν 4 χρόνια ύπnρεσίαc; ειc; Άγιον Ανδρόνικον, 60 μίλια μακράν τnc; 

κατοικίας, υποβαλλόμενος ειc; αρκετά έξοδα δι' αγώγια του ιδίου και τnc; συζύγου. Η 

διδασκαλικιi κατοικία είναι ακατάλλnλοc; δι' οικογένεια και επί δύο νύκταc; αναγκα

στιiκαμε να κοιμnθούμε στο σχολείο γιατί έσταζε παντού. 

Δια τουc; άνω λόγουc; παρακαλώ όπωc; με διορίσετε ειc; Λευκωσίαν n ειc; τα περίχωρα 
αυτιic; εάν υπάρξει θέσιc; Διευθυντού. 

Μετά τιμιic;, Αθανάσιος Πέτσαc; 
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Τύπος προς τος προνοίας του άρθρου 42Α του περί Στοιχειώδους Παιδείας Νόμου 

1933-1934. 

Λαμβάνω τnν τιμnν να σας nλnροφορnσω ότι επιθυμιδ να εξασκnσω το δικαίωμα τnς 

επιλογnς, αντί πλnρους συντάξεως, συντάξεως ίσnς προς τα τρία τέταρτα τnς πλn

ρους συντάξεως ομού μετά φιλοδωρnματος ίσου προς δέκα φοράς τnν ετnσιαν aξίαν 

τnς ούτω γινομένnς ελαττώσεως εις τnν σύνταξιν. 

Γραφείον Παιδείας 

14.8.1944 

Κύριον Αθανάσιον Πέτσαν 

εις Αγίους Ομολογnτές 

Διατελώ μετά τιμnς, 

Αθανάσιος Πέτσας 

ο Διευθυντnς παιδείας πλnροφορεί τον κ. Αθανάσιον Πέτσαν, ότι μετατίθεται από 

Άγιον Ανδρόνικον εις Λευκόνοικον από 1.9.1944 ως Βοnθός Διευθυντnς, όπου θα 
διδάξει και τα Αγγλικά. 

ο κ. Αθανάσιος Πέτσας με επιστολn του προς τον Διευθυντn τnς παιδείας nμερ. 

11.1 Ο, 1944 τον πλnροφορεί ότι απέκτnσε το πρώτο του τέκνο. 

ο κ. Αθανάσιος Πέτσας με επιστολn nμερ. 22 Νοεμβρίου 1946 τον πλnροφορεί ότι 
απέκτnσε το δεύτερό του τέκνο. 

ο Μουκτάρnς Αγίων Ομολογnτών επιβεβαιοί τος άνω πλnροφορίας. 

Χ. Χαραλαμπίδnς 

Με επιστολn του Διευθυντού Παιδείας nμερ. 27.8.48 πλnροφορείται ο κ. Αθανάσιος 
Πέτσας εις Αγίους Ομολογnτές ότι μετατίθεται από 9.9.1948 από Λευκόνοικον εις 
Λιμνιά ως διευθυντnς. 

Ο Μουκτάρnς Λιμνιών με επιστολn του nμερ. 10.9.1948 πλπροφορεί τον Διευθυντn 
Παιδείας ότι οι διδάσκαλοι του χωριού του κ. κ. Αθανάσιος Πέτσας, Γεώργιος Στέλιου, 

Ανδρέας Τσιάρρnς και Γεωργία Χαραλαμπίδου ανέλαβαν καθnκοντα από 9.9.1948. 

ο Μουκτάρnς Σ.Μ. Συμεού 
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ο Μουκτάρnc; Λιμνιών με επιστολιi του nμ. 10.9.1949 προc; τον Διευθυντιi τnc; 

Παιδείαc; τον πλnροφορεί ότι οι διδάσκαλοι του χωρίου του κ.κ. Αθανάσιος Πέτσαc;, 

Μιχαιiλ Πασιαρδιic; και Χρίστοc; Ηλιόπουλος ανέλαβαν καθιiκοντα από 9.9.1949. 

Ο Μουκτάρnc; 

Σ.Μ. Συμεού 

ο Διευθυντιic; τnc; Παιδείαc; με επιστολιi του nμερ. 4.12.50 πλnροφορεί τον κ. 

Αθανάσιον Πέτσαν από 4.12.50 μετατίθεται από Λιμνιά ειc; Κώμα του Γιαλού. 

ο Μουκτάρnc; Κώμαc; Γιαλού με επιστολιi του 9.12.50 πλnροφορεί το Διευθυντιi τnc; 
Παιδείας ότι ο κ. Αθανάσιος Πέτσαc; ανέλαβε καθιiκοντα ειc; το σχολείο μac; από 

9.12.1950. 

ο κ. Αθανάσιος Πέτσαc; με επιστολιi του προc; τον Διευθυντιiν τnc; Παιδείαc; nμερ. 29 
Μαρτίου 1951 διαμαρτύρεται ότι n μετάθεσίc; του από Λιμνιά ειc; Κώμα Γιαλού έγινε 
για να διορθωθεί μια δυσάρεστος κατάστασις εξ αιτίαc; άλλων και ο βοnθόc; 

Διευθυντιic; τnc; Παιδείαc; τον είχε διαβεβαιώσει ότι οι υπnρεσίαι ειc; Κώμα Γιαλού θα 

εθεωρούντο ωc; συνέχεια τnc; υπnρεσίαc; του. 

Κανονικώς λοιπόν έπρεπε να του σταλιi φόρμα, που δεν έχει σταλεί , για να δnλώ
σει εάν θέλει μετάθεσιν ιi όχι. Γι αυτό παρακαλεί να του σταλεί τέτοιο φόρμα για να 

κάμει επιλογιi. 

ο ίδιοc; θεωρεί τn μετάθεσίν του άδικn και πάντοτε θα ζnτά ικανοποίnσιν. 

ο νέοc; Διευθυντιic; τnc; Παιδείαc; Δρ Σλάϊτ με επιστολιi του nμερ. 6.12.1949 προc; τον 
κ. Αθανάσιον Πέτσαν αναφέρει ότι ειc; τον σχολικόν κιiπον Λιμνιών είχ€ γίνει λίαν 

aξιέπαινος εργασία κατά το σχολ. έτοc; 1949-50. 

Δnλώνει προc; τούτοιc; ότι είναι πολύ ευχαριστnμένοc;, διότι n εκπαιδευτικιi αξία των 
σχολικών κιiπων αναγνωρίζεται υπό των διδασκάλων και έχει πλrΊρn πεποίθnσιν ότι 

εσείc; και οι βοnθοί σac; θα εξακολουθιiσετε να εξυψώνετε το επίπεδο των σχολικών 

κιiπων ειc; το μέλλον. 

Σnμ.: Η επιστολιi αυτιi πρέπει να λnΦθεί υπό σnμείωσιν όλων των βοnθών διδασκά

λων τουc; οποίοc; αφορά. 

Γ.Φ. Σλάϊτ 

Διευθυντιic; Παιδείαc; 
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ο Διευθυντnc; Παιδείας με επιστολn του nμερ. 14 Ιανουαρίου 1952 πλnροφορεί τον 
κ. Αθανάσιον Πέτσαν ότι από 8 .. 1.1952 εργάζεσθε ωc; διευθυντnc; 111 τάξεως ειc; Κώμα 
του Γιαλού και θα πλnρώνεσθε το ανάλογον επίδομα. 

Με επιστολn του Διευθυντού Παιδείας nμερ. 16.6.1954 πλπροφορεί τον κ. 

Αθανάσιον Πέτσαν ότι μετατίθεται από Κώμα του Γιαλού ειc; Τράχωνα από 9.9.1954 
ωc; διευθυντnc;. 

οφείλετε να με πλnροφορnσετε μέσω τnc; Σχολικnc; Επιτροπείας για ανάλnψn καθn

κόντων σac; ειc; τnν νέον θέσιν. 

Εν Τράχωνα 

9.9.1954 

Έντιμε Κύριε, 

Διευθυντnν Παιδείας, 

Λευκωσίαν 

Λαμβάνω τnν τιμnν να πλnροφορnσω Υμάς ότι οι δάσκαλοι Τράχωνα κ.κ. Αθανάσιος 

Πέτσας, Μαρία Χ"Σάββα, Θεοδώρα Ασπρn ανέλαβαν καθnκοντα σnμερον. 

Μετά τιμnc; 

Μουκτάρnc; Τράχωνα 

Εν Τράχωνα 12.9.1955 Έντιμον Διευθυντn Παιδείας, Λευκωσίαν 

Έντιμε Κύριε, Σac; πλnροφορώ ότι οι διδάσκαλοι Τράχωνα κ.κ. Αθανάσιος Πέτσας, 

Μιχαnλ Σ. Παυλίδπc;, Γεώργιος Ακκίδnc;, Μαρία Χατζnσάββα, Θεοδώρα ΑσπρrΊ και 

Γκλόρια Σεργίδου ανέλαβαν καθnκοντα από 9.9.1955. 

ο Μουκτάρnc; Τράχωνα 

Certificate of Attendance at summer Course 1957 Course Visual Aids at summer 
Course 1957. 

Course Visual Aids from 2nd Julγ to 19th Julγ 

Remarks Satisfactorγ Attendance 

C.L. germanakos 

Chief of Ιnspectors of Schools 
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Κύριον Αθανάσιον Πέτσα 

ΔιευθυντrΊ Σχολείου Τράχωνα 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Αναφορικά προς τnν αίτnσιν σας δια τnν θέσιν μονίμου Διευθυντού προσκαλείσθε 

εις συνέντευξιν εις το Γραφείον Παιδείας εις Λευκωσία τnν 9nν ΜαΤου 1958 και 
ώραν 10.30π.μ. 

ΔιευθυντrΊν Παιδείας 

Λευκωσίαν 

Έντιμε Κύριε, 

Θερμώς παρακαλώ Υμάς όπως με αφrΊσετε εις τnν παρούσαν θέσιν εις Τράχωνα 2-3 
ακόμn έτn. Τα δύο μου τέκνα φοιτούν εις το Παγκύπριον Γυμνάσιον και δεν δύναμαι 

να τα αφrΊσω μόνα τους. 

Περί πλέον κτίζω οικίαν δια τnν οποία εχρεώθnν ένα σεβαστόν ποσόν και θα είναι 

καταστροφικόν δι' εμέ να τnν αφrΊσω nμιτελrΊ, εάν διορισθώ μακράν τnς κατοι

κίας μου. 

Εις Τράχωναν ίδρυσα Σύνδεσμον Γονέων και μαθnτών ο οποίος με υπεβοnθnσεν να 

ιδρύσω λειτουργία συσσιτίου. Ευρίσκω πρόθυμον συνεργασίαν και ελπίζω να επε

κτείνω τnν δραστnριότnτα του δια τnν ευnμερία των παιδιών. 

Αυτά δύναμαι να αναπτύξω και προφορικώς 

15.5.58 Αθnαίνου 

Έντιμον Πρόεδρο και λοιπά 

Μέλn Ελλnνικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου 

Κατά το σχολικόν έτος 1958-59 μετετέθnν από Τράχωνα εις Αρρεναγωγείον 

Αθnαίνου. όπου στnν παρούσαν θέσιν συμπλnρώνω υπnρεσίαν μόνο ενός έτους. 

Τελευταίως πrΊρα επιστολrΊν από τον Πρόεδρον και λοιπά μέλn του Συμβουλίου ότι 

μετατίθεμαι από Αρρεναγωγείο Αθnναίου εις Κόρνον. Τnν μετάθεσίν μου αυτrΊν 

θεωρώ αντικανονικnν και εξευτελιστικrΊ δι' εμέ. Εδικαιούμnν να υπnρετrΊσω εις 

Αθnαίνου επί τετραετίαν· αντί τούτου μετετέθnν από το πρώτο έτος ούτε δε μου 

εδόθn n ευκαιρία επιλογrΊς θέσεως εις πν να μετατεθώ. 

Ίσως οικονομικοί ανάγκαι τnς κοινότnτος Αθnαίνου να υπαγόρευσαν τnν μετάθεσίν 

μου· δεν ελrΊΦθnσαν όμως ποσώς υπ· όψιν εμού του μετατιθεμένου διδασκάλου. 

Υπnρετώ τnν Παιδείαν τnς Κύπρου επί 33 έτn και είμαι διευθυντrΊς πρώτnς τάξεως επί 
πενταετίαν. 

Άλλοι διευθυντές μόλις προαχθέντες διωρίσθnσαν εις θέσεις καλυτέραc; από εμέ, ο 
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οποίος διωρίσθnν εις απομεμακρυσμένnν και σχεδόν δευτέρας τάξεως. Εις τι έπται

σα δια να υποστώ τnν προσβολrΊν αυτrΊν και τον εξευτελισμόν; 

Η παιδεία μας στnpίζετω επί του εμψύχου υλικού τnς. Με nofaν διάθεσιν να εργασθn 

έν στέλεχος τnς παιδείας το οποίον θεωρεί τον εαυτόν τοιυ ως μn τυγχάνον δικαί

ας μεταχειρίσεως; Έχω δύο τέκνα εις το Παγκύπριον Γυμνάσιον. ο υιός μου Ανδρέας 

Αθαν. Πέτσας επί τρία έτn είναι πρώτος τnς τάξεως και παίρνει το Πούλλειον βρα

βείον. Εις τούτο βεβαίως συντείνει και n πατρικrΊ μου συμβολrΊ. 

Θερμώς παρακαλώ Υμάς, Έντιμοι Κύριοι, όπως αναθεωρrΊσετε τnν απόφασιν Υμών 

και με διορίσετε εις μίαν θέσιν τιμnτικrΊν και πλnσιεστέραν προς τnν κατοικίαν n 
οποία είναι εις Αγίους Ομολογnτάς, δια να δύναμαι να επισκέπτωμαι ενίοτε τnν οικο

γένειάν μου. 

Μετά εκτιμrΊσεως 

Αθανάσιος Πέτσας 

ΔιευθυντrΊς Αρρεναγωγείου Αθnαίνου 

Σnμ: Απάντnσις: ΕλrΊφθn n επιστολrΊ σας nμερ. 15.5.1958 προς τον Πρόεδρο και τα 
μέλn του Ελλnνικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Ενετάλnν να σας πλnροφορrΊσω ότι 

το ζrΊτnμα σας τελεί υπό συμπαθrΊ μελέτnν. 

The office of the District Medical Office Nicosia 

23.12.1959 

Ι the undersigned Dr Theod. Symeonides District Medical Officer Nicosia do herebγ 
Certify that Ι haνe eχamined Mr Athanasios Petsas and Ι haνe found him to phγsicallγ 
and mentally healthy that he is not suffering from contagious or infections disease, 
and Ι am of the opinion that he is fit. 

District Medical Officer 



Εν Άσσια τn 24n ΜαΤου 1961 

Έντιμε Κύριε. 
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Έντιμον Διευθυντιi τnc; Παιδείας Λευκωσία 

Πλnροφορούμαι, ότι πρόκειται να κενωθιi n θέσις Διευθυντού σχολείου Αγίων 
Ομολογnτών. Είμαι κάτοικος Αγίων Ομολογnτών και παρακαλώ όπωc; θεωρnθώ ωc; 

υποψιiφιοc; ειc; τnν θέσιν αυτιiν. Ο διορισμός ούτος θα ιiτο πολύ εξυπnρετικόc; δι' 

εμέ, ωc; οικογενειάρχnν, έχοντα δύο τέκνα στο Παγκύπριον Γυμνάσιον. 

Παρακαλώ, σnμειώσατε ότι είμαι ευχαριστnμένοc; ειc; τnν παρούσαν θέσιν μου ειc; 

Άσσιαν. Μόνον ειc; περίπτωσn διορισμού μου ειc; Αγίους Ομολογnτάc; θα εδεχόμnν 

μετάθεσιν από Άσσιαν. 

Μετ' εξαιρέτου τιμιic; 

Αθανάσιος Πέτσας 

Διευθυντιic; Σχολείου Άσσιαc; 

Λευκωσία 27.8.1963 

Κύριον 

Αθανάσιον Πέτσαν. Διευθυντιiν 

Σχολείου Άσσιαc; 

Πλnροφορείσθε ότι μετατίθεσθε από Άσσιαν ειc; Στρόβολον Α' ωc; Διευθυντιic; Α' από 

1.9.1962. 

Γραφείον Παιδείας 

Γραφείον Παιδείας 

Λευκωσία 26 lουνίου 1967 
Αθανάσιος Πέτσας Διευθυντιic; Α' τάξεως 

Ημερομnνία Γεννιiσεωc; 10.11.1907 
Ημερομnνία Αφυπnρετιiσεωc; 30.11.1967 
Επιλογιi Σύνταξις και φιλοδώρnμα 

Ημερομnνία Α' Διορισμού 1.9.1926 
Σύνολον ετών υπnρεσίαc; μέχρι 30.11.1967 
ότε αφυπnρετεί 41 και 3 μιiνεc; 
Υπουργείο Παιδείας 

27 Νοεμβρίου 1967 

κ. κωφού 
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Κύριον Αθανάσιον Πέτσαν 

Διευθυντιiν Δnμοτικού Σχολείου 

Α' είς Στpόβολον Α' 
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Επιθυμώ να σας πλnροφοριiσω ότι συμφώνως προς τον εν ισχύι Νόμον αφυπnρετεί

τε τnν 3Οnν Νοεμβρίου 1967 λόγω ορίου nλικίας. Γίνονται διευθετιiσεις περί κατα
βολιiς εις υμάς του Φιλοδωριiματος και τnς συντάξεως σας. 

Επί τn ευκαιρία επιθυμώ να εκφράσω προς υμάς τος θερμός μου ευχαριστίας δια τnν 

πολύτιμον συμβολιiν σας εις τnν ανύψωσιν τnς στάθμnς τnς Ελλnνικιiς εν τπ νιiσω 

εκπαιδεύσεως και τnν βαθείαν εκτίμnσιν nμών προς το έργο σας. 

Α. Κούρος 

Τμnματάρχnς Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως 

ο κ. Αθανάσιος Πέτσας καθ' όλnν τnν διάρκειαν τnς υπnρεσίας υπr'iρξε συνεργάσιμος 

μεταξύ των συναδέλφων του και ουδέποτε έδωσε αφορμιiν παραπόνων. Μα και τις 

Αρχές εκτιμούσε αν και τον είχαν αδικnσει εις τος μεταθέσεις. Το σχολ. έτος 1958-
59 τον είχαν διορίσει Διευθυντιiν Α' στο Αρρεναγωγείο Αθnαίνου, ύστερα από 

συμπλnρωσιν ενός έτους υππρεσίας τον μετέθεσαν εις Κόρνον, θέσιν σχεδόν δευ

τέρας τάξεως. Με όλnν τnν πικρίαν και απογοιiτευσιν που δοκίμασε γράφει επιστο

λιi nμερ. 15 Ιουνίου και εκθέτει ένα προς ένα τα επιχειρnματά του και αναμένει δικαί
ωσn που ιiλθε πολύ σύντομα. 

ο κ. Αθανάσιος Πέτσας μετά τnν αφυπnρέτnσίν του ειργάσθn με σύμβασιν εις τα 

δnμοτικά σχολεία και σ' άλλες θέσεις δnμοσίου και ιδιωτικού τομέα: 

1. Σχολείο Αγίου Δομετίου Γ με διευθυντιiν τον Α. Βορκάν 2 μnνες 

Γενάρn και Φεβράρn 1968 

2. Σχολείο Λακατάμιας με Διευθυντn τον Κιτρομnλίδnν 

3. Κοινωνικές Ασφαλίσεις για 6 μιiνες Ε1 τnν nμέραν 

4. Έξω Μετόχι με διευθυντr'iν το Θεμιστοκλιi Κανικλίδnν 

5. Λύσn με διευθυντιi τον Ιωνά 1 μιiνα 

6. Τράχωνα με διευθυντn τον Πολυδώρου 2 μnνες 

7. Άσσια με διευθυντιi τον Τροκκούδn 3 μnνες 

8. Βιβλιοπωλείο Hellenic 6 μιiνες Ε 1 τnν nμέρα 

9. Δίκωμον Α' 19.10.1970-20 Δεκεμβρίου 1970 Διευθ. Σάββας Παπανδρέου 

10. Γ' Σχολείο Αραδίππου 3.4.1970- 12.6.1970 Διευθ. Μαρία Αναστασίου 

11. Δnμ. Σχολ. Λυθροδόντα2.3.1971 - 10.4.1971 Διευθ. Χ"Θεοδοσίου 
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12. Για παρατnρr'\σειc; επί τnc; τροχαίας. Έκαμαν ειδικά μαθr'\ματα σ· όσους απετάθn
σαν να συμμετάσχουν. Ανάμεσα τους και ο κ. Αθανάσιος. 

Όλοι έπpεnε να επισκέπτονται τις νύκτες που ιiσαν συγκεντρωμένα όλα τα μέλn τnc; 

οικογένειας. Εγέμιζαν για κάθε ένα μέλος τnc; οικογένειας. Εργασία συνεχιic; αλλά 

κουραστικιi και εξαντλnτικιi. Περιγραφr'\ εκάστου μέλους: Ονοματεπώνυμον nλικία, 

απασχόλnσn αμοιβιi και άλλα. Ο Αθανάσιος ειργάσθn πολύ λίγο χρόνο και το 1973 
εγκατέλειψε κάθε απασχόλnσn. 

Έτn υπnρεσίαc; και θέσεις που πέρασε ο κ. Αθανάσιος: 

1926-27 Απλίκι 

1927-33 Αθnαίνου 

1935-40 Μαραθόβουνοc; 

1940-44 'Αγιοc; Ανδρόνικος 

1944-48 Λευκόνοικον, Βοnθόc; Διευθυντιic; 

1948-51 Λιμνιά, Διευθυντιic; Β 

1951-1954 Κώμα του Γιαλού, Διευθυντιic; Β' 

1954-55 Διευθυντιic; Β'. Τράχωναc; 

1955-58 Διευθυντr'ιc; Α'. Τράχωναc; 

1958-59 Αθnαίνου, Διευθυντr'\c; Α' 

1959-62 'Ασσια, Διευθυντιic; Α' 

1962-67 Στρόβολοc; Α'. Διευθυντιic; Α' 

Ο κ. Αθανάσιος Πέτσας καθ' όλn τnν περίοδον τnc; υπnρεσίαc; υπιiρξε συνεργάσιμος 

μεταξύ των συναδέλφων του και ουδέποτε έδωσε αφορμιiν παραπόνων. 

Μα και τις εκπαιδευτικές Αρχές εκτιμούσε πάντοτε αν και τον είχαν αδικιiσει στις 

μεταθέσεις. Το σχολ. έτος 1958-59 τον είχαν διορίσει διευθυντnν Α' στο 

Αρρεναγωγείο Αθnαίνου στο επόμενο σχολ. έτος 1959-60 τον μετέθεσαν εις Κόρνον, 
θέσιν σχεδόν Β' τάξεως. Με όλnν τnν απογοιiτευσιν και πικρίαν που δοκίμασε για τnν 

αδικίαν που του έγινε γράφει επιστολιi προς τον Πρόεδρο και τα λοιπά Μέλn του 

Εκπαιδευτικού Συμβουλίου με nμερ. 15.6.1950 και εκθέτει με λεπτότπτα και εκτίμπ
σn τα επιχειριiματά του ένα προς ένα και αναμένει δικαίωσn που χωρίς καθυστέρn

σπ ιiλθε. 

Κατά τnν τελικιi αξιολόγnσn τnc; υπnρεσίαc; του δεν λιiΦθnκε υπ' όψιν ότι πολύ ενω

ρίς προriχθn ο κ. Αθανάσιος εις τnν Γ' τάξιν των διδασκάλων. 
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Στο Λευκόνοικον διωρίσθn τότε ως Βοnθός Διευθυντnς όπου υππρέτnσε 4 χρόνια. 
Έπρεπε να προστεθούν εως 4 χρόνια διευθυντn Β' τουλάχιστον. 

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΛΟΙ Οτι 

Η Δ/νις Ελπινίκn Αθαν. Πέτσα εκ Λευκωσίας Κύπρου, εγγραφείσα εις τους πρωτοετείς 

φοιτnτάς τnς Νομικnς Σχολnς τn 16.11.1964 υπ' αύξοντα αριθμόν μπτρώου 94 δια το 
Παν. έτος 1964-65, τυγχάνει τριτοετnς φοιτnτρια Πανεπ. έτους 1966-67 και διανύει 
νυν το έτος τούτο εν τn ειρnμένn Σχολn. Υπέστn επιτυχώς τnν πρώτnν και δευτέραν 

τμnματικnν εξέτασιν. Η φοίτnσις εν τn Νομικn Σχολιl είναι τετραετnς. 

Εν Αθιlναις τn 12.12.1966 

ο Πρύτανις 

Η Ελπινίκn μετά τn συμπλnρωσn των σπουδών τnς στnν Αθnνα επέστρεψε στnν 

Κύπρο, έκαμε ειδικές μελέτες στπ Νομικn και απέκτnσε Master. ΠροσλιlΦθnκε στn 
Δnμόσια Υπnρεσία και ανnλθε σε υψnλές θέσεις και τελευταία διορίσθnκε Πρόεδρος 

του Διοικnτικού Συμβουλίου του Ατι σε αντικατάστασn τnς κ. Λένιας Σαμουnλ που 

αφυπnρέτnσε. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΗΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΠΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΛΟΙ Οτι 

ο Ανδρέας Αθαν. Πέτσας εκ Λευκωσίας Κύπρου, έτοc; γεννnσεως 1944, ενεγpάφn εις 
τους φοιτnτάς τnς Ιατρικnς Σχολιlς τn 22.10.1962 υπό αύξοντα αριθμό μnτρώου 
12155 δια το Παν. έτος 1962-63 ως πρωτοετnς Φοιτnτnς τnς Ιατρικr'iς. 

Ανενέωσε τnν εγγραφnν αυτού δια τα έτn 1963-64, 1964-65, 1965-66 και 1966-67 
ως πεμπτοετnς. Η φοίτnσις εν τn ιατρικn Σχολιl είναι εξαετnς. 

Εν Αθιlναις 5.12.1966 

Ο Γενικός Γραμματέας 

Ο κ. Αθανάσιος Πέτσας δεν υπr'ιρξε μόνο ένας εξαίρετος εκπαιδευτικός, αλλά και 

ένας στοργικός σύζυγος και ένας αξιαγάπnτος πατέρας. 

Νυμφεύθnκε τn Γαλάτεια Α. Παπαγαβριιlλ το 1942 έλκουσα και αυτr'i τnν καταγωγn 
από τnν Κυθρέα και εγκαταστάθnκαν εις ιδιόκτnτον κατοικίαν εις Αγίους 

Ομολογnτάς. 
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Έκτοτε πέρασαν ένα αρμονικό συζυγικό βίο που θα τον ζnλευε και το πλέον αρμο

νικό ζευγάρι. 

Απέκτnσαν δύο τέκνα, τον Ανδρέα και τnν Ελπινίκn. Έδωσαν και στα δυο χριστιανι

κrΊ ανατροφn και πλούσια μόρφωσn. 

Φοίτnσαν και τα δύο στο Παγκύπριο Γυμνάσιον και σ· όλες τις σχολικές χρονιές nσαν 

μεταξύ των αρίστων μαθnτών. 

Μετά τnν αποπεράτωσn των γυμνασιακών τους σπουδών ο μεν Ανδρέας έκαμε 

εγγραφn στnν ιατρικn Σχολn Αθnνών, n δε Ελπινίκn στn Νομικn Σχολn Αθnνών. Η 
ιατρικn Σχολrl απαιτούσε εξαετn φοίτnσn n δε Νομικn Σχολn απαιτούσε τετραετn 
φοίτnσn. 

Ο Ανδρέας μετά τn συμπλrlρωσn των σπουδών του στnν Αθnνα μετέβn στις 

Ηνωμένες Πολιτείες τnc; Αμερικnc; για ειδίκευσn στnν καρδιολογία, όπου φοίτnσε 4 
χρόνια στο Πανεπιστnμιο Βαλτιμόρnς και 2 στο Πανεπιστnμιο Μαϊάμι τnc; Φλώριδαc;. 
Μετά από 6 έτn ειδίκευσnc; στnν καρδιολογία επέστρεψε στnν Κύπρο ως ένας άρι
στος καρδιολόγος και μαζί με τους δυο άλλους καρδιολόγους, Αντωνόπουλο και 

Αναστασιάδn, ίδρυσαν στn Λευκωσία το Καρδιολογικό Διαγνωστικό Κέντρο και εξό

πλισαν τούτο με τα πλέον σύγχρονα μnχανnματα. 

Μετά τnν αναχώρnσn του Ανδρέα για σπουδές στnν Αμερικn n Ελπινίκn παρέμεινε 
μόνn και οι γονείς τnc; απεφάσισαν να μεταβεί n Γαλάτεια να τn συντροφεύει και να 
τnν περιποιείται. 

Η Γαλάτεια και στις προnγούμενεc; χρονιές επισκεπτόταν τα τέκνα τnc; στnν Αθnνα 

αλλά για σύντομες χρονικές περιόδους και επέστρεφε στn Λευκωσία. Αυτn τnν 

τελευταία χρονιά των σπουδών τnc; θυγατέρας τnc; π παραμονn τπc; στπν Αθnνα θα 

αρχίσει τον Απρίλιο του 1968 και θα λrΊξει τον Απρίλιο του 1969. 

Οι γονείς χάριν των τέκνων δεν υπολογίζουν ταλαιπωρίες όσο δύσκολες και αν 

παρουσιάζονται. 

Χρισrόδουfiος Πέrσας 




