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ο κuθρεώτnς δάσκαλος Αθανάσιος Πέτσας 

τnς Ανθnς Πέtσα-Σαββίδου 

Γεννημένος στnν Κuθρέα το 1907 από γονείς τον 
Βωνιότη ΧατζnΠέτρο Χριστοδούλου Πέτσα από τn 

Βώνn και τn Χρuσιδιώτισσα Μuριάνθη Μιχαήλ Χατζnα

θανάσn. είναι το πρωτότοκο παιδί της οικογένειας με 

δύο αδελφές, τn Χρuσταλλένn Κωνσταντίνου και τη 

Γιασεμιά Ροδούλn και ένα αδελφό, τον Χριστόδοuλο 

Πέτσα. 

Πήγε Δημοτικό στο Σχολείο τnς Βώνης και ευτύχησε να 

έχει δάσκαλο τον Μιχαήλ Ανδρόνικο από την Κυθρέα. 

Φοίτnσε στο Παγκύnριο Γυμνάσιο και στη συνέχεια στο 

nαγκύπριο Διδασκαλείο από όπου πr'iρε με άριστα το 

πτυχίο του, το 1926. 

Τον ίδιο χρόνο. διορίστηκε στο Αnλίκι Ορεινr'iς. Υnnρέτnσε την πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση από τn θέσn του Δασκάλου. του Βοηθού Διευθυντr'i, Διευθυντή Γ'. Β' 

και Διευθυντή Α' από το 1926 μέχρι το 1967. Αποδεικνύοντας πως η «έδρα» δεν 
είναι επάγγελμα αλλά λειτούργημα, συνεχίζει και μετά την σΦυnnρέτnσn του να 

υnnρετείτην έδρα με όρεξη μέχρι και το 1971. 

Στη διδασκαλικr'i διαδρομή του των 45 χρόνων θα βρεθεί στο Απλfκι, τnν Αθηαf· 
νου, τον ΜαpαθόβοιJVο, τον Άγιο Ανδρόνικο Καpπασfας, το Λεuκόνοικο, τα 

Λιμνιά Αμμοχώστοu. την Κώμα του Γιαλού, τον Τράχωνα. τnν Αθnαfνου, τnν 

Άσσια. τον Στρόβολο, τn Λακατάμια, την Αραδfπnου, τον Λυθροδόντα, το Έξω 

Μετόχι. τον Τράχωνα. 

Ως Κυθρεώτnς νέος και ως δάσκαλος συμετείχε ενεργά στα κοινά τnς Κuθρέας 

με επίκεντρο τα πολιτιστικά δρώμενα στnν κωμόπολη. Υπήρξε μάλιστα ένας από 

τους ιδρυτές τnς eεατρικrΊς ομάδας των ενοριών Αγfας Μαρίνας και Χρυσiδας, 

συμμετέχοντας μάλιστα σε πρωταγωνιστικούς ρόλους. 

Ο Αθανάσιος, ο δικός μου θείος, ο Αθανάσnς, ο σεμνός και ταπεινός, δεν είναι 

μονάχα ένας εξαίρετος παιδαγωγός και εκπαιδευτικός αλλά και ένας σωστός 

οικογενειάρχης, στοργικός σύζυγος και aξιαγάπητος αδελφός, θείος, πατέρας και 

παππούς. 

Ένωσε τnν τύχn του το 1942 με την Γαλάτεια από τους Αγίους Ομολογητές, 
κόρη του Αριστείδη nαnαγαβριήλ από τnν Συρκανιά Κυθρέας και απέκτησαν δύο 

παιδιά, τον Ανδρέα και τnv κικr'i κουτοuρούσn. Από τότε μέχρι σr'iμερα, είναι ένα 


