
Κώστας Πέτρου 

Γεννικθκα ςτον Άγιο Δομζτιο ςτισ 25 Μαρτίου 1956. Παιδί πολφτεκνθσ 

οικογζνειασ, το ζκτο από τα εφτά παιδιά του Λάμπρου και τθσ Ελζνθσ 

Πζτρου που ευτφχθςαν να δουν τουσ τζςςερεισ γιοφσ και τισ τρεισ κόρεσ 

τουσ να ςπουδάηουν και το ςπίτι του οικοδόμου Λαμπρι να δϊςει ςτθν 

κοινωνία δφο χθμικοφσ, δφο γιατροφσ, δφο κακθγθτζσ και ζνα 

θλεκτρονικό. Μετά από το Δθμοτικό Σχολείο Αγίου Δομετίου, 

αποφοιτιςαμε όλοι από το Παγκφπριο Γυμνάςιο και ο κακζνασ πιραμε 

το δρόμο μασ για ςπουδζσ.  

Μετά τθν αποφοίτθςθ μου από το Παγκφπριο Γυμνάςιο, το 1974, 

υπθρζτθςα ςτθν Εκνικι Φρουρά ωσ καταδρομζασ, τα ςκλθρά χρόνια 

1974-76 και ςτθ ςυνζχεια ζφυγα για ςπουδζσ ςτθν Ακινα. Σποφδαςα 

ςτθν Οδοντιατρικι Σχολι του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν μζχρι το 1981.  

Επζςτρεψα αμζςωσ ςτθν Κφπρο και ςτον Άγιο Δομζτιο, όπου 

δθμιοφργθςα το ιατρείο μου και από τότε αςκϊ τθν οδοντιατρικι, 

παράλλθλα με τθν αδιάλειπτθ ανάμιξθ μου ςτα κοινά τθσ πόλθσ μασ. 

Όταν ζκρινα ότι θ ενεργότερθ δραςτθριοποίθςθ μου ςτα κοινά κα ιταν 

προσ όφελοσ των ανκρϊπων, των οργανωμζνων ςυνόλων και του 

Διμου του Αγίου Δομετίου διεκδίκθςα και πζτυχα εκλογι ςτο Δθμοτικό 

Συμβοφλιο τθν πενταετία 1997-2002. Στισ Δθμοτικζσ εκλογζσ του 2006 

κατιλκα ωσ Ανεξάρτθτοσ Υποψιφιοσ Διμαρχοσ και ζλαβα το τιμθτικό 

ποςοςτό του 42% των ζγκυρων ψιφων. Επίςθσ από το 1996 διετζλεςα 

μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ςωματείου ΕΝΑΔ Αγίου 

Δομετίου και από το 2005 μζχρι 2009 υπθρζτθςα το Σωματείο από τθ 

κζςθ του προζδρου. 

Κακϊσ ο Ιππόδρομοσ αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ ηωισ και τθσ 

επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του Αγίου Δομετίου, κεϊρθςα ορκό να 

αςχολθκϊ με τθ ςυγγραφι 3 ςχετικϊν βιβλίων ενϊ παράλλθλα 

δθμιοφργθςα το μοναδικό αρχείο Ιπποδρόμου ςτθν Κφπρο. Γι’ αυτι μου 

τθ δραςτθριότθτα βραβεφτθκα από τον Σφνδεςμο Ιδιοκτθτϊν 

Δρομϊνων Κππων.  

Θεωρϊ εαυτόν ευλογθμζνο για τθν οικογζνεια μου. Είμαι νυμφευμζνοσ 

με τθ Χριςτιάνα Π. Κλεάνκουσ και ζχουμε δφο παιδιά. Τον Λάμπρο, 26 

χρόνων, φοιτθτι κτθνιατρικισ και τθν Τηοφλια, 21 χρόνων, φοιτιτρια 

μακθματικϊν. 


