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ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
(Ο καταξ1ωμένος γενάρχης και άγωνιστής
του Παλαικύθρου)
Βιογραφικό σημεiωμα
Βαρνάβα Παπαναστασίου

Ο δάσκαλος Βαρνάβας Παπαναστασίου
γεννήθηκε στο Παλαiκυθρο στις 20 του Νιό
βρη το

1895.

Γονείς του ήταν ο Παπαvαστάσιος Πα
ηαβαρνάβας, γόνος Παλαικύθρου κι η Πα
ναγιώτα Αθανασίου από το Νέο Χωριό Κυ·
θρέας.

Τέλειωσε το Δημοτικό σχολεiο της κοινό
τητάς του και το έτος 1909 ενεγρόφηκε στο
Παγκύπρω Γυμνάσιο.

Το 1916 τέλΕιωσε το Παγκύπριο Διδα
οκαλείο και τον ίδιο χρόνο διωρίστηκε δά
οκαλος οτο

· Εξω Μετόχι.
' Εργι'χστηκε σε πολλά σχολεία της Μεσα
ορίας την · Αχνα, τα Λύμηια, το Πραστειό,
το Μαραθόβουνο, την Κοντί:α, Ι<αι στην
Ι<οινότητά του το Παλαiκυθρο ως και ένα

έτος το 1920-21 στην
Μακεδονίας.
το

· Ανω

Βροvτού της

Αφuπηρi:τησε ως Διευθυντής δάσκαλος
1951 σε ηλικία 55 ετών.

Παντρεύτηκε το 1928 την Ελένη Χ'' Μι

χαι'Jλ από το Παλαiκυθρο και απέκτησαν 6 ·
παιδιά ηου σπούδασαν στην Αθήνα (2 για
τροί, μια φιλόλογος, μια οδοντίατρος και
ένας γεωπόνοι;) και που αποκαταστάθηκαν
επαγγελματικά κω κοινωνικά.

Πέθανε ηλι)ρης ημερών σης 23 Μαίου
και κη&ύτηκε τηv επομtνrι στο Νέο"
Κοιμητήριο Λεuκωοίας από την εκκλησίαν
τωv Αγiων Κωvσταντiνου και Ελένης.

1985

Ανδρέας Παπαβαρvάβcτς

16.1.1986

(Εnι~<ι1δειος ηου ει<Φωvήθφ<ε από τοv Π. Στ. ση<;
Ι<Οψητήριο Νσιας).

Λευι<ωσiα

1985

24

Μαiου

1985

στο

vko

ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Μακαριώτατε,

όνα τοuτο δεν

Αναπόδραστη κι αναπόφευχτη η μοiρα

κι ο γιγαvτόμαχος δάσι<αλος L""""''-"-''-'L

·ου θανάτου στη χοϊκ1Ί ζωή ι<ι από τον κα

Παηαναστασiου.

να

· Εηεσε

ηλrιρης
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-- γεννήθηΙ<:ε σης 20 του Νιόβρη του 1895

· Jδρυσε το Συνεργαηι<:δ Παλαη<ίJΟρου,

στο Παλαiκυθρο - με ανηψαηκά συναι
σΟιiματα να πλημμυρίζουν την ψυχή του
στιc; ύστατες ώρeς της ζωιic; του: της ψυ
χικής ικανοηοίησηc;, γιατί σπούδασε τα
ηωδιά του (δυο γιατρούς, μια φιλόλογο,
μια οδοντίατρο ι<ι ένα γεωπόνο), που τα
είδε Ι< Ιόλας ν' αποΙωθίστανται επαγγελ

που στάθηκε ο πρώτος μοχλός κοινωvι

ματικά, επωτημονικά, κοινωνιι<ά, μα κι

Ι<ήc; προσφοράς όχι μονάχα οτο Παλαiιω
θρο, μα ι<ω σ' όλα τα χωριa της περΙΟΧJic;
Κυθρέας κι εκατοντάδες ήταν οι J<άτσηωι

της πeριοχής ποι.; ωφΕλήθηκαν από ·rην

παρουσ!α κω το λόγο του Συνεργατηωύ
Γlαλωκύθροι.; ποu οργάνωσε ΚΙ έστησε μ'
επιτυχία ο Βαρνάβας Παπαναοτασiου. Κι

ένα βαρύ ι<ι-ασήκωτο παρι'ιηοvο: το παρά

όταν ήρθε σε λίγο το πλr']ρωμα του

πονο που σημαδέυει ιωι σφραγίζει τουc;

νου κι ο λαδς μαι; ηι1ρε στα δύσκολα Ι<Ι

βηματισμούς και τους σχεδιασμούς κάθε

αγκουοεμi:να χρόνια του

ξεριζωμένου ουμηατριώ·rη: τ'

του τη μοiρα στα χέρια του, θέλοντας

ρωτο όραμα

ανεκπλή

-- ηου έντΕΙω χρόνια τώρα

την ίb:ο

50-55

ψηλώσει της λεuτεριάc; τον ι\λω στη μαπ:>

βαραίνει ης ψυχές και τις 1ωρδιέc; μας --

βρεχτη τούτη πατρίδα, ο Βαρνάβας Πυ

της επιοτροΦric; στις πατρογονικές εστίες

παναστασiου στάθηΙ<ε δiηλα στους αγω

κω τ' αγαπημένα χuJμcπα της σκλαβωμέ

vιατέc;, πρόμαχος της λεuτερι6.ς, μποivο"

νη<~ γης μας.

τας εηιι<εψαλric; του τοnΗωι)

ΚΙ η γης του Παλαίιωθρου είχε οργωθεί

της ΠΕΙ-\Α.

Ι<Ι είχε δεΟεi με την ψυχri ιωι το σώμα, το

Μα ει<εi που ο ομιλητi;c; ω

μόχΟο και το δάιφυ μα και το αίμα ω-ςόμα

ηροσωηικά, ηιο ένωνα, ιiταv στα

των ξεριζωμένων παιδιών της. Κι ένας

τα μετanελευΘερωτn<cι Ι<ι ειδii<ότερα ι,ιτιι

απ' τους άντρες που δi:ΟΙ1Ι'ε όσο ελι'ιχι

1959·--60, uταν συσηiοαμε τις_;
οργαvιiιοεΙl~ 1\υθρί::αι; ωυ

στοι με τη γης ·ιου r'1τcN ιο ο δάσι-ςuλοc;

Βαρνcιβας Παπανασταοίου που t<ηδεύου
με σήμeρα. Γιατί τα

600

οτρ~μματα που

ΕΔΜΑ
Σε ι<εivη τότε την

ε!χε αξ!Οηοιι'JΟΙ.ΞΙ 01 η CJΙ<λαβωμένη γη του
Παλαικύθρου ο ΒορvcΊβαc; Παπαναοτα
σiου, έχουν aξεδιάλυτη τη σψραγiδα του,

οτηρι6τητα που ο

χαραγμένη μ' αίμα, μόχτο κα1 δάιφυ.

φεσηβόλ, ης ηεριψερειαι<ές ηολιτισω<έ:c; ·

Μι: το Βαρνόβα Παπαναστασίου συv

δεθιΊκαμε όλοι οι t<άιοιι<ciΙ τηc; ηεριοχr)ς
της Κuθρi:ας μf' χiλιι.:c; δυο πτυχές κι εκ
φάvοειι; της δημόσιας

και το γνωρί

σαμε προλc'ιτη στους ιωωωνιιωύς Ι<Ι εθνι
ιωύς αγώνη;.

τερα του χρόνω του διδαοκαληωύ του

βίου, μ' ένα χρόνο στο · Εξω Μετόχι, iΞνα
στην · Αχνα, τέσσερα στα Λύμπια, τέσσε

ρα στην Κοντέα κι έξι ΟΊΟ Μαραθι'ιβουvο,

1920--21

ρειω<ές

τα

κι αγροτικές

σκόρπισε της παιδείας

1

τοιJς περιφερεια-

κούς αΟλητηωuς ογώvεc; η ου

και -

το σπουδαιότερο --- με το ΠΙ:'ριοδι- _

ι<6 το ηερ1ψερειακό που

ΠJ ΦΛΟ-,
ΓΑ, ο Βαρv<Ίβας Παηανασταοiου, οτίιθη-:
κι; ηρολc'ιτηι;,

ΔcΊσιωλοc; στο Παλαiκυθρο τα ηι:ρισσό

ενάι στα

αvέητυξε ·-- μι' ης

παριίJv ιωι 6οομi!-:

νοc ολ6ψυχα στη γιγαντιαία αvαδημιουρ- 1

γιΗ~ πορεία που ο

τότε.'···--

Μαζ"i ι~αι στrρνότερα vα προωθήσουμε f···--

εiτι από το βιΊμα Ί ης
εiτε μι: τι(;
επαφές με τους αρμ6διους υηοuργοίκ; τα
κωvοηκι1

ιωι

οηωvομη<ά nροβλι'Jματα

τα νάματα στα ελληνόπουλλα σ' ένα απ'

Cιχι μονάχα του Παλαiι<υθρου μα κι δλης

-ιο ωφιτιιωχώρω της Μακeδονiας ιωι

της rιεριοχής.

συγκειφψένα στην 'Λνω Βρδvτου, ηου

βρiσι~πω Ιωντά στα σύνορα με τη Βουλ
γαρiα.

Στ' αυηά μου ακcΊμα

οι ατω- '

στροφές_;, αποσηάοματα αηό ομιλ!ες τοu

tVκαι αναφορές τοu στις διάφορες επαφi:ς :
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μας με υπουργούς κι άλλους παράγοντες

για την προώθηση τους: Να κατασκευα- ·

· Ολη

τούτη τη φοβερι) εμπειρία τοu,

καθώς και τη δραματΙΙ<ότατη Ι<ι αφάντα

στοι)ν φράγματα στους ποταμούς Τεγγέ

στα οδονηρiι απόπειρα διαφυγής του απ'

λη ι<ι Αγλούτερη του Νιο Χωριοu, στην

το φοβι;ρό πουρκατόρω πούχαν εγι<ατα

τοποθεσία Κυρά-ΜηλοίJ του Παλαίιω

στήσει οι εισβολείς στο Παλαiκυθρο, θα

θρου, να aσφαλτοστρωθούν οι δρόμοι

μου την περιγράψει στα χρόνια του ξερι

Κυθρέας-ΠαλαικίJΘρου, να κατασκευα

ζωμού προφορικά, μα κι έγγραφα, με δε

στούν aντιδιαβρωτικά, αγροηκοί δρόμοι,

κάδες σελίδες τoLJ, όπου καθρεφτίζεται

να αξιοποιηθούν τα νερά του Πηδιά για

όλο το απόσι-αγμα του πόνου Ι<αι της πί
ιφας της ελληνικής ψυχής, και που περι

γεωργικούς σκοπούς κι άλλα.
Μα ήρθαν χρόνια δίσεχτα και μιiνες

λήφθηι<ον από τον ομιληηi qτη σειρά των

οργισμi:νοι, κι η Κυθρέα κι η περωχή της

πλήγηκε περιοσότερο απ' ·όλες τις άλλες

εκδόσεων του Μαύρη Βiβλος, Παλαίκυ
θρο !Ι και θα συμπερΙληφθούν σε μια από

περωχές της γης μας. Κι η Ι<αταπράσινη

· τις προσεχείς σεφi;ς αφηγηματικών του

κωμόπολη κι οι γύρω aνθούσες κοινότη

τες της να μεταβάλλεται σε γη του γόου,

εκδόσεων.
Μα κω στην rιροσφυγιά ακόμα ο Βαρ·

η)ς οδύνης, και της οιμωγής, σε κρανiοu

νάβας Παnαναστασiου

τόπο με τοuς

σκλαβωμένη γης μας. Μέ-λος του σωμα

300

vε1φούς κι. αγνοούμε

δεν ξέχασε τη

νούς της.

τείου Ελεύθερη Κοθρέα κcιι συνεργάτης

Τ ο δυναμη<ά αναπτυσσόμενο Παλαίκυ

τ' ομιiΙνuμοu περιοδΙκού, κράταγε

θρο θα πληρώσει τίμημα βαρύτατο στην

στη τη μνήμη της επιστροφr]ς στη σκλα

ιωτακτητική μανiα του επεχτατισμού της

βωμένη χιλιάκριβη γης μας. Στης γης μας

· Αγκυρας:

θα σφαγουν εν ψυχρώ στα ιω

που λεύτερη, σύντομα, μάλιστα, θα δεχτεί

μiνια αιχμάλωτοι οτρατιιi>τα; μας, θα κα

στα σπλάχνα της τα λείψανα όλα των
άξιων πω δ ιών της κω απ' τοος πρwτους

ταιφεοι;ργηθοίJν

17 άμαχοι

--οι πλείστοι

γυναικόπαιδα, βρέφη ιωι νήπια αι~όμα

--

στο σηiτι του Αντρέα Σοuηουρή, θα χτυ-

βάναυσα μέχρι Θανάτου ο σεβc'ιομι

μάλιστα τους γιγαντομξιχουc;

της,

τον

σκαπανέα της

• δάοκαλο

κα1

της, Βαρνάβα

ος λεβiτηc; της κωνc'ηητας Παηαγιιiψκης

ηου μια ολόι<ληρη πι;ρι

Παπαθανασίου, θα κορυφωθεί το όργιο

οχi1 σήμερα Ι<η6είJεΙ με .δc'ιιφυα οτα μάτια,.

των βιασμιiJν ι<;t άλλων ωμοτήτων, κι ο

με ης ψuχές φορησμl:vες αηό την ανεηα·

Βαρβνάβας Παπαναστασίου που θα στα

νάληπτη κι ακαταμάχητη αγωνισηκότητά

θεί ως τες ύστατες ώρες που λειτουργεί η
κοΙνότητα στο μετερίζι του χρicοuς, θα

του, την
του χαραχτr)pα του μα
προπαγrός το t]θος του το απαράμιλλο,

συρθεί αιχμάλωτος στη Βώνη για να γεu

τ' ομηρΗ<Ο.

τεi όλη την τραγική εμπειρία των ωμοπi
των, των δολοφονιών, κι όλων των άλ
λων εξευτελιστικών

μέτρων

από

τους

ηαμοι)ς κι αδίσταχτους εισβολείς σε βά
ρος του λαοu μας.

Δάσκαλε,

συναyωνκιτή, Βαρνά·

βα Παηαναστασiου, αιωνiα σου η μνήμη.
Λεω~ωσiα

24.5.85

