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Επικήδειος Βαρνάβα
Παπαναστασίου

Με τη ψυχή πλημμυρισμένη από ανείπωτη
θλίψη και αισθήματα ηόνου και οδύνης μα
ζευη']καμe σι)μερα στον ιερό τούτο χώρο

συγγενείς, yνωστοί και φίλοι, για να αποτί
σουμε τον ύστατο φόρο τιμής στο σεπτό σκή

νωμά σου και να σε προπέμψουμε στην

παντοτεινή και μόνιμη κατοικία σου αξέχα
στε Βαρνάβα.
Είναι μεγάλη η θλίψη των αγαπημένων
σου συγγενών που χάνουν τρν προστάτη
και καλό τους σύμβουλο, αλλά μεγάλη και η

οδύνη των συγχωριανών και άλλων γνω
στών σου που σήμερα χάνουν το πρόσωπο
που σ' όλους κάποια βοήθεια πρόσφερε είτε
κοινωνικιi είτε οικονομn<ιi είτε ηθική.
Γόνος μιας aρχοντικής οικογένειας του
Παλαικύθρου διακρινόσουν από μικράς
ηλικίας για την δραστηριότητα και το πάθος

για χρόνια υπηρετούσες σαν γραμματέας

και συνέτεινες να ανέλθει σε ζηλευτά οικο:
νομικά επίπεδα.
Για κάθε κοινωφελές έργο της κοινότητας
ήσουν ο εμπνευστής και πρωτεργάτης: Σ'
εσέ οψι::iλεται ο εμπλοιηισμός της εκκλησί·

ας Πσλαικύθρου με εικονοστάσιο; με εικό·
νες και άλλα χρειώδη. Εσύ φρόντισες για
την εξεύρεση χώρου ως ανέγερση του νέοv
κοιμητηρίου Πσλαικόθρου, sσό πρωτοστά·
τησες για την καταακεuή αρδευτιι<ών κοι τό
σων άλλων κοινωφελών έργων στην ι<οινό
τητά σου.

Υπηρέτησες την εκκλησία του χωριού ως
εκι<λησtαατικός επίτροπος από της νεαρός
σου ηλικίας μέχρι και της τελευταίας σου
πνοής.

σου για γνώσεις και μόρφωση.

Μεγάλη η προσφορά σου και στην γεωρ
γική ανέλιξη της κοιvότητας.

Ευτύχησες να πάρεις από την οικογένειά
σου λαμπρήν ανατροφή και από νωρίς γα
λουχήθφ<ες στα νάματα της θρησκείας και
της ηατρίδας. Ιδανικά που υπήρξαν aσά

Και στον Εθνικό τομέα πρόσφερες αρκε·
τά, όποτε οου διδόταν η ευκωρiα, χρησιμο
ποιώντας ως μέσο την έδρα, κυρlως δε κατά
τον απελευθερωτικό σγώνα της Ε. Ο.ΚΑ. το

λευτα θειlέλια πάνω στα οποία στήριξες ως
την τελΕυταία σου πνοή το είναι σου.

Παρά τις οικονομικές δυσκολίΕς που συ
νάντησΕς μικρός κατόρθωσες να πάρεις
Γυμνασιακή μόρφωση, πράγμα πολύ δύ
σκολο για ένα χωριατόπαιδο της εποχής
σου και μετά να μεταπηδήσεις στο διδασκα
λικό επάγγελμα.
Ως εκπαιδευτικός διακρινόσουν για το ζή
λο στο επάγγελμά σου και για τις προσπά
θειες που. κατέβαλλες να δώσεις στην κοι·
νωνία νέους με ήθος και μόρφωση αλλά κυ·
ρίως γαλουχημένους με τα Εθνικά και Θρη·
σκευτικά ιδεώδη. Και το κατάφερΕς.
Η όλη σου ζωή ήταν γεμάτη δράση και
περιοριζόταν μόνο στα
επαγγελματικά και οικογενειακά σου πλαί
σια αλλά ξάνοιγε και αγκάλιαζε όλη την
κοινότητα γενικώτερα.
κίνηση που δεν

Υπήρξες ο ιδρυτής και στυλοβάτης του
συνεργατισμού στο χωριό μciς. Με ενέργειες
σου, όταν ο συνεργατισμός ήταν ακόμη
άγνωστος στην Κύπρο, φρόντισες και ίδρυ
σες τη Συνεργατική Παλαικύθρου την οποία

55·59 ως υπεόθυνος της Π.Ε.Κ.Α. Παλαικύ
θρου. Η όλη σου ζωή και πολιτεία ήταν μια
συνεχής 6ράση και rrροσφορά.
Ευ'Ι'Uχησες να έχεις σαν σuντροψο στη

ζωή σοu εξίοου δραστήρια και από aρχοντι
κή οικοyέ\ιeια την Ελένη Χ' ' Μιχαήλ και να
aποτελέσετε μαζί πρότutιο αγαπημένων συ·
ζύγων και γονιών και vα δώσeτe ατα παιδιά
σας μια άρτια ανατροφή και πλο6σια μόρ·
φωση. Δώσατε σ' όλα σας τα παιδιά τeτοιαv
αγωγή και μόρφωση ώστε· καταξ!ωθήκατε

να τσ δeiτe να κστέχοuv σήμερα αξιοζήλευ·
τες θ.έσεις στην κοινωνία. Εuτυχflσατε vα
aποκαταστήσετε τα παιδιά σας με εξαιρετι·
κούς συντρόψοuς και va χαρεlτε τη θαλπω
ρή των εγγονών σας.

Αξέχαστε Βαρνάβα. Σεβαστέ Δάσκαλε,
παρ' όλες ης δραστηριότητες και ευτυχίες
σου, παρ' όλη την κοινωνική, εκπαιδευτική
και άλλες σου προσφορές, πέρασες και αρ
κετές φουρτούνες στη ζωή σου, που τις αν·
τιμετώπισες όμως με σθένος και αξιοπρέ·
ΠΕι Ο.

Η μεγαλύτερη όμως και χειρότερη δοκt·
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μασία σου, ήταν η ανεπιτυχής και αρ.κετά
ριψοκίνδυνη απόπειρά σου να δραπε_τευσεις
από τον τουρκικό κλοιό που βρωι<οταν το
χωριό σου όταν κατελήφΘη από τους Τούρ
κους, ύστερα ο εγκλωβισμός σου στη Βώνη
και το χειρότερο η βίαιη εκρίζωοιΊ oou απδ
τη γη των γονιών και προγόνων σου.
Αυτός ο ξεριζωμός είναι το μεγαλύτερο
πλήγμα που υπέστεις στη ζι::ή σου και τώ~α
φεύγεις με τον καϋμό γιατί οεν θα αναπαυε
σαι στα ιερά χώματα του αγαπημένου σου
ΠαλαικύΘρου. Να είσαι όμως βέβαιος πως
οι συγγενείς και συγχωριανοί σου σύντομα

θα μεταφέρουν και θάψουν τα κόι,καλά σου
δiπλα στους τάφους των γον;ών, των προγ6νων κω των άλλων ουγγενιi.Ιν σου.
Αείμνηστε Βαρνάβα μας φεύγεις. Πάντα
6·ιως θα σ' έχουμε σαν υπόδειγμα εργατι

κ~ύ, φιλοπρόοδου, δραστήριου αvδpός και
καλοί> οηωγενειάρχου

Κοιμιiσου ήσυχα, αξέχαστε νεκρέ, τον
ύπνο των δηφίων. Αιωνία του η μνήμη.

Ανδρl:ας Σ. Παπαβαρνάβας

24.5.1985

