
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 12 

ο δάσκαλος Ανδρέας παπαβαρνάβας 

Τnς Ανθιiς Πέτσα - Σα{3{3ίδου 

« .... Ας διaτnρnσουμε τις aξίες, τις παραδόσεις, τα έθιμά μας. Ας συνεχίσουμε να 

συναντιόμαστε οι χωριανοί, οι γείτονες, οι φίλοι. Ας μνnμονεύουμε aυτούς που aγω

νίστnκaν για μας και έφυγαν, αυτούς που δnμιούργnααν ό,τι χάσαμε αλλά και ό,τι 

είμαστε, αυτούς που δnμιούργnσαν εμάς. Ας τιμούμε αυτους που εργάστnκαν για 

ένα καλύτερο αύριο του τόπου μας. Ας συντnρούμε τn μνnμn και ταν ποθο για επι

στροφn. Ας μετατρέψουμε τnν ψυχικn πενία μας σε πλούτο με τnν άσβnατn μνnμn 

των πατρίδων, με τn συνέχισn τnς παράδοσnς, των nθών και των εθίμων ... » τόνισε 
στnν εισαγωγικn ομιλία τnς n Πρόεδρος του Ομίλου κα Θεοδώρα Κναn, στις 24 Μaϊ
ου 2006, όταν a Όμιλος Γυναικών Περιοχnς Κυθρέας, συνεχίζοντας το θεσμό που 
καθιέρωσε για πάνω από μιά δεκαετία, τίμnσε για τnν πολυσχιδrl δράσn του τον 

Παλαικυθρίτn δάσκαλο Ανδρέα Πaπαβαρνάβα. 

Η εκδrlλωσn έγινε στο Laiki Sparting Club με τn συμμετοχn συγχωριανών, Φίλων και 
εκτιμnτών του έργου που ο Όμιλος επιτελεί. Η επιτυχία των εκδnλώσεων αυτών 

θα πρέπει να εκλnΦθεί ως επιβεβαίωσn τnς αποδοχnς του έργου του Ομίλου. 

Η έναρξn τnς εκδrlλωσnς άρχισε, όπως πάντα, με κaλωσόρισμα/εισaγωγικn ομιλία 

aπό τnν Πρόεδρο του Ομίλου κα Θεοδώρα Κναn n οποία μεταξύ άλλων, ανέφερε 

πως « ... ο κάθε κάτοικος τnς περιοχnς Κυθρέας προσέφερε και προσφέρει στον τόπο 

του ανάλογα με τις δυνάμεις του. Κανένας δεν υστέρnaε. Μερικοί όμως ξεχώρισαν 

σε κάτι. Ο Όμιλός μας προσπαθεί να εντοπίσει και να τιμnσει aυτούς που ξεχώρισαν. 

τίμnσε τους ιερείς του, τίμnσε τους δασκάλους και τις δασκάλες του. Σnμερα τιμά 

τον άνθρωπο, τον καλό Χριστιανό, το δάσκαλο, το συγγραφέα, το σύμβουλο, τον 

αγωνιστn, τον ακούραστο Παλαικυθρίτn Ανδρέα παπαβαρνάβα για τnν υπnρέτnσn 

και διαφώτισn του τόπου του. Κςιτέχοντας τnν αρετn, αντιςιτάθnκε στnν κακότnτα, 

στnν αδικία, στn βία, στο μίσος, στn χυδαιότnτα». 

Στn συνέχεια n εκπαιδευτικός και συγχωριανn του κου Παπαβαρνάβα κα Αντρούλλα 
Φωτιάδου ξεδίnλωαε σε γενικές γραμμές τn ζωn, τn δράσn και το έργο του: 

«Ο Αντρέας παπαβαρνάβας κατάγεται από ποtιυμεtιn, αγροτικn οικογένεια. Γεννn
θnκε στο Παflαίκυθρο στις 711/1924. Φοίτnσε στο Δnμοτικό Σχοtιείο Παflαικύθρου και 
αργότερα στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. τα χρόνια 1944-46 φοιτά στο Διδασκαtιικό Koflέ· 
γιο Μόρφου. 

Εργάαrnκε σε πoflflά σχοflεία τnς Κύπρου ακόμn και σε αρκετά τnς Επαρχίας Πάφου. 

Πoflflές μεταθέσεις έγιναν προφανώς για τnν εθνικιΊ του δράαn. Είχε υπογράψει τόσο 
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το Ενωτικό Δπμοψήφιομα τπς 15πς Ιανουαρίου 1950 όσο και rις Δέflrους του Δπμο
ψπφίσματος Παflαικυθριτών. Τότε τιμωρπτικά μεrατέθπκε. 

Το 1963-65 παρακοflούθπσε με υποτροφία Παιδαγωγικά μαθήματα στο Πανεπιστήμιο 
Αθπνών. 

γππρέτπσε τπν παιδεία για 43 χρόνια. Άνθρωπος δραστήριος οργάνωσε κατπχπτικά 
σχοflεία, δίδαξε σ' αυτά. ίδρυσε νυκτερινά επιμορφωτικά κέντρα, δπμιούργπσε 

nnούσια δανειστική βιβflιοθήκπ στο χωριό του. 

Έγραψε διάφορα εκπαιδευτικά εγχειρίδια για μαθπτές και εξέδωσε το βιβnίο «Κοινω

νιογράφπμα Παflαικύθρου» για τπν ιστορία του χωριού από το 1800 π.Χ.-1974. 

Σε συνεργασία με τον αιδεσιμότατο 

Παπαπαναγιώτπ Χρισrοδούflου εξέ

δωσε το βιβflίο «Παflαίκυθρο» με 

θέματα από τπν τραγωδία του 1974 
και αργότερα από το 1990 είναι συνυ
πεύθυνος για τπν έκδοσπ του εξαμπ

νιαίου περιοδικού «Εflεύθερο Παflαί
κυθρο». 

Νυμφεύτπκε τπν Αρετή Τομάζου. 

ακτινογράφο, από τίς Αράδες και 

απάκτπσε δύο κάρες, τπ Θεοδώρα και 

τπ Χόρια που μετά από τις ακαδπμαί~ 

κές σπουδές τους εργάζονται στπ 

Δπμόσια Υππρεσία. 

Άνθρωπος προοδευτικός, ενδιαφέρθπκε και για τα κοινά τπς κοινότπτας Παflαικύ

θρου. Ίδρυσε με άflfloυς τπν Α γροrική τοπική Ένωσπ «Οι Χύrροι Παflαικύθρου» που 

πρόσφερε πoflflά στπν αγροτική κοινωνία. 

Διετέflεσε επίτροπος τπς εκκnπσίας από το 1949 μέχρι το 1972. Εισήγπσή του ήταν 
π κατασκευή του ξυflόγflυπτου εικονοστασίου. έργο του Κυθρεώτπ ξυflογflύπτπ αεί

μνπστου Κώστα Ταflιαδώρου. 

Με τπν έναρξπ του απεflευθερωτικού αγώνα τπς Ε.Ο.Κ.Α μυείται στπν οργάνωσπ και 
εργάζεται για τπν απεnευθέρωσπ του νπσιού. Συflflαμβάνεται από τους Ά wnους 

στις 2 Οκτωβρίου 1956, κακοποιείται, ταflαιπωρείται και στις 19"Οκτωβρίου μεταφέ
ρεται στο φρούριο Κερύνειας και μετά στα κρατπτιiρια Πύflας. 

Τπν 1π Μαϊου 1964 του ανατίθεται π θέσπ του Διμοιρίτπ στις τάξεις του 331 Τάγμα
τος του τετάρτου Συγκροτιiματος τπς Εθνικιiς Φρουράς. 

Ιδρύει αργότερα το Θ. Ο./. Παναγίας Γαflακτούσπς Παflαικύθρου. Υπιiρξε μέflος του 
Διοικπτικού Συμβουflίου Ενώσεως Αγωνιστών Ε.Ο.Κ.Α 1955-59. 
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Βοιiθπσε στο να ανεγερθεί π προτομιi του Κυθρεώτπ ιiρωα τπς Ε.Ο.Κ.Α Σπύρου 

Χατζπγιακουμιi. Μετά τπν εισβοflιi του 1974, στις 28 Αυγούστου 1975 μαζί με τον 
αείμνπστο Χριστόδουflο Πέτσα ίδρυσαν το σωματείο «Εflεύθερπ Κυθρέα» και εκflέγε

ται μέflος του Διοικπτικού Συμβουflίου του σωματείου. Ως γραμματέας πρόσφερε 

πoflflά στις διάφορες δραστπριότπτες του Σωματείου που είχαν σκοπό να προβάflουν 

το πρόβflπμα, να ενπμερώσουν ιi να διαμαρτυρπθούν. 

Στις 7 Οκτωβρίου 1995 ο κύριος Παπαβσρνάβας μαζί με τον αείμνπστο Χριστόδουflο 
Πέτσα ως εκπρόσωποι και εξουσιοδοτπμένοι 1401 κατοίκων τπς Κυθρέας και των περι
χώρων προσέφυγαν μέσω του δικπγορικού γραφείου ΤριανrαΦυflflίδπ στο Δικαστιiριο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, ζπτώνrας τπν άμεαπ επιστροΦιi όflων 

των κατοίκων στα σπίτια τους όσο και αποζπμιώαεις για τπ απώflεια εισοδπμάτων. 

Η δράσπ του κυρίου Παπαβαρνάβα συνεχίστπκε και συνέχίζεται ακόμπ με έκδοσπ 

των έξι τευχών «Η Μαύρπ Βίβflος• του π. Στυflιαγού, με τπν ίδρυσπ τοπικιiς Τράπε

ζας Αιμοδοσίας στπν Αγflανrζιά, τπν ίδρυσπ του Σωματείου «Εflεύθερο Παflαίκυθρο», 

τπν ίδρυσπ Συνεργατικού Ταμιευτπρίου Περιοχιiς Κυθρέας. των οποίων και προε

δρεύει. 

Επίσπς εκflέγεται Γραμματέας τπς επιrροπιiς «Ποflιτιστικιiς Κίνπαπς Περιοχιiς Κυθρέ

ας•, που στόχο έχει τπν προβοflιi και διατιiρπσπ τπς ποflιrιστικιiς, παράδοσπς τπς 

περιοχιiς. 

Άνθρωπος ακούραστος. υπομονετικός. πράος. γαflιiνιος. προοδευτικός και τίμιος. 

Αυτιi είναι π μορφιi του κυρίου Παπαβαρνάβα, τον οποίο τιμούμε σιiμερα." 

Φανερά συγκινnμένος ο κος Παπαβαρνάβας. αφού παρέλαβε τnν αναμνnστικri πλα

κέτα και ευχαρίστnσε τον Όμιλο για τnν απόφασri του να τον τιμnσει όπως και 

όλους όσους τον τίμnσαν με τnν παρουσία τους στnν εκδriλωσn, συνέχισε: 

"··· ο πρώτος διορισμός μου ιiτο στο οχοflείο Χρυσίδας, που τότε είχε 22- 24 μοθπ
τές. Δπflαδιi φεύγοντας από τπν ενrεκαμεflιi οικογένειά μου πιiγαινα σε μια κάπως 

μεγαflύτερπ οικογένεια. Έτσι τουflάχιστον ένιωθα. 

Από τπν πρώτπ μέρα τπς σταδιοδρομίας μου, τα πενrακάθαρα, έξυπνα και καflό

καρδα παιδιά τπς Χρυσίδας με δέκrπκαν με τόαπ αγάππ και αφοσίωσπ που με έκα

μαν να τα συμπαθιiσω, να τ' αγαπιiσω· και να τους συμπεριφέρουμαι σαν να ιiταν 

μικρότερό μου αδέfΙΦια. 

Δπμιουργιiθπκε μεταξύ μας μια αμφίδρομπ αγάππ, αflflπflοεπίδρασπ, aflflπfloδιδa

σκaflίa μπορώ να πω. Εγώ τους δίδασκα γνώσεις, εκείνα με δίδαξαν να αγαπιiαω 

πραγματικά το διδασκαflικό επάγγεflμα. Και το αγάππσα τόσο ποflύ, που το θεω

ρούσα όχι βιοποριστικό επάγγεflμα aflflά πραγματικό flειτούργπμα. Και πράγματι 
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είναι flειrούργπμα το διδασκαtιικό επόγvεtιμα, γιατί όvrας καθπμερινά με αυτές τις 

αγvές, αθώες ψυχές, ως ευσυνείδπτος άνθρωπος έχεις καθιΊκον, είσαι υπόχρεος να ' 
τις πtιάσεις, να τις χαtικεύσεις προς το καflύτερο. 

Κατά τπ μακρόχρονπ σταδιοδρομία μου ως δάσκαtιος φρόvrισα να προσφέρω στους 

μαθπτές μου όχι κυρίως πάρα πoflflές γνώσεις, αρκετές όμως για να μπορούν να 

αντιμετωπίζουν τις δυσκοtιίες που θα συναντούσαν στπ ζωιΊ τους, στπ σταδιοδρο

μία τους, να δοκιμάζουν, να ενεργούν. 

Φρόvrιζα περισσότερο να τους καfltιιεργfισω τπν αγάππ, το σεβασμό και τπν αtιtιπ

flοβοιΊθεισ προς τον πtιπσίον. Να είναι πθικοί, δίκαιοι, ειflικρινείς, Φιflότιμοι, εργατι

κοί και κυρίως να αγαπούν και να είναι πρόθυμοι να θυσιασθούν για τπν πατρίδα, τπ 

θρπσκεία, τπν οικογένεια. 

Τί γίνεται όμως με τπ μεγάtιπ εθνικιΊ αναποδιά! Με τπ μεγάflπ σπμερινιΊ εθνικιΊ συμ

φορά! 

το 1974 διαπράχθπκε σε βάρος του νπσιού μας ένα χωρίς πρπγούμενο έγκflπμα, στίγ
μα για τπν ανθρωπότπτα. Τώρα και 32 χρόνια οι εκκtιπσίες μας βεβπflώνοvrαι, τα σπί
τια μας ρπμάζούν, ο τόπος μας εποικίζεται από τους πμιβάρβαρους τπς Ανατοtιίας. 

Ο Πεvrαδάκτυtιος στενάζει κάτω από τπν μπότα του αιμοσταγιΊ Arrίflα. Αγερωχος 

όμως μας κοιτάζει επίμονα στα μάτια περιμένοντας να ταν δρασκεtιίσουμε και να 

ανοιζουμε τις πόρτες που οδπγούν στπν Κερύνεια, στπ Μόρφου, στα Βαρώσια, στον 

Απ. Ανδρέα, στπν Κυθρέα και τα περίχωρά τπς, στα σπίτια και τις εκκtιπσιές μας. 

Μα θα το κατορθώσουμε; Και βέβαια θα το κατορθώσουμε. Φτάνει να συνεχισθεί και 

εvrαrικοποιπθεί π ΕflflπνοχριστιανικιΊ και πθικιΊ διαπαιδαγώγπσπ των παιδιών και των 

νέων μας. Τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους γονείς, ως και π υπομο· 

νιΊ και επιμονιΊ του tιαού στο δίκαιο του αγώνα μας. Φτάνει να πρυτανεύσει π αγάππ 

και συνεργασία μεταξύ των αρχπγών των κομματων και των πρόσφατα εκflεγέvrων 

Βουtιευτών μας. 

Να υπάρξει αtιπθινιΊ αγάππ μεταξύ των Ιεραρχών μας και καθοflικιΊ αγάππ και συνερ

γασία του κυπριακού tιαού. και τότε να είστε βέβαιοι πως με τπ συνετιΊ και σώφρο

να ποflιτικιΊ του Προέδρου μας, τπν έvrαξιΊ μας στπν Ε. Ε. και τπν έμπρακrπ συμπα

ράστασπ τπς μπτέρας πατρίδας σύvrομα θα ξανακrυπιΊσουν οι για 32 χρόνια βουβές 
καμπάνες μας και θα μας υποδεχθούν να flειτουργπθούμε οι για 32 χρόνια αtιει
τούργπτες και ρπμαγμένες εκκtιπσιές μας. 

ΕυχιΊ και εtιπίδα όflων μας». 

Tnv εκδήλωση χρωμάτισαν με τn μουσικn και το τραγούδι τους μαθnτές και μαθn

τριες του Ελλnνικόύ Κολεγίου Μαυσικnς υπό τn διεύθυνση τnς κας Πίτσας Σnυριδάκn. 




