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Αύτοί πού φεύγ~uν 

ΠΑ Υ ΛΟΣ ΓιΩΡΓ ΑΛΛΗ 

Ό 23ΧροΥος Παύλας Γιωργαλλτι γόνος 

τών οί1<ΟΥενΕιων Στυλλη Γιωργαλλή και Παίι

λov 'Αμερικάνου άπό το Παλαί1<UΘΡO, γενν ή

θηΚΕ στό Παλαί1<UΘΡO στις 19 του Άπριλη 

το 1958. 
Φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο τού χω

ριού του κα, μετό: στό ΠαYKVπpιO Γυμνά

σ ι ο. 

bO Tav ήταν μ~ηί11ς τοϋ Γυμνασίou, ό

VΑΓKΔστηKE ,.ό 1974 να δωκόψε ι τΙς σπov

δές τo~, λόγω ό:οθενείας. Οί γονείς TOV, πα) 

πράγμαιι τον λάτρευαν και ήταν πρόθυμοι 

να θι.σιάσουν το κάθε ,.1 για -τήν καλή του 

ίιγεία, όμroως τον έστε ι λαν για θεραπεία 

ατήν 'Αγγλία . Μετα από 6 μηνών θειxmεία, 

έπέστρεψε έντελώς καλα για \'0: σννεχίσε ι 

τίς σπουδές του στό Γυμ νά'σ ι ο άπ' δπω ά

πεφοιτηοε κανονlκως ,ο 1976. 
Τόσο στο Δημοτικό όσο καΙ στό Γυμνά-

'Y1tO ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΒΑΡΝΑΒΑ 

010, ό άξέχαστος Παύλας ξεχώρ ιζε γ ια την 

έπιμέλειά τω, κυρίως δμως για τόν καλό 

τοο χαρο.Κϊήρα, τιιν d:μέρι'στη του άγιhτη 

προς όλους, τα:ις είιγενικούς τou τρόπους και 

την καλη καρδιά. 

Φίλος μέ όλους, λάμβανε μέρος σ' όλα ,ο: 

όμαδικα παιγνίδια ,ων φίλων και ΣVμμαθη

,ών ,ou, έκτός άπο ,ο: πoΛU ζωηρά: κα! t.
Π ΙKίVΔυνα. 

Οί.ιδέπο,ε να καταγγείλει 5, ι ,ον 'Πείρα

ξαν, δη ,ον κ,ύπησαν, πστέ vά: κσταγγελ

θCϊ όη κ,ύπησε, πείραξε η έ6λαψε συμπαίκτη 

,ου. Πάντα ησυχος, πράος, γελαΟϊΟς όμιλη

τικός. ErXE κάTl τό ξεχωριστό άπό ToVc; φί

λους κα ι συl!μαθητές του. 

Μετά τις Γυμνασια.κές του σπουδές μετέ6η 

στην Έλλάδα και ένεγράφη στό Κέντρο 'Α

νώτερης ΤΕχνικής 'Εκπαίδευσ η ς (Κ . Α.Τ.Ε.) 

στήν 'Αθήνα και παραKoλo~ησε 'Ηλεκτρο

λογία. Τέλειωσε τις σπovδές τou το 1980 
χρωστώντας ενα μάθημα. Τό Γενάρη τOV 

198 1 ξανσπηγαίνε ι στην 'Αθήνα γιά vά: δώ-

σΕΙ το μάθημα πού XpωστoVσε. Άλλοίμονο 

όμως! Ή &π-άρατη άpιχ:χnεια τον άναγκά

ζε ι vά: τά παρατή'σει όλα i<a l νά ξαναγυρίσει 
σ,ο ,όπο του, κοντά στούς δικoVς τou. 

'Αρχίζε ι θεραπεία στο Γενικο NdσOf<o-

μεlΌ ΛεVΚωσίας. Τί ψVXPαιμ ί α, τι τόλμη, τι 

κουράγιο! Άντιμετωπίζει την άΡΡώστε ι α του 

σαν κάτι το έντελως φυσιολογικό. Δίνει θάρ

ρος κα; κouΡάγlΟ στούς οίκείους τou όσο και 

στους φίλους του, που τον έπισκέη-τονται στο 

κρεβάτι τού πόνou. Άντέχει μέ ψυχραιμία 

καί υπομονή τους -πόνους του για νά μή σ--τε

νοχωρεί τους συγγενείς καί φΙλovς πού τον 

έπισκέπτονται . Άντέχει όσο TOV rn ιτρέπουν 

οί νεανικές του δυνάμεις. Και στίς 27 Αύ-
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ΥΟί.ιστου Ι 98 1 ι ή άγ,νή ΨUχή του άφήΥΙ Ι 'Το 

ταλαιπωρημένο του σώμα Υια vό: μεταβεί Ιν 

σκηναίς δικαίων, στούς κόλπους 'Του 'Α-

6ραάμ. 

Ό νεαpbς ΠαCιλoς, ό όμ ιλητικός, ό καλir 

καρδος, ό πάντα χαρούμενος καί γελαστός, 

ό Παύλος πα) σε6όταν τους μεΥαλύτεΡοίις 

του και Ιδ ι αίτερα τούς γονείς 'TOV, ό Παύ

λος πOV ε-τρεφε μ ια άπέΡΑVΤη άγάπη καί 

ΆΔVναμία στις άδελφές TOV, ό Παύλος πού δ

Υο-πούσι καί σεβόταν φίλους κα; συνανθρώ

πους του, πού ίιπεραγαπOVΣE το ποδόσφα ι 

ρο μέχρι το 1974, ότrό-τε άρρώστησε, και 

πού άπα τότε άρχισε vΆ άσχολείτα ι με πά

θος μί:. τιι φωτογραφία, έΥt(Qταλε ίπε ι τα πάν

τα 'Τον Αύγουστο ,-ου 198 Ι . 
Φεύγει άπο τα γήϊνα με ε.να μεγάλο πα

ράΠΟΥΟ. τα τελειιταία Ιτrτά χρόνια δΙ." μπο

ρούσε νά έλθει σέ έπικοινωνία με 1l'ολλούς 

πά,δΙKOιJς 'Του φίλους, vΌ l'Q πoΊιv, νά άστε ι 

εuτoϋν, Να ΘUμηθoΊΙV τα η'αλιά τovς, κάτι να 
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πούΥ άπα τα παιδικά τους. Ή πρoσΦVy ιά 

τοίις σκόρπισε στά 4 πέρατα 'Της ΟΙκουμέ

νης. 

'Ο ΠαίJλoς ποθούσε να γυρίσει στο χωριο 

'Tou, στο σπί τι 'Του, κοντά σ' όλους ,.ους 

συγγενείς, φίλους και συγχωριανούς του, νά 

πο'Τήσεl και νά πρocn<υνήσε ι τα χώμα'Τα δ· 

που γεννήθηκε και άνατράφηκε και πού 'Τόσο 

'Τά άγάτrησε. 'ΈΦVΓε δμως μΌVO με 'Τι ς άνα

μνήσε ι ς. 

Εύχόμαστε και (λπίζουμε ολοι ΟΙ συγχω

ριανοl και συμ>ιτσφιώτες 'ΤΟΟ ΟΙ πόθοι 'TOU 
πού δεν CYIVOV πραγματικότητα έΥόσω ζoVσε 
vΆ ΙΚπληpωθoVΝ εστω και μετά θάνατον μ ε 

τή σVvτOμη έπlστΡοφη 'TΩv συμπατριωτών 

του και 'TΏv γονιών του στις πατρογονικές 

τους εστίες, και με 'Τα όστά τou, οάν αρ

χαίο κε ιμήλ ιο, να 'Τα μ παφiρovν κα ί θάψουν 

στOVς τάφους τών ΠΡOγΌVΩV τou, στα Ιερά 

χώματα 'Τού χωριου του σπως ~ταν ή trτιΘv· 

μ ία του. ΑΙωνία 'TOU ή μνήμη . 

Πέθαvε στις 7 Ί ουλίου 198 1 κα ί 'Τάφιικε 

τη ,ι έπομένη οτο Νέο Κοιμητήριο Λεut<ωσίας 

(Άγίou Κωνσταντίνου και 'Αγίας 'Ελέν η ς) 

ο ΓιάΛ'ης Γεωργίου Φιλούς άπο 'Την Χαρδα

κιώτισσα Κυθρέας. 

'Ο μ ε ταστας γεννήθηκε "Ιό 1913 στη Τύμ· 

6ουν καί παντρεύτηκε το 1943 με την Θέ

κλαν Κυριάκου άπό "ΙΙ1 ν XαpδaKιώτlσσα. Ά· 

πέκτησε 2 "Ιέκνα τόν Κυριάκον Ί ωάννov 

(>ιτρόσφατα αφlχθέντα άπό τΟν Καναδά ) και 

την Στέλλαν Ί ωάιινov καθηγήτριαν Οίκ ια)(ης 

ΟΙκονομίας σε Σχολ(.ς Μέσης Παιδείας . 

Ύπηρέ-ιησε για 42 συνεχη χρόνια ,.ό Δα

σονομείο καί άΦVπηρiιτησε ~ε τό 6αθμό Δα
σικός "Έπαρχος. 




