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Ο Γιώργος Παλιούρης είναι 
ένας από εμάς, ένας σαν 
και εμάς. Μόνο πυο αυτός 

υπέφερε και υποφέρει περισσότε-
ρο από εμάς, φθάνοντας 6 φορές 
στο θάνατο και 6 φορές νίκησε. 
Ακούστε και θαυμάστε την ιστο-
ρία και την περιπέτειά του μέχρι 
σήμερα. Ναυτικός στο επάγγελμα 
ο Γιώργος Παλιούρης έφυγε από 
το χωριό του και από την Ελλάδα 
με πλοίο Ελληνικής ιδιοκτησίας 
και Λιβεριακή σημαία, όπου κά-
ποια μέρα βρέθηκε στον οκεανό 
μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας και 
τους έπιασε μεγάλος κυκλώνας. 
Το εμπορικό πλοίο καταστρά-
φηκε και ο Γιώργος Παλιούρης 
βρέθηκε επάνω σ’ένα βαρέλι να 
παλεύει με τα κύματα και τα σκυ-
λόψαρα για 26 ολόκληρες ώρες. 
Τα σκυλόψαρα του άφησαν ση-
μάδια στο κεφάλι και στα πλευρά 
που φαίνονται ακόμη και σήμε-
ρα. Βρέθηκε αναίσθητος στο νο-
σοκομείο Οσάκκας της Ιαπωνίας 
όπου και έμεινε 6 μήνες μέχρι να 
θεραπευτούν τα τραύματά του. 

Το Μάιο του 1966 βρίσκεται 
στην Αυστραλία και μία μέρα στη 
δουλειά του, έπεσε από τη σκά-
λα και χτύπησε στο κεφάλι και 
στα πλευρά. Μεταφέρθηκε αναί-
σθητος και πάλι στο νοσοκομείο 
Λαπαρούς, όπου έμεινε για θερα-
πεία για 6 μήνες.  Το 1978 έπαθε 
διάτρηση στομάχου με αποτέλε-
σμα να εγχειριστή 2 φόρες  με 
κίνδυνο να χάσει τη ζωή του. Στις 
9/9/1999, παθαίνει καρδιακή 
προσβολή και οι γιατροί από το 
St Vincent’s Hospital διαπίστω-
σαν ότι χρειάζεται μόσχευμα καρ-
διάς (Heart Transplant Surgery), 
αλλιώς δεν υπάρχει ζωή. Μπήκε 
στη λίστα αναμονής περιμένο-
ντας μόσχευμα ή θάνατο. Από το 

1999 μέχρι το 2004 νοσοκομείο 
St Vincent’s είχε γίνει σπίτι και 
μόνιμη κατοικία για το Γιώργο 
Παλιούρη.

Το καινούριο μόσχευμα βρέ-
θηκε τα μεσάνυχτα το 2004 και 
αμέσως έγινε η μεταμόσχευση.

Από εκείνη τη στιγμή η ζωή 
του Γιώργου κυριολεκτικά άλλα-
ξε.Πάνω όμως που πήγαιναν όλα 
καλά, μία μικρή αδιαθεσία και ο 
Γιώργος βρίσκεται και πάλι στο 
νοσοκομείο. Από τις εξετάσεις η 
διάγνωση των γιατρών ήταν καρ-
κίνς στον αριστερό πνεύμονα και 
στο λαιμό. Ήταν στις 6/12/2012 
η μέρα που έμαθε το πιο φρικτό 
νέο της ζωής του. Ο ήλιος έσβυ-
σε, ο ουρανός και η μέρα σκωτεί-
νιασαν. Η ψυχή και η ελπίδα του 
Γιώργου αντέχουν ακόμα.

Άρχισε αμέσως θεραπείες με 
λέιζερ, ραδιοθεραπεία, χημειοθε-
ραπεία μέχρι τις 25 Μαΐου 2011 
όπου γίνεται εγχείριση αφαίρε-
σης του αριστερού του πνεύμονα. 
Οι 8 γιατροί που τον παρακολου-
θούσαν και ο ίδιος ο Γιώργος 
είναι αισιόδοξοι ότι όλα α πάνε 
καλά. Από το 1964 όπου άρχισε 
η περιπέτεια της ζωής του Γιώρ-
γου μέχρι και σήμερα το 2012, 
παλεύει μεταξύ ζωής και θανά-
του.Χάρη στο θάρρος, στη τόλμη, 
στην επιμονή και στην υπομονή 
του, βγαίνει νικητής, ήρωας που 
αφήνει έκπληκτους τους γιατρούς 
και την επιστήμη.

Ο Γιώργος Παλιούρης δεν ζει 
σήμερα για τον εαυτό του, αλλάζει 
και παλεύει για τη ζωή πολλών 
συνανθρώποων του.

Πολλές φορές αδιαφορεί για 
τον εαυτό του και δουλεύει, ορα-
ματίζεται για το πως θα μπορέσει 
να σώσει μία ζωή. Από το 2004 
μέχρι σήμερα, έχει κάνει πολλές 

εκδηλώσεις μαζεύοντας πάνω 
από 180 χιλιάδες δολλάρια υπέρ 
του St Vincent’s Hospital. Βά-
ζει μπροστά το Θεό, τον εαυτό 
του και την οικογένειά του, τα 
φιλανθρωπικά του αισθήματα 
για να βοηθήσει ένα άνθρωπο. 
Πριν από πολλούς μήνες διάλεξε 
εκλεκτά άτομα από την παροικία, 
έκανε φιλανθρωπικό οργανισμό 
με κατασταστικό και με όνομα 
«Σώσε μια ζωή». 

Αυτός οργανισμός  κάνει χορο-
εσπερίδα στις 10 Μαρτίου 2012 
στο Bellevue Receptions Centre, 
240 Restwell St, Bankstown, 
προς ενίσχυση του Μεταμοσχευ-
τικού Τμήματος Καρδιάς και 
Πνευμόνων και του Τμήματος 
Έρευνας Καρκίνου του Νοσο-
κομείου St Vincent’s Hospital. 
Αυτός είναι φίλοι ο Γιώργος Πα-
λιούρης, ο ήρωας, ο τολμηρός, 
ο εξάψυχος, ο φιλάνθρωπος και 
έχει αφήσει εντολή αν συμβεί 
κάτι στον ίδιο η οικογένειά του να 
κάνει την χοροεσπερίδα το Μάρ-
τιο. Αξίζει να τον βοηθήσουμε, 
αξίζει να τον μιμηθούμε , αξίζει 
τη συμπάθειά μας και την συμπα-
ράστασή μας. Αξίζει όλη η παροι-
κία να βοηθήσει  τον οργανισμό 
«Σώσε μια ζωή».

Όσοι επιθυμούν να επικοινώ-
νησουν για την χοροεσπερίδα να 
τηλεφωνήσουν στο Γιώργο Παλι-
ούρη στο 0419695522 και στο 
95437482 ή στη Δήμητρα Γάλ-
λου 0417838313 η στο Φιάννη 
Σπανέλη 978910100.

Συγχαίρω προσωπικά το Γιώρ-
γο Παλιούρη, την οικογένειά του 
και όλους τους διοργανωτές της 
βραδιάς.

Με πολύ εκτίμηση
Λάμπρος Παπαδόπουλος

Ο άνθρωπος που νίκησε 6 φορές το θάνατο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: O “ΚΟΣΜΟΣ” απλά φιλοξενεί τα γράμματα των αναγνωστών. 
Αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τα κείμενα που δημο-
σιεύονται, την ευθύνη των οποίων φέρουν στο ακέραιο οι συντάκτες τους.

Οι αγαπητοί αναγνώστες - επιστολογράφοι μας θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’όψιν τους τα εξής:
1. Οι χειρόγραφες επιστρολές θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες, όχι μεγαλύτερες από τρεις 
σελίδες και να μην περιέχουν υποτιμητικούς χαρακτηρισμους ή ύβρεις κατά προσώπων ή 
φορέων.
2. Να αναγράφεται το τηλέφωνο του αποστολέα, το οποίο δεν πρόκειται να δημοσιεύεται ούτε 
να δίδεται σε άλλους αναγνώστες.
3. Οι επιστολές θα πρέπει να είναι αυθεντικές και όχι αντιγραφές άλλων κειμένων ή άρθρων, 
και να αποστέλονται για αποκλειστική καταχώρηση στον “Κόσμο”. Επιστολές που έχουν 
δημοσιευθεί σε άλλα έντυπα δεν θα δημοσιεύονται στον “Κόσμο”.
4. Οι επιστολογράφοι μας θα πρέπει να είναι υπομονετικοί σχετικά με το χρόνο 
αναμονής μέχρι τη δημοσίευση της επιστολής τους καθώ τηρείται σειρά 
προτεραιότητας. Οι επιστολές που λαμβάνουμε μέσω e-mail (kosmos@kos-
mos.com.au) για τεχνικούς λόγους δημοσιεύονται γρηγορότερα.
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