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Ελένη Στιβακτά:

M
ε αυτό το τρακτέρ (φωτό) έμαθα να οδηγάω. Μόλις είχαμε πάει στη 
φάρμα. Σε λίγο καιρό πήραμε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και 
τα πήγαινα σχολείο και τα εφτά. Αυτό βάστηξε οκτώ για χρόνια. Τα 
παιδιά μεγαλώσανε. Τότε πήραμε κι εμείς την απόφαση και γυρίσα-

με στο Σίδνεϊ και αρχίσαμε από την αρχή. Δεν είχαμε τίποτα. Το πρώτο που 
κάναμε, ενοικιάσαμε ένα ψαράδικο στο Όμπορν. Δουλέψαμε με τα παιδιά μας, 
αγοράσαμε και σπίτι κοντά στο μαγαζί. Παντρέψαμε και τη μικρή μου κόρη, 
είχε καλή τύχη, πήρε Ιταλό και δόξα το θεό έχουνε δυο αγόρια και βρίσκονται 
σε καλή κατάσταση. Ο γιος μου αν και ήτανε ο πρώτος, παντρεύτηκε τελευταί-
ος. Αποχτήσανε δυο κόρες, μα δυστυχώς στα 57 του χρόνια μας έφυγε από 
τη ζωή. Έγινα ράκος. Πριν το γιο μου είχα χάσει τον πατέρα του. Όσα κι αν 
γράψω πάλι λίγα θα είναι. Πολύ καλά το ξέρω πίσω δεν θα γυρίσετε, μυρίστε 
τα λουλούδια μου για να μας θυμηθείτε… 
Σπύρο μου πολύ γρήγορα / έφυγες από κοντά μου / κι αστροπελέκι έπεσε / 
βαθιά μες στην καρδιά μου. / Ελένη κάνε υπομονή / κοντεύει ο καιρός σου 
/ θα πας να βρεις το ταίρι σου / θα έβρεις και το γιο σου. / Πολλά τραγούδια 
μου άφησες / μέσα στο κινητό σου / και μου λεγες μανούλα μου / είναι από 
το γιο σου / Αυτά με νανουρίζουνε / σαν πέφτω στο κρεββάτι / το μαξιλάρι 
βρέχεται / απ΄το καυτό μου δάκρυ
…
Ο πεθερός μου γεννήθηκε το 1898 και έφυγε από τη ζωή το 1995. Είχε δύο 
γάμους. Με την πρώτη του γυναίκα, την Ευαγγελία, το γένος Βαρβαρέσου, 
αποχτήσανε πέντε παιδιά, τέσσερα αγόρια και δύο κορίτσια. Με τη δεύτερη, 
τη Χρυσούλα, το γένος Κουσουλή, άλλα πέντε, τρία αγόρια και δύο κορίτσια. 
Έγιναν 26 εγγόνια και 36 δισέγγονα. Πάντα μας έλεγε «θα φύγω ευχαριστημέ-
νος». Ο θεός να τους έχει καλά εκεί που είναι αναπαυμένοι όλοι.

(συνεχίζεται)
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Μια συνεργασία του Ελληνικού Κέντρου Πρόνοιας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αυστραλίας με την εφημερίδα ‘‘ο Κόσμος’’

Με του θεού τη δύναμη
φτάσαμε στο Σίδνεϊ...
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