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Μια αρρώστια

H ταν 15 Αυγούστου όταν θα 
γινόταν ένα παιχνίδι ποδο-
σφαίρου. Θα έπαιζε η Αυ-

στραλία µε τον Καναδά για πρό-
κριση στο παγκόσµιο κύπελλο κι 
οι δυο του γιοί ήταν έτοιµοι για να 
πάνε στο γήπεδο. Ο Αλέξανδρος 
του είχε πληρώσει το εισιτήριο µε 
τα πρώτα του χρήµατα από τη δου-
λειά. ∆εν ήθελε να του χαλάσει χα-
τίρι και αποφάσισε να πάει. Μπαί-
νοντας στο γήπεδο ήταν γεµάτο 
κόσµο. Τα παιδιά βρήκανε και κά-
ποιους φίλους τους και µπήκαν κι 
αυτοί στην ατµόσφαιρα του αγώνα 
µε φωνές. Κάθισε στο κάθισµα και 
άρχισε να παρακολουθεί τον αγώ-
να. Κοντά να τελειώσει το πρώτο 
ηµίχρονο αισθάνθηκε ένα σφίξιµο 
στο στήθος. Όσο περνούσε η ώρα 
το σφίξιµο όλο και δυνάµωνε. 
Σηκώθηκε πήγε στην καντίνα και 
αγόρασε ένα αναψυκτικό. Μόλις 
άρχισε το δεύτερο ηµίχρονο άρχι-
σε να έχει πόνους στον ώµο και 
στην ωµοπλάτη που τον έπνιγαν. 
Προσπάθησε να το πει στα παιδιά 
αλλά αυτά ήταν αφοσιωµένα µε το 
παιχνίδι. Κάποτε τελείωσε το παι-
χνίδι και πήγαν στο αµάξι. ∆εν θα 
πάµε στο σπίτι, τους είπε. Θα στα-
µατήσουµε στο πρώτο ιατρικό κέ-
ντρο που θα βρούµε. Πράγµατι ο 
γιατρός που τον εξέτασε στο ιατρι-
κό κέντρο δεν του βρήκε τίποτα αν 
και του έκανε καρδιογράφηµα. Θα 
έχεις κάποια ίωση του είπε, πή-
γαινε στο σπίτι σου και πάρε δύο 
ασπιρίνες. Ο Πέτρος δεν πίστευε 
αυτό που άκουσε. Είσαι µε τα καλά 
σου γιατρέ, του είπε. Εγώ πεθαίνω 
κι εσείς µου λέτε πως έχω ίωση; 
Σε παρακαλώ τηλεφώνησέ να 
έρθει το πρώτων βοηθειών γιατί 
έχω δυνατούς πόνους και σε λίγο 
τελειώνω. Τελικά τον κατάφερε 
να τηλεφωνήσει. Μόλις ήρθε το 
ασθενοφόρο οι πόνοι ήταν αφό-
ρητοι. Το νοσοκοµείο ήταν πολύ 
κοντά. Τον έβαλα πάνω στο φο-
ρείο και ξαπλωµένος καθώς ήταν 
έχασε τις αισθήσεις του. Νόµισε 
πως ήρθε το τέλος του. Αυτό ήταν. 
Έτσι είναι η ζωή. Θα µπορούσε 
να τελειώσει εκεί. Όλες οι αγωνί-
ες και η κόποι θα µπορούσαν να 
σβήσουν εκεί πάνω στο φορείο. 
∆εν ήταν γραφτό του να τελειώσει 
έτσι. Σε κάµποση ώρα µετά, ούτε 
κι αυτός δεν ξέρει πόση, µε ένα 

δυνατό τράνταγµα που του δηµι-
ούργησε το ηλεκτροσόκ πετάχτηκε 
πάνω και βρήκε πάλι τις αισθήσεις 
του. Το πρώτο πράγµα που άκουσε 
ήταν η φωνή του γιατρού που διά-
ταζε τις νοσοκόµες να συνεχίσουν 
να του κάνουν ενέσεις µε µορφίνη 
και το γιατρό που τον ρωτούσε συ-
νέχεια αν πονάει. Έµεινε στο νο-
σοκοµείο µία εβδοµάδα. Εκεί διέ-
γνωσαν δύο αρτηρίες της καρδιάς 
που είχαν βουλώσει. Του έκαναν 
αγγειοπλαστική µε το µπαλονάκι, 
του έδωσαν φάρµακα και το συµ-
βούλεψαν να προσέχει. Αυτό ήταν 
όλη η αγωνία για την καλή ζωή, τα 
χρήµατα, την πολυτέλεια... Έµεινε 
εκεί στο νοσοκοµείο και βγήκε 
άλλος άνθρωπος. Ήταν σα να ξα-
ναγεννήθηκε. Άραγε θα πρέπει ο 
άνθρωπος να κυνηγά την καλοπέ-
ραση, τον πλούτο, αφού η ζωή δεν 
είναι τίποτα, στο λεπτό θα µπο-
ρούσε να τελειώσει εκεί πάνω στο 
φορείο. Πέρασε ενάµιση χρόνος 
από τότε όταν άρχισε να έχει πάλι 
πόνους στο στήθος. Ο γιατρός που 
του έκανε εξετάσεις βρήκε ότι οι 
αρτηρίες βούλωσαν πάλι και ότι 
θα έπρεπε να πάει στο νοσοκοµείο 
να του κάνουν πάλι µπαλονάκι να 
τις καθαρίσουν.

Ένα θαύµα της Παναγίας

Ήταν 1 Μαρτίου το 1995, ο µικρός 
του γιος είχε τα 21α γενέθλια του. 
Αυτή την ηµέρα τον ειδοποιήσε 
το νοσοκοµείο Πρινς Άλφρεντ να 
πάει για το µπαλονάκι. Πήγε πρωί 
πρωί. Σε λίγο ήρθε και ο γιατρός. 
Τον ξάπλωσαν σε ένα κρεβάτι σε 
ένα δωµάτιο που πιο πολύ έµοια-

ζε µε ηλεκτρονικό παιχνίδι παρά 
µε ιατρείο. Φώτα αναβόσβηναν 
και από το βάθος ακουγόταν µια 
ελαφριά µουσική. Του πέρασαν 
ένα καλώδιο µέσα στην κεντρική 
αρτηρία από ψηλά στο πόδι που 
έφτασε µέχρι την καρδιά. Ο Πέ-
τρος έβλεπε όλη τη διαδικασία 
από την τηλεόραση που ήταν δί-
πλα του. Ήρθε ο γιατρός και άρχι-
σε να προσπαθεί να φουσκώσει το 
µπαλονάκι µέσα στην αρτηρία. Ο 
Πέτρος παρακολουθούσε υποµο-
νετικά και προσευχόταν. Πέρασε 
αρκετή ώρα χωρίς αποτέλεσµα. Σε 
λίγο άρχισε να αισθάνεται άσχη-
µα. Οι δυνατοί πόνοι παρουσιά-
στηκα πάλι. Στην απελπισία του 
βάζει µια φωνή στο γιατρό. Γιατρέ 
µου είπε, πεθαίνω δε βλέπεις. Και 
πράγµατι ο γιατρός σταµάτησε, 
έβγαλε το καλώδιο, δεν ξέρω τι 
έγινε του είπε, έσπασε η αρτηρία, 
πρέπει να γίνει επειγόντως εγχεί-
ρηση. Θα ειδοποιήσω αµέσως το 
χειρουργό. ∆εν πρόλαβε να τε-
λειώσει και µπήκε µέσα στο νοσο-
κοµείο ο χειρουργός. Τον έβαλαν 
πάνω στο φορείο και τρέχοντας 
έφτασαν στο χειρουργείο. Έβγα-
λαν µια γυναίκα που είχαν έτοιµη 
και έβαλαν αυτόν. Μια ένεση στο 
χέρι και τίποτα άλλο. Η εγχείρηση 
κράτησε κάµποσες ώρες. Βρήκαν 
βλέπεις τέσσερις βουλωµένες αρ-
τηρίες. Του έβγαλαν φλέβες από 
το πόδι και έκαναν µπάιπας. Όταν 
συνήρθε στην εντατική ήταν τελεί-
ως κουρασµένος, σαν να πέρασε 
ένα ολόκληρο λεωφορείο από 
πάνω του, όπως του είπε χαρι-
τολογώντας ο γιατρός. Την άλλη 
µέρα πήγε στο δωµάτιο. Ξαπλωµέ-

νος ανάσκελα προσευχόταν στην 
Παναγία και την παρακαλούσα να 
τον βοηθήσει. ∆εν ήταν πολύ µε 
τη θρησκεία, στην εκκλησία δεν 
πήγαινε. Όταν ήταν στο χωριό του 
πήγαινε πιο τακτικά και είχε µάθει 
κάπως να ψαλεί. Όταν όµως έφυγε 
από το χωριό, τόσα χρόνια τώρα, 
δεν πήγαινε ποτέ στο ψαλτήρι. 
Όταν όµως βρέθηκε µεταξύ ζωής 
και θανάτου τότε αναλογίστηκε ότι 
είχε εγκαταλείψει τα θρησκευτικά 
του καθήκοντα. Παρακάλεσε µε 
δάκρυα την Παναγία να τον συγ-
χωρέσει και όταν θα γίνει καλά θα 
πήγαινε στην εκκλησία να ψαλεί 
τους ύµνους της. Μόλις άνοιξε 
τα µάτια του είδε την εικόνα της 
Παναγίας να πέτα από πάνω από 
το κρεβάτι του στην άλλη γωνιά 
του δωµατίου. Όταν περνούσε 
από πάνω του αισθάνθηκε µια 
αγαλλίαση που δεν µπορεί να την 
περιγράψει. Ο πόνος κόπηκε µο-
νοµιάς. Η εικόνα είχε ένα µικρό 
καντηλάκι και όταν µε τη βοήθεια 
της έγινε καλά και τον αξίωσε να 
πάει στην Παναγιά στην Τήνο να 
προσκυνήσει είδε ότι εικόνα που 
είχε δει στο νοσοκοµείο στο Σίδ-
νεϊ ήταν ίδια και απαράλλαχτη. 
∆εκαεφτά χρόνια πέρασαν από 
τότε, άλλαξαν πολλά πράγµατα 
στη ζωή του αλλά κράτησε την 
υπόσχεση του στην Παναγία που 
του έδωσε πίσω τη φωνή του να 
ψαλεί κάθε Κυριακή όπου βρεθεί, 
ή στην Ελλάδα ή στην Αυστραλία.

Η οικογένεια µεγάλωσε

Ένα ένα τα παιδιά του βρήκαν το 
δρόµο τους. Η κόρη του πρώτα 
του χάρισε ένα χαριτωµένο κορι-
τσάκι, το πρώτο το εγγονάκι, που 
τον έκανε πολύ χαρούµενο. Μετά 
ο µεγάλος του γιος παντρεύτηκε 
ένα κορίτσι που η καταγωγή των 
γονιών της είναι από το νοµό Κο-
ρινθίας. Έκαναν δύο παιδιά, το 
πρώτο αγόρι, που το ονόµασαν 
Πέτρο και το δεύτερο κορίτσι, το 
ονόµασαν Αγγελική και ο µικρός 
του γιος παντρεύτηκε ένα κορίτσι 
µε καταγωγή από το Λίβανο. Μέ-
χρι τώρα έχουν κι αυτοί δύο κο-
ριτσάκια µε την ευλογία του θεού. 
Έχουν φτιάξει τα σπίτια τους και 
δουλεύουν κι αυτοί σκληρά για 
την ανατροφή των παιδιών τους 
και το µέλλον τους.

Φωτό:  Ο Πέτρος στο µικρόφωνο σε εκδήλωση 
του συλλόγου των Ζακυνθινών.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Οι  Έλληνες μετανάστες στο Σύδνεϋ
Αποκλειστικά στον Κόσµο, σε συνέχειες η αδηµοσίευτη αυτοβιογραφία του Πέτρου Ξένου που καταγράφει το µεγάλο 
ταξίδι της ξενιτειάς από την Ελλάδα στην Βραζιλία κι από εκεί στην Αυστραλία. Η συνέχεια την άλλη Παρασκευή.




