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αεροπλάνων, στη συνέχεια στο Williamtown και 
αµέσως µετά στον σταθµό-αποβάθρα επιβίβασης 
στο Bradfield. Καθώς οι ναυτεργάτες ήταν σε απερ-
γία, η κυβέρνηση διέταξε Αυστραλούς στρατιώτες 
να φορτώσουν τα πλοία και ο Peter βρέθηκε να 
φορτώνει πυροµαχικά και προµήθειες στα µετα-
γωγικά στρατιωτικά πλοία. Ήταν κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου που τοποθετήθηκε στην 79 
Μοίρα Spitfire, η οποία είχε τη βάση της στο νησί 
του Morotai, στις Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες.
Καθώς διηγείται το ταξίδι του στον Μόροταϊ, γίνε-
ται γρήγορα φανερό πως αρχίζει να συνειδητοποι-
εί την σκληρή πραγµατικότητα του πολέµου µόνο 
όταν φτάνει στη βάση του: «Ήµασταν δεκαέξι ηµέ-
ρες στη θάλασσα. Όσο πλησιάζαµε τη Νέα Γουινέα 
και το θέρετρο των πολεµικών επιχειρήσεων δεν 
έιχαµε ακόµη αισθανθεί φόβο. Όταν φτάσαµε στο 
Morotai, µόνο τότε, οι Ιάπωνες µε έκαναν να κατα-
λάβω τι θα πει πραγµατικά φόβος.
Κατείχαµε σε µια περιοχή του νησιού, αλλά το 
υπόλοιπο ήταν ακόµα υπό ιαπωνικό έλεγχο. Το 
κοντινό νησί Halmahera και άλλα νησιά γύρω βρί-
σκονταν επίσης υπό ιαπωνικό έλεγχο. Έτσι κρα-
τούσαµε τον οπλισµό µας µέσα στις σκηνές µας 
επειδή πιστεύαµε ότι θα µπορούσαν να έρθουν και 
να µας επιτεθούν από οποιοδήποτε από αυτά τα 
νησιά».
Κατά τη διάρκεια της ηµέρας, τα καθήκοντα του 
Peter περιελάµβαναν µεταξύ άλλων την συντήρη-

ση των αεροπλάνων, τον έλεγχο των πηδαλίων 
και των πτερύγων, κλπ. Τα βράδια είχε καθήκοντα 
σκοπού, µια υπηρεσία µοναχική και τροµακτική 
και τροµερά επικίνδυνη ειδικά η «βάρδια του θα-
νάτου» από τις 12 τα µεσάνυχτα έως τις 4 το πρωί. 
Το νησί ήταν ακόµη υπό την κατοχή των Ιαπώνων. 

Τα αεροπλάνα ήταν στοι-
χισµένα κατά µήκος της 
µιας πλευράς του αεροδι-
αδρόµου. Επειδή δεν εί-
χαµε αρκετό προσωπικό 
έκανα πολλές φορές τη 
«βάρδια του Θανάτου».
«Ήµουν µόνος µου. Συ-
νήθιζα να τοποθετώ 
την πλάτη µου σε ένα 
Spitfire και να έχω το 
όπλο µου απασφαλισµέ-
νο. ∆εν µπορούσα ούτε 
να κλείσω τα µάτια µου 
κατά τη διάρκεια αυτών 
των τεσσάρων ωρών 
βάρδιες. Από την κούρα-
ση, τις πρωινές ώρες τα 
µάτια σου κάνουν κόλ-
πα. Για παράδειγµα ... 
οι φοίνικες αρχίζουν να 
αποµακρύνονται! Κάπως 
σαν να έχεις παραισθή-
σεις. «
«Οι Ιάπωνες µου δίδα-
ξαν την ίδια την ουσία 
του φόβου! Φοβόµουν. 
∆ύο σκοποί της νυχτερι-
νής βάρδιας είχαν βρε-
θεί µε το λαιµό τους κοµ-
µένο. Ήµουν, λοιπόν, 
πολύ τροµαγµένος! «
Το πόσο εύθραυστη εί-
ναι η ζωή το καταλαβαί-
νεις καλύτερα στον πό-
λεµο καθώς οι ζωές των 
στρατιωτών µπορεί να 
χαθούν µέσα σε µια στιγ-
µή. Ο Peter θυµάται την 
ιστορία ενός βοηθητικού 
πιλότου που έχασε τη 
ζωή του µετά την άφιξή 
του στο Morotai.
«Ένας βοηθητικός πιλό-
τος ήρθε στο Morotai. Ο 
λοχίας της µοίρας αλεξι-
πτωτιστών, εγώ και ένας 

άλλος συνάδελφός του µιλούσαµε. Το αγόρι είχε 

πάει στο κολλέγιο του Αγίου Ιγνατίου, εδώ στο 

Σίδνεϊ. Ας πούµε ότι έφτασε την Τετάρτη. Την Πέ-

µπτη πέταξε για να βοµβαρδίσει µια φορτηγίδα στα 

Halmaheras και έπεσε στη θάλασσα. «

«Ο James Rodgers δηµοσίευσε δύο βιβλία για τα 

αγόρια του Αγίου Ιγνάτιου που πολέµησαν στον 

Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο και στον ∆εύτερο Πα-

γκόσµιο Πόλεµο. Όταν παρακολούθησα την πα-

ρουσίαση του βιβλίου από τον ίδιο τον  συγγραφέα 

είδα την φωτογραφία ενός πιλότου. Πήγα στον 

James Rodgers και του είπα: «Βλέπεις αυτόν τον 

πιλότο; Τον ήξερα για µια µέρα.»

Όπως πολλοί από τους συνοµηλίκους του, ο Peter 

ανακουφίστηκε όταν ο πόλεµος στον Ειρηνικό τε-

λείωσε, «Ήµουν στο Morotai για έξι µήνες. Ένας 

στρατιώτης ισχυρίστηκε ότι έξι µήνες στο Morotai 

ισοδυναµούσε µε έξι έτη στη Μέση Ανατολή».

Επιστρέφοντας στην Αυστραλία, η απόλυση των 

στρατιωτών από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις  

υπηρεσίες βασιζόταν σε ένα σύστηµα µορίων. κα-

θώς ο Πέτρος ήταν άγαµος, χωρίς παιδιά και ευθύ-

νες, απολύθηκε το 1946. Η επιστροφή στην Guyra 

ήταν µια συναισθηµατικά φορτισµένη, χαρούµενη 

εµπειρία. Όπως θυµάται ο Peter: «Πηγαίνοντας 

στο κατάστηµά µας στη Guyra, φορούσα ακόµα τα 

τη στολή µου. Όλοι στην Guyra τον πατέρα µου 

τον φώναζαν Τζακ. Του λέω «Τζακ, µπορώ να έχω 

δώδεκα  savaloys (λουκάνικα) και έσκυψε για να 

τα πιάσει. Όταν σηκώθηκε πάλι του είπα: «Μήπως 

ξέρεις τον πατέρα µου;»  Όταν συνειδητοποίησε 

ότι ήµουν εγώ, πήδησε πάνω από το πάγκο και µε 

αγκάλιασε. Ο αδερφός µου Γιώργος και η αδελ-

φή µου η Τζούντι ήταν παιδιά. Καθώς ήµουν στην 

κουζίνα για να δω τη µητέρα µου, πήρα τον Γιώργο 

µε το ένα χέρι και την Τζούντι µε το άλλο. «

Το 1953, ο Peter Anastasios Comino παντρεύτηκε 

τη Ματίνα Μούλου. Με τον αδελφό της, τον Jack 

Moulos, είχαν το Niagara Café στο Singleton. Η 

Ματίνα και ο Πέτρος παρέµειναν στο Singleton για 

δεκαοκτώ χρόνια. Όλα τα παιδιά τους γεννήθηκαν 

εκεί.

Ο Βασίλης θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Leo 

Comino για την οργάνωση της συνέντευξης και 

τους Paul Comino και Kerry Corkill για την υπο-

στήριξή του σε όλη τη διαδικασία της συνέντευξης.

Ο Peter Anastasios Comino (αριστερά) µε την Ματίνα Κόµινο και τον αδελφό της Τζακ Μούλο, στο Niagara Cafe

To Red Rose Café. Στο µπαλκόνι διακρίνεται ο Peter Anastasios Comino

«Πηγαίνοντας στο κατάστηµά µας στη Guyra, φορούσα 
ακόµα τα τη στολή µου. Όλοι στην Guyra τον πατέρα 
µου τον φώναζαν Τζακ. Του λέω «Τζακ, µπορώ να έχω 
δώδεκα  savaloys και έσκυψε για να τα πιάσει. Όταν 
σηκώθηκε πάλι του είπα: «Μήπως ξέρεις τον πατέρα 
µου;»  Όταν συνειδητοποίησε ότι ήµουν εγώ, πήδησε 
πάνω από το πάγκο και µε αγκάλιασε. 
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