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Πέτρος Ξένος: Από τη Λούχα 
της Ζακύνθου στην Αυστραλία
Αποκλειστικά στον Κόσµο, σε συνέχειες η αδηµοσίευτη αυτοβιογραφία του Πέτρου Ξέ-
νου που καταγράφει το µεγάλο ταξίδι της ξενιτειάς από την Ελλάδα στην Βραζιλία κι από 
εκεί στην Αυστραλία. Η συνέχεια την άλλη Τετάρτη.

T ην άλλη µέρα έγραψε στην θεία του ότι δέχε-
ται να µεταναστέψει στην Αυστραλία και να 
παντρευτεί το κορίτσι που αυτή είχε διαλέξει 
για αυτόν. Γρήγορα τακτοποίησε τα χαρτιά 

του και να που σήµερα έφευγε για πάντα από αυτή 
την χώρα σαν κυνηγηµένος για δεύτερη φορά µε-
τανάστης και για δεύτερη φορά στο άγνωστο και 
µόλις 22 χρονών.
Εάν διακριτικό κτύπηµα στη πόρτα του δωµάτιου 
του τον έφερε πάλι στην πραγµατικότητα. Ήταν ο 
φίλος του ο Παντελής. Άντε ρε υπναρά, του είπε, 
ακόµη κοιµάσαι, θα χάσεις το αεροπλάνο. ∆εν 
κοιµάµαι, του απάντησε, έτοιµος είµαι, έλα µέσα 
να µε βοηθήσεις µε τα πράγµατα µου. Μάζεψαν τα 
πράγµατα του και βγήκαν στο σαλόνι της πανσιόν. 
Εκεί ήταν µαζεµένοι όλοι οι συγκάτοικοι του και 
φίλοι του. Αν και ήταν Κυριακή και ξεκουράζο-
νταν, όλοι σηκώθηκαν νωρίς να τον χαιρετήσουν. 
Συγκινηµένος τους χαιρέτησε όλους, βέβαιος πως 
δεν θα τους ξανάβλεπε και ειδικά τον φίλο του τον 
Πόντιο. 
Ένα ταξί τον περίµενε στην πόρτα, µπήκε µέσα 
χωρίς να κοιτάξει πίσω του. Εκεί άφησε τα µάτια 
του να τρέξουν. Αυτούς εκεί που άφηνε πίσω ήταν 
όχι µόνο φίλοι του αλλά και η οικογένεια του για 
δυο χρονιά. Έφτασε στο αεροδρόµιο του Σαν Πά-
ολο στην ώρα του. ∆εν είχε πολύ κίνηση εκείνη 
την ώρα, ούτε και πολύ κόσµος ταξίδευε µε αερο-
πλάνο εκείνη την εποχή που τα αεροπορικά εισι-
τήρια ήταν πανάκριβα και η αεροπορικές εταιρίες 
λίγες. Για να ταξιδέψει από Βραζιλία –Αυστραλία 
µόνος τρόπος ήταν µέσω Αµερικής, η αεροπορική 
εταιρία ΠΑΝΑΜΕΡΙΚΑΝ, µε τζετ 707 θα πετού-
σαν από Σαν Πάολο και Ρίο Ντε Τζανέιρο, µε στά-
ση Καράκας –Βενεζουέλας,  Γουατεµάλα, Παναµά, 
Μεξικό, Λος Άντζελες, Αµερική. 
Αυτή την διαδροµή θα ακολουθούσαν από Ρίο Ντι 
Τζανέιρο για Λος Άντζελες Αµερική. Εκεί θα άλ-
λαζε αεροπλάνο για Σίδνεϋ, Αυστραλία. Το ταξίδι 
Βραζιλία-Αυστραλία κόστιζε τότε µια µικρή περι-
ουσία, δηλαδή 600 λίρες Αυστραλίας. Το εβδο-
µαδιάτικο τότε στην Αυστραλία ήταν 12 λίρες. ∆η-
λαδή ο Πέτρος πλήρωσε ένα χρόνο δουλειάς. ∆εν 
άργησε να περάσει τον έλεγχο του αεροδροµίου 
και σε λίγο δυο ταξιδεύτριες τον συνοδέψαν στο 
αεροπλάνο µια και ήταν ο µόνο επιβάτης από το 
Σαν Πάολο. Σε λίγο το 707 της Παναµέρικαν απο-
γειώθηκε µε έναν επιβάτη που για δεύτερη φορά 
στη ζωή του έψαχνε να βρει την τύχη του.

∆ΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ

∆υο ώρες πετούσαν ώσπου να φτάσουν στο Ριο 
Ντε Τζανέιρο. Εκεί πήρε πολλούς επιβάτες.  Απο-
γειώθηκε γρήγορα κάνοντας µια βόλτα πάνω από 
το γήπεδο του Κόπα Καµπάνα, το µεγαλύτερο πο-
δοσφαιρικό γήπεδο του κόσµου. Πήρε βόρεια κα-
τεύθυνση. Πετούσαν σχεδόν τρεις ώρες. Πρέπει 
να βρισκόταν πάνω από τον Αµαζόνιο, το µεγα-
λύτερο ποτάµι του κόσµου και όταν τα σύννεφα 

αραίωναν για λίγο έβλεπες κάτω την βλάστηση. 
Ξάφνου ακούστηκε στα µεγάφωνα η φωνή του 
πιλότου, πρώτα στα εγγλέζικα που ο Πέτρος τότε 
δεν ήξερε καθόλου. Κατάλαβε όµως από το ήχο 
της φωνής του και τα ψιθυρίσµατα αυτών που 
ήξεραν, ότι κάτι κακό συµβαίνει. Σε λίγο όµως 
άρχισε να µιλάει στα ισπανικά που ο Πέτρος γνώ-
ριζε. Ο πιλότος άρχισε λέγοντας τα εξής: Κυρίες 
και κύριοι λυπάµαι που θα σας ανακοινώσω ένα 
δυσάρεστο γεγονός. ∆υστυχώς το αεροπλάνο έχει 
πάθει κάποια βλάβη  και αναγκαζόµαστε να προ-
σγειωθούµε στο πρώτο αεροδρόµιο και όχι στο 
Καράκας της Βενεζουέλας όπως έχει προγραµµα-
τιστεί. Για να φτάσοµε εκεί χρειάζεται δυο ώρες 
πτήση.  Εντωµεταξύ ακολουθήστε ακριβώς της 
οδηγίες του πληρώµατος.  ∆εθείτε, µην καπνίζετε 
και ο θεός µαζί µας. Αυτά είπε. ∆εν έδωσε άλλες 
εξηγήσεις, ποια ακριβώς και ποσό σοβαρή ήταν 
η βλάβη, αν το τζετ 707 θα κρατιόταν στο αέρα 
για δυο ακόµα ώρες ή θα συντριβόταν µέσα στη 
ζούγκλα του Αµαζονίου. Ο φόβος άρχισε να τους 
κυριεύει. Πολλά ερωτήµατα θα ήθελαν να κάνουν. 
Κοιτούσε ο ένας τον άλλον χωρίς να λένε λέξη. Ο 
Πέτρος πήρε το µαξιλάρι που του έδωσε η ταξιδεύ-
τρια, το έβαλε πάνω στα γόνατα του και έκλεισε τα 
µάτια και αυτή ακριβώς την στιγµή της αγωνίας 
του ήρθε στην σκέψη του η οικογένεια του. Άραγε 
αυτό ήταν το πεπρωµένο του; Όχι δεν ήθελε να 
το πιστέψει ήταν νέος, πολύ νέος ακόµη για να 
αφήσει τα κόκαλα του στη ζούγκλα του Αµαζονίου.
Μέσα στην φαντασία του πρόβαλε σαν σε κινηµα-
τογραφική ταινία η ζωή του. Ποιος ήταν ο Πέτρος. 
Πέτρος; Ούτε και το όνοµα του δεν του ανήκε. Η 
µάνα του ποτέ δεν τον είπε Πέτρο, τον φώναζαν 
µπέµπη. Αλλά γιατί; Αυτό το µπέµπη του δηµιουρ-
γούσε πολλά προβλήµατα στο σχολείο και αργό-
τερα στη εφηβική του ζωή. Γεννήθηκε το 1938, 
δυο χρονιά πριν τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο. 

Το τελευταίο παιδί µιας πολυµελούς οικογένειας. 
Όταν θυµάται το εαυτό του µικρό, ήταν 5 παιδιά 
στην ζωή. Τρία κορίτσια, η πρώτη η ∆ηµητρούλα 
που ήταν 16 χρονιά µεγαλύτερη από αυτόν, που 
την αγαπούσε πιο πολύ από την µάνα, η Στέλα η 
δεύτερη, ο αδελφός του ο Αλέκος τρίτος ,η Ελένη 
µε τον ατίθασο χαρακτήρα τέταρτη και τελευταί-
ος αυτός. Αλλά αλήθεια ποιο ήταν το όνοµα του; 
Αργότερα στο σχολείο υπόγραφε µε το όνοµα Πέ-
τρος γιατί το φώναζαν µπέµπη; Μια φορά ρώτησε 
την µάνα. Αυτή έστριψε το κεφάλι της αλλού και 
ένας αναστεναγµός βγήκε από το στήθος της. ∆εν 
του απάντησε όµως, του άλλαξε κουβέντα. Αυτός 
έφυγε και έτρεξε στην αγκαλιά της µεγάλης του 
αδελφής της Τούλας όπως την έλεγαν και την ρώ-
τησε να του πει το όνοµα του. Γιατί την ρώτησε 
όλοι έχουν κάποιο όνοµα και αυτόν τον φωνά-
ζουν µπέµπη. Το έσφιξε στην αγκαλιά της και του 
εξήγησε ότι το όνοµα Πέτρο που τον βάφτισαν το 
είχαν δώσει πρώτα σε κάποιον άλλον αδελφό πιο 
µεγάλο και σε αυτόν ανήκε γιατί ήταν το όνοµα 
του παππού. Αλλά αυτός πέθανε σε ηλικία 9 χρο-
νών από γαστραντερίτη στην κλινική του γιατρού 
Αρβανιτάκη. ∆εν ήξεραν ακριβώς τι του έφταιξε. 
Ίσως ο γιατρός ο Αρβανιτάκης που έκανε λάθος 
διάγνωση. Του έβαζε λέει κρύες κοµπρέσες στην 
κοιλιά αντί ζεστές. Ίσως η µάνα λέει, ότι της έφται-
ξε και αυτή η καταραµένη η τσιγγάνα που την κα-
ταράστηκε δύο εβδοµάδες πριν πεθάνει το παιδί 
να την βρει µεγάλο κακό. Είχαν πάει λέει δυο 
τσιγγάνες στο σπίτι και της ζητούσαν ελεηµοσύνη. 
Μόλις αυτή έφυγε να τους φέρει κάτι η µια από 
αυτές άρχισε να κλέβει ότι έβρισκε. Όταν έφυγαν 
η µάνα ανακάλυψε ότι της έλειπαν πράγµατα µαζί 
µε ένα ζευγάρι κάλτσες του πατέρα πήγε λοιπόν 
στα βικέικα που έµεναν να τα πάρει πίσω. Η τσιγ-
γάνα της τα έδωσε αλλά την καταράστηκε να την 
βρει µεγάλο κακό.

Μέρος τέταρτο

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ο πατέρας και η µάνα του Πέτρου




