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Πέτρος Ξένος: Από τη Λούχα 
της Ζακύνθου στην Αυστραλία
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 Τετάρτη.

Κ αι τώρα ας προσπαθήσω 
να περιγράψω την Αθήνα 
εκείνη την εποχή, τέλος της 
δεκαετίας του 1950. Καµία 

απολύτως σχέση µε την Αθήνα του 
2011. Με 40 δρχ την ηµέρα µπο-
ρούσε να ζήσει ένας εργένης. Με 
5 δρχ έτρωγες ένα πιάτο φαγητό 
µακαρόνια µε κιµά, η όσπρια, η µε 
7 δρχ µια µερίδα κρέας. Ο ∆ηµή-
τρης νοίκιασε ένα µικρό υπόγειο 
διαµέρισµα µε άλλους δύο και 
πλήρωνε το µερτικό του, 100 δρχ 
το µήνα και το κυριότερο η Αθήνα 
τότε ήταν ασφαλής. Το Σαββατο-
κύριακο και ειδικά την Κυριακή το 
απόγευµα όλος ο κόσµος έβγαινε 
στην βόλτα, περπατούσε στο Σύ-
νταγµα, στο πεδίο του Άρεως ή 
στο βασιλικό κήπο όπως τον έλε-
γαν τότε, ντυνόταν ωραία, οι νέοι 
µε το κουστούµι και τη γραβάτα, 
το παπούτσι που γυάλιζε. Τα κο-
ρίτσια ωραία και σεµνά ντυµένα 
χωρίς φόβο από κανένα. Οι σι-
νεµάδες γέµιζαν από κόσµο στην 
οδό Πανεπιστηµίου, τα φώτα ανα-
βόσβηναν, ελάτε στο Σινεάκ αυτή 
την εβδοµάδα έγραφαν µε φωτεινά 
γράµµατα. Πιο κάτω στην οµόνοια 
το καφενείο το «Νέον» γέµιζε από 
πελάτες, να πίνουν τον καφέ τους 
και να παίζουν τάβλι και απένα-
ντι στην οδό Πατησίων οι φτηνοί 
σινεµάδες µε τα καουµπόικα έργα 
που µόλις τελείωνε το ένα άρχιζε 
το άλλο. Μερικές Κυριακές το χει-
µώνα ο Πέτρος περνούσε σχεδόν 
όλη την ηµέρα µέσα. Τα βράδια τις 
καθηµερινές, µαζί µε το φίλο του 
τον Θωµά, έτρωγαν στην ταβέρνα 
του Αντώνη µε το ωραίο κρασάκι 
και µια φωτεινή πινακίδα έγραφε 
«ο άσος πρώτος το χαρτί, ο Αντώ-
νης άσος στο κρασί».

Με 10 δρχ έπιναν το κατοσταρά-
κι και έµενε και καµιά δραχµούλα 
για να ακούσουν κανένα νέο τρα-
γούδι του Καζαντζίδη που µαζί µε 
την Μαρινέλα έβγαζαν τα πιο µε-
γάλα σουξέ τραγούδια για την µε-
τανάστευση. Επίσης µεγάλοι τρα-
γουδιστές όπως ο Τσιτσάνης µε τα 
µπουζούκια του, όπως η ∆ούκισ-
σα, η Μπελίνα, ο Μπιθικώτσης, η 
Ρίτα Σακελλαρίου και τόσοι άλλοι 
ξεσήκωναν κάθε βράδυ την Αθή-

να µε τα ρεµπέτικα τραγούδια. 
Επίσης εκείνη την εποχή ο ελλη-
νικός κινηµατογράφος ήταν στις 
δόξες του. Η Φίνος φιλµ, η Καρα-
γιάννης- Καρατζόπουλος, έβγαζαν 
ένα έργο το µήνα. Πολλοί και κα-
λοί ηθοποιοί στην οθόνη και στο 
θέατρο εκείνο τον καιρό που δεν 
υπήρχε ακόµα η τηλεόραση και ο 
κόσµος έβγαινε τα βράδια για την 
διασκέδαση του. Έτσι περνούσε ο 
καιρός, πέρασαν τρεις µήνες και 
πήραν άδεια και τα εισιτήρια να 
πάνε στα χωριά τους για τα Χρι-
στούγεννα. Γύρισαν στην Αθήνα 
και τέλος Μαρτίου τελείωσαν τα 
µαθήµατα αφού έδωσαν εξετάσεις 
στη σχολή τους έδωσαν τα απα-
ραίτητα εργαλεία  Ήταν έτοιµοι για 
το ταξίδι στη Βραζιλία. Την Κυρια-
κή το πρωί τις 29 Μαρτίου 1959 
ήταν έτοιµος για το µεγάλο ταξίδι.

Ταξιδεύοντας για Αυστραλία

Ένα δυνατό τράνταγµα του αερο-
πλάνου τον ξανάφερε στην πραγ-
µατικότητα. Οι πιο πολλοί έβγα-
λαν µια δυνατή φωνή αγωνίας. 
Ευτυχώς το αεροπλάνο σε πολύ 
λίγο καιρό ξαναβρήκε την ισορρο-
πία του αλλά και η φωνή του πι-
λότου αυτή τη φορά ήταν πιο κα-
θησυχαστική. «Κυρίες και κύριοι 
τους ανακοίνωσε, όλα πάνε καλά, 
σε 20 λεπτά προσγειωνόµαστε, 
ίσως λίγο ανώµαλα. Από εσάς θέ-
λουµε να βάλετε τα µαξιλάρια που 
θα σας δώσουµε πάνω στα γόνατα 
σας. ∆εθείτε και ελπίζουµε ότι όλα 
θα πάνε καλά. Το αεροδρόµιο έχει 
ειδοποιηθεί και έχουν παρθεί όλα 
τα µέτρα ασφαλείας.» Σιγά-σιγά 
άρχισε να κατεβαίνει, δε φαινόταν 
τίποτα κάτω από την οµίχλη και 
την υγρασία όπως είναι συνήθως 
στα τροπικά κλίµατα. Ευτυχώς δεν 
υπήρξε κανένα πρόβληµα στην 
προσγείωση. Το µικρό αεροδρό-
µιο ήταν γεµάτο από πυροσβεστι-
κά, αστυνοµικά και νοσοκοµειακά 
οχήµατα. Ευτυχώς δεν χρειάστη-
καν και άρχισαν να φεύγουν. Βγή-
καν έξω, ο ουρανός ήταν συννε-
φιασµένος και έριχνε ψιλή βροχή. 
Η ζέστη ήταν ανυπόφορη. Φυ-
σούσε ένα ζεστός αέρας που σου 

έπαιρνε την αναπνοή και έκανε τα 
ρούχα σου να κολλάνε στο σώµα. 
Βιάστηκαν να µπουν µέσα στο 
µικρό θάλαµο του αεροδροµίου 
αλλά και εκεί δεν ήταν καλύτερα. 
Η ζέστη ήτανε ανυπόφορη. ∆εν 
υπήρχε κλιµατιστικό. Ένας ανεµι-
στήρας προσπαθούσε να δροσίσει 
την αίθουσα. Έτσι στριµωγµένοι, 
πίνοντας µόνο νερό που τους κου-
βαλούσαν από το αεροπλάνο πέ-
ρασαν εφτά ώρες. Όταν είδαν το 
αεροπλάνο της Παναµέρικαν που 
θα τους µετέφερε στον προορισµό 
τους να προσγειώνεται ανάσαναν 
µε ανακούφιση. Ήταν αυτό που θα 
συνέχιζαν για το ταξίδι για το Λος 
Άντζελες. Γρήγορα επιβιβάστηκαν 
και απογειώθηκαν. Η επόµενη 
προσγείωση ήταν στον Παναµά. 
Πετώντας πάνω από την διώρυ-
γα έβλεπες τα καράβια που περι-
µένουν να µπουν στην δεξαµενή 
για να περάσουν από τον Ειρηνι-
κό ωκεανό στον Ατλαντικό. Ή το 
αντίθετο, µπαίνουν στην δεξαµενή 
και λύνουν τις πόρτες. Αν θέλουν 
να περάσουν στον ωκαιανό που 
τα νερά είναι πιο χαµηλά ανοί-
γουν τις πόρτες και κατεβαίνουν, 
αν θέλουν να ανέβουν ανοίγουν 
τις πόρτες και το καράβι ανεβαίνει 
µαζί µε το νερό. ∆εν καθυστέρη-
σε πολύ στον Παναµά. Σε λίγο τα 
πάλι στον αέρα µε κατεύθυνση για 
τη Γουατεµάλα. Η επόµενη προ-
σγείωση ήταν στο Μεξικό. Ένας 
από τους επιβάτες που µπήκαν 
στο Μεξικό κάθισε στο διπλανό 
κάθισµα του Πέτρου. ∆εν άργησαν 
να γνωριστούν και να πιάσουν και 
κουβέντα. Τον έλεγαν Χουάν και 
πήγαινε στο Λος Άντζελες για να 
αλλάξει κι αυτός αεροπλάνο για 
το Παρίσι. Θα έµεναν στο ίδιο 
ξενοδοχείο που τους είχε κλείσει 
εταιρεία. Έτσι συµφώνησαν να πά-
ρουν µαζί ταξί από το αεροδρόµιο 
στο ξενοδοχείο. Αργά το απόγευ-
µα προσγειώθηκαν στο αεροδρό-
µιο του Λος Άντζελες µαζί µε το 
Μεξικανό. Πήραν ταξί για το ξε-
νοδοχείο που ήταν πολύ µακριά, 
πλήρωσαν τον ταξιτζή 10 $, στη 
Βραζιλία για 10 $ θα δούλευε πέ-
ντε µέρες. Τράβηξε κατευθείαν για 
το δωµάτιο του, ένα ζεστό µπάνιο 
και ένας ύπνος θα του έκαναν πολύ 

καλό. Πριν χωρίσουν µε το Χουάν 
συµφώνησαν το πρωί λόγω ότι 
αυτός ήθελε να πάει στη γαλλική 
πρεσβεία που ήταν στο Χόλιγουντ 
να πηγαίνανε µαζί. Χάρηκε που θα 
του δινόταν η ευκαιρία να δει κι 
από κοντά τα στούντιο που τόσα 
έργα είχε δει, όπως το Κολούµπια, 
την Fox, του Disney και τόσα άλλα 
που αυτό τον καιρό έβγαζαν έργα 
µε µεγάλη επιτυχία. Ηθοποιοί 
όπως ο Τζον Γουέιν που του άρεσε 
τόσο πολύ µε το καουµπόικο καπέ-
λο και τα πιστόλια που ήταν πολύ 
γρήγορος και τα τραβούσε στο 
δευτερόλεπτο. Γι’ αυτό, την άλλη 
µέρα ήταν έτοιµος πρωί πρωί. 
Βρήκε τον Χουάν να τον περιµένει 
στην τραπεζαρία του ξενοδοχείου 
και έφαγαν µαζί το πρωινό τους. 
Βγήκαν από το ξενοδοχείο. Πή-
ραν ταξί και έφτασαν στην πόλη. 
Το Λος Άντζελες είναι µια µεγάλη 
πόλη µε δρόµους που διασταυρώ-
νονται πάνω µε γέφυρες, οι πιο 
πολλοί είναι µονόδροµοι. Περ-
πάτησαν κάµποση ώρα σε διάφο-
ρους δρόµους µε άγνωστη κατεύ-
θυνση. Τελικά είδαν πως αυτό δεν 
θα τους βγάλει πουθενά και έτσι 
αποφάσισαν να σταµατήσουν και 
να ρωτήσουν κάποιον στα ισπανι-
κά από τους περαστικούς, αν τους 
καταλαβαίνει κανείς, αφού δεν 
µιλούσαν καθόλου τα εγγλέζικα. 
Πλησίασε λοιπόν µια ηλικιωµένη 
κυρία, της µίλησε στα ισπανικά, 
την ρώτησαν να τους πει πιο λεω-
φορείο να πάρουν για να πάνε για 
το Hollywood. Αυτή το κατάλαβε 
και τους έκανε νόηµα να την ακο-
λουθήσουν. Πέρασαν µέσα από 
µια στοά στον απέναντι δρόµο και 
σταµάτησαν σε µια στάση λεωφο-
ρείου. Περίµεναν εκεί ώσπου να 
έρθει το λεωφορείο. Η κυρία που 
το συνόδευε ανέβηκε στα σκαλιά, 
στην πράσινη πόρτα και είπε κάτι 
στον οδηγό. Άνοιξε την τσάντα της 
και πλήρωσε το αντίτιµο των δύο 
εισιτηρίων και τους έκανε νόηµα 
να µπουν µέσα. Κούνησε το χέρι 
της σε ένα χαιρετισµό και χάθηκε 
µέσα στον κόσµο. Αυτή την τόσο 
µεγάλη εξυπηρέτηση ο Πέτρος δεν 
την ξέχασε ποτέ.

Μέρος ενδέκατο

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ




