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Πέτρος Ξένος: Από τη Λούχα 
της Ζακύνθου στην Αυστραλία
Αποκλειστικά στον Κόσµο, σε συνέχειες η αδηµοσίευτη αυ-
τοβιογραφία 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.

Σ ε λίγο το λεωφορείο έτρεχε για περίπου µια ώρα µέσα στην πεδιάδα και ξαφ-
νικά στο βάθος φάνηκε το βουνό µε µια µεγάλη επιγραφή που έγραφε Χόλι-
γουντ. Μόλις το λεωφορείο έφτασε στους πρόποδες του βουνού άρχισε την 
ανηφόρα µε στροφές περνώντας µπροστά από πολυτελείς βίλες και σε λίγο τα 

studios όλα αυτά που είχε δει τόσες φορές στο σινεµά. Το λεωφορείο σταµάτησε σε 
µια πλατεία, κατέβηκαν και έβαλαν σηµάδια να το βρω στην επιστροφή. Ο Χουάν δεν 
δυσκολεύτηκε να βρει την γαλλική πρεσβεία και να τακτοποιήσει το διαβατήριο του 
έκαναν µια βόλτα τριγύρω, γευµάτισαν σε ένα ρεστοράν καθισµένη σε ένα σκαµπό. 
Για πρώτη φορά είδα αυτό το σύστηµα. Οι σερβιτόροι ήταν πίσω από τον πάγκο. 
Έδειχνες τα φαγητά και έπαιρνες αυτό που ήθελες. Κατά το βραδάκι γύρισαν πίσω. 
Αυτή η µέρα έχει µείνει στη µνήµη του για πάντα. Το ένα πρωί βρέθηκαν πάλι στο 
αεροδρόµιο που το αεροπλάνο της Παναµέρικαν ήταν έτοιµο για απογείωση. Χαιρέ-
τησε τον φίλο του αφού τον ευχαρίστησε για την παρέα του. Πέρασες στην έξοδο και 
σε λίγο άφηνε την Αµερική πετώντας νοτιοδυτικά. Σε τρεις ώρες προσγειώθηκε στη 
Χαβάη. Μπαίνοντας στην αίθουσα του αεροδροµίου µελαχρινά κορίτσια φορώντας 
φούστες από χόρτα κρέµαγαν στο λαιµό των επιβατών στεφάνια από λουλούδια. Η 
επόµενη προσγείωση ήταν στο νησί Ταϊτή που για πρώτη φορά είδα τους µελαχρι-
νούς άντρες να φορούν γυναικείες φούστες. Μετά από κάµποση ώρα και πετώντας 
πάνω από τα νησιά του Σολοµώντος Ο πιλότος τους ανακοίνωσε ότι περνούσαν την 
διεθνή ζώνη. Έχασαν µια µέρα, ήταν Τετάρτη και έγινε Πέµπτη. Άλλη µια προσγεί-
ωση στα Φίτζι και τελικά έφτασα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ήταν µεσηµέρι, µια αυ-
γουστιάτικη χειµωνιάτικη µέρα µε δυνατό αέρα όπως συνηθίζονται οι αέρηδες τον 
Αύγουστο στο Σίδνεϊ. Μετά από πολλές δυσκολίες λόγω της γλώσσας σου έδιναν να 
συµπληρώσεις µία κάρτα. Χωρίς να σε ρωτήσουν αν ξέρεις να το κάνεις. Έτσι ήταν 
τότε οι αγγλοσάξονες δεν προσπαθούσαν να µάθουν τους µετανάστες εγγλέζικα πριν 
έρθουν στην Αυστραλία αλλά είχαν την απαίτηση να µιλούν όλοι εγγλέζικα. Αφού 
λοιπόν µπήκε πρώτα ένας µε µια ψεκαστήρα και ψέκασε όλους µέσα στο αεροπλάνο 
µερικοί άρχισαν να φτιαρνίζονται. Τους επέτρεψαν να βγούνε έξω και να µπουν στα 
λεωφορεία που περίµεναν έξω. Κινδύνεψε να τον αφήσουν να περάσει τον έλεγχο. 
Ούτε βαλίτσα δεν είχε, ένα µπόγο ρούχα τα έκαναν φύλλο και φτερό. Ήθελα να 
µάθω τον λόγο που είχε βάλει ένα ζευγάρι κάλτσες µέσα σε µια κουβέρτα. Τελικά τον 
άφησαv και πέρασε. Προχώρησε στην αίθουσα αναµονής, εκεί τον περιµένει γυναί-
κα που παντρεύτηκε µαζί µε µια ολόκληρη οικογένεια. Ακόµα και ο κουµπάρος ήταν 
εκεί. Τώρα ας αφήσουµε τον Πέτρο που µόλις µετονοµάστηκε από Πέτρος σε Πίτερ, 
έτσι τον φώναζαν στην Αυστραλία, στην καινούργια την οικογένεια…

Μέρος δωδέκατο

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η οικογένεια της µέλλουσας γυναίκας του που τον περίµενε στο αεροδρόµιο. Ο πατέρας της, η 
µάνας της, ένας κουµπάρος τους, πίσω ο Πέτρος, αριστερά του η µέλλουσα γυναίκα του η Κούλα 
και δεξιά του η αδελφή της µε την κουµπάρα τους. Πίσω διακρίνεται το καινούργιο Φορντ αµάξι 
τους µοντέλο 1960.

Αυτό ήταν το πρώτο αυτοκίνητο που αγόρασε ο Πέτρος. Ήταν µοντέλο HILMAN MIX του 1949, εγγλέ-
ζικό. Το κρατήσει για τέσσερα χρόνια, τον άφησε µερικές φορές στο δρόµο αλλά η λαµαρίνα ήταν 
χοντρή σαν σίδερο. Το 1966 αγοράσει καινούργιο  ΜΟRRIS 1100 µε έκπτωση 19 τοις εκατό από το 
εργοστάσιο που δούλευε.

Η νύφη κι ο γαµπρός µε τον κουµπάρο Παναγιώτη Μυστριώτη και την κουµπάρα 
µέσα στο φωτογραφείο των αδερφών Παναγόπουλων. Έχει ένα µεγάλο πάρτυ στο 
σπίτι όπως γινόταν τότε, µε µεζεδάκια και βαρελάκια µπύρα που αδειάζουν το ένα 
µετά το άλλο. Το πάρτι κράτησε σχεδόν όλη νύχτα και ευτυχώς ήταν Σάββατο βράδυ 
και την άλλη µέρα δεν είχε δουλειά. KATΩ: Πέτρος µε τον πεθερό του – Πέτρος κι 
αυτός – στην πόρτα της εκκλησίας περιµένουν να έρθει η νύφη µε την ανθοδέσµη




