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H EΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΠΟΝΕΓΚΙΛΑ

Σήμερα δημοσιεύουμε τη μαρτυρία 
ενός Έλληνα μετανάστη που κατέ-
γραψε σε ένα τετράδιο τις εμπειρίες 
του και τις δυσκολίες που αντιμε-
τώπισε τις πρώτες μέρες της άφι-
ξης του στην Αυστραλία, το 1954. 
Το κείμενο αυτό δεν προοριζόταν 
για δημοσίευση κι έτσι καταγράφει 
με μοναδική αμεσότητα, με αθω-
ότητα και ειλικρίνια, τις εμπειρίες 
του συγγραφέα του στη χώρα που 
έμελε να γίνει η νέα του πατρίδα. 
Ο Σωτήρης Πατρινός έφυγε από τη 
ζωή στις 15 Σεπτεμβρίου 2009. Η 
κόρη του, η κα Μαρία Κλάδη, φύ-
λαξε μαζί με την μνήμη του πατέρα 
της και το χειρόγραφο τετράδιο με 
την “ιστορία” του. Την ευχαριστού-
με θερμά γιατί διέσωσε και μοι-
ράστηκε μαζί μας και μαζί σας όχι 
μόνο την ιστορία ενός μετανάστη 
αλλά ταυτόχρονα μια ψηφίδα από 
την ιστορία χιλιάδων άλλων αν-
θρώπων και μιας ολόκληρης επο-
χής.                                         γ

Λέγομαι Σωτήρης 
       και είμαι από την Ζάκυνθο…

O Σωτήρης Πατρινός με την σύζυγό του Άννα

Τα πρώτα χρόνια στην Αυστραλία, το πρώτο αυτοκίνητο του Σωτήρη Πατρινού
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Λ
έγομαι Σωτήρης και είμαι 
από την Ζάκυνθο. Έφυγα από 
την Ελλάδα με τη γυναίκα 
μου και ένα κοριτσάκι μόνο 

δύο μηνών. Όταν φύγαμε από το σπί-
τι μας πατέρας μου μου έδωσε πέντε 
χιλιάδες δραχμές για τα έξοδα μου. 
Εκαθήσαμε τρεις μέρες στην Αθήνα 
και τα λεφτά τελείωσαν, μου έμειναν 
μόνο 50 δραχμές. Στις 10 Δεκεμβρί-
ου μας πήρε το αεροπλάνο και είπαμε 
αντίο Ελλάδα. Ο πρώτος σταθμός που 
κάναμε ήταν το Κάιρο. Μετά πήγαμε 
Ιράν, Πακιστάν, Σιγκαπούρη. Το αε-
ροπλάνο λεγόταν ΚLM. Tαξιδεύαμε 
μόνο ημέρα και το βράδυ καθόμαστε 
σε ξενοδοχεία. Όταν ήμασταν στη Σι-
γκαπούρη καθίσαμε μιάμιση μέρα. 
Εκεί ήταν κάποιος που πούλαγε διά-
φορα πράγματα, η γυναίκα μου ήθελε 
να πάρει κάτι και της είπα δεν έχω 
άλλα λεφτά. Κατά καλή μας τύχη κά-
νει σχέδιο ο πωλητής να πάμε κοντά. 
Του δείχνω το πενηντάρι και με τά 
νοήματα συνεννοηθήκαμε και πήρε η 
γυναίκα μου αυτό που ήθελε. Αλλά ο 
Σιγκαπουριανός πωλητής πέρασε το 
πενηντάρι για 50 δολάρια και μου 
έδωσε 45 δολάρια υπόλοιπο. Είπα 
μόνος μου ότι ο θεός είναι μεγάλος. 
Την άλλη μέρα φύγαμε από εκεί και 
ερχόμαστε για τη νέα πατρίδα. Όταν 
περάσαμε τα μισά της πορείας το αε-
ροπλάνο χάλασε, σταμάτησε ο ένας 
κινητήρας και ερχόμαστε μόνο με 
τρεις. Οι αεροσυνοδοί ετοί-
μαζαν τα αλεξίπτωτα και μας 
είπαν ότι όταν σταματήσει 
και ο άλλος θα πάμε στον 
πάτο. Εκεί γινόταν χαμός 
από το κλάμα, εγώ όμως 
που έκανα το παλικάρι, που 
κατά βάθος η ταχυπαλμία 
περνούσε το όριο, για να 
δώσω λίγο κουράγιο στη γυ-
ναίκα μου που κάθε τόσο με 
ρωτούσε το παιδί μας τι θα 
γίνει, της έλεγα θα σε πάρω 
στην πλάτη και εσύ θα κρα-
τάς το μωρό και θα πέσουμε 
με το αλεξίπτωτο όλοι μαζί. 
Ευτυχώς που μας βοήθησε 
ο θεός και φτάσαμε στην 
Αυστραλία και σταματήσαμε 
στο Περθ. Εκεί ευχαριστη-
θήκαμε κουνούπι και μύγες. 
Καθίσαμε εκεί για μιάμιση 
μέρα. Την άλλη μέρα μας έφεραν στο 
Σίδνεϊ. Το βράδυ μας έβαλαν στα λε-
ωφορεία και μας πήγαν στην Βικτώ-
ρια σε ένα μέρος που λέγεται Μπο-
νεγκίλα. Όταν είδαμε που βρεθήκαμε 
όλοι μείναμε αποβλακωμένοι. Το 
χάλι που είδαμε σε αυτό τον τόπο! 
Δεν είχε παρά μόνο μύγες και κουνέ-
λια. Μας είπαν να πάτε για φαγητό.  
Πήγαμε στο ωραίο τραπέζι που είχε 
κρέας, μεγάλα κομμάτια και αυγά κα-
θαρισμένα, αλλά το χρώμα τους είχε 
αλλάξει, ήταν μαύρα από μύγες. Εγώ 
που είμαι πολύ μίζερος με το φαγητό 
πήρα ένα μήλο και ένα κομμάτι ψωμί 
και επήγα στο δωμάτιό μου. Παρέα 
είχα τον κύριο Μιχάλη που ήταν από 
την Σύμη. Μου λέει να βρούμε δου-
λειά και να μαζέψουμε “τα πίσω μας” 
να φύγουμε, δηλαδή να μαζέψουμε 

τα εισιτήρια μας να γυρίσουμε πίσω. 
Του ειπα Μιχάλη μου είναι πολύ νω-
ρίς να σκεφτόμαστε αυτό το πράγμα. 
Όταν τελείωσε το φαγητό μας είπαν 
όποιος έχει παιδάκι και φαίνεται άρ-
ρωστο να το πάει να το δει γιατρός. 
Εγώ είχα το κοριτσάκι, ήταν μόνο δύο 
μηνών και από το ταξίδι είχε βγάλει 
κοκκινάδες στο λαιμάκι. Το πήγαμε 
στο γιατρό και μαζί ήταν και ένας άλ-
λος που είχε το ίδιο πρόβλημα. Μας 
κρατάνε και τα δύο παιδάκια και μας 
είπαν στις εφτά το βράδυ να πάνε οι 
μητέρες να θηλάσουν τα παιδιά. Από 
εδώ και πέρα αρχίζει το δράμα. Ξε-
κινάμε εγώ με τη γυναίκα μου και ο 
άλλος με τη δική του. Τώρα που είναι 
αυτό το νοσοκομείο που δεν είχαμε 
κανένας καμιά ιδέα. Που να μάθου-
με, όλοι ήταν 
ξένοι από δι-
άφορες χώρες. 
Όταν βαδίζαμε 
στο μονοπά-
τι ερχόταν δύο 
γυναίκες, ήταν 
Γερμανίδες. Τις 
κατάλαβα από 
λίγα γερμανικά 
που ήξερα από 
την κατοχή. Αυτά 
δεν ήταν αρκετά 
για να συνεννο-
ηθούμε και χάνω 
την υπομονή μου 

και της πιάνω τα χέρια και της κάνω 
το σχέδιο που κάνουν ένεση. Ξέ-
ρουμε ότι οι Γερμανοί είναι ξύπνιοι 
άνθρωποι και η γυναίκα κατάλαβε 
αμέσως και μας κάνει σχέδιο, “το μο-
νοπάτι αυτό θα πάρτε και θα το βρεί-
τε”. Επιτέλους το βρήκαμε. Πήγαν οι 
γυναίκες, θήλασαν τα μωρά και όταν 
τελείωσαν είχε μάλλον νυχτώσει. 
Έτσι μάλλον χάσαμε τα αυγά και τα 
καλάθια. Ξεκινήσαμε να γυρίσουμε 
πίσω αλλά καταλάθος πήραμε λάθος 
μονοπάτι, που όταν καταλάβαμε πως 
δεν πηγαίναμε καλά, λεω στην παρέα 
μου ξέρεις ότι δεν πάμε καλά. Είχαμε 
αρκετό δρόμο περπατήσει περίπου 
ένα χιλιόμετρο. Τους είπα να γυρί-
σουμε στο νοσοκομείο και έτσι έγι-
νε. Στο αναμεταξύ νύχτωσε, φως δεν 

υ π ή ρ -
χε. Περιμένα-
με έξω από το 
νοσοκομείο και 
δεν ξέραμε τι να 
κάνουμε. Είχαν 
κλείσει τα πάντα 
και περιμέναμε 
έξω. Κατά καλή 
μας τύχη ήρθε 
το νοσοκομει-
ακό και έφερε 
κάποιον ασθενή. 
Όταν βγήκαν έξω 
αυτοί κατάλαβαν 
ότι εμείς είχαμε 
χαθεί και σταμά-

τησαν και μας ρωτά-
γανε τι συνέβη. Εγώ 

και η παρέα μου σκέφτηκα να τους 
γράψω ένα σχέδιο. Κάθισα και τους 
έφτιαξε ένα σπίτι στην γης, δηλαδή 
στο χώμα και τους έγραψα τον 15 
αριθμό, που αυτό ήταν το δωμάτιο 
που μας είχαν δώσει για να κοιμό-
μαστε. Μας κάνανε σχέδιο να μπού-
με μέσα στο “άμπουλα” να μας πάνε 
εκεί που μέναμε. Η ώρα είχε περά-
σει τις 12. Πήγαμε τέσσερις φορές 
γύρω αλλά δεν το βρίσκανε, διότι 
το 15 αριθμός ήταν πολλά δωμάτια, 
15 Α, 15 Β και πάλι άρχιζαν τα άλλα 
τετράγωνα. Η κατάληξη ήταν να μας 
κρατήσουν μαζί τους μέχρι που ξημέ-
ρωσε και πήγαμε πίσω κι εγώ γνώρι-
σα το δωμάτιο μας με μια κουβέρτα 
που είχαμε βάλει στο παράθυρο για 
τον ήλιο και όταν πήγε η ώρα πήγαμε 

και πήραμε τα παιδιά μας. 
Εδώ τελειώνει η ταλαιπω-
ρία η πρώτη αλλά έχουμε 
και άλλες χειρότερες. Θα 
τις γράψουμε και θα τις 
μάθετε λίγο αργότερα.

Καθίσαμε εκεί εφτά ημέρες και 
μας είπε ένας κύριος να πάμε στο 
γραφείο να πληρωθούμε. Ο ένας κοι-
τάζε τον άλλο και γελάγαμε. Ελέγαμε 
με αυτός ο άνθρωπος είναι παλαβός 
αλλά να πάμε να δούμε τι συμβαίνει. 
Και πήγαμε και μας πλήρωσαν τρεις 
λίρες τον καθένα μας. Πληρώσανε 
γιατί μας χρωστάγαμε από το ταμείο 
ανεργίας. Εμείς χαρά μεγάλη. Μετά 
το μεσημέρι μας είπανε να πάμε στο 
γραφείο γιατί ήθελαν να μας πούνε 
το καλύτερο απ’ όλα. Μας είπαν ότι 
εμείς που είμαστε περίπου 10 εργά-
τες θα έρθει ένα λεωφορείο να μας 
πάρει και θα πάμε για δουλειά σε 
κάποιο εργοστάσιο που βγάζει σίδε-
ρα. Όσοι είμαστε παντρεμένοι και οι 
γυναίκες θα μείνουν εκεί μέχρι να 
βρούμε μέρος να μείνουμε. Εκεί έγινε 
χαμός κόσμου, οι γυναίκες να κλαί-
νε απαρηγόρητες και να λένε εμείς 
δεν θα σας ξαναδούμε. Δεν πέρασε 
περίπου μια ώρα, να σου και το λεω-
φορείο. Μας βάλανε μέσα και φύγα-
με για το πουθενά. Δεν είχαμε καμιά 
ιδέα που πηγαίναμε. Άλλοι κλαίγανε 
και άλλοι τραγουδούσαν. Ταξιδεύαμε 
όλη τη νύχτα και το πρωί φτάσαμε σε 
ένα πολυτελέστατο χόστελ που ήταν 
μια λαμαρίνα γύρω και πάνω. Ήταν 
καλοκαίρι που η ζέστη περνούσε τους 
45 βαθμούς. Το μέρος αυτό λεγόταν 
Unnadera χόστελ. Εκεί έμεναν δύο 
άτομα στο κάθε δωμάτιο. Την άλλη 
μέρα μας κάλεσαν στο γραφείο να 
μας πουν ότι την άλλη μέρα θα αρχί-
σουμε δουλειά. Εγώ ήμουν ένας από 

Με την εγγονή του.

Αριστερά: Πίσω στη Μπο-
νεγκίλα μετά από χρόνια. Ο 
Σωτήρης Πατρινός γράφει στο 
βιβλίο επισκεπτών. Πάνω: Ο 
Σωτήρης Πατρινός (αριστερά) 
όταν έφτασε στην Αυστραλία.
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τους καλύτερους 
τυχερούς. Μου 
είπανε ότι εγώ 
και άλλοι τρεις 
θα πηγαίναμε νυ-
χτερινοί το ίδιο 
βράδυ. Την ημέρα 
αυτή που φτάσαμε, 
το απόγευμα, πήρα 
τον κύριο Μιχάλη 
και βγήκαμε βόλτα 
να δούμε την πε-
ριφέρεια που ήταν 
μερικά σπίτια και ρωτάγαμε με νοή-
ματα για κανένα δωμάτιο για να νοι-
κιάσουμε αλλά αυτοί μας κοροϊδεύα-
νε. Το βράδυ αρχίσαμε δουλειά στις 
11.20. Ρώτησα με κάποιον με τι θα 
πάμε και μας είπε ότι θα κατέβουμε 
στο δρόμο και θα περάσει το λεωφο-
ρείο να μας πάρει. Δε μας είπες σε 
πιο μέρος του δρόμου θα περιμένου-
με δεξιά ή αριστερά κι εμείς περιμέ-
ναμε στο δεξιό μέρος εφόσον έπρε-
πε να είμαστε στο αριστερό. Πέρασε 
η ώρα, ήταν περασμένα μεσάνυχτα, 
εμείς περιμέναμε και συζητάγαμε τα 
χάλια μας και σταματάει ένα λεωφο-
ρείο, ο οδηγός κατάλαβε ότι εμείς 
είχαμε χάσει τον προσανατολισμό 
και το λεωφορείο είχε εργάτες από 
διάφορα εργοστάσια και τους πήγαι-
νε στα σπίτια τους. Μας κάνει νόημα 
ο οδηγός να μπούμε μέσα και εμείς 
μπήκαμε μέσα και λέει καθίστε. Το 
λεωφορείο πήγαινε περίπου τέσσερα 
χιλιόμετρα και μετά μας πήγε στο ίδιο 
μέρος που μας πήρε και μας άφησε κι 
εμείς πήγαμε για ύπνο και ξυπνήσα-
με το πρωί, καλό ξημέρωμα κι έτσι 
χάσαμε το πρώτο μεροκάματο. Καλή 
αρχή στην Australia.

Το άλλο βράδυ πήγαμε στη δουλειά, 
δουλέψαμε τέσσερις μέρες. Την τέ-
ταρτη μέρα μας είπε κάποιος ότι εί-
χαμε τηλεγραφήματα από τις γυναί-
κες μας, να πάμε να τα πάρουμε. Της 
είχαν φέρει σε άλλα hostel. Το μέρος 
αυτό λεγόταν (*)  Εγώ όταν έφυγα από 
την Μπονεγκίλα άφησα στην γυναίκα 

μου μία λίρα και είχαν μείνει οι δύο 
λίρες. Όταν πήραμε τα τηλεγραφήμα-
τα είχε λάβει και ο κύριος Μιχάλης το 
ίδιο τηλεγράφημα. Είπα στο Μιχάλη 
ότι εγώ θα πάω να φέρω τη γυναίκα 
μου και αμέσως ο Μιχάλης μου λέει 
θα σου δώσω κι εγώ τρεις λίρες να 
μου φέρεις και τη δική μου γυναίκα 
και τα παιδιά μου. Ο κύριος Μιχάλης 
είχε τρία κοριτσάκια, το μεγαλύτερο 
ήταν εφτά χρονών και το μικρότερο 
δύο. Με ρώτησε ο κύριος Μιχάλης 
πως θα πας αφού δεν ξέρεις και εγώ 
του είπα ο θεός βοηθός. Ήταν κά-
ποιος άλλος εκεί που μιλούσαμε με 
τον κύριο Μιχάλη ο οποίος είχε κι 
αυτός τηλεγράφημα από τη γυναίκα 
του και μου λέει αμέσως, θα έρθω 
και εγώ να πάμε μαζί, αλλά πως θα 
πάμε που δεν ξέρουμε που είναι το 
μέρος αυτό. Εγώ αμέσως του απάντη-
σα κανένας δε χάνεται. Το βράδυ που 
πήγαμε στη δουλειά ήταν ένας Έλλη-
νας που είχε έρθει στην Αυστραλία 
έξι μήνες πρώτα από εμάς και κατά 
τύχη τον ρώτησα μήπως ξέρει σπίτι 
να το νοικιάσουμε. Αυτός μου είπε 
αμέσως, ναι, ξέρω δύο Έλληνες που 
έχουν αγοράσει σπίτι και ζητάνε να 
βρούνε ενοικιαστές, ελάτε το πρωί να 
πάμε να το δείτε. Το πρωί ξεκινάμε ο 

κύριος Μιχάλης και ο άλλος μαζί και 
πήγαμε και όταν το είδαμε ο κύριος 
Μιχάλης λέει εσύ θα μείνεις στο σπί-
τι και εγώ στο γκαράζι που έχω και 
τρία παιδιά. Συμφωνήσαμε με τους 
ιδιοκτήτες να τους δίνουμε πέντε λί-
ρες ο καθένας το δεκαπενθήμερο που 
πληρωνόμαστε. Την άλλη μέρα όταν 
τελείωσα με τη δουλειά λέω στην 
παρέα που θα ερχότανε μαζί μου: το 
μεσημέρι θα πάρουμε το τραίνο και 
θα φύγουμε. Πήγαμε στο σταθμό του 
τρένου και δείχναμε το τηλεγράφημα 
και παίρναμε το εισιτήριο. Τα εισι-
τήρια ήταν πολύ φτηνά. Κατά τις 12 
το μεσημέρι παίρνουμε το τραίνο και 
φτάσαμε στο σταθμό πολύ αργά. Το 
βράδυ ήταν πολύ νύχτα. Εκεί περί-
μεναν δύο ταξιά και πάμε στο ένα και 
δείχνουμε του ταξιτζή το τηλεγράφη-
μα και μας κάνει νόημα δυο λίρες. 
Μπαίνουμε μέσα στο ταξί και προ-
χωράγαμε για αρκετές ώρες, ίσως να 
μας το έκανε επίτηδες για να πάρει 
περισσότερα λεφτά. Όταν το βρήκε 
μας είπε να του δώσουμε ακόμη μια 

λίρα. Λέω στην παρέα μου, να του 

δώσουμε γιατί μας γυρίζω όλη τη νύ-

χτα, ως το πρωί. Είδαμε σε ένα μέρος 

να βγαίνει καπνός, ήταν μόλις εξημέ-

ρωνε και πήγαμε κοντά. Εκεί ήταν ο 

μάγειρας που μαγείρευε το πρωινό. 

Όταν μας είδε κατάλαβε τι ζητάμε και 

με τά νοήματα μας είπε να πάμε στο 

τελευταίο δωμάτιο να βρούμε αυτό 

που ζητάμε.

Εκεί βρήκαμε τις γυναίκες. Μόλις 

μας είδαν δεν το πίστευαν. Κλάματα 

εδώ, κλάματα εκεί. Μόλις ξημέρωσε 

καλά, είπαμε να ξεκινήσουμε για να 

ανέβουμε στο δρόμο. Ήταν ο δρόμος 

λίγο μακριά, μας λέει κάποιος εκεί, 

μην βιαζόσαστε γιατί λεωφορείο έχει 

μόνο μια φορά την ημέρα κάθε 11 

η ώρα που πήγαινε στο σταθμό του 

τρένου και μας έδωσε αρκετή ώρα να 

κουβαλήσουμε τις βαλίτσες τα παιδιά 

και τις γυναίκες. 

 Πάνω αριστερά: Με παιδιά και 
εγγόνια σε ευτυχισμένες στιγμές. 
Πάνω δεξιά: Η κόρη του Σωτήρη 
Πατρινού Μαρία Κλάδη. Πάνω: 
Επίσκεψη στη Μπονεγκίλα με την 
γυναίκα του Άννα και την κόρη 
του Μαρία. Δεξιά: Ο Σωτήρης Πα-
τρινός την ημέρα του γάμου του.


