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Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται 
στον Erik Thiriez, 

έναν Γάλλο φίλο συμφοιτητή μου 
στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης, 
που με φιλοξένησε με αγάπη 

στη νέα του πατρίδα, 
στα κύματα της Καραϊβικής.

Η φωτογραφία στο εξώφυλλο, 
είναι μια κλεφτή ματιά στο εσωτερικό 
ενός λαϊκού σπιτιού στην Αβάνα.
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Ετοιμάζοντας τις αποσκευές

Ήταν ανήμερα Πρωτοχρονιά του 2014 όταν είδα τον Τσε Γκουεβάρα στον 
ύπνο μου. Οδηγούσε μία μοτοσυκλέτα και ο θόρυβος της εξάτμισης με 
ξύπνησε. Μου φάνηκε ότι με κοιτούσε με ένα περιφρονητικό βλέμμα, σαν 
να μου έλεγε ντροπή σου. Πώς είναι δυνατόν εσύ, ένας υποτίθεται με κοι-
νωνικές ευαισθησίες ταξιδιώτης, να μην έχεις πλησιάσει ποτέ την Κούβα, 
αυτό το νησί σύμβολο ανυπακοής στους ισχυρούς της γης; Πώς μπορείς 
να κυκλοφορείς σε δυτικές μεγαλουπόλεις και να αγνοείς την Αβάνα;

Το περιφρονητικό βλέμμα του Τσε με έκανε να αναπηδήσω στο κρεβάτι. 
Πόσοι αλήθεια άνθρωποι στον κόσμο θα αφήναν την βολή του καναπέ 
τους για να αγωνισθούν για τα συμφέροντα των φτωχών, πόσοι αλήθεια 
υπουργοί στον κόσμο όλο θα διάλεγαν να πεθάνουν με τους συντρόφους 
τους στις ζούγκλες της Βολιβίας, ενώ θα μπορούσαν να πίνουν το ποτό 
τους σε διπλωματικές υπουργικές αποστολές σε κάποιο κότερο από το 
γειτονικό Μαϊάμι;

Σηκώθηκα το πρωί και ετοίμαζα το πρωινό. Η Άσπα, η γυναίκα μου, με 
κοιτούσε με ανησυχία διακρίνοντας μια ασυνήθιστη αποφασιστικότητα 
στις κινήσεις μου. Όταν έβγαζα από το ντουλάπι την κούπα του καφέ, 
ήταν σίγουρη ότι κάποια απόφαση έχω πάρει. Σε λίγο ανακοίνωσα τα 
σχέδιά μου. Είχε έρθει η ώρα: θα πήγαινα στην Κούβα.

Ποιος ξέρει, της λέω, αν δεν πάω τώρα, ο Κάστρο ετοιμοθάνατος, σύγ-
χρονος El Sid, σε ένα χρόνο ακόμα δεν θα ζει πια. Αν αργήσω και άλλο, 
φοβάμαι ότι δεν θα έχει μείνει κανένας στην Κούβα να μου διηγηθεί ιστο-
ρίες από τα ηρωικά εκείνα χρόνια.
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Οι επαναστατικές δικαιολογίες μου έπιασαν τόπο και πήρα την οικογενει-
ακή άδεια για νέες περιπέτειες χωρίς αντιρρήσεις. Το βράδυ κλείστηκα στο 
γραφείο μου και έψαχνα στο ιντερνέτ οικονομικές πτήσεις για την Αβάνα. 
Διάλεξα μια οικονομική πτήση με ενδιάμεσους σταθμούς το Παρίσι, το Μεξι-
κό Σίτυ και το Cancun, απέναντι από την Κούβα. Από εκεί θα πέταγα στην 
Αβάνα με τις Κουβανικές Αερογραμμές.

Η Κούβα είναι αποκλεισμένη με εντολή της Αμερικής από όλες σχεδόν τις 
γειτονικές χώρες. Εξαίρεση αποτελούν το Μεξικό και ο Καναδάς. Κοιτούσα 
τον χάρτη και έβλεπα την Κούβα σαν ναυαρχίδα στο κέντρο της Καραϊβικής. 
Έβλεπα τις Μπαχάμες, την Τζαμάικα, την Αϊτή, το Σάντο Ντομίνγκο, το Που-
έρτο Ρίκο, την Γκουανταλούπε, τη Σάντα Λουτσία, την Γρανάδα και τα άλλα 
μικρά νησιά να σχηματίζουν ένα χέρι δαγκάνας αστακού που ξεχωρίζει την 
Καραϊβική από τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Κατέβηκα στην αποθήκη να διαλέξω βαλίτσα. Διάλεξα μια εύκαμπτη υφα-
σμάτινη βαλίτσα χωρίς ρόδες. Λουκέτο δεν έψαξα να βρω, αφού μόνο ρούχα 
θα είχε μέσα. Μόνο το καπέλο μου είχε αξία γιατί ήταν ένα μοντέλο αντί-
γραφο των καπέλων που φορούσαν οι στρατιώτες στη λεγεώνα των ξένων, 
σχεδιασμένο έτσι ώστε να μη σου μπαίνει η σκόνη στον λαιμό. Το αγαπημένο 
μου αυτό καπέλο το κρατούσα στη μικρή μου τσάντα μαζί με το διαβατήριο, 
τη φωτογραφική μηχανή και ένα αγαπημένο ελαφρύ αντιανεμικό μπουφάν. 
Φοβόμουνα περισσότερο μη χάσω το καπέλο μου παρά το διαβατήριό μου.

Εκείνο το βράδυ φόρτωσα την μπαταρία της φωτογραφικής μηχανής και όλα 
ήταν έτοιμα για το ταξίδι αυτό στα λημέρια των Ισπανών κατακτητών στην 
κεντρική Αμερική. Ένιωθα έτοιμος να ατενίσω τα αιώνια αστέρια πάνω από 
τις πυραμίδες των Μάγια, να μιλήσω με κανένα Ιησουΐτη μοναχό για να φρε-
σκάρω τα ιταλο-γαλλο- ισπανικά μου και να επισκεφτώ τη θρυλική Κούβα.
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Πόλη του Μεξικού

Με μία πτήση της Air France, αρχές Φλεβάρη του 2014, προσγειώθηκα 
στην Πόλη του Μεξικού με προορισμό την Κούβα. Δεν έχω καμία ιδιαίτε-
ρη συμπάθεια σε αυτές τις τεράστιες μητροπόλεις συγκέντρωσης πλού-
του, καυσαερίων και εγκληματικότητας μεγάλων υπό ανάπτυξη χωρών. Η 
Πόλη του Μεξικού είναι όμως μια ιστορική πρωτεύουσα με αξιοσημείωτα 
δείγματα τέχνης και πολιτισμού παγκοσμίου ενδιαφέροντος.

Είχα λοιπόν προγραμματίσει τη διαμονή μου για δύο νύχτες σε ένα μικρό 
ξενοδοχείο στο ιστορικό κέντρο με σκοπό να επισκεφθώ τρία από τα 
σπουδαιότερα μνημεία της πόλης, την Plaza de la Constitution ή Εl Zocalo 
με τα ιστορικά κτίρια γύρω της, το Palacio National με τις τοιχογραφίες 
αριστουργήματα του Diego Rivera, και το περίφημο Museo National de 
Antropologia στο οποίο με αριστουργηματικό αρχιτεκτονικά τρόπο εκτί-
θενται δείγματα τέχνης και πολιτισμού όλων των αρχαίων λαών της 
κεντρικής Αμερικής, των Maya, των Aztec, των Toltec και άλλων.

Έφθασα στο ξενοδοχείο από το αεροδρόμιο στις έξι το πρωί. Άφησα τα 
πράγματα και βγήκα μια βόλτα στην πόλη. Πάντα μου αρέσει να βλέπω 
τις πόλεις να ξυπνάνε, τους πρώτους εργαζόμενους να πηγαίνουν στη 
δουλειά, τα πρώτα μαγαζιά να ανοίγουν τα ρολά τους, τα πρώτα ψωμιά 
να βγαίνουν από τους φούρνους και να σκορπάνε τις μυρουδιές τους.

Ακριβώς πίσω από το ξενοδοχείο ήταν ένας δρόμος γεμάτος με μικρά 
πρακτορεία διανομής εφημερίδων και περιοδικών. Εκατοντάδες δέματα με 
έντυπα κάθε είδους βρίσκονταν απλωμένα στο πλατύ πεζοδρόμιο.
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Διάφορα δίκυκλα, τρίκυκλα, μικρά φορτηγάκια σταμάταγαν και οι οδη-
γοί τους φόρτωναν από το πεζοδρόμιο τα πακέτα έντυπα που ήθελαν, 
πλήρωναν πετώντας πάκα χαρτονομίσματα σε κάποιους από τα πρα-
κτορεία και έφευγαν με ταχύτητα.

Στο απέναντι πεζοδρόμιο δεκάδες μικροπωλητές ετοίμαζαν τάκος, τορ-
τίγιες, μαυρομάτικα φασόλια και κάθε είδους φαγητά για τους εργα-
ζόμενους. Όλοι τρώγανε στο πόδι πριν πάνε για δουλειά. Πήρα μια 
φρέσκια πορτοκαλάδα από έναν μικροπωλητή που έκανε χυμούς από 
κάτι πρασινωπά πορτοκάλια και ένα ζεστό καφέ με γάλα και φρέσκια 
κρουασάν από μία κυρία με καθαρά ινδιάνικα χαρακτηριστικά. Με είκο-
σι πέντε Πέσος -1,5 ευρώ- είχα φάει ένα από τα ωραιότερα πρωινά της 
ζωής μου. Έστριψα τη γωνία και βρέθηκα πάλι στην κεντρική λεωφόρο. 
Καλοντυμένοι υπάλληλοι με γραβάτες πηγαίναν για δουλειά στα γρα-
φεία και τις τράπεζες με σταθερό βηματισμό.

Μετά την πρωινή βόλτα γύρισα στο ξενοδοχείο. Το δωμάτιο ήταν έτοιμο 
και στο κρεβάτι ήταν απλωμένο ένα ελαφρύ πουπουλένιο πάπλωμα. 
Το Mexico City είναι χτισμένο σε ένα οροπέδιο σε υψόμετρο 2.000 μέτρα 
από τη θάλασσα και το βραδάκι κάνει ψύχρα και θέλεις πάπλωμα να 
σκεπαστείς. Ξεκουράστηκα λίγο και πήρα δυνάμεις.

Ξεκίνησα την περιήγηση από την ιστορική λεωφόρο, την Paseo de la 
Reforma. Η Reforma είναι μία πραγματική αριστοκράτισσα λεωφόρος. 
Είχε κατασκευασθεί το 1864 από τον Γάλλο κυβερνήτη, τον αυτοκράτορα 
Maximilian του Habsburg, και το ταίρι του Maria Carlota για να πηγαίνουν 
με πολυτέλεια και άνεση από το κέντρο της πόλης στο παλάτι τους, το 
Castillo, στο πάρκο Chapultepec. Ήταν μια διαδρομή δεκαπέντε τουλάχι-
στον χιλιομέτρων.



19

Η Reforma έχει εκατέρωθεν δύο τεράστια πεζοδρόμια με μεγάλα δένδρα 
που κάνουν σκιά στους διαβάτες και τους προστατεύουν από την απευ-
θείας επαφή με τα αυτοκίνητα του δρόμου και τα γύρω κτίρια.

Τίποτα τριγύρω δεν ήταν ευτελές, πρόχειρο, εμπορικό, νεοπλουτίστικο. 
Όλες οι αρχιτεκτονικές επεμβάσεις και διαμορφώσεις στη λεωφόρο είχαν 
διαχρονική ποιότητα και αρχοντιά. Η Reforma είναι ένα υπαίθριο μουσείο. 
Τα πεζοδρόμια είναι στρωμένα με τεράστιες πλάκες από γρανίτη. Παντού 
υπάρχουν μαντεμένια και μπρούτζινα ιστορικά αγάλματα καλλιτεχνών 
από το 1600 μέχρι σήμερα. Μοντέρνες σεμνές καλλιτεχνικές δημιουργίες 
από πέτρα, σίδερο και άλλα υλικά δίνουν τη δυνατότητα στον περιπατητή 
να καθίσει και ξαποστάσει.

Τα πάντα ήταν πεντακάθαρα, Graffiti και μουτζούρες δεν είδα πουθενά. 
Διαφημίσεις υπήρχαν ελάχιστες. Στις διασταυρώσεις με κάθετους δρόμους 
ο δήμος έχει σειρές από ποδήλατα που οι πολίτες με μία ειδική κάρτα 
ελευθερώνουν, χρησιμοποιούν για τις μετακινήσεις τους και τα αφήνουν 
παρακάτω. Ακόμη και τα μοντέρνα κτίρια τριγύρω, τα επώνυμα ξενοδο-
χεία, τα εμπορικά κέντρα, οι ουρανοξύστες, το χρηματιστήριο του Μεξικό, 
το Torre Mayor, το υψηλότερο κτίριο της λατινικής Αμερικής, έδειχναν με 
την αρχιτεκτονική τους ότι προσπαθούσαν να σεβαστούν την ιστορική 
λεωφόρο. 

Ήταν Σάββατο και η αστυνομία είχε απαγορεύσει ολοκληρωτικά την κυ-
κλοφορία στα αυτοκίνητα. Η ατμόσφαιρα ήταν εορταστική. Ομάδες από 
ποδηλάτες με κράνη στο κεφάλι ανεβοκατέβαιναν τη λεωφόρο, μαραθωνο-
δρόμοι δρομείς έκαναν την προπόνησή τους, παιδιά ρολάρανε με πατίνια 
και πατινάζ, οργανωμένες ομάδες κάνανε χορευτική γυμναστική στην άκρη 
του δρόμου, κλόουν στα σταυροδρόμια έδιναν παραστάσεις.
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Ένα πολύχρωμο πλήθος φαινόταν να γιορτάζει τη λευτεριά του δρόμου 
από τα αυτοκίνητα. Μετά από λίγο έφτασα στην πλατεία του Μνημείου 
της Ανεξαρτησίας με το περίφημο άγαλμα El Angel στο κέντρο της πλατεί-
ας να ατενίζει τη λεωφόρο από ψηλά.

Στο σημείο αυτό ξεκινάνε, λένε, όλες οι διαδηλώσεις και παρελάσεις του 
PRI (Partido Revolucionario Institutionales) του κόμματος που κυβερνά τη 
χώρα για δεκαετίες. Την ημέρα εκείνη η στρογγυλή πλατεία-αφετηρία δι-
αδηλώσεων ήταν περιμετρικά γεμάτη από μακρόστενες λιμουζίνες, στο-
λισμένες με λουλούδια και γαμήλιες κορδέλες. Μεξικάνες νύφες έρχονταν 
να φωτογραφηθούν με το νυφικό τους στα σκαλιά του μνημείου μπροστά 
στο διάσημο άγαλμα El Angel πριν πάρουν τον δρόμο για την εκκλησία.

Συνέχισα το περπάτημα στη Reforma και βρέθηκα στο πάρκο Chapultepec 
-κάτι σαν τον δικό μας εθνικό βασιλικό κήπο- εκεί που βρίσκεται το πα-
λάτι του Maximilian, το Μουσείο μοντέρνας τέχνης και άλλα σημαντικά 
ιστορικά κτίρια. Το μητροπολιτικό αυτό πάρκο ήταν γεμάτο με χιλιάδες 
κόσμο. Πολλοί ήταν μαζεμένοι γύρω από κάτι τεχνητές λιμνούλες.

Ζευγαράκια κάνανε ρομαντικές βόλτες στο νερό μέσα σε μικρά πλαστικά 
βαρκάκια με τους άνδρες να τραβάνε κουπί και τις γυναίκες να θαυμά-
ζουν τη ρώμη των αγαπημένων, πιο πέρα άλλοι, λιγότερο ρομαντικοί, 
κάνανε τη βόλτα τους στις λιμνούλες με πλαστικά ποδήλατα της θάλασ-
σας και άλλοι, οι πιο πολλοί, περπατούσαν ανέμελα σε ένα ατέλειωτο 
τεράστιο πεζόδρομο του πάρκου. 

Οικογένειες, παιδιά, μπαλόνια, καρικατούρες, αποκριάτικες μάσκες, τα-
τουάζ, καλλιτέχνες, κλόουν, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς δίνανε ζωή 
σε αυτόν τον πεζόδρομο. 
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Ανέβαλα την επίσκεψη στα μουσεία και περπατούσα για ώρες στο πάρκο 
αυτό παρατηρώντας και φωτογραφίζοντας τον λαό του Μεξικού, αυτή 
τη διασταύρωση ινδιάνων και λευκών, τους ονομαζόμενους mestizos, που 
όσο περνάνε τα χρόνια αποκτά ενιαία ιστορική συνείδηση και αυτόνομη 
παρουσία στον κατάλογο των ανθρώπινων φυλών.

Είχε φτάσει το σούρουπο πια. Βγήκα από το πάρκο και ανέβηκα σε ένα 
ανοικτό κόκκινο διώροφο τουριστικό λεωφορείο για να βλέπω από ψηλά 
τα τουριστικά αξιοθέατα της πόλης, το Αuditorio, το Palacio des Bellas 
Artes, την εμπορική περιοχή Zona Rosa και πολλά άλλα

Κατέβηκα στην καρδιά της πόλης την Ελ Ζocalo, και, ακολουθώντας την 
Madero, τον κεντρικό αυτό δρόμο της πόλης, έφτασα στο ξενοδοχείο. 
Έπρεπε να βρω να φάω κανένα τάκος να κοπάσει η πείνα μου, να πάρει η 
αναπνοή μου λίγη μεξικάνικη καλαμποκένια μυρουδιά tacos brith που λένε 
οι κακεντρεχείς Αμερικανοί.  Ήμουνα μόνο δεκατέσσερις ώρες στο Μεξικό 
και είχα την αίσθηση ότι είχαν περάσει χρόνια.

Την επόμενη μέρα έφτασα νωρίς στο Palacio National να δω τις περίφη-
μες τοιχογραφίες του Rivera πριν έρθει ο πολύς κόσμος. Γύρω από την 
κεντρική σκάλα του παλατιού έβλεπες εικονογραφημένη στους τοίχους 
την πολυτάραχη ιστορία του Μεξικού. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος 
ζωγραφικός πίνακας στον κόσμο όλο που να αποτυπώνεται η ανθρώπι-
νη αγριότητα της στρατιωτικής υπεροχής, η υποκρισία της κατεστημένης 
εκκλησίας, η άγρια εκμετάλλευση των Ινδιάνων από τους Ισπανούς κατα-
κτητές, η ανελέητη απληστία του ανθρώπου για το κέρδος. Οι τοιχογρα-
φίες του Rivera είναι ένα μοναδικό, διαχρονικό, επαναστατικό έργο τέχνης 
και κοινωνικής κριτικής που μεταδίδει κύματα προβληματισμού σε κάθε 
σκεπτόμενο άνθρωπο. Έφυγα από το Palacio National με ένα αίσθημα ενο-
χής για όλα τα εγκλήματα που γίνονται ακόμα και σήμερα για πολιτικές 
και γεωπολιτικές σκοπιμότητες σε διάφορα σημεία της γης.
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Μόλις βγήκα από το παλάτι-μουσείο, έπεσα πάνω σε μία διαδήλωση 
αριστερών φοιτητών με τα γνωστά σε όλες τις χώρες συνθήματα για κα-
λύτερη παιδεία. Οι διαδηλωτές ήταν μαζεμένοι στο πεζοδρόμιο μπροστά 
από την Cathedral Metropolitana, την ιστορική από το 1626 μητρόπολη της 
πόλης. Απέναντι από τους διαδηλωτές στον δρόμο ήταν παρατεταμένες 
μεξικανικές διμοιρίες των Ματ. Οι αστυνομικοί κρατούσαν κάτι ασπίδες 
προστασίας πολύ ψηλότερες από το μπόι τους, μιάς και όλοι τους ήταν 
εξαιρετικά κοντοί. Το θέαμα ήταν κωμικό. Ο βαρύς εξοπλισμός τους, πι-
θανά εισαγόμενος, ήταν εντελώς δυσανάλογος με το κοντό ανάστημά 
τους. Με πιάσανε τα γέλια αλλά δεν τόλμησα να τους φωτογραφίσω μη 
βρω κανένα μπελά.

Ο επόμενος σταθμός περιήγησης ήταν το Museo National de Anthropologia. 
Το κτίριο που κατασκεύασε το 1964 ο Μεξικάνος αρχιτέκτονας Pedro 
Ramirez Vazquez σε κερδίζει αμέσως με την απλότητα και εργονομία του. 
Το κτίριο αναπτύσσεται γύρω από ένα τεράστιο αίθριο που αναπαριστά 
με τον τρόπο του μια υπαίθρια πλατεία λατρείας των αρχαίων λαών 
της Κεντρικής Αμερικής. Στις περιμετρικές αίθουσες φιλοξενούνται τα εκ-
θέματα πολιτισμού όλων των αρχαίων λαών του Μεξικού, των Maya, 
των Aztec των Toltec και άλλων. Κάθε αίθουσα έχει στο πίσω μέρος μια 
εξωτερική έξοδο στο πάρκο, όπου ανάμεσα στα δένδρα σε άπλετο φυσικό 
φως εκτίθενται αρχαία τμήματα ναών και αναπαραστάσεις κτιρίων του 
κάθε πολιτισμού. Τα εκθέματα ήταν συγκλονιστικά και πολλά από αυτά 
θύμιζαν προκυκλαδικά ειδώλια.
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Είχε έρθει απόγευμα και ήθελα να προλάβω να δω κάτι από την πραγ-
ματική ζωή των κατοίκων στην τεράστια αυτή πόλη των είκοσι εκατομ-
μυρίων ψυχών. Πήρα ένα Metrobus, ένα λεωφορείο φυσαρμόνικα που λει-
τουργεί σαν υπαίθριο μετρό χρησιμοποιώντας μια οριοθετημένη λουρίδα 
κυκλοφορίας στη μέση των τεράστιων κεντρικών δρόμων του Mexico City. 
Το λεωφορείο που πήρα είχε τέρμα στο νοτιότερο άκρο της πόλης, το 
προάστιο El Caminero.

Η πόλη έξω από το ιστορικό κέντρο είναι μια τεράστια μάζα από μπε-
τό χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Η κυκλοφορία στους τεράστιους δρό-
μους είναι εφιαλτική. Το λεωφορείο έκανε δυόμιση ώρες να φθάσει στο Εl 
Caminero. Εκεί η πόλη τελείωνε σαν να την είχες κόψει με το μαχαίρι και 
ακολουθούσε ένα απέραντο ξερό τοπίο. Γύρισα πίσω νύχτα, ο ενθουσι-
ασμός μου για την ποιότητα του χώρου στο ιστορικό κέντρο, βλέποντας 
τις σύγχρονες επεκτάσεις της πόλης, είχε μετατραπεί σε απογοήτευση. 
Είναι τρομακτικό πόσο γρήγορα οι πόλεις στις «αναπτυσσόμενες» χώρες 
μετατρέπονται τόσο γρήγορα σε μία απρόσωπη μπετονένια μάζα.

Την επομένη μέρα έφευγα από την Πόλη του Μεξικού. Υπήρχε μία νοσταλ-
γία μέσα μου που θα εγκατέλειπα την πόλη όπου είχα συνηθίσει να περι-
φέρομαι ασταμάτητα για δύο ολόκληρες μέρες. Σε όλες τις επαφές μου με 
τους Μεξικάνους διεπίστωσα μία υπερβολική αγάπη για τους Έλληνες. Η 
επιφυλακτικότητα για τους λευκούς Gringo γινόταν χαμόγελο αποδοχής 
όταν πρόφερα τη λέξη Grecia. Η αγάπη τους αυτή κατάλαβα ότι δεν είναι 
για τη σύγχρονη Ελλάδα, που δεν ξέρουν καλά καλά πού βρίσκεται στον 
παγκόσμιο χάρτη. Αγαπάνε την Ελλάδα γιατί από μικροί στο σχολείο δι-
δάσκονται ελληνική μυθολογία και αρχαία ιστορία. Είχα την αίσθηση ότι 
στο Μεξικό κυκλοφορούσα με αρχαιοελληνικό διαβατήριο.

Το πρωί πήρα ένα ταξί από το ξενοδοχείο για το αεροδρόμιο. Έφευγα από 
το Μέξικο Σίτυ για την Κούβα. Στην αίθουσα αναχώρησης του αεροδρομί-
ου συνειδητοποίησα ότι είχα ξεχάσει το αγαπημένο καπέλο μου στο ταξί. 
Στεναχωρήθηκα. Πήρα αμέσως τηλέφωνο στο ξενοδοχείο και τους παρα-
κάλεσα, αν βρεθεί το καπέλο μου, να το κρατήσουν. Γύρισα στο ξενοδοχείο 
αυτό μετά από βδομάδες και βρήκα το καπέλο μου να με περιμένει. Ο 
ταξιτζής το είχε φέρει πίσω. Στο γείσο του καπέλου βρήκα κολλημένο ένα 
μεγάλο χαρτί που έγραφε το όνομα μου και τη λέξη GRECIA.
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KOYBA
Γνωριμία με τον Hemingway

Στο αεροδρόμιο του Cancun στο Μεξικό περίμενα υπομονετικά στην ουρά 
να πάρω την κάρτα επιβίβασης για την πτήση CU153 των κουβανικών 
αερογραμμών με προορισμό την Αβάνα. Πίσω μου ακριβώς ήταν ένας 
συνταξιδιώτης που κρατούσε ένα ελαφρύ κυλινδρικό βαλιτσάκι και έναν 
μακρύ τρίποδα, που πάνω του στεκότανε μια μικρή Sony videocamera. Ο 
συνταξιδιώτης αυτός, Αμερικανός από την Καλιφόρνια, ήταν ολόιδιος ο 
Ernest Hemingway. Γυρνάω και του λέω γελώντας «Το ξέρεις ότι είσαι ίδιος 
ο Hemingway;» «Ναι» μου απαντά «γιατί μου έχουν ζητήσει να παίξω τον 
ρόλο του σωσία του σε ένα έργο στον κινηματογράφο». «Δηλαδή» του λέω 
«έχω την τιμή να συνταξιδεύω με τον σωσία του Hemingway που σπάει 
το εμπάργκο της αμερικανικής κυβέρνησης για να επισκεφτεί την Κούβα 
μέσω Μεξικού;» «Ακριβώς» μου απαντά με ένα συγκαταβατικό μειδίαμα.

Κουβέντα στην κουβέντα, δεν αργήσαμε να γίνουμε φίλοι. Ήταν και αυτός 
κυνηγός της περιπέτειας, ταξίδευε μόνος, δεν ήξερε σε ποιο ξενοδοχείο θα 
κοιμηθεί το βράδυ και θα έμενε στην Κούβα περίπου δύο βδομάδες όπως 
εγώ. Μου έλεγε ότι ασχολείται εκτός των άλλων με παραγωγές ντοκιμα-
ντέρ και ότι τώρα χρηματοδοτεί ένα ντοκιμαντέρ για το λιώσιμο των πά-
γων στον Νότιο πόλο με κεντρικό θέμα την υπερθέρμανση του πλανήτη. 
Του πρότεινα, όταν φτάσουμε στην Αβάνα, να μοιραστούμε το ταξί από 
το αεροδρόμιο στην πόλη και δέχτηκε με ευχαρίστηση.

Το airbus των κουβανικών αερογραμμών πετούσε προς την Κούβα, αυτό 
το γενναίο και αυθάδικο νησί του Χέμινγκγουεη, του Τσε Γκουεβάρα, του 
Φιντέλ Κάστρο. Κάθισα κοντά στο παράθυρο και κοιτούσα την αφρισμένη 
θάλασσα της Καραϊβικής.
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Έψαχνα μήπως δω από το παράθυρο του αεροπλάνου κανένα πειρατικό 
πλοίο με τον Φράνσις Ντρέικ, κανέναν γέρο πάνω σε κάποιο παλιό σκαρί 
να ψαρεύει ξιφίες, κανένα λαθρεμπορικό ταχύπλοο να μεταφέρει κιβώτια 
με ουίσκι στη στεγνή από την ποτοαπαγόρευση Αμερική. Έψαχνα καμία 
σχεδία κουβανού φυγάδα να πλησιάζει τις ακτές της Φλόριντας, κανέ-
να αμερικάνικο αντιτορπιλικό να επιτηρεί τον εμπορικό αποκλεισμό της 
Κούβας, έψαχνα στις ακτές να εντοπίσω τον Κόλπο των Χοίρων και το 
ιστορικό λιμανάκι Μαριέλ.

Ένιωθα ανάμεσα στα πουλιά που πετούσαν στον ουρανό τη φαντασία 
μου να πλησιάζει την ιστορική αλήθεια. Μεγάλα κύματα της σύγχρονης 
ιστορίας της Κούβας πέρναγαν με ταχύτητα σαν κινηματογραφικές ται-
νίες από μπροστά μου. Έβλεπα τους Ισπανούς να αποδεκατίζουν τους 
ντόπιους Ινδιάνους και να φέρνουν σκλάβους από την δυτική Αφρική για 
να καλύψουν τις ανάγκες του νησιού σε εργατικά χέρια. Έβλεπα Γάλλους 
και Άγγλους πειρατές να επιτίθενται στις ισπανικές γαλέρες και να καίνε 
την Αβάνα. Έβλεπα τον στρατηγό Φουλχένσιο Μπατίστα με την βοήθεια 
των Αμερικανών να καταργεί με στρατιωτικό πραξικόπημά την εύθραυ-
στη κουβανέζικη δημοκρατία, να καταλαμβάνει την εξουσία και να διαλύει 
με τη βία τις δημοκρατικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας.
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Επαναστατικοί τυφώνες στο αυθάδικο νησί

Η ιστορία της Κούβας έπαιρνε την εποχή εκείνη δραματική στροφή. Ένας πο-
λιτικός εξόριστος στο Μεξικό κουβανός δικηγόρος, ο Φιντέλ Κάστρο, μαζί με 
έναν νεαρό Αργεντίνο γιατρό, τον Ερνέστο Γκουεβάρα, και άλλους ογδόντα 
έναν επαναστάτες με ένα ναυλωμένο σκάφος, το Granma, αποβιβάζονται 
στην Κούβα. Από λάθος του καπετάνιου γίνονται αντιληπτοί και βομβαρ-
δίζονται από τα αεροπλάνα του Μπατίστα. Όσοι γλιτώνουν ανεβαίνουν 
κυνηγημένοι στη Σιέρα Μαέστρε, τη μεγαλύτερη οροσειρά της Κούβας. Μετά 
από δύο χρόνια σκληρών μαχών, το 1959, οι πρώτοι αυτοί επαναστάτες, οι 
barbados όπως τους αποκαλούσαν από τις βουνίσιες γενειάδες τους, με τη 
βοήθεια αγροτών, φοιτητών και λιποτακτών, ανατρέπουν τον διεφθαρμένο 
δικτάτορα Μπατίστα και καταλαμβάνουν την εξουσία. Ακολουθεί ανακα-
τανομή της κουβανέζικης γης. Πολλά αγροκτήματα αμερικανικών συμφερό-
ντων περνάνε στα χέρια κουβανών χωρικών.

Η μαμά υπερδύναμη της αμερικανικής ηπείρου δεν αντέχει την τελευταία 
αυτή πρόκληση και είναι αποφασισμένη να τιμωρήσει παραδειγματικά το 
ανυπάκουο παιδί στη γειτονιά της. Τα γεγονότα είναι καταιγιστικά. Το 1960 
οι ΗΠΑ κηρύσσουν οικονομικό και εμπορικό αποκλεισμό της Κούβας. Το 1961 
μια ομάδα από 1.400 εκπαιδευμένους και οπλισμένους από την CIA εξόρι-
στους Κουβανούς αποβιβάζονται στον Κόλπο των Χοίρων, υποστηριζό-
μενοι από αμερικανικά αεροπλάνα. Οι κάτοικοι της Κούβας στηρίζουν τον 
Κάστρο και η εισβολή αποτυχαίνει.

Η Κούβα ζητά τη βοήθεια της Σοβιετικής Ένωσης και την έχει. Μαζί με την 
οικονομική βοήθεια έρχονται και ρωσικοί πύραυλοι με τη δυνατότητα να 
φέρουν πυρηνικές κεφαλές. Η Αμερική αντιδρά και οι πύραυλοι αποσύρο-
νται στην πιο επικίνδυνη πολεμική αντιπαράθεση υπερδυνάμεων μετά τον 
Δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
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Το εμπάργκο στην Κούβα διευρύνεται με τη συμμετοχή όλων των κρατών 
της περιοχής που ελέγχονται από της ΗΠΑ. Μόνο ο Καναδάς και το Μεξικό 
δεν συμμετέχουν, αφήνοντας ανοιχτούς δίαυλους επικοινωνίας με το νησί. 
Οι προσπάθειες μαζικής καλλιέργειας ζαχαροκάλαμου (zafra) και οι εξα-
γωγές ζάχαρης δεν φθάνουν να συντηρήσουν τις οικονομικές ανάγκες του 
νησιού. Παρά τις επιτυχίες της επανάστασης στον κοινωνικό τομέα, την 
εξάλειψη του αναλφαβητισμού, την κατάργηση των φυλετικών διακρίσεων, 
τη δωρεάν παροχή υγείας και παιδείας σε όλους, η οικονομική απομόνωση 
της Κούβας γρήγορα αποδίδει καρπούς. Η οικονομία της Κούβας καταρρέει.

Πολλοί Κουβανοί δραπετεύουν στο Μαϊάμι, αναζητώντας μια καλύτερη 
ζωή. Οι περισσότεροι περνάνε απέναντι στην Αμερική νύχτα, με απλές 
σχεδίες (balsas) και γι’ αυτό ονομάζονται balseros. Το 1980, με την ανοχή, αν 
όχι προτροπή, του καθεστώτος 125.000 αντιφρονούντες Κουβανοί εγκα-
ταλείπουν τη χώρα από το μικρό λιμάνι Mariel στην περιφέρεια της Αβά-
νας. Ονομάζονται Marielitos. Το Μαϊάμι πλημμυρίζει Κουβανούς φυγάδες 
Balseros και Marielitos. Η Κούβα, απόλυτα απομονωμένη, εξαρτάται όλο και 
περισσότερο από τη βοήθεια των τότε σοσιαλιστικών χωρών.

Το 1990 η Σοβιετική Ένωση καταρρέει. Το νέο καθεστώς στην Ρωσία στα-
ματά ακαριαία κάθε βοήθεια στην Κούβα. Ακολουθούν τέσσερα εφιαλτικά 
χρόνια, χωρίς πρώτες ύλες, χωρίς πετρέλαιο. Η οικονομία της Κούβας 
και οι μεταφορές διαλύονται. Οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση και υδρο-
δότηση είναι καθημερινό φαινόμενο. Τα τρόφιμα λιγοστεύουν. Οι κλοπές 
για επιβίωση ακόμα και μεταξύ γειτόνων είναι καθημερινό φαινόμενο. Τα 
περισσότερα σπίτια στην Κούβα θωρακίζονται με σιδερένια κάγκελα στα 
παράθυρα και σιδερένιες καγκελόπορτες μπροστά από τις ξύλινες εξώ-
πορτες των σπιτιών.
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Το 1994 το καθεστώς αναγκάζεται να ενθαρρύνει τις ξένες επενδύσεις. Ο 
κουβανέζικος ιστορικός συμβιβασμός ανάμεσα στα σοσιαλιστικά ιδεώδη 
και στην παγκόσμια καπιταλιστική πραγματικότητα είναι γεγονός. Ο Κά-
στρο προσεγγίζει τα ευρωπαϊκά κράτη και το 1996, σε μία ενδεικτική χει-
ρονομία μετακομμουνιστικής πολιτικής αλλαγής, επισκέπτεται τον Πάπα 
στο Βατικανό. Δημιουργούνται οι πρώτες καναδοκουβανικές τουριστικές 
επιχειρήσεις και κατασκευάζονται τα πρώτα μεγάλα ξενοδοχεία στις πα-
νέμορφες, με άσπρη άμμο και γαλαζοπράσινα νερά, βόρειες παραλίες της 
Κούβας.

Ο τουρισμός φέρνει έσοδα και γίνεται ο μοχλός για να ξεπεραστεί η 
διεθνής απομόνωση του νησιού αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί τεράστια 
κοινωνικά προβλήματα στην σοσιαλιστική πατρίδα. Δημιουργούνται δύο 
εθνικά νομίσματα, το μετατρέψιμο πέσο (exchangeable peso) για τους φέ-
ροντες συνάλλαγμα και τους τουρίστες και το εθνικό πέσο (peso national) 
για τους εργαζόμενους και τους αγρότες. Μία πρωτόγνωρη διπλή πα-
ράλληλη οικονομία αρχίζει να λειτουργεί με άγνωστες οικονομικές και κοι-
νωνικές επιπτώσεις για το μέλλον της χώρας.

Οι κάτοικοι της Κούβας, αυτό το πολύχρωμο κράμα μαύρων σκλάβων με 
ισπανούς κατακτητές και ευρωπαίους εποίκους παρακολουθούν με δέος 
τις εξελίξεις, άλλοτε ως πρωταγωνιστές, άλλοτε ως κομπάρσοι, άλλοτε 
ως θεατές, μετρώντας έναν έναν τους πολιτικούς τυφώνες που χτυπάνε 
τις ακτές της πατρίδας τους από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα.
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Προσγείωση στην Αβάνα

Σε τριάντα πέντε μόλις λεπτά προσγειωθήκαμε από το Κανκούν στο 
αεροδρόμιο της Αβάνας. Ο Μαρκ, αυτό ήταν το όνομα του σωσία του 
Hemingway, και εγώ περάσαμε παρέα τον έλεγχο διαβατηρίων χωρίς κα-
νένα πρόβλημα. Εγώ έδειξα τη βίζα από την πρεσβεία της Αθήνας και του 
Μαρκ του σφραγίσανε την είσοδο στην Κούβα σε ένα απλό άσπρο χαρτί 
για να μην υπάρχει κουβανέζικη σφραγίδα στο αμερικάνικο διαβατήριό 
του.

Το αεροδρόμιο της Αβάνας ήταν λιτό. Πρόσεξα ότι δεν υπήρχαν μεγάλες 
αφίσες προπαγάνδας του καθεστώτος ούτε τεράστια πορτραίτα του Κά-
στρο όπως περίμενα. Μερικές νέες κοπέλες συνοδοί εδάφους, μεσογειακής 
καταγωγής, έδιναν οδηγίες στους ταξιδιώτες. Φορούσαν για στολή εργα-
σίας μία σκούρα μίνι φούστα και διάτρητες με σχέδια μαύρες κάλτσες, 
που σε έκαναν, θέλεις δεν θέλεις, να προσέξεις τη θηλυκή τους ύπαρξη. Το 
περπάτημά τους είχε μία σοσιαλιστική έπαρση.

Ο Μαρκ βγήκε αμέσως έξω γιατί είχε μόνο ένα μικρό τσαντάκι χειραπο-
σκευή, ενώ εγώ περίμενα να παραλάβω τη βαλίτσα μου. Υπήρχε μόνο 
ένας ταινιόδρομος αποσκευών για όλες τις πτήσεις στο αεροδρόμιο και 
άργησα μία ώρα να παραλάβω τη βαλίτσα μου. Νόμιζα ότι ο Μαρκ θα 
είχε φύγει αλλά αυτός όχι μόνο με περίμενε αλλά είχε βρει και άλλη πα-
ρέα. «Έλα» μου λέει «να δεις έναν Έλληνα που γνώρισα και θέλει και αυτός 
να μοιραστεί το ταξί μαζί μας».
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Ο Έλληνας ήταν ο Μιχάλης Κανάρης από το Brisbane της Αυστραλίας. Ο 
δύο γονείς του ήταν από το Καστελόριζο και μιλούσε άπταιστα ελληνικά, 
χωρίς όμως, όπως μου είπε, να έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Η εμφάνισή 
του με μακριά από τη εποχή των λουλουδιών μαλλιά θύμιζε, όπως και 
το όνομά του, αγωνιστή του 1821. Είχε έρθει στην Αβάνα με άλλη πτήση 
και δεν τον άφηναν να μπει στη χώρα λόγω της χίπικης εμφάνισής του. 
Έπρεπε να δηλώσει μουσικός σε ορχήστρα και να βγάλει την τρομπέτα 
από τις αποσκευές του για να τον αφήσουν να μπει στην Κούβα.

 Έτσι, βρεθήκαμε σε ένα ταξί στον δρόμο για το κέντρο της Αβάνας ένας 
νέος καλοντυμένος μαύρος Κουβανός με γραβάτα που οδηγούσε ένα κρα-
τικό μαύρο ταξί, ένας σωσίας του Hemingway, ένας ώριμος Ελληνοαυ-
στραλός μουσικός με την τρομπέτα του και εγώ. Ο Μιχάλης, παρά την 
μποέμ εμφάνισή του, ήταν πιο οργανωμένος από εμάς τους δύο και είχε 
κάνει κράτηση διαμονής σε ένα ενοικιαζόμενο δωμάτιο στο κέντρο της 
παλιάς πόλης. Διασχίσαμε την Αβάνα και ψάχναμε ρωτώντας για την 
casa particular (έτσι λένε τα σπίτια που επιτρέπεται με ειδική άδεια να 
νοικιάζουν δωμάτια στην Κούβα) όπου θα έμενε ο Μιχάλης.

Στο κέντρο της παλιάς Αβάνας η ατμόσφαιρα που αντικρίζει για πρώτη 
φορά ο ξένος είναι συναρπαστική. Παλιά κτίρια του 18ου αιώνα σε στυλ 
μπαρόκ, νεοκλασικά κτίρια του 19ου αιώνα, κτίρια Αρτ Νουβό σε μία άνευ 
προηγουμένου ποικιλία αρχιτεκτονικών μορφών κοσμούσαν μέσα στην 
ερειπωμένη ομορφιά τους το κέντρο της Αβάνας. Είχε αρχίσει να σουρου-
πώνει όταν επιτέλους βρήκαμε ρωτώντας την casa particular του Μιχάλη. 
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Οι δρόμοι στη γειτονιά ήταν σχεδόν άδειοι, με παρκαρισμένα ελάχιστα 
αυτοκίνητα. Μόνο δύο τρίκυκλα ποδήλατα ταξί ήταν σταματημένα στη 
γωνία του δρόμου. Πού και πού περνούσε κανένα αμερικάνικο αυτοκίνη-
το-αντίκα της δεκαετίας του 1950-60 από τα χιλιάδες που κυκλοφορούν 
ακόμα και σήμερα στην Κούβα. Μια νέα μελαχρινή κοπέλα, ιδιοκτήτρια 
φαίνεται της casa particular, ήρθε να συναντήσει τον Μιχάλη και να τον 
οδηγήσει στο δωμάτιό του.

Είχαμε όλοι βγει έξω από το αυτοκίνητο και κουβεντιάζαμε, ένας πλα-
νόδιος πωλητής πούλαγε δίπλα μας plata, αυτές τις σκληρές πράσινες 
μπανάνες που τις μαγειρεύουν τηγανιτές σαν τις δικές μας τηγανιτές 
πατάτες. Μια μαύρη γριούλα είχε βγει στο μπαλκόνι στον δεύτερο όροφο 
ενός ετοιμόρροπου σπιτιού και παρακολουθούσε ανάμεσα στις γλάστρες 
της εμάς τους περίεργους ξένους.

Στα απέναντι μπαλκόνια άπλωναν ρούχα τοποθετώντας τα σε βέργες 
από μπαμπού έξω από τα παράθυρα. Κάτοικοι της γειτονιάς είχαν πλη-
σιάσει και μιλούσαν στον οδηγό του ταξί.

Τα πανέμορφα σπίτια τριγύρω μας ήταν ερείπια, οι σοβάδες κινδύνευαν 
να πέσουν στο κεφάλι σου, οι μπαλκονόπορτες και τα παράθυρα δεν εί-
χαν τζάμια, τα σίδερα στήριξης στα μπαλκόνια είχαν επικίνδυνα διαβρω-
θεί. Περιμέναμε τον Μιχάλη να τακτοποιηθεί στον νέο του χώρο και να 
έρθει να μας χαιρετήσει και μας πει τις εντυπώσεις του από το δωμάτιο.

Είχε πέσει νύχτα, ο φωτισμός ήταν ελάχιστος, το σκηνικό τριτοκοσμικό. 
Τα περισσότερα πρόσωπα τριγύρω μας ήταν μαύρα. Αν είμασταν σε μια 
τέτοια φτωχογειτονιά στην Τζαμάικα, στην Αϊτή ή σε κάποια άλλη χώρα 
της Καραϊβικής, θα κινδυνεύαμε. Είμασταν όμως στην Κούβα. Τα βλέμματα 
των ανθρώπων που βλέπαμε γύρω μας έδειχναν ήπια, χωρίς επιθετικές 
διαθέσεις, σαν κάποιος να τους είχε κάνει μαθήματα υποχρεωτικής ειρη-
νικής συνύπαρξης.
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Χαιρετήσαμε τον Μιχάλη και δώσαμε ραντεβού να φάμε και οι τρεις πα-
ρέα το βράδυ σε ένα εστιατόριο απέναντι από το Καπιτώλιο, το Los 
Nardos, που μας συνέστησε ο φίλος πια οδηγός μας. Ο Χεμινγκγουέη και 
εγώ συνεχίσαμε με το ταξί προς αναζήτηση ξενοδοχείου.

Το ξενοδοχείο που μας πήγε ο φίλος μας πια οδηγός ήταν πάνω στην 
παραδοσιακή ακτή της Αβάνας, τη Μαλεκόν. Το κτίριο ήταν της δεκαετίας 
του 1970 και είχε δεκατέσσερις σοσιαλιστικούς ορόφους. Ήταν ένα παλιό 
ξενοδοχείο, αλλά τα δωμάτιά του είχαν καταπληκτική θέα στη θάλασσα. 
Μέναμε στον όγδοο όροφο. Το ασανσέρ, όπως μάθαμε, ήταν χαλασμένο 
τρεις μήνες τώρα. Αφού κάναμε το σχετικό τεστ κοπώσεως ανεβαίνοντας 
από τη σκάλα, αφήσαμε τα πράγματα και τρέξαμε πεινασμένοι για φαΐ.

Το εστιατόριο Los Nardos ήταν στο δεύτερο όροφο ενός αποικιακού κτιρί-
ου στο κέντρο της πόλης. Μια μεγάλη ουρά τριάντα τουλάχιστον ατόμων, 
στην πλειοψηφία ζευγάρια Κουβανών, είχε σχηματιστεί στο πεζοδρόμιο. 
Όλοι περιμένανε να μπουν στο εστιατόριο αυτό. Περιμέναμε και εμείς 
υπομονετικά. Ανεβήκαμε μία στενή ίσια ξύλινη σκάλα, χαρακτηριστικό αρ-
χιτεκτονικό στοιχείο των αποικιακών σπιτιών στην Αβάνα, και περιμέ-
ναμε πάλι, αυτήν τη φορά καθιστοί, σε κάτι καταπληκτικές δερμάτινες 
πολυθρόνες εποχής. Το εστιατόριο είχε κάδρα μεγάλης ζωγραφικής αξίας 
στους τοίχους και έπιπλα αντίκες παντού. Σίγουρα ήταν κάποιο παλιό 
αρχοντικό εποχής που είχε μετατραπεί σε εστιατόριο. Φάγαμε ένα εξαι-
ρετικό τεράστιο φρέσκο ψάρι της Καραϊβικής για δώδεκα μόλις ευρώ. Ο 
Μιχάλης τελικά δεν φάνηκε. Όπως μάθαμε την άλλη μέρα, είχε έρθει στο 
ραντεβού μας αλλά δεν τον αφήσαν να μπει στο εστιατόριο λόγω της 
χίπικης εμφάνισής του. Γυρίσαμε στο ξενοδοχείο αργά τη νύχτα περπα-
τώντας δίπλα στο κύμα στην προκυμαία της Μαλεκόν. Η πρώτη γνωριμία 
μας με την Αβάνα ήταν συναρπαστική.
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Καλλιστεία αυτοκινήτων με τον πρωινό καφέ

Ο ήλιος μπήκε στο δωμάτιό μου στο ξενοδοχείο Deauville στην Αβάνα. Η 
θάλασσα ήταν ήρεμη, τα κύματα έσκαγαν ξεψυχισμένα στην προκυμαία 
της Μαλεκόν. Άνοιξα το παράθυρο και μύριζε θαλασσινή Ελλάδα με νο-
τιά. Ένα κίτρινο λεωφορείο από αυτά τα σχολικά τα αμερικάνικα με την 
μακριά μουτσούνα διέσχιζε την άδεια παραλιακή λεωφόρο. Η πόλη δεν 
είχε ξυπνήσει ακόμα. Κατέβηκα σιγά σιγά στο ισόγειο για πρωινό με τον 
τουριστικό οδηγό της Αβάνας στα χέρια μου. Η αίθουσα πρωινού ήταν 
μεγάλη με γύρω γύρω τζαμαρίες. Κάθισα σε ένα τραπέζι στην πίσω πλευ-
ρά του χώρου με θέα την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη λεωφόρο Σαν 
Λαζάρο, την πρώτη παράλληλη στη Μαλεκόν. Απέναντί μου διέκρινα στο 
κόκκινο φανάρι να έχουν σταματήσει δίπλα δίπλα μια πράσινη Buick με 
στρογγυλεμένη παχουλή ομορφιά και μία κόκκινη Chevrolet με αεροδυνα-
μική αυταρέσκεια.

Τα περισσότερα αυτοκίνητα που σταματούσαν στο φανάρι αυτό ήταν 
αμερικάνικες αντίκες της δεκαετίας του 1950-60. Τα παρακολουθούσα 
προσεκτικά με κομμένη την ανάσα. Ένιωθα σαν να είμαι κριτής σε καλλι-
στεία αυτοκινήτων και όλα τα μοντέλα που σταματούσαν μπροστά μου 
έπρεπε να τα βαθμολογήσω. Πρόσεχα τις καμπύλες των φτερών τους, 
μετρούσα πόσες σχισμές αναπνοής είχε η σιδερένια μάσκα μπροστά από 
τη μηχανή τους, πώς αγκάλιαζε ο προφυλακτήρας το κορμί τους, τι σχήμα 
είχαν τα φώτα τους, τα τζάμια τους, πόσο αρμονικά ήταν ενσωματωμέ-
νη η εξωτερική ρεζέρβα στο σώμα τους. Έβλεπα ακόμα αν ο οδηγός τους 
ήταν μαύρος ή άσπρος και αν το χρώμα του ταίριαζε με το χρώμα του 
αυτοκινήτου που οδηγούσε. 
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Όταν το φανάρι γινόταν πράσινο τα αυτοκίνητα αντίκες ξεκινούσαν με 
θόρυβο μέσα σε ένα μαύρο σύννεφο καπνού που άφηναν πίσω οι εξατμί-
σεις τους. Τότε με αγωνία τα αποχαιρετούσα και προσπαθούσα σε λίγες 
στιγμές να αξιολογήσω το πλάι και τα οπίσθια του κορμιού τους.

Το δέρμα όλων αυτών των αυτοκινήτων ήταν λείο και καθαρό χωρίς 
ίχνος σκουριάς σαν κάποιος να τα πρόσεχε καθημερινά. Αν κανένα σύγ-
χρονο αυτοκίνητο ή φορτηγάκι στεκόταν στο φανάρι δίπλα σε καμιά από 
τις αντίκες αυτές, νεύριαζα, ανασηκωνόμουνα ασυναίσθητα και του έκα-
να νοήματα να φύγει. Έκανα σαν ζηλιάρης αρσενικός που του είχαν πλευ-
ρίσει την αγαπημένη. Είχα πάρει στα σοβαρά τον ρόλο του κριτή σε καλ-
λιστεία αυτοκινήτων και το φλιτζάνι του καφέ που κρατούσα ώρα τώρα 
στο χέρι μου δεν έλεγε να φτάσει στα χείλια μου.

Ο φίλος μου ο Μαρκ, ο σωσίας του Χεμινγκγουέη κατέβηκε και αυτός για 
πρωινό και με βρήκε να βιντεοσκοπώ την πασαρέλα των αυτοκινήτων 
στο φανάρι της Σαν Λαζάρο. Κάθισε δίπλα μου και άρχισε κι αυτός τα 
επιφωνήματα: να μια Buick του ΄57, να μια Chrysler Saratoga του ΄50, ένα 
Desoto του ΄51, μια Chevy Impala του ΄58, μια Cadillac του ΄52, και συνέχισε 
χωρίς τελειωμό, να μια Dodge του ΄57, μια Ford του ΄49, να ενα Oldsmobile 
του ΄52, μια Lincoln Continental του ΄55, μια Corvett του ΄54. Στην Αμερική 
μονολογούσε κάθε ένα από τα μοντέλα αυτά έχει αξία 100.000 δολάρια. 
Ήξερε κάθε λεπτομέρεια για όλα αυτά τα παλιά μοντέλα γιατί κάποτε 
στην πατρίδα του είχε ενδιαφερθεί να αγοράσει ο ίδιος ένα αυτοκίνητο 
αντίκα της εποχής εκείνης.



Σε περίπου 60.000 υπολογίζονται τα αμερικάνικα αυτοκίνητα αντίκες που 
βρέθηκαν στην Κούβα όταν ξέσπασε η επανάσταση. Ήταν μοντέλα από το 
1949 μέχρι το 1959. Ο εμπορικός αποκλεισμός και η αδυναμία αγοράς νέων 
αυτοκινήτων κράτησε σε λειτουργία τα αυτοκίνητα αντίκες όλα αυτά τα 
χρόνια μέχρι σήμερα.. Η άσπλαχνη μάνα που τα γέννησε, η Αμερική, δεν 
τους έστελνε ανταλλακτικά να ζήσουν, αλλά η κουβανέζικη ψυχή τα κρά-
τησε με πείσμα στη ζωή φυτεύοντας ρώσικες ντίζελ μηχανές στο αμερι-
κάνικο κορμί τους. Αρχίσαμε με τον Μαρκ μια συζήτηση ότι τα αυτοκίνητα 
αντίκες στην Κούβα πρέπει να χαρακτηριστούν διατηρητέα και να τυχαί-
νουν ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης, όταν μπήκε στην αίθουσα του 
πρωινού ο Ελληνοαυστραλός φίλος μας, ο Μιχάλης, με την αλογοουρά του 
και τα χίπικα ινδιάνικα ρούχα του.

63





67

Εθνικό και μετατρέψιμο Πέσο

Πίναμε τον καφέ μας και οι τρεις μαζί όταν έπεσε στο τραπέζι το επίκαι-
ρο θέμα πώς θα αλλάξουμε καλύτερα τα χρήματά μας στο τοπικό νόμι-
σμα. Στην Κούβα δεν υπάρχουν πολλές επιλογές, μιας και είχαμε αποφα-
σίσει να μην τολμήσουμε παράνομες συναλλαγές. Οι διεθνείς πιστωτικές 
κάρτες αμερικανικών συμφερόντων visa, mastercard, american express δεν 
γίνονται δεκτές στο νησί και έπρεπε να πάμε να αλλάξουμε χρήματα σε 
κρατική τράπεζα 

Στο πεζοδρόμιο έξω από την τράπεζα Metropolitano στο κέντρο της πό-
λης είχε μία τεράστια ουρά. Τον Μιχάλη δεν τον άφηναν να μπει στην 
τράπεζα λόγω της χίπικης εμφάνισής του και είχε αρχίσει δικαιολογημένα 
να εκνευρίζεται. Ο Μαρκ είχε χαρτονομίσματα των είκοσι δολαρίων, αλλά 
οι Κουβανοί, αντιδρώντας στο αμερικανικό εμπάργκο, τιμωρούνε το δο-
λάριο επιβάλλοντας μόνο σε αυτό το νόμισμα ένα πρόσθετο φόρο 20% 
σε κάθε συναλλαγή.

Έτσι, μπήκα μόνος εγώ στην τράπεζα με τα ευρώ μου να αλλάξω χρήματα 
για όλους και μετά θα ανταλλάσσαμε τα χρήματα με κανονικές ισοτιμίες 
μεταξύ μας. Όταν ήρθε η σειρά μου πλησίασα την ταμία με ένα χαμόγελο 
και έδωσα τα ευρώ και το διαβατήριό μου. Η όμορφη ταμίας μου δίνει τα 
CUC, τα μετατρέψιμα πέσος, και με ρωτάει με μια φωνή γεμάτη δυνητική 
νοσταλγία: «Είναι ωραία η Ελλάδα;» «Πολύ ωραία είναι» της λέω και, για 
να την κολακεύσω, συνεχίζω χαμογελώντας «Αλλά η Κούβα είναι ακόμα 
πιο ωραία».



«Η Κούβα είναι ωραία για σας με τα ευρώ σας που έρχεστε και φεύγετε, 
όχι για μας που μένουμε εδώ και δουλεύουμε για πενήντα ευρώ τον μήνα» 
μου απαντά η εργαζόμενη ταμίας με μία έκφραση στο πρόσωπό της που 
δύσκολα θα ξεχάσω. Η απάντηση αυτή με τάραξε. Συνειδητοποίησα ότι 
στην σοσιαλιστική Κούβα δεν είμαι απλά ένας τουρίστας αλλά μια πε-
ριφερόμενη καπιταλιστική πρόκληση. Βγήκα έξω από την τράπεζα προ-
βληματισμένος και μοίρασα σιωπηλά τα μετατρέψιμα πέσος στους δύο 
φίλους που με περιμένανε όρθιοι σαν τιμωρημένοι στην γωνία του πεζο-
δρομίου, έτοιμοι να παραλάβουν τα πρώτα κουβανέζικα χρήματά τους.
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Περιφερόμενοι στην Αβάνα

Είμασταν δίπλα στο Καπιτώλιο, απέναντί μας ήταν το τέρμα του κόκκι-
νου ανοικτού τουριστικού λεωφορείου της Habana bus tours που κάνει τον 
γύρο της πόλης. O Mαρκ και εγώ ανεβήκαμε μαζί με κάτι Κινέζους στο 
λεωφορείο αυτό. Ο Μιχάλης μάς εγκατέλειψε. Από εκεί ψηλά ατενίζαμε 
τα περισσότερα αξιοθέατα της Αβάνας: το Πανεπιστήμιο, την πλατεία 
της Επανάστασης, το μνημείο Χοσέ Μαρτί, το Κάσας ντε λας Αμέρικας, 
το Μιραμάρ, το κάστρο Φουέρτσα, το ξενοδοχείο Νασιονάλ και άλλα. Συ-
χνά ανεβοκατεβαίναμε από το hip on-hop off αυτό λεωφορείο κάνοντας 
σύντομες επισκέψεις. Η επίσκεψή μας στη Νεκρόπολη της Κολόν, αυτό το 
μεγαλύτερο στον κόσμο ιστορικό νεκροταφείο, που από το 1860 φιλοξενεί 
ανάμεσα σε υπέροχες πλατείες, γραφικά δρομάκια και εξαιρετικά δείγμα-
τα ταφικής αρχιτεκτονικής οκτακόσιες χιλιάδες νεκρές καθολικές ψυχές, 
χαράχτηκε ανεξίτηλα στη μνήμη μας.

Με τον Μαρκ είχαμε γίνει αχώριστοι φίλοι. Μέναμε παρέα για τέσσερις 
μέρες στα διπλανά δωμάτια στο ίδιο ξενοδοχείο, περπατάγαμε στην πα-
λιά πόλη, στην κεντρική «πλατεία των όπλων», βλέπαμε καθεδρικούς να-
ούς, το απέναντι κάστρο Μόρο, πίναμε μοχίτο στον εκπληκτικό κήπο του 
Ηotel National, γυρνάγαμε στα μπαρ εποχής που έπινε ο Hemingway, στη 
Bodeguita del Medio, στο Ambos Mundos, στην El Floridita, ανεβοκατεβαίναμε 
την Paseo Prado, κρυφοκοιτάζαμε μέσα στα αίθρια των αποικιακών σπι-
τιών, φωτογραφίζαμε τα απλωμένα ρούχα στα ετοιμόρροπα μπαλκόνια, 
τρώγαμε εκεί όπου βλέπαμε πολλούς ντόπιους να περιμένουν στην ουρά 
να φάνε οι ίδιοι, πληρώναμε σε CUC να αγοράσουμε μπανάνες και τροπι-
κά φρούτα σε μικρές στεγασμένες λαϊκές αγορές.
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Μας δίνανε τα ρέστα σε τοπικό νόμισμα. Έτσι επιτέλους είχαμε αποκτήσει 
εθνικά πέσο που τα βάζαμε στην αριστερή τσέπη για να μην τα μπερδεύ-
ουμε με τα μετατρέψιμα πέσο που τα βάζαμε στη δεξιά τσέπη.

Τα βράδια ακούγαμε κουβανέζικη μουσική, μάμπο, σάλσα, σον, τσα-τσα 
σε μικρά μουσικά στέκια που διάλεγε για μας ο ισπανόφωνος μουσικός 
ξεναγός της παρέας, ο Μιχάλης. Δεν θελήσαμε να πάμε στο θρυλικό κα-
μπαρέ Tropicana ούτε στο Cabaret Parisienne να δούμε καμιά κουβανέζικη 
χορευτική παράσταση γιατί σαν κρυφό εγωιστές πού είμασταν και οι 
δύο σνομπάραμε τις επώνυμες αίθουσες και παραστάσεις και διεκδικού-
σαμε αποκλειστικότητα στο αυθεντικό. Ούτε το αρχαιότερο στο δυτικό 
ημισφαίριο θέατρο, το Gran Teatro de la Habana, στο Centro Gallego προ-
λάβαμε να επισκεφτούμε, αφού το μυαλό μας είχε ήδη πετάξει έξω από 
την Αβάνα.

Το είχαμε πάρει απόφαση ο Μαρκ και εγώ να νοικιάσουμε ένα αυτοκί-
νητο, να μοιραστούμε τα έξοδα και να γυρίσουμε ολόκληρη την Κούβα. 
Το εγχείρημα δεν ήταν τόσο απλό όσο πιστεύαμε στην αρχή. Στην Κούβα 
υπάρχουν ελάχιστες κρατικές εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και όπου 
ρωτήσαμε μας είπαν ότι δεν υπήρχε ελεύθερο αυτοκίνητο προς ενοικίαση 
σε ολόκληρη την Αβάνα για τις επόμενες δύο βδομάδες. Φανατικοί ταξι-
διώτες, δεν το βάλαμε κάτω. 

Μια ολόκληρη μέρα κάναμε hotel hopping επώνυμων ξενοδοχείων που 
διέθεταν κρατικά γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, προσπαθώντας ανε-
πιτυχώς να βρούμε να νοικιάσουμε ένα αυτοκίνητο. Περάσαμε από το 
εκπληκτικό Hotel Sevilla, το National, το Inglaterra, το Ambos Mundos, το 
Santa Isabel, το Parque Central. 
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Πίναμε cuba libre στα μπαρ των εκπληκτικών αυτών παραδοσιακών ξε-
νοδοχείων με την ελπίδα μήπως βρεθεί κανένα αυτοκίνητο προς ενοικίαση 
από κάποια ακύρωση της τελευταίας στιγμής.

Είχε έρθει απόγευμα και δεν είχαμε καταφέρει τίποτα. Τελικά, πήρα την 
πρωτοβουλία πάνω μου, κράτησα ένα χαρτονόμισμα των πενήντα ευρώ 
και μπήκα στο κεντρικό γραφείο της κρατικής μεγάλης εταιρείας ενοικιά-
σεων αυτοκινήτων Cubacar Havanautos κοντά στο Καπιτώλιο. Ένας μαύ-
ρος με σακάκι, γραβάτα, και ένα μεγάλο κοντοκουρεμένο κεφάλι καθόταν 
πίσω από ένα μεγάλο γραφείο, τον πλησίασα, άφησα το πενηντάρικο στο 
γραφείο του μαζί με μια φωτοτυπία του διαβατηρίου και του διπλώματός 
μου και ένα χαρτάκι με το κουβανέζικο τηλέφωνό μου (πάντα είναι χρήσι-
μο να αγοράζεις μια κάρτα με τοπικό αριθμό τηλεφώνου σε όποια χώρα 
και να βρίσκεσαι) λέγοντάς του με νόημα «Αν βρεθεί κανένα αυτοκίνητο 
για ενοικίαση μέχρι το βράδυ, πάρε με τηλέφωνο». Με κοίταξε έκπληκτος 
να φεύγω από την πόρτα και ψέλλισε πίσω μου «Θα κάνω ό,τι μπορώ».

Στη συνέχεια πήγαμε να πάρουμε ένα λεωφορείο να πάμε σε ένα μου-
σικό στέκι που είχαμε ραντεβού με τον Μιχάλη. Στη στάση στο φαρδύ 
πεζοδρόμιο ήταν συγκεντρωμένος σαν σε υπαίθριο πάρτι πολύς κόσμος 
χωρίς να υπάρχει καμία ουρά αναμονής. Ξαφνικά, μετά από εμάς έρχεται 
ένας ακόμη υποψήφιος επιβάτης και βάζει μια φωνή «Ultimo». Κάποιος 
από το πλήθος με ένα καουμπόικο καπέλο στο κεφάλι σηκώνει το χέρι 
του. Καταλάβαμε ότι τις ουρές των λεωφορείων στην Κούβα τις έχει 
αντικαταστήσει η λέξη «Ultimo». Ο «τελευταίος» επιβάτης γνωρίζει τον 
προηγούμενο που έχει σειρά και όλοι κάθονται άνετοι και μιλάνε μεταξύ 
τους μέχρι που να έρθει το λεωφορείο.



Βάλαμε και εμείς μια δυνατή φωνή «Ultimo» και μια μαύρη κυρία που 
κρατούσε ένα μωρό στην αγκαλιά απάντησε σηκώνοντας το αριστερό 
της χέρι.

Είμασταν σε ένα εστιατόριο μαζί με τον Μιχάλη κοντά στο Καπιτώλιο 
και ακούγαμε ζωντανή κουβανέζικη μουσική όταν χτύπησε το τηλέφωνο. 
Είχε βρεθεί ένα αυτοκίνητο από ακύρωση αλλά ήταν ακριβό, πολυτελεί-
ας. Αποφασίσαμε να το πάρουμε και βρεθήκαμε να έχουμε νοικιάσει μία 
μαύρη Peugeot λιμουζίνα, που την φέρανε και την παρκάρανε για μας 
στην είσοδο του ξενοδοχείου Deauville. Ο θυρωρός πρόσεχε για μας όλη 
τη νύχτα την προκλητική αυτή μαύρη λιμουζίνα.
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Ο γύρος της Κούβας με μία μαύρη λιμουζίνα

Ξεκινήσαμε πολύ πρωί. Ο Μιχάλης είχαμε κανονίσει να έρθει μαζί μας και 
να τον αφήσουμε στο Σαντιάγκο ντι Κούβα, όπου σκόπευε να παίξει με 
την τρομπέτα του σε μια τοπική ορχήστρα. Το τιμόνι της λιμουζίνας το 
είχα πάρει πρώτος εγώ. Οδηγούσα ευχάριστα στους άδειους δρόμους 
της Αβάνας. Περάσαμε το τούνελ κάτω από το στενόμακρο κανάλι του 
κόλπου που χωρίζει την πόλη στα δύο και βρεθήκαμε σε έναν αυτοκινη-
τόδρομο πολυτελείας με εκατέρωθεν παρτέρια γεμάτα περιποιημένα λου-
λούδια. Σε λίγο στρίψαμε ανατολικά με κατεύθυνση το μακρινό Σαντιάγκο.

Η περιήγηση της Κούβας είχε ξεκινήσει. Διασχίσαμε το βιομηχανικό Matanzas, 
το σπουδαιότερο λιμάνι εξαγωγής ζάχαρης της Κούβας και φημισμένο 
πολιτιστικό κέντρο του 19ου αιώνα, συνεχίσαμε προς το Cienfuegos, την 
πατρίδα του βασιλιά του μάμπο Μπένι Μορέ. Στο ήσυχο αυτό λιμά-
νι στον νότο συναντήσαμε ένα ελληνικό κρουαζιερόπλοιο της εταιρείας 
Λούης που έκανε εβδομαδιαίες κρουαζιέρες γύρω από το νησί εντός των 
χωρικών υδάτων της Κούβας, αποφεύγοντας έτσι το αμερικανικό ναυτικό 
εμπάργκο. Σταματήσαμε στην Trinidad, μνημείο της παγκόσμιας κληρονο-
μιάς της UNESCO, με τα πλακόστρωτα δρομάκια και τα παστέλ σπίτια 
του 17ου αιώνα και κοιμηθήκαμε εκεί κοντά σε ένα καταπληκτικό αποικια-
κό σπίτι του 17ου αιώνα, στην ιστορική πόλη Santi Spiritus, σίγουρα το πιο 
όμορφο casa particular της Κούβας.

Την άλλη ημέρα περάσαμε από το Camaguay με τις άπειρες εκκλησίες και 
τα κωδωνοστάσια που δεσπόζουν στον απέραντο κάμπο παρατηρώντας 
με έκπληξη τα Τιμαχόνες, κάτι τεράστια κεραμικά κιούπια σαν τα δικά 
μας τα κρητικά που είναι ακουμπησμένα παντού στις πλατείες και στους 
κήπους των σπιτιών της πόλης.
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Συνεχίσαμε προς το Holguin, τη γενέτειρα του Κάστρο, την πόλη με τις 
πιο πολλές πλατείες και ίσως τους πιο πολλούς λευκούς κατοίκους σε 
ολόκληρο το νησί, και φτάσαμε στους πρόποδες της Σιέρα Μαέστρε, της 
μεγαλύτερης οροσειράς της Κούβας, που φιλοξένησε την επανάσταση 
στα πρώτα βήματά της. Είχαμε ήδη κάνει πολλές εκατοντάδες χιλιόμετρα 
στους δρόμους της Κούβας. Το τοπίο ήταν συγκλονιστικό. Πάνω από την 
τροπική βλάστηση πρόβαλαν τυχαία αραιά και πού πανύψηλα φοινικόδε-
ντρα σαν να τα είχε φυτέψει κανένας να επιτηρούν τους κάμπους. Ακού-
σαμε ότι πραγματικά την εποχή του πολέμου της ανεξαρτησίας φυτεύ-
ανε φοινικόδεντρα σε συμβολικά μνημεία για να τιμούν στα κρυφά τους 
νεκρούς τους. Στην πορεία μας διασταυρωθήκαμε με κάρα και φορτηγά 
μεταφοράς εργαζόμενων αγροτών και, περνώντας μέσα απο ατέλειωτες 
φυτείες ζαχαροκάλαμα, κόβαμε τα γλυκά τους φύλλα και τα μασάγαμε 
σαν τις καλύτερες τσίχλες.

Στις πόλεις μέναμε σε ενοικιαζόμενα σπίτια, τα casa particular, κοντά στο 
κέντρο. Παρκάραμε έξω από το σπίτι και δίναμε δύο ευρώ σε κάποιον 
πιτσιρικά της γειτονιάς να κοιμάται μέσα στο αυτοκίνητο και να μας το 
προσέχει. Ένιωθα μεγάλη ντροπή που κυκλοφορούσαμε με αυτή την μαύρη 
λιμουζίνα στους άδειους από αυτοκίνητα δρόμους των φτωχών αυτών 
πόλεων. Κάθε βράδυ κατεβαίναμε στις κεντρικές ιστορικές πλατείες, που 
είχαν οι περισσότερες ονομαστεί από τους Ισπανούς κατακτητές «πλα-
τείες των όπλων».

Ο Μιχάλης με την τρομπέτα συνόδευε Κουβανούς τροβαδούρους που 
τραγουδούσαν στις πλατείες. Μετά τις υπαίθριες αυτές καντάδες, κατα-
λήγαμε σε κανένα μπαράκι και τρώγαμε και πίναμε κάτι.
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Στην Τρινιντάτ, την πιο καλοδιατηρημένη ιστορική πόλη της Κούβας, είχα-
με καθίσει στην υπέροχη πλατεία της σε ένα παγκάκι με θέα την εντυ-
πωσιακή εκκλησιά του του Σαν Φρανσίσκο. Ο Μιχάλης με ένα γκρουπ 
Κουβανούς τροβαδούρους τραγουδούσαν το «κουάντα λα μέρα».

Εγώ και ο Μαρκ κάποια στιγμή τον εγκαταλείψαμε να τραγουδάει και πή-
γαμε να πιούμε κάτι. Εκεί που καθόμασταν, μπήκε στο μπαρ ένα ζευγάρι 
μαύροι. Ο άνδρας με ελαστικό νέγρικο περπάτημα, λεπτός, με λαδωμένο 
μαλλί και σκουλαρίκι στο αυτί, έμοιαζε με νταβατζή ή έμπορο ναρκωτι-
κών σε αμερικάνικη ταινία, η γυναίκα, υπερβολικά παχουλή, φορούσε για 
φόρεμα μια λεπτή εφαρμοστή λαστέξ φόρμα με οριζόντιες μαυρόασπρες 
λουρίδες, όπως οι κατάδικοι Dalton στα κόμικς.

Η ελαστική φόρμα αναδείκνυε τις καμπύλες της. Ήταν ό,τι πιο στρογγυ-
λό έχω δει στη ζωή μου, δεν υπήρχε μέρος του σώματος από το γόνατο 
μέχρι το πρόσωπο που να μην είναι υπερβολικά καμπύλο. Είμαι σίγουρος 
ότι, αν έστελνε τη φωτογραφία της στη Michelen, θα γινόταν πρωταγω-
νίστρια στην πιο διάσημη διαφήμιση ελαστικών του αιώνα μας και θα 
κέρδιζε πολλά χρήματα, έστω και αν γινόταν το κόκκινο πανί για τις 
φεμινίστριες του κόσμου όλου. Έκανα νόημα στο ενδιαφέρον ζευγάρι κου-
νώντας το ποτήρι μου ότι θέλουμε να τους κεράσουμε και ήρθαν και κά-
θισαν με χαρά στο τραπέζι μας όλο χαμόγελα. Ο άνδρας ενθουσιάστηκε 
με την αμερικάνικη καταγωγή του Μαρκ, άρχισε να εκθειάζει την Αμερική 
και μιλούσε με αποστροφή για τον Ραούλ Κάστρο και το καθεστώς.

Μας έλεγε ότι δεν τους φτάνει ο μισθός τους για να ζήσουν, ότι είναι 
σύγχρονοι σκλάβοι που δουλεύουνε χωρίς να μπορούν να αλλάξουν ερ-
γοδότη, χωρίς να μπορούν να διαμαρτυρηθούν για το χαμηλό μεροκάματο 
που παίρνουνε, χωρίς να μπορούν να ταξιδέψουν.
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Έλεγε ότι δεν υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο με δύο εθνικά νομίσματα 
σε κυκλοφορία και πολλά άλλα.

Η γυναίκα φαινόταν ότι συνειδητά δεν ήθελε να ανακατευτεί στην πο-
λιτική συζήτηση που άνοιξε ο άνδρας. Είχε κάτι πολύ όμορφα μικρά 
μάτια σαν ελιές που σε αφόπλιζαν με τη διαχρονική αφέλεια που είχαν 
μέσα τους. Οι κινήσεις της παχουλής γυναίκας ήταν αργές, ήρεμες, κυ-
λιόμενες, αντιαγχωτικές. Το βλέμμα της αφόπλιζε κάθε μορφή αρσενικής 
επιθετικότητας. Είχε ένα ύφος σαν να έλεγε «σταμάτα να ξεφυσάς από 
ανταγωνισμό, αγόρι μου». ΄Ήμουνα σίγουρος ότι μπροστά της όλοι οι 
στρατηλάτες, όλοι οι επιχειρηματίες, όλοι οι ισχυροί του κόσμου, θα αι-
σθάνονταν αμήχανοι και δεν θα μπορούσαν να εξηγήσουν πώς μόνο με 
ένα βλέμμα σαν αυτό μια θηλυκή ύπαρξη θα μπορούσε να αμφισβητήσει 
την ηγεμονία του εγώ τους.

Συζητήσαμε για αρκετή ώρα και μάθαμε αρκετά μυστικά για τη νυχτε-
ρινή ζωή στην Κούβα. Στην Αβάνα απαγορεύεται κουβανή γυναίκα να 
περπατάει στον δρόμο συνοδευόμενη από ξένο τουρίστα στο πλαίσιο 
ενός μέτρου καταπολέμησης της εκτεταμένης πορνείας στην πόλη. Στην 
Τρινιντάντ και στις επαρχιακές πόλεις μάς έλεγαν ότι δεν υπάρχει τέ-
τοια απαγόρευση. 

Ήπιαμε αρκετά ποτά και συζητούσαμε για ώρες όταν το ζευγάρι σηκώ-
θηκε, μας ευχαρίστησε και έφυγε. Γύρισε μετά από πέντε λεπτά και άφη-
σε δώρο στο τραπέζι μας ένα μπουκάλι Havana Club ρούμι. Εγώ έκλαιγα 
που δεν είχα τη φωτογραφική μηχανή μαζί μου να απαθανατίσω τη 
ζωντανή αυτή διαφήμιση της Michelen που είχα την τύχη να γνωρίσω 
από τόσο κοντά σε απόσταση αναπνοής.

Οδηγώντας παράλληλα στους πρόποδες της Σιέρα Μαέστρε, φτάσαμε 
στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κούβας, στο θρυλικό Σαντιάγκο.

Το Σαντιάγκο με 400.000 κατοίκους είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της 
χώρας, μητέρα των πιο διάσημων μουσικών της Κούβας και ανταγω-
νίζεται επάξια την Αβάνα. Στο Σαντιάγκο ανάμεσα στα βουνά και τη 
θάλασσα κυματίζει η ιστορική σημαία επαναστατικών αγώνων σε αυτή 
την περιοχή της Καραϊβικής. Αγγλικές και γαλλικές φρεγάτες τον 15ο 
και 16ο αιώνα παλεύανε να κυριαρχήσουν στο μεγάλο αυτό λιμάνι. Στο 
τέλος του 18ου αιώνα, μετά την επανάσταση των σκλάβων στην Αϊτή, 
χιλιάδες Γάλλοι πρόσφυγες, μιγάδες και ελευθερωμένοι σκλάβοι από το 
γειτονικό νησί πλημύρισαν το Σαντιάγκο. Μαύροι άνω των δώδεκα ετών 
δεν γίνονταν δεκτή στην πόλη από τον φόβο επέκτασης της επανάστα-
σης των μαύρων δούλων στην ίδια την Κούβα.

Με το τέλος του Αμερικανό-ισπανικού πολέμου, η Κούβα ελευθερώνεται 
από την Ισπανία αλλά παραμένει υπό αμερικανική κατοχή για αρκετά 
χρόνια μέχρι οριστικά να αποκτήσει την ανεξαρτησία της. Το οχυρό San 
Pedro de la Roca, μνημείο οχυρωματικής αρχιτεκτονικής, τα μπαρόκ και 
νεοκλασικά σπίτια με τα τεράστια μπαλκόνια ήταν ακόμα εδώ στο Σα-
ντιάγκο να μας θυμίζουν την ιστορία της Κούβας.

Ο ήρωας της κουβανικής επανάστασης Frank Pais, που οργάνωσε τις 
κομμουνιστικές επαναστατικές ομάδες και την εξέγερση στην πόλη του 
Σαντίαγκο, σκοτώθηκε από τα πυρά της αστυνομίας του Μπατίστα 
αλλά ο θρύλος του ακόμα ζει στους γεμάτους με αγάλματά του δρό-
μους του Σαντιάγκο. Ο συγγραφέας και ήρωας της Κούβας Jose Marti 
κοιμάται ήσυχος στο νεκροταφείο της πόλης, σίγουρος ότι έκανε ό,τι 
μπορούσε για την πατρίδα του. Το μνημείο της κομπανίας Segundo στέ-
κεται στο κέντρο της πόλης αποτίοντας φόρο τιμής σε μια κιθάρα και 
οι απόγονοι των προσφύγων από την Αϊτή, που παλαιότερα μαθαίνανε 
στους κατοίκους της πόλης τα μαγικά Vudu, τώρα χορεύουν Σον, τον 
προπομπό της Σάλσα, στις κεντρικές πλατείες.
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Ο ελληνοαυστραλός μας φίλος, ο Μιχάλης, χάιδευε την τρομπέτα του. Στο 
Σαντιάγκο βρήκαμε ένα ενοικιαζόμενο σπίτι casa particular στην κορυφή 
του λόφου δίπλα στην Πλατεία των Όπλων. Αφήσαμε τα πράγματα, πή-
ραμε το μαγιό μας και ξεκινήσαμε για το πρώτο μας μπάνιο στα νερά της 
Κούβας. Οι παραλίες γύρω από το Σαντιάγκο είναι μικρές, σαν αυτές στις 
Κυκλάδες, έχουν προσωπικότητα χαραγμένη από ξεροπόταμους ανάμεσα 
στα βουνά της Σιέρας και τη θάλασσα. Οδηγήσαμε προς το ανατολικότε-
ρο άκρο της Κούβας, εκεί όπου βρίσκεται και η γνωστή αμερικανική βάση 
του Guantanamo. Σταθήκαμε σε μια μικρή παραλία που είχε δημιουργήσει 
ένα ποταμάκι που κατέβαινε από το βουνό. Τα νερά ήταν υπέροχα και 
κάναμε ένα ωραίο μπάνιο, σίγουροι ότι κανένας καρχαρίας δεν θα άφηνε 
τον ωκεανό για να πλησιάσει την προστατευμένη από τα βράχια πανέ-
μορφη αυτή παραλία. 

Ήταν αδύνατον να πιστέψουμε ότι βρισκόμασταν μόλις λίγα χιλιόμετρα 
από την αμερικανική βάση τους Guantanamo Bay εκεί που ειδικές αμερι-
κανικές δυνάμεις καταστολής ανακρίνουν με βασανιστήρια τζιχαντιστές 
από το Ιράκ, τη Συρία και το Αφγανιστάν. Η περιοχή του Guandαnamo 
bay, το μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι της Κούβας βρίσκεται υπό αμερικανι-
κή κατοχή από τα χρόνια του αμερικανοϊσπανικού πολέμου το 1898. Η 
ναυτική βάση παραχωρήθηκε ξανά το 1903 από τον πρόεδρο της Κούβας 
Τόμας Εστράντα Πάλμα σε συμφωνία με τον Θεόδωρο Ρούσβελτ στην 
Αμερική αντί 2.000 χρυσών λιρών. Το 1936 το τίμημα αυτό μετατράπηκε σε 
4.085 χάρτινα δολάρια. Η βάση έγινε πόλος έλξης για χιλιάδες πρόσφυ-
γες από τη γειτονική Αϊτή που προσπαθούσαν να μεταναστεύσουν στις 
ΗΠΑ. Δημιουργήθηκαν έτσι κτίρια στρατοπέδων υποδοχής προσφύγων 
που σήμερα λειτουργούν ως φυλακές και χώροι βασανιστηρίων όπως 
καταγγέλλουν οι παγκόσμιες ανθρωπιστικές οργανώσεις.
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Η βάση φιλοξενεί 8.500 χιλιάδες πεζοναύτες με τις οικογένειές τους, έχει 
σχολεία, Μακντόναλντ, χώρους άθλησης, όλα γύρω από τον πανέμορφο 
αυτό φυσικό κόλπο. Είναι η μοναδική βάση των Αμερικανών σε σοσιαλι-
στική χώρα. Η Κούβα θεωρεί την περιοχή εθνικό έδαφος υπό ξένη κατοχή. 
Γύρω από τη βάση βρίσκεται το μεγαλύτερο ναρκοπέδιο στον κόσμο. Είναι 
μια περιμετρική ζώνη που κανένας δεν θα ήθελε να βγάλει τον σκύλο του 
βόλτα. Ένας φράχτης πολλών χιλιομέτρων από συρματοπλέγματα και 
κάκτους ολοκληρώνει την περίφραξη της αμερικανικής βάσης.

Μετά από ένα ωραίο μπάνιο στα νερά της Καραϊβικής κοντά στο μεγαλύ-
τερο τείχος από κάκτους στο κόσμο όλο, γυρίσαμε στο Σαντιάγκο, απο-
χαιρετήσαμε με δάκρυα στα μάτια τον Ελληνοαυστραλό φίλο, τη μουσική 
ψυχή της παρέας μας, και ξεκινήσαμε τον δρόμο της επιστροφής στην 
Αβάνα. Περάσαμε από τη Σάντα Κλάρα, την πόλη των ηρωικών ανταρ-
τών, εκεί όπου ο Τσε νίκησε τις δυνάμεις του Μπατίστα και κατέλαβε τα 
τρένα που οδηγούσαν στην Αβάνα, και συνεχίσαμε βόρεια να ξεκουρα-
στούμε στις πανέμορφες, συνεχόμενες με άσπρη άμμο παραλίες στο Βα-
ραδέρο, εκεί που χιλιάδες Καναδοί τουρίστες έρχονται κάθε χειμώνα από 
τον παγωμένο βορρά για να κολυμπήσουν στα γαλαζοπράσινα ζεστά 
νερά της Καραϊβικής.

Από τις παραλίες του Βαραδέρο πήγα τον Μαρκ κατευθείαν στο αερο-
δρόμιο της Αβάνας. Έφευγε για το Μεξικό και την Αμερική. Τον χαιρέτησα 
σίγουρος ότι θα ξανασυναντηθούμε κάποτε. Η σύντομη επίσκεψή μας 
στην ενδοχώρα της Κούβας είχε φτάσει στο τέλος της. Επέστρεψα τη μαύ-
ρη λιμουζίνα στην Αβάνα και με τα χέρια ελεύθερα μακριά από το τιμόνι 
γύρισα με τα πόδια στο ξενοδοχείο Deauville.
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Το πρωί ένιωσα άρρωστος, με έναν πόνο στο στομάχι. Είχα πάθει τροφι-
κή δηλητηρίαση. Τι τους ήθελα αυτούς τους αστακούς και τα θαλασσινά 
στο αποχαιρετιστήριο γεύμα με το Μαρκ, καλά δεν ήμουνα όταν έτρωγα 
ψωμί, τυρί και σοκολάτες; Τι θα έκανα μόνος και εξουθενωμένος από τη 
διάρροια σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στον όγδοο όροφο χωρίς ασανσέρ; 
Ειδοποίησα μία καθαρίστρια που βρήκα στον διάδρομο ότι χρειάζομαι 
γιατρό. Σε χρόνο ρεκόρ ήρθε στο δωμάτιο ένας μαύρος γιατρός και δύο 
νοσοκόμες.

Ο γιατρός μού έκανε μια ένεση με μια μεγάλη γυάλινη σύριγγα που θύμι-
ζε εποχές Δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Δύο μέρες έμεινα στο κρεβάτι 
στον όγδοο όροφο του ξενοδοχείου Deauville με τις δύο νοσοκόμες να 
έρχονται τακτικά να μου κάνουνε ενέσεις. Έβλεπα σε μια μεγάλη τηλεόρα-
ση, από εκείνες τις πρώτες, τις πολύ χοντρές, τον Νικολά Μαδούρο από 
τη Βενεζουέλα, επισκέπτη τότε σε ένα συνέδριο στην Αβάνα, να μιλάει 
συχνά στην κρατική τηλεόραση της Κούβας. Μιλούσε καθαρά ισπανικά 
με στόμφο και οι ομιλίες του θα έπρεπε να μαγνητοφωνηθούν και διανε-
μηθούν ως οπτικοακουστικό βοήθημα εκμάθησης της ισπανικής γλώσσας 
στα φροντιστήρια ισπανικών στον κόσμο όλο. Άρρωστος, μόνος στο κρε-
βάτι, μάθαινα ισπανικά επαναλαμβάνοντας δυνατά τις ισπανικές προ-
τάσεις που άκουγα να προφέρουν οι εκφωνητές στην κρατική τηλεόραση 
της Κούβας. Αν με άκουγε κανένας από τον διάδρομο να παραμιλάω στα 
ισπανικά βγάζοντας πολιτικούς λόγους, θα με πέρναγε για τρελό. Οι δύο 
νοσοκόμες με προσέξανε και γρήγορα έγινα καλά.
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Τελευταία μέρα στην πρωτεύουσα της Κούβας

Είχε έρθει η τελευταία μέρα της παραμονής μου στην Αβάνα. Κατέβηκα υγιής 
πια από τις σκάλες να χαιρετήσω στην τραπεζαρία τον Πέδρο, που ήταν 
ολόιδιος ο στρατηγός Φράνκο γκαρσόνι και πάντα ευθυτενής και σοβαρός  
με σέρβιρε καφέ κάθε πρωί, τη Λουΐζα στη ρεσεψιόν, που την έβλεπα κάθε 
μέρα στις οκτώ ακριβώς μέσα από τις τζαμαρίες του εστιατορίου να κατε-
βαίνει από το λεωφορείο και να έρχεται για δουλειά και της έκανα συνεχώς 
υπαινιγμούς και παράπονα για το ιντερνέτ που δεν δούλευε, τον Μάρκο 
τον θυρωρό, που μου πρόσεχε το μαύρο αυτοκίνητο και τον πείραζα για το 
ασανσέρ που συνέχιζε όλες τις μέρες να είναι χαλασμένο, και όλους τους 
άλλους εργαζόμενους στο ξενοδοχείο που είχαν την υπομονή να ανέχονται 
τα ισπανικά μου.

Οι τελευταίες μου ώρες στην Αβάνα ήταν αφιερωμένες στα μουσεία. Ξεκί-
νησα από το μουσείο της Επανάστασης, που είχε εγκατασταθεί στο παλιό 
ανάκτορο-προεδρικό μέγαρο του Μπατίστα. Ήταν ένα κτίριο νεοκλασικό 
του 1920 με μεγαλοπρεπείς σκάλες, ψηλά παράθυρα και τεράστιους καθρέ-
φτες, που έδειχνε την αγωνιώδη προσπάθεια του αρχιτέκτονα να μιμηθεί 
τις Βερσαλλίες. Η επιλογή του κτιρίου αυτού για μουσείο της Επανάστασης 
ήταν κατά την γνώμη μου μία αισθητική και πολιτική αντίληψη που αγγίζει 
τα όρια του κιτς. Οι φωτογραφίες των πρωταγωνιστών της επανάστασης 
και τα ιστορικά ντοκουμέντα ήταν τοποθετημένα χωρίς έμπνευση, χωρίς 
φαντασία και χωρίς καλαισθησία σε κάτι χαμηλές ξύλινες ντουλάπες με 
γυάλινα πορτάκια που αντανακλούσανε το φως και σε εμπόδιζαν να βλέ-
πεις καθαρά. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από τους ήρωες της Σιέρα Μαέ-
στρε θα κάνανε μια ακόμη επανάσταση αν ξέρανε ότι είχαν τοποθετήσει 
τις φωτογραφίες τους σε αυτές της πανύψηλες αίθουσες στο πάλαι ποτέ 
ανάκτορο του Μπατίστα, κάτω από ανακτορικούς πολυέλαιους.



99

Έξω στον κήπο του μουσείου ήταν τοποθετημένα εδώ και εκεί ανάμεσα 
στα λουλούδια στρατιωτικά οχήματα από την εισβολή στον Κόλπο των 
Χοίρων, ένα αμερικανικό κατασκοπευτικό αεροπλάνο, και το πλοιάριο 
Granma που έφερε τον Κάστρο με τους πρώτους επαναστάτες στην Κού-
βα. Όλα τα στρατιωτικά αντικείμενα που βρίσκονταν στο μουσείο αυτό 
για να θυμίσουν τις ηρωικές μέρες της κουβανικής επανάστασης ήταν 
κατά την γνώμη μου τοποθετημένα σε λάθος χώρο και με λάθος τρόπο. 
Έφυγα από το μουσείο της επανάστασης με μία απογοήτευση που μου 
χάλασε τη διάθεση εκείνο το πρωί.

Το τραυματισμένο μου αισθητικό ισοζύγιο ευτυχώς αποκατέστησε γρή-
γορα μια επίσκεψη στο Εθνικό Μουσείο Καλών Τεχνών στο Palacio de 
bellas Artes και στο Centro Austurianas. Συνέχισα το πολιτιστικό πρωϊνό με 
επίσκεψη στο Palacio de los Capitanes Generales, που φιλοξενεί συλλογές 
από τις αποικιοκρατικές ισπανικές δόξες, πέρασα από την έκθεση του 
ιστορικού εργοστασίου πούρων La Corona μυρίζοντας απλώς ένα πούρο 
Αβάνας, ήπια ένα ποτηράκι ρούμι στην έκθεση του μουσείου του Havana 
Club, όπου μαθαίνεις πώς παρασκευάζεται το διάσημο ρούμι, και άρχισα 
να κατεβαίνω προ την Bodeguita del Medio για να πιώ με την ησυχία μου 
σε ένα πραγματικό μπαρ ένα ποτό όταν ξαφνικά είδα μια επιγραφή σε 
ένα καταπληκτικό τετραώροφο νεοκλασικό κτίριο. Η επιγραφή έγραφε 
«Αρχιτεκτονική Υπηρεσία Αναστήλωσης της Ιστορικής Αβάνας».

Προχώρησα διστακτικά στο εσωτερικό αίθριο. Σε μία γωνία είχε ένα γρα-
φείο όπου καθόταν μια μελαχρινή κοπέλα. Της είπα ότι είμαι Έλληνας 
μηχανικός και ήθελα κάποια ενημέρωση για τα έργα αναστήλωσης. Πήρε 
ένα τηλέφωνο και μου έδωσε το ακουστικό να συνεννοηθώ.



101

Συναντώντας την Μάρθα

Μια νεανική γυναικεία φωνή μού είπε να ανέβω στον δεύτερο όροφο. Ανέ-
βηκα μια παραδοσιακή περιμετρική σκάλα και στο πλατύσκαλο με περίμε-
νε μια νέα όμορφη γυναίκα γύρω στα είκοσι πέντε με ίσια μαλλιά, που θα 
μπορούσε να παίζει τη μεσογειακή ηρωίδα στο φιλμ του λοχαγού Κορέλι. 
Καθίσαμε απέναντι σε ένα σχεδιαστήριο - γραφείο και μου έφερε μερικά 
φυλλάδια ενημέρωσης από τα έργα αναστήλωσης της παλιάς πόλης της 
Αβάνας, της Havana Vieha.

Το βλέμμα της Μάρθας ήταν ευγενικό και συνάμα σκληρό. Με κοιτούσε με 
αυτό το ερευνητικό καχύποπτο βλέμμα που οι πιστοί κοιτάνε τους άπι-
στους. Διαισθανόμουν ότι ήξερε αγγλικά αλλά με άφηνε από εθνική υπε-
ρηφάνεια, επίτηδες, να αγκομαχάω με τα γαλλο-ιταλο-ισπανικά μου. Στην 
άκρη του γραφείου της ήταν η εφημερίδα Granma, όργανο της κεντρικής 
επιτροπής του κομμουνιστικού κόμματος της Κούβας. Ήταν 17 Φεβρουα-
ρίου 2014 και η εφημερίδα είχε στο εξώφυλλο το «φάντασμα» του Φιντέλ 
καθισμένο σε μία πολυθρόνα να συνομιλεί αντικριστά με τον αριστερό 
Βραζιλιάνο διανοούμενο Frei Betto. Δίπλα της ήταν μια άλλη εφημερίδα, 
η Trabajadores, όργανο της συνομοσπονδίας εργατών της Κούβας, που 
είχε στην πρώτη σελίδα την ίδια φωτογραφία. Μου ήρθε στο νου η παλιά 
ταινία του Ελ Σιντ. Ρώτησα, για να σπάσω τον πάγο τη νέα γυναίκα, τη 
Μάρθα, αν μπορώ να έχω και εγώ τη Granma και μου έφερε με χαρά μία 
εφημερίδα από το διπλανό γραφείο.

Αρχίσαμε την κουβέντα. Δήλωσα ότι είμαι γοητευμένος με την ποικιλία των 
αρχιτεκτονικών ρυθμών στην Αβάνα και ότι δεν υπάρχει άλλη πόλη στον 
κόσμο που να συναντάς κτίρια Mudejar, Βaroque, Νeoklassic, art Νouveau 
και eklecticism σε ένα ενιαίο αρμονικό οικιστικό σύνολο.
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Κατάλαβα ότι η Μάρθα χάρηκε με το κομπλιμέντο που έκανα στην πόλη 
της και άρχισε να με αντιμετωπίζει πιο φιλικά. Τη ρώτησα αν οι ανα-
στηλώσεις γίνονται κατά ιστορική περίοδο, κατά επικινδυνότητα των 
κτιρίων ή κατά γειτονιές. Τη ρώτησα πώς τα παραδοσιακά κτίρια της 
Αβάνας γλίτωσαν από τις μπουλντόζες της ανάπτυξης, πώς γινόταν η 
χρηματοδότηση των έργων και άλλα πολλά.

Η Μάρθα μού απαντούσε πια σε όλα με ενδιαφέρον, μου είπε ότι οι ανα-
στηλώσεις γίνονται δρόμο-δρόμο, εκτός από ειδικά μνημεία και εκκλησίες, 
που αντιμετωπίζονται ξεχωριστά, ότι στο έργο συμμετέχουν δέκα χιλιά-
δες εργαζόμενοι, ότι τα έργα χρηματοδοτούνται από τα τουριστικά έσο-
δα κρατικών εταιρειών που δημιουργήθηκαν για τον σκοπό αυτό καθώς 
και από έναν ειδικό φόρο 9% σε όλες τις μικρές τουριστικές επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της παλιάς πόλης.

Η σωτηρία της Αβάνας, μου ψέλλισε εμπιστευτικά, είναι έργο ενός αν-
δρός, του Εusebio Leal Spengler. Είχα διαβάσει για την ιστορία της «σωτη-
ρίας» της παλιάς πόλης της Αβάνας και με ενδιέφερε το θέμα αυτό. Ήξε-
ρα ότι όπου υπάρχουν στον κόσμο σήμερα κάποιες παλιές πόλεις να τις 
θαυμάζουμε κάποιοι αφανείς ήρωες τις είχαν σώσει από επερχόμενους 
σύγχρονους βάνδαλους και τις δυνάμεις της real estate κερδοσκοπίας.

Ήξερα ότι οι καταστροφείς των κτιρίων ιστορικών πόλεων και μνημείων 
της ανθρωπότητας είναι τριών ειδών: α) Οι στρατηλάτες, οι οποίοι στο 
πέρασμά τους ισοπεδώνουν τους πολιτισμούς εκείνων που κατακτούν 
β) οι ιερείς, που κατεδαφίζουν τους ναούς των νικημένων για να χτίσουν 
πάνω στα ερείπιά τους τους δικούς τους ναούς, γ) οι πολιτικάντηδες 
των σύγχρονων δημοκρατιών, που σαν real estate μεσίτες κατεδαφίζουν 
την παράδοση για να εξυπηρετήσουν τα οικονομικά συμφέροντα εκείνων 
που τους χρηματοδοτούν, τους στηρίζουν, τους εκλέγουν και τους δια-
τηρούν στην εξουσία.
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Ποιος όμως είναι τελικά ο σωτήρας που κατάφερε να σώσει την παλιά 
Αβάνα από τις μπουλντόζες της ανάπτυξης; Είναι ο ιστορικός πόλεων 
Eusebio Leal Spengler, που μέσα στον κουρνιαχτό των όπλων και στους 
καπνούς των πούρων της επανάστασης είχε καταφέρει να ευαισθητο-
ποιήσει τον Φιντέλ Κάστρο και να τον πείσει να του αναθέσει το τεράστιο 
έργο της αναστήλωσης της παλιάς πόλης της Αβάνας, τόπο διαμονής 
εβδομήντα χιλιάδων κατοίκων.

Το 1979 ο Leal, αφού είχε ήδη αναστηλώσει το Palacio de los Capitanes 
Generales και άλλα δημόσια κτίρια, είχε καταφέρει ολόκληρη η παλιά Αβά-
να να ανακηρυχθεί προστατευόμενο εθνικό μνημείο.

Παράλληλα, μετά από δικές του εισηγήσεις δημιουργήθηκε από την κυ-
βέρνηση το τουριστικό γραφείο Hubaquanex, από τα έσοδα του οποίου 
χρηματοδοτούνται οι εργασίες αναστήλωσης της Αβάνας. Το 1982, η παλιά 
πόλη της Αβάνας ανακηρύχτηκε από τη Unesco πολιτιστικό μνημείο της 
ανθρωπότητας. Σήμερα έχουν προχωρήσει οι εργασίες αναστήλωσης σε 
πολλά σημεία της παλιάς πόλης και το οικονομικό μοντέλο χρηματοδό-
τησης έχει προκαλέσει με την επιτυχία του θαυμασμό στον κόσμο όλο. 
Αποχαιρέτησα την Μάρθα και την ευχαρίστησα που με έφερε τόσο κοντά 
στη ζωντανή αρχιτεκτονική ιστορία της πόλης. Με συνόδευσε μέχρι τον 
δρόμο και ανταλλάξαμε διευθύνσεις. Είχαμε γίνει φίλοι.
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Αποχαιρετισμός στην Αβάνα
Farewell Havana

Είχε έρθει η ώρα να αποχαιρετήσω την Αβάνα, αυτή τη βασίλισσα της 
Καραϊβικής. Έφθασα στο αεροδρόμιο και αναλογιζόμουνα αν ποτέ θα 
καταφέρω στη ζωή μου να ξανάρθω στην Κούβα, αν θα ξαναπεράσω 
από τα στέκια που γνώρισα, αν θα ξαναπιώ μοχίτο στο Hotel National.

Μέσα στο αεροπλάνο της επιστροφής στο Μεξικό αποκοιμήθηκα. Άρ-
χισα να βλέπω όνειρα. Ήταν όνειρα-εφιάλτες γεμάτα φόβο για την 
ανάπτυξη που έρχεται. Έβλεπα στο ύπνο μου την Αβάνα της Μάρθας 
στην αγκαλιά των απανταχού κερδοσκόπων επενδυτών. Ξαναγύρισα, 
λέει, στην Κούβα. Ήταν το 2030, δεκαέξι χρόνια μετά. Είχα ασπρίσει για 
τα καλά. Ο κόλπος της Αβάνας είχε γεμίσει κρουαζιερόπλοια πολυκα-
τοικίες που έκρυβαν τη θέα στο κάστρο Μόρο. Ο κεντρικός πεζόδρο-
μος της παλιάς πόλης, η Ομπίσκο, ήταν ο πρώτος στο βιβλίο Γκίνες 
πεζόδρομος στον κόσμο που μονοδρομήθηκε για να εξυπηρετηθεί η ροή 
των χιλιάδων πεζών τουριστών που κατέβαιναν κατά ομάδες από τα 
κρουαζιερόπλοια για να επισκεφτούν την πόλη.

Η παραλιακή Μαλεκόν ήταν γεμάτη μοντέρνα αυτοκίνητα που προχω-
ρούσαν σημειωτόν. Τα αυτοκίνητα αντίκες που είχα κάποτε ερωτευτεί 
τα είχαν αγοράσει δύο αμερικανικές εταιρείες και λειτουργούσαν ως 
ταξί πολυτελείας με κίτρινο και μπλε χρώμα. Η Tροπικάνα είχε αγο-
ραστεί από μία επιτυχημένη αμερικάνικη αλυσίδα καζίνο.
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Σε όλα τα ξενοδοχεία είχαν τοποθετηθεί στις αίθουσες υποδοχής κουλο-

χέρηδες. Η Αβάνα με ιστορικές τιμές είχε αδελφοποιηθεί με το Λας Βέγκας.

Το Hotel National γνώριζε πάλι τις παλιές του δόξες. Στην άκρη του κήπου 

είχαν τοποθετηθεί τα αγάλματα του Αλ Καπόνε και του Μέγιερ Λάνσκυ, 

αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό την οικονομική συμβολή των γνω-

στών αυτών γκάνγκστερ στην ανέγερση του ιστορικού κτιρίου.

Εθνικό νόμισμα, όπως και σε άλλες μικρές χώρες της κεντρικής Αμερικής, 

είχε καθιερωθεί το δολάριο. Έξω από τις τράπεζες υπήρχαν φρουροί σε-

κιούριτι με όπλα στο χέρι. Το Καπιτώλιο είχε γίνει έδρα του Κοινοβουλίου 

της Κούβας και κέντρο παραγωγής νομοσχεδίων για διευκόλυνση της πώ-

λησης της τεράστιας κρατικής περιουσίας σε κάθε ενδιαφερόμενο επενδυ-

τή. Το φρούριο Cabanα, το περίφημο στρατηγείο του Τσε, είχε γίνει η έδρα 

του μεγαλύτερου στον κόσμο μεσιτικού γραφείου πώλησης δημόσιας πε-

ριουσίας. Μπορούσες να διαπραγματευτείς την αγορά από αεροδρόμια, 

δημόσιες παραλίες, κρατικά κτίρια, αυτοκίνητα αντίκες, μέχρι δερμάτινες 

πολυθρόνες εποχής. 

Το ανάκτορο-προεδρικό μέγαρο του Μπατίστα, που στέγαζε το κακό-

γουστο μουσείο της Επανάστασης, είχε γίνει έδρα του χρηματιστηρίου 

της Αβάνας. Οι Marielitos και οι Balseros είχαν επιστρέψει και αγοράσει 

για εκμετάλλευση τα κτίρια της Havana Vieha. Οι τιμές του real estate στο 

Μαϊάμι είχαν υποχωρήσει δραματικά μετά τη μαζική επιστροφή των αυ-

τοεξόριστων Κουβανών στην Αβάνα.

Στο όνειρό μου έβλεπα να φεύγω από το ξενοδοχείο Deauville για να συ-

ναντήσω την παλιά μου φίλη τη Μάρθα.

Είχαμε δώσει ραντεβού στη γνωστή Boteguita del Media, που σημαίνει το 
μικρό οινοπωλείο στη μέση του δρόμου.

Σήμερα βρισκόταν πραγματικά στη μέση του δρόμου ανάμεσα στα Wendys 
και τα MacDonalds. Στην προκυμαία γινόταν παρέλαση παλιών αυτοκινή-
των. Έστριψα στη Σαν Λαζάρο. Εκεί γινόταν μια διαδήλωση από ντόπιους 
μαύρους κατά των νέων μεταναστών που είχαν πλημμυρίσει την Κούβα 
από την γειτονική μαύρη Αϊτή. Συνέχισα μέσα από στενά δρομάκια και δεν 
άργησα να φθάσω στην Boteguita del Media.

Αγκαλιαστήκαμε με τη Μάρθα. Ήταν πιο όμορφη από τα νιάτα της. .Σή-
μερα δούλευε ως σύμβουλος της Unesco και ταξίδευε στο Κίτο, στην 
πρωτεύουσα του Ισημερινού, και άλλες πόλεις της Λατινικής Αμερικής 
δίνοντας αρχιτεκτονικές συμβουλές για την ανάπλαση άλλων ιστορικών 
ισπανικών αποικιακών κτιριακών ενοτήτων. Χάρηκα που την είδα μετά 
από τόσα χρόνια και ήταν τόσο φιλική και τόσο ζεστή απέναντί μου. 
Υπάρχουν ακόμη ανθρώπινες γνωριμίες μιας ώρας που κρατάνε μια ζωή, 
αναλογίστηκα.

Τα τρεις χιλιάδες σπίτια της παλιάς Αβάνας που είχαν όλα αναστηλωθεί 
με τους κόπους, τις θυσίες και τις προσπάθειες της Μάρθας, του Λεάλ 
και χιλιάδων εργαζομένων στη σοσιαλιστική Κούβα είχαν περάσει στα 
χέρια διεθνών επενδυτών, που τα αγόραζαν δείχνοντας την αμέριστη 
εμπιστοσύνη τους στις προοπτικές τουριστικής εκμετάλλευσης των κτιρί-
ων της αναστηλωμένης παλιάς πόλης της Αβάνας.

Ξαφνικά, ο διπλανός επιβάτης στο αεροπλάνο με σκουντάει. «Ξυπνήστε» 
μου λέει. «Φτάνουμε στο Μεξικό. Παραμιλούσατε συνεχώς στον ύπνο σας.
Κοιμηθήκατε φαίνεται ανήσυχα».
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Υποβρύχια χαλάρωση στο Cozumel

Το φανταστικό, γεμάτο αγωνίες ταξίδι μου στην Κούβα του μέλλοντος 
διέκοψε επίσημα ο πιλότος του αεροπλάνου με την κλασική ανακοίνωση 
«Παρακαλώ δέστε τις ζώνες σας, σε λίγο προσγειωνόμαστε στο Cancun». 
Βγήκα έξω από το αεροπλάνο ανήσυχος μετά από όλες αυτές τις με-
τα-κομμουνιστικές φαντασιώσεις στον χρόνο.

Με ένα λεωφορείο της μεξικάνικης εταιρείας ADO έφθασα στην Plaza de 
Carmen και πέρασα με το πήγαινε-έλα φέριμποτ στο γνωστό τουριστικό 
νησί Cozumel. Προσπέρασα μια στρατιά κρουαζιερόπλοια-πολυκατοικίες 
με χιλιάδες τουρίστες να ανεβοκατεβαίνουν από τα πλοία.

Σοκαρισμένος από το θέαμα, πήρα ένα ταξί, βγήκα έξω από την πόλη, 
σταμάτησα στο πρώτο παραλιακό ξενοδοχείο, έβαλα το μαγιό μου, πέ-
ρασα τον δρόμο, κατέβηκα στην παραλία, μπήκα στην πρώτη βάρκα που 
πήγαινε τουρίστες για καταδύσεις στους γύρω κοραλλιογενείς υφάλους 
και σε λίγα λεπτά βρισκόμουνα μέσα στα ζεστά νερά της Καραϊβικής ανά-
μεσα σε εκατοντάδες πολύχρωμα ψαράκια.

Το μυαλό μου γρήγορα αποφορτίστηκε από κοινωνικούς και οικολογικούς 
προβληματισμούς. Το βράδυ έπαιζα τάβλι σε ένα παραθαλάσσιο υπαί-
θριο μπαρ που οργάνωνε μια φορά την βδομάδα τουρνουά τάβλι για να 
αυξήσει την πελατεία του.

Μετά την επίσκεψή μου στην πολυτάραχη Κούβα, είχα απόλυτη ανάγκη 
από λίγες μέρες χαζοχαρούμενες θαλασσινές διακοπές πριν συνεχίσω το 
ταξίδι μου στη γειτονική Γουατεμάλα.



113

Τσίτσεν Ίτσα: Ένα ιστορικό τηλεφώνημα

Βρισκόμουνα ακόμα στο τουριστικό νησί Cozumel του Μεξικού ανάμεσα 
στα πολύχρωμα ψαράκια και έκανα σχέδια για τις τελευταίες δύο βδο-
μάδες των διακοπών μου στην κεντρική Αμερική.

Τελικά πήρα την απόφαση να διασχίσω την καρδιά της πατρίδας των 
Μάγια, το Yucatan, και μετά να συνεχίσω προς την ορεινή Γουατεμάλα με 
τα λεωφορεία της γραμμής, αυτά τα παλιά σχολικά αμερικάνικα λεωφο-
ρεία, τα λεγόμενα chicken buses, που πήραν το όνομά τους από τα κλου-
βιά με τα κοτόπουλα που μεταφέρουν οι χωρικοί στις σκάρες της οροφής 
αυτών των λεωφορείων.

Ξεκίνησα λοιπόν με κατεύθυνση τη Μerida, την πρωτεύουσα του Yucatan, 
μια πανέμορφη ήσυχη αποικιακού ρυθμού πόλη με τον πιο χαμηλό δείκτη 
εγκληματικότητας σε ολόκληρο το Μεξικό. Το σύγχρονο λεωφορείο σταμα-
τούσε σε όλα τα χωριά και όλα τα αξιοθέατα στη διαδρομή.

Σταμάτησα στο Chitzen Itza να δω από κοντά την επώνυμη πυραμίδα 
σύμβολο των Μάγια. Ανέβηκα τα σκαλοπάτια της πυραμίδας και, κατε-
βαίνοντας, ξάπλωσα στο χορτάρι στον τεράστιο ανοικτό περιβάλλοντα 
χώρο, τόπο λατρείας των Μάγια, και ξεφύλλιζα έναν τουριστικό οδηγό 
του αρχαιολογικού αυτού χώρου όταν άκουσα ένα μήνυμα να φθάνει στο 
κινητό μου. Ήταν ένας φίλος από τα φοιτητικά μας χρόνια, «Βρέθηκε ο 
Έρικ, είναι στην Καρταγένα της Κολομβίας. Σου στέλνω το τηλέφωνό του».
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Ο Έρικ ήταν ένας Γάλλος συμφοιτητής μου στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης. 
Σπουδάζαμε μαζί, μοιραζόμασταν το ίδιο διαμέρισμα και κάναμε διάφορες 
δουλειές τα βράδια για να κερδίσουμε τα πρώτα χρήματα της εφηβικής 
μας ανεξαρτησίας. Προς το τέλος των σπουδών ο Έρικ παντρεύτηκε νω-
ρίς μια κοινή μας φίλη, τη Λορεντάνα.

Ήταν από αυτές τις πανέμορφες βορειοϊταλίδες, που, όταν με το αέρι-
νο περπάτημά τους διασχίζουνε τον δρόμο, σταματάει η κυκλοφορία. Ο 
γάμος τους ήταν η τελευταία φορά που συναντηθήκαμε. Έψαχνα χρόνια 
χωρίς επιτυχία να βρω πού πήγε ο Έρικ. Οι φήμες μεταξύ φίλων λέγανε 
ότι ήταν κάπου στη Λατινική Αμερική.

Αμέσως μετά το ιστορικό μήνυμα στο τηλέφωνο και την ανακάλυψη του 
Έρικ, πέταξα τον τουριστικό οδηγό του Μεξικού και τη φωτογραφική μηχα-
νή μου στο χορτάρι, σήκωσα το κινητό μου και πληκτρολόγησα με αγωνία 
τον αριθμό τηλεφώνου που μου έστειλαν. Στην άλλη μεριά του τηλεφώνου 
άκουσα μια ανδρική φωνή με γαλλική προφορά.

Ήταν η φωνή του Έρικ. Έκανε σαν τρελός από τη χαρά του που με άκουσε 
έτσι ξαφνικά μετά από τριάντα πέντε χρόνια. Του περιέγραψα ότι είμαι 
σε ένα ταξίδι στο Μεξικό και ξεκινάω με λεωφορεία να πάω στη Γουατε-
μάλα. Έβαλε τις φωνές. «Τι θέλεις στη Γουατεμάλα; Είναι επικίνδυνα».

Όλοι εκεί έχουν όπλα μετά τον εμφύλιο, πάρε το πρώτο αεροπλάνο και 
έλα στην Καρταγένα, αύριο κιόλας. Σε λίγες μέρες φεύγω για ένα μακρινό 
ταξίδι και πρέπει να συναντηθούμε πριν φύγω, πρέπει οπωσδήποτε να 
βρεθούμε ξανά μετά από τόσα χρόνια» φώναζε δυνατά.
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Ίσως ο όρος Banana Republic να εφευρέθηκε για να περιγράψει χώρες σαν 
το Ελ Σαλβαδόρ.

Την άλλη μέρα το πρωί φωτογράφιζα από το παράθυρο του αεροπλάνου 
καταπράσινες φυτείες μπανάνας και μια δαντέλα από παραλίες όπου τα 
κύματα του Ειρηνικού ωκεανού άφηναν την τελευταία τους πνοή. Μάταια 
προσπαθούσα να καταλάβω πού τελείωνε το Ελ Σαλβαδόρ και άρχιζε η 
Νικαράγουα. Σύντομα το αεροπλάνο ανέβηκε με τεχνολογική υπεροψία 
πάνω από τα σύννεφα.

Βanana republic-San Salvador

Την άλλη κιόλας μέρα χωρίς δεύτερες σκέψεις βρέθηκα σε ένα αεροπλά-
νο με προορισμό την Μπογκοτά της Κολομβίας. Ενδιάμεσος σταθμός το 
Σαν Σαλβαδόρ. Βγήκα έξω από το αεροδρόμιο για μια σύντομη νυχτερινή 
επίσκεψη στην πόλη σε αναμονή της πτήσης για Κολομβία. Μικρή χώρα 
το Ελ Σαλβαδόρ. Δύο εκατομμύρια κάτοικοι. Εθνικό νόμισμα το δολάριο 
Αμερικής.

Έφτασα με ένα ταξί σε ένα ξενοδοχείο κοντά στο κέντρο. Στο λόμπι ήταν 
μαζεμένοι καμιά εικοσαριά άνδρες. Ήταν Αμερικανοί πυροσβέστες που 
είχαν έρθει να εκπαιδεύσουν τους ντόπιους αστυνομικούς πώς να χρησι-
μοποιούν αντλίες νερού κατά διαδηλωτών. Ανάμεσά τους ήταν ο Μάικλ, 
ένας Ελληνοαμερικάνος. Με προσκάλεσαν να πάω μαζί τους για διασκέ-
δαση σε ένα εκεί κοντά στριπτιζάδικο. Αρνήθηκα. Η ιδέα να βλέπω παρέα 
με είκοσι αστυνομικούς μία πιθανότατα όχι και τόσο χυμώδη γυναίκα να 
βγάζει τα ρούχα της δεν μου φάνηκε ελκυστική και προτίμησα να κατέβω 
μόνος στο κέντρο της εξαμερικανισμένης πόλης. Παντού στον κεντρικό 
δρόμο του Σαν Σαλβαδόρ υπήρχαν κεντρικά καταστήματα αμερικανικών 
αλυσίδων εστίασης: Macdonalds, Fridays, Wendys και άλλα.

Έτσι, βρέθηκα να κάθομαι σε ένα τραπέζι στα Wendys να παρακολουθώ 
τον κόσμο που πηγαινοερχότανε. Οι περισσότεροι ήταν μεστίτσος, αυτό 
το ανθρώπινο κράμα ανάμεσα στους Ισπανούς κατακτητές και τους ντό-
πιους ινδιάνους. Ανάμεσα στα γυαλιστερά τραπέζια, τα πλαστικά μα-
χαιροπήρουνα και κάτω από τις φωτεινές επιγραφές των ξενόφερτων 
μενού, όλοι αυτοί οι ντόπιοι μεστίτος δείχνανε ξένοι στον τόπο τους, σαν 
κάποιος να είχε κλέψει για πάντα την ινδιάνικη ψυχή τους.

116



Μπογκοτά, η πρωτεύουσα της Κολομβίας

Στο αεροπλάνο της αεροπορικής εταιρείας Avianca ζήτησα από την αερο-
συνοδό μια εφημερίδα της Κολομβίας. Μου έφερε την El Tiempo και διάβα-
ζα τους τίτλους. Το FΑRC (Fuerzas Armadas Revalucionarias de Colombia), ο 
επαναστατικός στρατός των μαρξιστών ανταρτών της Κολομβίας, μετά 
από τριάντα χρόνια ένοπλου αγώνα, κάνει διαπραγματεύσεις για ειρή-
νη με τον υποψήφιο για την προεδρία Santos. Ο πρώην δεξιός πρόεδρος 
Uribe επιμένει να ζητάει την ολοκληρωτική εξόντωση των ανταρτών. Οι 
έμποροι ναρκωτικών που έχουν τα εργαστήρια παραγωγής κοκαΐνης στις 
περιοχές ελέγχου των ανταρτών διάβαζα ότι ανησυχούσαν για τα υπάρ-
χοντά τους στην εμπόλεμη ζώνη και προσπαθούσαν να τορπιλίσουν τις 
συνομιλίες για ειρήνη.

Παράλληλα με την εφημερίδα, ξεφυλλίζω το διαφημιστικό τουριστικό μα-
γκαζίνο της αεροπορικής εταιρείας που είναι πάντα στην πλάτη του 
μπροστινού καθίσματος. Μαγευτικές φωτογραφίες από τα αξιοθέατα της 
Κολομβίας, ξενοδοχεία πολυτελείας, τροπικές παραλίες, χιονισμένα βου-
νά, ιστορικές γειτονιές πόλεων από την ισπανική εποχή και πολλά άλλα.

Η Κολομβία, η πατρίδα του Gabriel Garcia Marquez, είναι μια σχετικά 
άγνωστη τουριστικά χώρα. Είναι μια χώρα σαράντα οκτώ εκατομμυρίων 
κατοίκων με έκταση δέκα φορές το μέγεθος της Ελλάδας, η τρίτη πιο ισχυ-
ρή οικονομία στη Λατινική Αμερική, μια χώρα που βρέχεται από τον Ειρη-
νικό Ωκεανό, αγκαλιάζει την Καραϊβική, στέκεται δίπλα στις ισπανόφωνες 
αδελφές χώρες Βενεζουέλα, Εκουαντόρ και Παναμά. Είναι μια χώρα που 
από τις κορυφές των Άνδεων στα πέντε χιλιάδες μέτρα πάνω από την 
θάλασσα ατενίζεις τις ζούγκλες του Αμαζονίου και τον Ειρηνικό ωκεανό, 
μια χώρα που οι Ισπανοί κατακτητές διάλεξαν για να δημιουργήσουν ένα 
από τα ισχυρότερα αποικιακά κράτη της νότιας Αμερικής.
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Προσγειωθήκαμε στην πρωτεύουσα Μπογκοτά μετά από τέσσερις ώρες 
πτήση. Ήταν αργά τη νύχτα και πήρα το ρίσκο να εμπιστευτώ έναν ταξι-
τζή να με πάει σε ένα ξενοδοχείο κοντά στο ιστορικό κέντρο.

Στο λόμπι του ξενοδοχείου γνώρισα έναν φύλακα που είχε δουλέψει ναύ-
της σε ελληνικά πλοία. Με συμβούλεψε να μη βγω έξω το βράδυ και να 
παραγγείλω take away φαγητό στο ξενοδοχείο. Συμμορφώθηκα με τις 
υποδείξεις του χωρίς να κάνω το παλληκάρι.

Το πρωί η θέα του ιστορικού κέντρου της πόλης με τα χαμηλά διώροφα 
σπίτια με στέγες ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Η Μπογκοτά είναι μια πόλη 
δέκα εκατομμυρίων κατοίκων που εδράζεται σε ένα οροπέδιο των Άνδεων 
στα 2.600 μέτρα από τη θάλασσα. Είναι η τρίτη σε υψόμετρο πρωτεύουσα 
στον κόσμο μετά το Quito στον Ισημερινό και τη La Paz στην Βολιβία. Την 
ονομάζουν Αθήνα της Νότιας Αμερικής λόγω των πολλών με αρχαιοελλη-
νικές αρχιτεκτονικές επιρροές δημόσια κτίρια.

Έκανα μόνο έναν περίπατο στο ιστορικό κέντρο της πόλης, χαρακτηρισμέ-
νο από την Unesco μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Είχα λίγες ώρες στη 
διάθεσή μου πριν από την επόμενη πτήση για Καρταγένα.

H κεντρική πλατεία, η Plaza Bolivar, το παλάτι Narino, ο καθεδρικός ναός, η 
εκκλησία Ιnglesia del Carmen, η βιβλιοθήκη Louis Arango, το Μουσείο αποικι-
ακών τεχνών και εκατοντάδες πανέμορφα μέγαρα και σπίτια έδιναν στην 
ιστορική αυτή περιοχή που ονομάζεται La Candelaria μια ξεχωριστή αίγλη. 

Η αποικιακή ατμόσφαιρα της ιστορικής αυτής εποχής είχε μείνει ανέπαφη 
στον χρόνο. Οι Κολομβιανοί, σε αντίθεση με εμάς τους Έλληνες, είχαν σε-
βαστεί χωρίς την παραμικρή επέμβαση την πολιτιστική τους κληρονομιά.









Καρταγένα, συνάντηση με τον Έρικ

Ήταν δέκα το βράδυ όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε στην ιστορική 
πόλη της Καρταγένα, πρωτεύουσα της τότε Grand Granada στις ακτές 
της Καραϊβικής. Ο Έρικ με περίμενε στις αφίξεις του μικρού αεροδρομίου 
της πόλης. Η συγκίνηση ήταν μεγάλη. Είχαμε να δούμε ο ένας τον άλλο 
από φοιτητές. Μια ολόκληρη ζωή είχε περάσει. Κοιταχτήκαμε για δευτε-
ρόλεπτα και μετά αγκαλιαστήκαμε. Όλα είχαν αλλάξει, το σώμα μας, το 
πρόσωπό μας, μόνο η έκφραση των ματιών μας είχε μείνει ίδια. Το βλέμμα 
του συμφοιτητή μου ήταν όπως το θυμόμουνα, ένα βλέμμα γεμάτο όρεξη 
για περιπέτεια στη ζωή.

Καθώς διασχίζαμε τους άδειους δρόμους της Καρταγένα μέσα στο πο-
λυτελείας αυτοκίνητο του Έρικ, πιάσαμε την κουβέντα για τα παλιά. Με-
τράγαμε τις ερωτικές περιπέτειες της νιότης μας προσπαθώντας να 
θυμηθούμε ονόματα και περιστατικά και γελάγαμε ασταμάτητα. Ο ένας 
συμπλήρωνε συγκαταβατικά τα κενά της μνήμης του άλλου. Συναρπα-
στικό συναίσθημα να συναντιούνται μετά από χρόνια παλιοί φίλοι και 
μέσα σε έναν ορυμαγδό αναμνήσεων να ξαναζωντανεύουν τον χρόνο που 
πέρασε. Το βράδυ εκείνο η ανάμνηση της νιότης βρέθηκε ξανά στο τιμόνι 
της ψυχής μας.

Φθάσαμε κοντά στο σπίτι του στον κόλπο της Καρταγένα όταν ο Έρικ 
σοβάρεψε ξαφνικά. «Νίκο» μου λέει «πρέπει να σε ενημερώσω για κάτι 
πριν ανέβουμε στο σπίτι. Η Λορεντάνα, η γυναίκα μου, είναι τυφλή. Πριν 
από πολλά χρόνια είχε πάει με το αυτοκίνητο στο σουπερμάρκετ να ψω-
νίσει με τον μικρό μου γιο. Ένα αυτοκίνητο σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών 
εμπόρων ναρκωτικών ανατινάχθηκε δίπλα τους.
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Η Λορεντάνα τυφλώθηκε από το ωστικό κύμα της έκρηξης ο γιος μου 
την γλίτωσε με μικρά τραύματα. Νίκο, πρέπει να ξέρεις ότι η παλιά σου 
φίλη συμπεριφέρεται σαν να έχει την όρασή της και δεν της αρέσει κα-
θόλου να συζητάει για το θέμα. Πρέπει να της συμπεριφέρεσαι σαν να 
μην είναι τυφλή».

Ανέβηκα στο διαμέρισμα σοκαρισμένος από τα άσχημα νέα. Ήταν μια 
μοντέρνα πολυκατοικία, μίνι ουρανοξύστης, πάνω στη θάλασσα στον 
κόλπο της Καρταγένα. Κάθε όροφος ήταν ένα διαμέρισμα. Το ασανσέρ 
έβγαινε στο σαλόνι του διαμερίσματος. Η Λορεντάνα μάς περίμενε στην 
είσοδο. Ήταν ντυμένη στα άσπρα, όμορφη, ελκυστική στα ακαθόριστα 
εξήντα της. Με αγκάλιασε σαν να μην είχε περάσει μέρα. Είχε μαγειρέ-
ψει παρέα με δύο κολομβιανές υπηρέτριες βραστό ψάρι και βραστές 
γαρίδες. Καθίσαμε για φαγητό γύρω από ένα πολύ μεγάλο στρογγυ-
λό τραπέζι, που γέμισε φοιτητικές αναμνήσεις και οικογενειακούς και 
επαγγελματικούς απολογισμούς. 

Ο Έρικ ήταν βιομήχανος, είχε δημιουργήσει ένα εργοστάσιο που κατα-
σκεύαζε τεράστιες,πλωτές μεταφερόμενες αντλίες νερού. Τροφοδοτούσε 
πολλές χώρες στη Λατινική Αμερική. Οι τελευταίες εξαγωγές ήταν στο 
Ιράκ, όπου με τις αντλίες του αντλούσε τα νερά του Τίγρη ποταμού και 
δημιουργούσε γεωργικές ζώνες στην έρημο. Μου έλεγε ότι τις δουλειές 
στο εργοστάσιο έχει αναλάβει πια ο γιος του και αυτός απλώς τον 
συμβουλεύει και ασχολείται με το χόμπι του, την ιστιοπλοΐα.

Σε λίγο άρχισε να μου περιγράφει το νέο ταξίδι που είχε προγραμμα-
τίσει με το μεγάλο ιστιοπλοϊκό του, την Saquerlotte. Σε τρεις μέρες θα 
έφευγε για την Ταϊτή, περνώντας στον Ειρηνικό ωκεανό από το κανάλι 
του Παναμά.
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Δύο περίπου μήνες θα διαρκούσε η πορεία του αγκαλιά με τα κύματα 
του Ειρηνικού μέχρι την Ταϊτή. Ζήλεψα το κουράγιο του. Στο σκάφος 
ήταν τέσσερις πλήρωμα, ο Έρικ καπετάνιος, ο Lutzo ο ναύτης και μόνιμος 
συντηρητής του σκάφους, ο Jorge, ένας φίλος του έμπειρος ιστιοπλόος, 
και o Matias, γιος της αδελφής του Έρικ μόλις δεκαοκτώ χρονών.

Ρώτησα διστακτικά τον Έρικ αν είχαν χώρο να με πάρουν μαζί τους 
μέχρι τον Παναμά. Ενθουσιάστηκε με την ιδέα. Την άλλη μέρα πήγαμε 
στο λιμεναρχείο, βγάλαμε ναυτικό φύλλο πορείας και ήμουνα το πέμπτο 
μέλος του πληρώματος.

Τρεις μέρες έμεινα στην Καρταγένα, ενώ ο Ερίκ τελείωνε τις δουλειές του 
και ετοιμαζόταν για το μεγάλο ταξίδι στον Ειρηνικό ωκεανό. Κάθε μέρα 
περπάταγα στην παλιά πόλη-φρούριο της μεγάλης ισπανικής περιο-
χής της Grand Granada που περιελάβανε την σημερινή Κολομβία και τον 
Παναμά. Η Καρταγένα έχει 300.000 κατοίκους. Αρκετοί κάτοικοι είναι 
μαύροι, απόγονοι των σκλάβων που οι δουλέμποροι είχαν φέρει από 
την Αφρική να εργασθούν στις φυτείες της περιοχής. Εδώ στο λιμάνι 
καταλήγουν και πολλά φορτία κοκαΐνης από την ενδοχώρα και από 
εδώ τα ναρκωτικά συνεχίζουν τον δρόμο τους για την Ονδούρα και το 
Μεξικό πριν καταλήξουν στους Αμερικανούς καταναλωτές.

Κάθε μέρα κατέβαινα με τα πόδια στην παλιά πόλη. Είχα βρει ένα στέ-
κι σε μία πλατειούλα με πολλά τραπεζάκια κάτω από ένα τεράστιο 
δένδρο και καθόμουνα εκεί, έπινα χυμούς, έτρωγα τροπικά φρούτα και 
παρατηρούσα τις χαρές, τις αγωνίες, τις ελπίδες και τους φόβους του 
λαού της Κολομβίας στα πρόσωπα των περαστικών.

Τα βράδια μέχρι να γυρίσει ο Έρικ από τις δουλειές καθόμουνα στον 
καταπληκτικό ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος και συζητούσα με 
τη Λορεντάνα.
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Ήταν καταπληκτική γυναίκα, μητέρα πέντε παιδιών, τυφλή τελείως, εργα-
ζόταν ως υπεύθυνος οικονομικών στο εργοστάσιο δίνοντας προφορικές 
εντολές και ταξίδευε ανά τον κόσμο. Είχε μια επιστήθια φίλη, η οποία τύ-
χαινε να είναι Ελληνίδα που ζούσε στην Καρταγένα.

Μαζί οι δύο φίλες κάνανε πολλά ταξίδια. Η τυφλή Λορεντάνα έβλεπε με 
τα μάτια της Ελληνίδας φίλης της τα αξιοθέατα του κόσμου όλου. Πριν 
από δύο χρόνια οι δύο φίλες είχαν έρθει στην Ελλάδα. Η Λορεντάνα μού 
περιέγραφε με απόλυτη φυσικότητα πόσο της άρεσε η χώρα μας, η Ακρό-
πολη, η Ολυμπία, οι Δελφοί και μιλούσε με λεπτομέρειες για τα γλυπτά 
του Παρθενώνα. Την άκουγα να μου περιγράφει όσα είχε δει με τα μάτια 
της φίλης της και θαύμαζα τη δύναμη της ψυχής της.



Προχωράω γρήγορα προς το μέρος του αξιωματικού, στέκομαι με άνεση 
δίπλα του, τον ακουμπάω φιλικά στον ώμο και του λέω «Buenos Dias, 
είμαι Έλληνας αρχιτέκτονας και πάω στην Barranquilla να φωτογραφίσω 
το καρναβάλι για ένα περιοδικό στη Ελλάδα. Que pasa? Τι συμβαίνει; ψά-
χνεται για κανέναν έμπορο ναρκωτικών;»

Ο αξιωματικός ξαφνιάστηκε με την οικειότητα που του μιλούσα με τα 
σπασμένα ισπανικά μου. Με κοιτάει με το βλέμμα του καρφωμένο στην 
ογκώδη SLR φωτογραφική μου μηχανή, που είχα επίτηδες κρεμάσει στον 
λαιμό, και κοντοστέκεται. Πριν προλάβει να συνέλθει, ανοίγω την οθόνη 
της φωτογραφικής μου μηχανής και άρχισα να του επιδεικνύω φωτογρα-
φίες από την Ελλάδα. Κοιτούσε με ενδιαφέρον.

Έτσι, βρέθηκα ξαφνικά από τη μεριά της εξουσίας και σε απόσταση από 
τα χαμηλόβαθμα όργανα της τάξης που ελέγχανε τους απλούς επιβάτες. 
Μετά από λίγο ο αξιωματικός σηκώνει το χέρι του και φωνάζει. «Ο έλεγ-
χος τελείωσε, όλοι στο λεωφορείο. Καλό σας ταξίδι» γυρνάει και μου λέει 
«χαιρετίσματα στην Ελλάδα».

Απέναντί μου κάτω από το πελώριο δένδρο είδα την απογοήτευση στα 
μάτια των αστυνομικών που μόλις είχαν αρχίσει να κάνουν διευρυμένη 
σωματική έρευνα σε μία από τις δύο Ολλανδέζες τουρίστριες και έπρεπε 
να διακόψουν με άνωθεν εντολή. Υποσχέθηκα στο εαυτό μου να μην ξα-
ναβγώ στον δρόμο σε ξένη χώρα χωρίς τουλάχιστον μια έγχρωμη φωτο-
τυπία του διαβατηρίου μου.

Φθάσαμε στο Barranquilla, μία βιομηχανική πόλη με ένα εκατομμύριο ψυ-
χές. Εκεί καταλήγουν τα μεγάλα ποτάμια της Κολομβίας και μεταφέρεται 
η ξυλεία και όλα τα εμπορεύματα από την ενδοχώρα.

Barranquilla-Ενα μπλόκο της αστυνομίας

Την τελευταία μέρα αποφάσισα να πάω ημερήσια επίσκεψη στην 
Barranquilla, μια μεγάλη πόλη 150 χιλιόμετρα απόσταση ανατολικά προς 
τη Βενεζουέλα. Πήγα με τα πόδια στον επιβατικό σταθμό και πήρα ένα 
μικρό λεωφορείο της γραμμής. Βγήκαμε γρήγορα στην εξοχή. Η βλάστηση 
ήταν τροπική χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο δρόμος ήταν παραλιακός. 
Ξαφνικά βλέπω οκτώ ένοπλους αστυνομικούς με μυδράλια στα χέρια στη 
μέση του δρόμου να μας σταματάνε. Είμασταν δεκαεπτά άτομα στο μικρό 
λεωφορείο: δεκατέσσερις Κολομβιάνοι, δύο Ολλανδέζες τουρίστριες και 
εγώ. Μας ζήτησαν να βγούμε έξω με τα πράγματά μας και τις ταυτότητες 
στο χέρι. Έψαξα στην τσέπη και στην τσάντα μου και ξαφνικά συνειδητο-
ποίησα ότι είχα ξεχάσει το διαβατήριό μου, ούτε καν την έγχρωμη φωτο-
τυπία του διαβατηρίου που συνήθως παίρνω μαζί μου δεν είχα. Ήμουνα 
χωρίς όνομα, χωρίς ταυτότητα, ώριμο φρούτο για εξακρίβωση στοιχείων 
και όχι μόνο.

Είχα ακούσει άσχημες ιστορίες για τις αστυνομίες σε χώρες τις λατινικής 
Αμερικής. Σου βάζουν, λένε, οι ίδιοι οι αστυνομικοί στη βαλίτσα ναρκωτι-
κά, σε ενοχοποιούν και στη συνέχεια ζητάνε δυο χιλιάδες δολάρια για να 
αποσύρουν τις κατηγορίες και να σε αφήσουν ελεύθερο.

Οι επιβάτες του λεωφορείου βγαίνανε έξω ένας ένας, οι αστυνομικοί 
ελέγχανε την ταυτότητά τους και τους οδηγούσαν κάτω από ένα τερά-
στιο δένδρο για σωματική έρευνα. Βγήκα τελευταίος προσπαθώντας να 
κερδίσω χρόνο. Είχαν ελέγξει τους περισσότερους και ερχόταν η σειρά 
μου. Ο αξιωματικός με έναν άλλον στέκονταν μακριά από το δένδρο και 
παρακολουθούσαν την επιχείρηση από απόσταση.
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Φαινόταν μία πόλη σε οικονομική άνθηση, τα μαγαζιά γεμάτα, η κυκλο-
φορία χαοτική, η κερδοσκοπική αναρχία στη δόμηση εμφανής. Ένιωθες ότι 
όλοι τρέχουν στον αγώνα για επιβίωση, όλοι τρέχουν να αγοράσουν ή να 
πουλήσουν κάτι. Ήταν μία μέρα πριν από το καρναβάλι.

Στην Barranquilla γίνεται, λένε, το μεγαλύτερο καρναβάλι ολόκληρης της 
Νότιας Αμερικής μετά το Rio στη Βραζιλία. Έκανα λάθος και δεν κατέβηκα 
στο κέντρο της πόλης αλλά συνέχισα μέχρι το τέρμα της διαδρομής. Το 
τέρμα ήταν το αμαξοστάσιο των λεωφορείων έξω από την πόλη απέναντι 
από ένα τεράστιο νεκροταφείο.

Αυτά τα καθολικά νεκροταφεία στις νοτιοαμερικάνικες πόλεις δεν αστει-
εύονται, είναι πραγματικά τεράστια. Βγήκα από το λεωφορείο σε μια 
φαρδιά λεωφόρο. Τα πεζοδρόμια ήταν χωμάτινα. Κατάλαβα ότι βρισκό-
μουνα σε ένα λαϊκό προάστιο.

Μπήκα σε ένα μεζεδοπωλείο που βρισκόταν μπροστά μου και είχε ποτά, 
τάκος και διάφορα σάντουιτς. Έμοιαζε με δικό μας μεγάλο σουβλατζίδικο. 
Ήταν ένας μακρόστενος χώρος. Στη μία πλευρά είχε μία σειρά τραπέζια 
για φαΐ που ακουμπούσαν στον τοίχο και στην άλλη μία σειρά πολύχρω-
μους κουλοχέρηδες.

Κάθισα σε ένα τραπέζι, πήρα μια μπίρα και προσπαθούσα να συνειδητο-
ποιήσω πού βρίσκομαι. Ο μπάρμαν ήταν λευκός. Απέναντι ακριβώς από 
το τραπέζι μου μια νέα γυναίκα δοκίμαζε την τύχη της. Είχε γυρισμένη την 
πλάτη και δεν μπορούσα να δω το πρόσωπό της, αλλά από τις κινήσεις 
του σώματος και τις χειρονομίες καταλάβαινα πότε κέρδιζε και πότε 
έχανε. Παρακολουθούσα τους πελάτες που έμπαιναν να πάρουν έτοιμα 
φαγητά.
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Οι πιο πολλοί ήταν νέγροι. Οι γυναίκες δεν ήταν και οι πιο όμορφες του 
κόσμου. Οι άντρες σχετικά κοντοί για μαύροι. Προσπαθούσα να υποθέσω 
από ποια χώρα της Αφρικής οι δουλέμποροι να τους είχαν φέρει στην 
Κολομβία. Μερικοί σταματούσαν και έπαιζαν για λίγο στους κουλοχέ-
ρηδες. Η γυναίκα απέναντί μου άρχισε ξαφνικά να κάνει απελπισμένες 
χειρονομίες, είχε χάσει όλα τα λεφτά της, χτυπιόταν και βλαστημούσε με 
την τύχη της. Φωνάζω τον μπάρμαν να της δώσει εκ μέρους μου 3.000 
κολομβιανά πέσος (περίπου ένα ευρώ) να συνεχίσει να παίζει. Μοίρασα 
μερικά ακόμη πέσος στους περαστικούς που μπαίνανε στο μαγαζί και 
παίζανε περιμένοντας να ετοιμαστεί το φαΐ τους. Έτσι, κερνώντας μερικά 
ευρώ είχα κάνει αρκετούς φίλους.

Είπα στον μπάρμαν ότι θα έμενα τρεις ώρες στην πόλη και θέλω έναν συ-
νοδό σωματοφύλακα να με συνοδεύσει στο κέντρο να δω τις πρόβες για 
την παρέλαση του καρναβαλιού. Μου συνέστησε έναν μιγάδα από τους 
θαμώνες που έδειχνε συμπαθητικός. Στην αρχή δεν ήθελε λεφτά γιατί τον 
είχα κεράσει μια μπίρα. Τελικά συμφωνήσαμε μια τιμή για τις υπηρεσίες 
του και κατεβήκαμε μαζί στο κέντρο. Είχα αποκτήσει σωματοφύλακα.

Τα μαγαζιά και οι πλανόδιοι πωλητές στο κέντρο της πόλης πουλάγανε 
αποκριάτικες μάσκες και λουλούδια παντού. Τα πεζοδρόμια ήταν στρω-
μένα με καπέλα, ωραία καπέλα, ψάθινα, υφασμάτινα και έπρεπε να προ-
σέχεις να μην πατήσεις κανένα. Φαίνεται ότι στην Barranquilla θα υπάρχει 
κανένα φημισμένο εργοστάσιο παραγωγής καπέλων.

Τα άρματα του καρναβαλιού περνούσαν από τους κεντρικούς δρόμους. 
Όλοι οι καρναβαλιστές πάνω στα άρματα προσπαθούσαν να είναι στη 
θέση τους, πρόσεχαν μήπως κάτι δεν κάνουν σωστά, δεν διασκέδαζαν, 
δεν υπήρχε αυθορμητισμός ούτε ερωτισμός στον αέρα.
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Ήταν σαν να κάνανε πρόβες για να βρουν τον βηματισμό τους σε στρα-
τιωτική παρέλαση μεταμφιεσμένων Το καρναβάλι στην Barranquilla, το νο-
τιοαμερικάνικο καρναβάλι που κάποτε έλυνε για λίγες μέρες τις ιστορικές 
αλυσίδες της νέγρικης ψυχής φαίνεται ότι έχει γίνει μία ακόμη εθιμοτυπική 
γιορτή. Κρίμα. 

Γύρισα στην Καρταγένα αργά το βράδυ με το τελευταίο λεωφορείο. Ο 
Έρικ μαγείρευε τόνους γαλλικό πατέ να πάρει μαζί στο πολύμηνο ταξίδι 
του στον Ειρηνικό και όλο το σπίτι μύριζε συκωτάκια. Δεν υπήρχε καμία 
αμφιβολία πια ότι αύριο, 3 Μάρτη του 2014, θα ήμασταν συνεπείς στο 
ραντεβού μας με τα κύματα της Καραϊβικής.



Στα κύματα της Καραϊβικής

Στον ιστιοπλοϊκό όμιλο της Καρταγένα, το Club de Pesca, είχαν μα-
ζευτεί όλοι οι πλούσιοι της πόλης για αγώνες εφελκυστίνδας. Η εφελ-
κυστίνδα (Tug War) είναι ένα αρχαιοελληνικό παιχνίδι που διαδόθηκε 
στον κόσμο όλο. Δύο ομάδες από οκτώ συνήθως άτομα η καθεμία 
κρατάνε τις δύο άκρες από το ίδιο χοντρό σχοινί και καθεμία το τρα-
βάει προς το μέρος της προσπαθώντας να παρασύρει την άλλη. Είναι 
ένα παμπάλαιο ομαδικό παιχνίδι δύναμης. Οι ομάδες στο Club de 
Pesca είχαν κόκκινες, κίτρινες, πράσινες και μαύρες φανέλες και στη 
μοναδική προβλήτα της μαρίνας τραβούσαν συντονισμένα το σκοινί 
για να νικήσουν τους αντιπάλους. Γινόταν πανδαιμόνιο, φωνές, χειρο-
κροτήματα, σφυρίγματα των διαιτητών, μεγάλη πλάκα.

Εκείνη την ώρα φθάσαμε στη μαρίνα ο Έρικ, ο Λούτσο και εγώ φορτω-
μένοι με δεκάδες κιβώτια προμήθειες για το μεγάλο ταξίδι. Ανάμεσα 
σε αθλητές και φιλάθλους στη στενή ξύλινη προβλήτα, καταφέραμε να 
περνάμε και να μεταφέρουμε ένα ένα τα κιβώτια στη Saquerlotte, το 
ιστιοπλοϊκό σκάφος του Έρικ. Μπίρες, κρασιά, κονσέρβες, τυριά, πατέ, 
γλυκά, φρούτα, σοκολάτες, λεμόνια, κρεμμύδια τα μεταφέραμε όλα στο 
αμπάρι και στα ψυγεία του σκάφους. Αν μας έβλεπε από εκεί μακριά 
ο Χριστόφορος Κολόμβος, θα ζήλευε.

 Ήταν τρεις το μεσημέρι και όλα ήταν έτοιμα για την αναχώρηση. Ένα 
πλήθος συγγενείς και φίλοι είχε μαζευτεί να αποχαιρετήσουν τους 
σύγχρονους Αργοναύτες. Η Λορεντάνα, πρώτη στην προβλήτα, ντυμέ-
νη στα άσπρα, τα παιδιά της, γαμπροί, νύφες, εγγόνια, η γυναίκα του 
Λούτσο με τα δύο μικρά μαυράκια της.
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Η μάνα και οι αδελφές του νεαρού Ματία είχαν έρθει από την Μπογκο-
τά να τον αποχαιρετήσουν, συγγενείς και φίλοι, συναθλητές ιστιοπλόοι 
ήταν όλοι εκεί. Αποχαιρετισμοί, φωνές, αγκαλιές, δώρα, φιλιά, συγκινήσεις, 
φωτογραφίες. Μαντίλια και καπέλα ανέμιζαν σε μία χαρούμενη εορταστι-
κή ατμόσφαιρα καθώς η Saquerlotte ανοιγόταν στον κόλπο της Καρταγέ-
νας.

Σε λίγα λεπτά είμασταν μόνοι, δεξιά μας ήταν υποβρύχια, αντιτορπιλικά, 
πολεμικά σκάφη επιφανείας, ο κεντρικός ναύσταθμος της χώρας, ενώ 
αριστερά μας πολλά φορτηγά πλοία περίμεναν αρόδο να ξεφορτώσουν 
την πραμάτειά τους. Οι ουρανοξύστες της Καρταγένα και οι γερανοί του 
λιμανιού άρχισαν να μικραίνουν καθώς απομακρυνόμασταν και σιγά σιγά 
γίνανε κουκίδες στον ορίζοντα. Ανεβάσαμε το κεντρικό πανί, τη Μαγιόρ, 
και δεν αργήσαμε στο ανοικτό πια πέλαγος να συναντήσουμε τα κύματα 
της Καραϊβικής. Ήταν οκτώ μποφόρ βοριάς, τα κύματα έρχονταν από την 
μακρινή Κούβα. Ήταν τεράστια κύματα, αργοκίνητα, 3-4 μέτρα ύψος. Μου 
ήρθε στον νου η φράση φυσάει βοριάς από νοτιά που λέμε χαριτολογώ-
ντας στο Αιγαίο.

Είχα κάποτε δικό μου καΐκι και μου άρεσε να προκαλώ τα κύματα του 
Αιγαίου, χωρίς ποτέ να ζαλίζομαι. Εδώ όμως σε αυτό το ιστιοπλοϊκό του 
Έρικ είχα αρχίσει να ζαλίζομαι. Φοβήθηκα μήπως τα κύματα της Καραϊβι-
κής συνωμοτούσαν να με κάνουν ρεζίλι. Βγήκα έξω στην πρύμνη να με φυ-
σάει ο αέρας και προσπάθησα να κρατιέμαι σε οριζόντια θέση όσο μπο-
ρούσα. Έτρεμα μην κάνω εμετό και ρεζιλέψω τη ναυτοσύνη των Ελλήνων. 
Πού και πού ερχόταν κανένα κύμα στο κατάστρωμα και μου έσκαγε στο 
πρόσωπο. Έγλειφα τα χείλη μου να δοκιμάσω το αλάτι της Καραϊβικής και 
περίμενα υπομονετικά να στεγνώσω. Ευτυχώς έκανε ζέστη.

Είχαμε τον καιρό στο πλάι, το σκάφος είχε γύρει για τα καλά στην μία 
πλευρά και κρατιόσουνα να μην γλιστρήσεις στη θάλασσα.
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Η βασίλισσα Μαγιόρ μάς κρατούσε σταθερούς στα πλάγια κουνήματα και 
τρέχαμε δέκα κόμβους την ώρα. 

Χλωμός και ταλαιπωρημένος, άντεξα χωρίς να κάνω εμετό. Μετά από 
τέσσερις ώρες πορεία, φθάσαμε στα νησιά Ροζάριο καταμεσής στο πέλα-
γος. Ο Έρικ πέρασε αριστοτεχνικά το σκάφος ανάμεσα σε κάτι ύφαλους 
και βρεθήκαμε μέσα σε έναν προστατευμένο περιμετρικά από βράχια κόλ-
πο. Η ακτή είχε μια κάτασπρη αμμουδιά και κοκοφοίνικες. Μόνο ο Ροβιν-
σών Κρούσος δεν ήταν εκεί να μας προϋπαντήσει.

Ρίξαμε άγκυρα στα βαθιά. Σκέφτηκα προς στιγμή να βουτήξω στα γαλα-
ζοπράσινα νερά για να συνέλθω από την αίσθηση ναυτίας που είχα αλλά 
είπα, άσ’ το καλύτερα, πού ξέρεις, κανένα μεγάλο ψαράκι ή καμία μεγάλη 
τσούχτρα μπορεί να έρθει να σου κάνει παρέα.

Πριν νυχτώσει, κατεβήκαμε στο σαλόνι. Ήταν ένα μεγάλο τραπέζι και 
γύρω γύρω πάγκοι-καθίσματα-καναπέδες όπου μπορούσες και να κοι-
μηθείς. Ήπια ένα gin and tonic μήπως συνέλθει το ανακατεμένο από την 
τρικυμία στομάχι μου. Ο Έρικ μαγείρεψε μια υπέροχη μακαρονάδα. Ο Λού-
τσο θα έπλενε τα πιάτα. Έφαγα και κοιμήθηκα στον καναπέ του σαλονιού. 
Η Saquerlotte κουνιόταν σαν χαλασμένη κούνια μωρού. Ευτυχώς αυτή τη 
φορά το κούνημα με νανούρισε.

Ξύπνησα το πρωί νωρίς, πριν ακόμη βγει ο ήλιος, ανέβηκα στο κατά-
στρωμα και ήταν όλοι εκεί. Η Saquerlotte είχε σηκώσει άγκυρα και σήκωνε 
πανιά. Σε λίγο αφήσαμε τους ύφαλους και βρεθήκαμε πάλι παρέα με τα 
γνώριμα πια κύματα. Ο καιρός ήταν ίδιος, οκτώ μποφόρ βοριάς. Φαίνεται 
είχα γνωριστεί με τα κύματα της Καραϊβικής και δεν ζαλιζόμουνα πια. Η 
Major ήταν πάντα στην ίδια θέση και το σκάφος γερμένο στο πλάι έσκιζε 
τα κύματα στον αυτόματο πιλότο.
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Ο Χόρχε και ο Ματίας διάβαζαν από ένα βιβλίο στην κουβέρτα, ο Έρικ 
στο γραφειάκι του καπετάνιου κοίταζε κάτι χάρτες και χάραζε πορείες, ο 
Λούτσο, ο εργαζόμενος μαύρος, κοίταζε τον ουρανό σαν να προσευχόταν 
να κερδίσει το λαχείο η γυναίκα του και εγώ μετρούσα και χάιδευα τα 
κύματα που σήμερα μου κάνανε παρέα χωρίς να με βρέχουν.

Ο Έρικ φωνάζει ξαφνικά: «Λούτσο, θέλουμε να φάμε κανένα ψάρι σήμε-
ρα». Ο Λούτσο σηκώνεται με βαριές κινήσεις, παίρνει μία μπετονιά που 
πιο χοντρή δεν έχω δει στη ζωή μου, της βάζει στην άκρη ένα τεχνητό 
πολύχρωμο ψαράκι δόλωμα είκοσι πέντε περίπου εκατοστά μήκος, την 
πετάει στη θάλασσα και τη δένει στην κουπαστή σε ένα διπλό λάστιχο 
σαν αυτά που δένουμε τις αποσκευές στις σκάρες των αυτοκινήτων.

Ατέλειωτες οι ώρες στο κατάστρωμα ενός ιστιοπλοϊκού στον ωκεανό. 
Στεριά δεν φαίνεται πουθενά να σου φέρει προσμονή. Είσαι μόνος με τον 
γαλάζιο ουρανό και τα κύματα. Παρέα μόνο κανένα συννεφάκι, που την 
ημέρα ερχόταν πού και πού να σταθεί μπροστά στον παντοκράτορα ήλιο 
και να σου κάνει συντροφιά. Το βράδυ, μόνος στο θαλασσινό σκοτάδι, 
έχεις τα αστέρια παρέα να σε κάνουν να μην νιώθεις μόνος σε ολόκληρο 
το σύμπαν. Αφόρητη η μοναξιά στον ωκεανό. Ευτυχώς που είναι και ο 
αέρας και μια σε χαϊδεύει ανάλαφρα και μια σε σπρώχνει δυνατά. Τι θα 
κάναμε αλήθεια χωρίς τον αέρα; Τι θα γινόταν αν σταματούσε και μέναμε 
ακίνητοι στη μέση του ωκεανού; Τι πορεία θα χαράζαμε χωρίς αέρα στα 
πανιά μας; Πέρναγα την ώρα μου μετρώντας τα κύματα.

Προσπαθούσα να καταλάβω ποιο κύμα σπρώχνει ποιο, τι παιχνίδια παί-
ζουν με το φως, θαύμαζα το κινούμενο ανάγλυφο που σχημάτιζαν στον 
επίπεδο θαλασσινό κάμπο. Εκείνη την ώρα του στοχασμού τεντώνει επι-
κίνδυνα το λάστιχο που ήταν δεμένη η μπετονιά.
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Ο Λούτσο τρέχει πανικόβλητος. Ένα πτερύγιο φαίνεται στον ορίζοντα 
σαν ένας καρχαρίας να ακολουθεί το σκάφος από απόσταση. «Είναι με-
γάλο ψάρι» λέει ο Λούτσο «φοβάμαι θα μας σπάσει τη μπετονιά». Τελικά 
τα κατάφερε και ανέβασε έναν τεράστιο τόνο. Τα μάτια του είχαν την 
έκφραση μιας παγερής απορίας καθώς στεκόταν ακίνητος, κρεμασμένος 
στο βαρούλκο στο πίσω μέρος του πλοίου.

Στις πέντε το απόγευμα συνήθως οι ιστιοπλόοι αντί για τσάι πίνουν αλ-
κοόλ. Κατεβήκαμε στο σαλόνι. Το σκάφος κούναγε συνεχώς, μέρα νύχτα. 
Ο καιρός δεν είχε αλλάξει όλες αυτές τις μέρες. Τα μάτια μαγειρέματος 
της κουζίνας είχαν ελατήρια σε όλες τις κατευθύνσεις για να κρατιέται η 
κατσαρόλα οριζόντια και να μη χύνεται το νερό. Ήθελα να πάω τουαλέτα 
και το σκεπτόμουν να μη χτυπήσω πουθενά στη διαδρομή. Το ποτήρι με 
το ποτό δεν τολμούσες να το αφήσεις στο τραπέζι.

Σε λίγο ο Λούτσο εμφανίζεται με μια πιατέλα Την ακουμπάει πάνω σε 
ένα φύλλο κόκκινο φελλό για να μη γλιστράει στο τραπέζι. Ήταν γεμάτη 
με μικρά κομμάτια κόκκινο ωμό ψάρι. Την συνόδευε ένα μπολ με κίτρινη 
σάλτσα. Είδα τον ωμό τόνο και με έπιασε κρύος ιδρώτας. Δεν μου αρέ-
σουν καθόλου τα Sushi και τα ωμά ψάρια. Ίσως γιατί μια φορά σε ένα 
εστιατόριο πολυτελείας μού κάθισε ένα φύκι στον λαιμό. Έλεγα να αρνη-
θώ αλλά ντράπηκα.

Δοκίμασα από ευγένεια και το ψάρι ήταν καταπληκτικό. Μου άρεσε τόσο, 
που έφαγα πιο πολύ από όλους. Την άλλη μέρα ο Λούτσο έπιασε ένα 
dorado, ένα μεγάλο ψάρι που μοιάζει με τους δικούς μας κυνηγούς, και το 
ετοίμασε σύμφωνα με μια γνωστή σε όλη την ισπανόφωνη Αμερική συντα-
γή, το chevize. Βάζεις κομμάτια από το ψάρι σε ένα μεγάλο μπολ γεμάτο 
χυμό από φρέσκια λεμόνια, κρεμμύδια και άλλα μπαχαρικά.

Το αφήνεις έτσι να μαρινάρεται αρκετές ώρες και μετά το σερβίρεις. Ο 
Λούτσο με σέρβιρε το ψάρι προσωπικά με την υπερηφάνεια του αρχιμά-
γειρα. Ήταν εξαίσιο. Απορούσα με τον εαυτό μου που έτρωγε τελικά με 
ευχαρίστηση ωμά ψάρια.

Την άλλη μέρα φάνηκε στεριά, ήταν τα τροπικά ορεινά δάση του Παναμά. 
Νότια από το κανάλι του Παναμά συναντάει κανείς μερικά από τα πιο 
παρθένα δάση της Λατινικής Αμερικής. Εκεί ζούνε ακόμα ήσυχοι και ωραίοι 
οι ιθαγενείς Σαν Μπλαζ.

Καθώς πλησιάζαμε το κανάλι και έπεφτε νύχτα, είχε σημάνει συναγερμός 
στο σκάφος. Η θάλασσα ήταν γεμάτη εκατοντάδες φορτηγά πλοία που 
έρχονταν ή έφευγαν από το κανάλι του Παναμά και έπρεπε να προσέ-
χουμε να μην τρακάρουμε με κανένα. Κάναμε βάρδια όλη τη νύχτα ανά 
δύο, ο Λούτσο και εγώ και ο Χόρχε με τον Ματία. Το πρωί μπήκαμε στον 
κόλπο της πόλης Kολόν χωρίς προβλήματα, περάσαμε ανάμεσα σε δεκά-
δες φορτηγά πλοία που περιμένανε να τα βάλουν στις λεγόμενες πόρτες 
δεξαμενές και να τα ανεβοκατεβάσουν από τον ένα ωκεανό στον άλλο. 
Με τα πολλά μπήκαμε σε κάτι πανέμορφα κανάλια μέσα στην τροπική 
βλάστηση, που μας οδήγησαν σε μια μαρίνα ιστιοπλοϊκών σκαφών.
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Κανάλι του Παναμά, ανάμεσα σε δύο ωκεανούς

Ήταν μια πανέμορφη μαρίνα σε ένα μαγευτικό τροπικό τοπίο. Τη διαχειριζό-
ταν ένας Αμερικάνος με χίπικη εμφάνιση, που φαινόταν ότι είχε φάει τη ζωή 
του στη θάλασσα. Ήρθε και μας έδεσε το σκάφος ο ίδιος προσωπικά. Πήρα 
το σαμπουάν μου και έτρεξα στα ντους της μαρίνας. Κάθισα κάτω από το 
ντους με το ζεστό νερό για ώρες και αναγεννήθηκα. Ο Έρικ πήγε στο εστια-
τόριο-καφέ της μαρίνας και έδινε τα χαρτιά του σκάφους σε έναν ατζέντη 
που θα διεκπεραίωνε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Δύσκολη υπόθεση 
να περάσεις με σκάφος το κανάλι του Παναμά. Πολλά χρήματα, ραντεβού, 
επιθεωρήσεις. Στο τέλος πρέπει να περιμένεις υπομονετικά τη σειρά σου. 
Δύο βδομάδες θα περίμενε ο Έρικ μέχρι να περάσει στον Ειρηνικό.

Η μαρίνα ήταν γεμάτη από ευρωπαϊκά ιστιοπλοϊκά. Είχαν όλα περάσει τον 
Ατλαντικό και κάνει στάση στις Αζόρες. Οι περισσότεροι ήταν συνταξιούχοι 
γύρω στα εξήντα που είχαν το χρόνο και το χρήμα για τέτοια ταξίδια. Το 
έλεγε όμως η καρδιά τους. Ανεβασμένοι στα κατάρτια, τους έβλεπα να συ-
ντηρούν τα σκάφη τους και να είναι έτοιμοι να συγκρουσθούν με τα κύματα 
σαν να θέλουν να προκαλέσουν τον ωκεανό, για να αποδείξουν στον εαυτό 
τους ότι ο ηρωισμός δεν έχει ηλικία και σύνορα αλλά είναι στην ψυχή του 
καθενός.

Ο Παναμάς είναι μια χώρα 3,5 εκατομμυρίων κατοίκων. Το αμερικάνικο δο-
λάριο είναι το νόμισμα της χώρας. Έγινε ανεξάρτητο κράτος το 1903 όταν 
αποσχίστηκε από τη μεγάλη Κολομβία με πρωτοβουλία των ΗΠΑ, στις οποί-
ες παραχωρήθηκε μια εδαφική ζώνη της χώρας για να κατασκευάσει το 
κανάλι του Παναμά, που θα ένωνε τον Ειρηνικό με τον Ατλαντικό ωκεανό.
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Το 1977 έγινε μια ιστορική συμφωνία που επανάφερε σταδιακά το κανάλι 
στην εθνική κυριαρχία του Παναμά και σήμερα αποτελεί την κύρια πηγή 
εσόδων για τη χώρα.

Ο συνταγματάρχης Omar Torillo το 1969 ανέλαβε την εξουσία μετά από 
πραξικόπημα και προχώρησε σε κοινωνικές μεταρρυθμίσεις υπέρ των λαϊ-
κών στρωμάτων. Σκοτώθηκε το 1981 σε αεροπορικό δυστύχημα, που πολλοί 
λένε ότι ενορχήστρωσε ο μαφιόζος διάδοχός του στην εξουσία, ο περιβόη-
τος Νοριέγκα.

Ο Νοριέγκα μετέτρεψε τον Παναμά σε κέντρο διακίνησης ναρκωτικών και 
μαύρου χρήματος. Εξοντώθηκε το 1989 με μυθιστορηματική στρατιωτική 
επέμβαση των ιδίων των Αμερικανών που τον είχαν φέρει στη εξουσία. 
Σήμερα ο Παναμάς δεν είναι μόνο σημαία ευκαιρίας για τα ποντοπόρα 
πλοία άλλα και ένας φορολογικός παράδεισος που γράφει ιστορία με τα 
Panama Papers και καταγράφεται ως μια από της ταχύτερα αναπτυσ-
σόμενες οικονομίες της κεντρικής Αμερικής. Παρ’ όλα αυτά, στα παρθένα 
δάση του Παναμά ζουν ακόμα διάφορες ινδιάνικες φυλές, που διατηρούν 
αναλλοίωτα τα ήθη και έθιμα τους.

Φωνάξαμε με τον Έρικ ένα ταξί να μας πάει από τη μαρίνα στην Κολόν, 
μία πόλη τριακοσίων χιλιάδων κατοίκων στη μεριά του Ατλαντικού. Η 
Κολόν είναι μια φτωχή πόλη λιμάνι με μεγάλη εγκληματικότητα, σε αντίθε-
ση με την πρωτεύουσα, το Panama City, στον Ειρηνικό, που συγκεντρώνει 
όλους τους ουρανοξύστες και το χρήμα του Παναμά. Μια πτυσσόμενη 
γέφυρα πάνω το κανάλι ενώνει την πόλη με τη νότια πλευρά που βρι-
σκόταν η μαρίνα. Ήμασταν άτυχοι, ένα ποντοπόρο πλοίο περνούσε από 
το κανάλι και η κυκλοφορία σταμάτησε. Περιμέναμε δύο ώρες στο ταξί με 
εκατοντάδες άλλα αυτοκίνητα μέχρι να περάσουμε απέναντι.
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Στην Κολόν νοικιάσαμε ένα αυτοκίνητο και αγοράσαμε διάφορες προμή-
θειες. Ο Έρικ μού έκανε δώρο ένα χειροποίητο έργο ζωγραφικής των ινδι-
άνων San Blaz που ζουν στην περιοχή. Μετά γυρίσαμε στη μαρίνα. Αυτή τη 
φορά ήμασταν τυχεροί, η πτυσσόμενη γέφυρα στο κανάλι ήταν ανοιχτή.

Την άλλη μέρα είχε έρθει για μένα η ώρα του αποχαιρετισμού. Θα πετού-
σα στη Γουατεμάλα στον δρόμο του γυρισμού προς την Ελλάδα, αλλά πα-
ρουσιάστηκε ένα απρόσμενο πρόβλημα. Στο διαβατήριό μου δεν υπήρχε 
σφραγίδα εισόδου στον Παναμά.

Οι υπάλληλοι του τελωνείου που ελέγχανε θεωρητικά τα διαβατήρια από 
τους νεοεισερχόμενους στη μαρίνα είχαν τρεις μέρες αργία λόγω καρνα-
βαλιού. Χωρίς τη δικιά τους σφραγίδα εισόδου στη χώρα δεν μπορούσα 
να φύγω. Βάλαμε τα μεγάλα μέσα και την τελευταία στιγμή, δίνοντας 
πενήντα δολάρια, μια νέγρα τελωνειακή υπάλληλος άφησε το καρναβάλι 
και ήρθε σούρουπο στο σκάφος να μου σφραγίσει το διαβατήριο. Το πρωί 
χαιρέτησα τη Saquelotte και όλο το υπέροχο πλήρωμα. Είχαμε όλοι γίνει 
φίλοι πια.

Ο Έρικ με πήγε με το νοικιασμένο αυτοκίνητο στο Panama City, εκατόν 
πενήντα χιλιόμετρα μακριά. Στις τράπεζες δεν χρειάστηκε να πάω γιατί 
δεν είχα τίποτα panama papers να τακτοποιήσω. Ήπιαμε ένα ποτό σε ένα 
πολυτελές καφέ ανάμεσα στους ουρανοξύστες, παίρνοντας μια μυρουδιά 
από τη χλιδή του μαύρου χρήματος, και μετά με άφησε σε ένα ξενοδοχείο 
κοντά στο αεροδρόμιο για να προλάβω την πρωινή μου πτήση για τη 
Γουατεμάλα Σίτυ. Τον ευχαρίστησα για την φιλοξενία και την ευκαιρία που 
μου έδωσε για τόσες αξέχαστες εμπειρίες.

Τον κάλεσα να ξαναέρθει στην Ελλάδα, να ταξιδέψουμε ξανά εδώ και εκεί 
παρέα όπως στα φοιτητικά μας χρόνια.

Του είπα, για να τον δελεάσω, ότι θα τον ξαναπάω στα ελληνικά νησιά, 
στη Νάξο, στην Ίο, στην Ύδρα, στην Κρήτη, και αυτή τη φορά θα τον πάω 
στην πατρίδα του πατέρα μου, την Καστοριά, να δει πανέμορφες λίμνες 
και βουνά που δεν έχει ξαναδεί ποτέ. Του είπα ότι στα βουνά της Μακε-
δονίας δεν κινδυνεύουμε από εμπόρους κοκαΐνης παρά μόνο από αρκού-
δες. Με κοίταξε με μία έκπληκτη καχυποψία. «Μη φοβάσαι» του λέω «οι 
ελληνικές αρκούδες τρώνε μόνο κάστανα και μέλι».
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Αντίγκουα, Γουατεμάλα

Η εγκαταλειμμένη πρωτεύουσα 

Η πτήση για τη Γουατεμάλα πέρασε πάλι από το Σαν Σαλβαδόρ. Προσγει-
ωθήκαμε στη Γουατεμάλα Σίτυ, αλλά το μυαλό μου ήταν ακόμη μαζί με τον 
Ερίκ στα κύματα της Καραϊβικής. Έχει και το ανθρώπινο μυαλό κάποιους 
χρόνους προσαρμογής στις υπερηχητικές ταχύτητες της σύγχρονης τε-
χνολογίας. Βγήκα έξω και πήρα ένα μικρό λεωφορείο για την Αντίγκουα. 

Το βαν έκανε μερικές στάσεις για να αφήσει μερικούς ταξιδιώτες στα 
ξενοδοχεία της Γουατεμάλα Σίτυ πριν βγει έξω από την πόλη. Η πρω-
τεύουσα της Γουατεμάλας ήταν γεμάτη εδώ κι εκεί ένοπλους φρουρούς. 
Φτάσαμε στην Αντίγκουα σε δύο ώρες. Τρία μεγάλα ηφαίστεια περίμεναν 
στην είσοδο της πόλης να μας προϋπαντήσουν.

Η Αντίγκουα ήταν η τρίτη πρωτεύουσα της ισπανικής κατάκτησης της 
Γουατεμάλας. Η πρώτη πρωτεύουσα στο Ixmiche το 1527 μεταφέρθηκε 
για λόγους ασφάλειας μετά τις εξεγέρσεις των ινδιάνων Kakchikel-Maya 
στην κοιλάδα της Almolonga. Η δεύτερη πρωτεύουσα της Γουατεμάλας στη 
σημερινή θέση San Miguel Escobar ισοπεδώθηκε από την έκρηξη του ηφαι-
στείου de Agua το 1541 και μεταφέρθηκε και πάλι στην κοιλάδα Panchoy 
στη θέση της σημερινής Antigua με το νέο όνομα Santiago de los Caballeros 
(το Σαντιάγκο των ιπποτών). Διακόσια χρόνια το Σαντιάγκο των Ιππο-
τών στάθηκε περήφανο ως πρωτεύουσα της ισπανικής Γουατεμάλας, που 
περιελάμβανε τα εδάφη του σημερινού Ελ Σαλβαδόρ, της Ονδούρας, της 
Νικαράγουας, της Κοστα Ρίκα και την επαρχίας Τσιάπας του Μεξικού. 
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Οι Φραγκισκανοί μοναχοί δεν άργησαν να έρθουν στη νέα πρωτεύουσα 
και να χτίσουν τη δικιά τους εκκλησία και το δικό τους εκπαιδευτικό συ-
γκρότημα, που εξελίχθηκε σε μικρό πανεπιστήμιο, την Escuela de Christo, 
όπου θεολόγοι φιλόσοφοι, φυσικοί, μαθηματικοί, καθηγητές και μαθητές 
διδάσκανε και μαθαίνανε κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του Θεού.

Λίγα χρόνια αργότερα οι Ιησουίτες μοναχοί ιδρύουν το μοναστήρι- νο-
σοκομείο San Juan de Dios και αναλαμβάνουν τη διαχείριση όλων των νο-
σοκομείων της Γουατεμάλας. Παράλληλα λειτουργούν τη σχολή San Lucas, 
που αναδεικνύεται στο νέο πρότυπο κέντρο γραμμάτων και τεχνών όλης 
της περιοχής. Από εκεί αποφοιτούν όλα τα στελέχη που επανδρώνουν 
όλες τις δομές εξουσίας της ισπανόφωνης κεντρικής Αμερικής.

Το 1650 ήρθε από την γενέτειρά του Τενερίφη ο λόγιος, συγγραφέας βι-
βλίων και πρωτεργάτης στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των Hetmano Pedro, που δίκαια πήρε τον τίτλο του Αγίου των φτωχών 
των Δυτικών Ινδιών.

Το 1676 ο βασιλιάς της Ισπανίας Carlos II ιδρύει το πρώτο πανεπιστήμιο, 
με προστάτη Άγιο τον Carlos Borromeo. Παρά την ίδρυση επίσημου βασι-
λικού πανεπιστημίου, οι Ιησουίτες παραμένουν η πιο ισχυρή εκπαιδευτική 
δύναμη στην περιοχή για πολλά χρόνια. Το 1821, χρονιά της ελληνικής 
επανάστασης, η Γουατεμάλα αποκτά την ανεξαρτησία της από το ισπα-
νικό στέμμα. Το 1829 ο αριστερός πρόεδρος Francisco Morazan εθνικοποιεί 
όλα τα κτίρια και μοναστήρια της εκκλησίας και τα μετατρέπει σε σχο-
λεία.

Ανεξάρτητα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, οι σεισμοί και εκρήξεις 
ηφαιστείων γύρω από το Σαντιάγκο των ιπποτών δεν έλεγαν να στα-
ματήσουν. Το 1717 ο σεισμός του San Miguel καταστρέφει πάλι την πόλη. 
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Το ηφαίστειο της Φωτιάς έριχνε για μέρες την λάβα του στην περιοχή. 
Οργή θεού για τα αμαρτήματα των ανθρώπων φώναζαν οι καθολικοί 
ιερείς. Το 1751 ο σεισμός του San Casimiro κατέστρεψε άλλη μια φορά την 
πόλη. Το 1773 ο σεισμός Santa Marta ξαναχτύπησε την πολύπαθη Αντί-
γκουα. Αυτή τη φορά με εντολή του βασιλιά της Ισπανίας το 1781 η πρω-
τεύουσα μεταφέρεται σε λιγότερο σεισμική περιοχή, στην κοιλάδα Shrine, 
στη σημερινή θέση της Γουατεμάλα Σίτυ.

Η πόλη των ιπποτών του St. James παρακμάζει και μετονομάζεται σε 
Aντίγκουα. Το 1944 η ερειπωμένη Αντίγκουα ανακηρύχθηκε από τον πρό-
εδρο Joghe Ubico εθνικό μνημείο της Γουατεμάλας και ξεκίνησαν εκτεταμέ-
νες αναστηλώσεις των ιστορικών κτιρίων.

Το πουλμανάκι μεταφοράς από το αεροδρόμιο σταμάτησε στην κεντρική 
πλατεία της πόλης. Μαζί μου συνταξίδευε ένας Αμερικάνος φοιτητής που 
είχε έρθει να μάθει ισπανικά. Στην πλατεία στεκόταν ο καθεδρικός ναός 
του Αγίου Ιωσήφ, το Palacio des Capitanes, το δημαρχείο και άλλα ιστορι-
κά κτίρια. Η Αντίγκουα από πόλη φάντασμα έχει σήμερα μετατραπεί σε 
πρώτο τουριστικό προορισμό της Γουατεμάλας. 

Ο σεβασμός στην παράδοση αποδείχτηκε η πιο επικερδής τουριστική 
επένδυση για τη χώρα. Φοιτητές από την Ευρώπη και την Αμερική έρχο-
νται στην πόλη να μάθουν ισπανικά. Οι ιστορικές σχολές των Φραγκι-
σκανών και Ιησουιτών μοναχών έχουν μετατραπεί σε σύγχρονα φροντι-
στήρια εκμάθησης της ισπανικής γλώσσας. Το οικιστικό περιβάλλον στην 
Αντίγκουα δεν έχει αλλάξει. Η πόλη αναστηλώνεται με οδηγό τα ερείπια 
που άφησε ο τελευταίος σεισμός το 1770. Στην Αντίγκουα περπατάς και 
αισθάνεσαι σαν να είσαι Ισπανός κατακτητής της Γουατεμάλας και με 
λίγη παραπάνω φαντασία Ιησουίτης μοναχός που ουσιαστικά κυβερνά τη 
νέα αποικία των βασιλέων της Ισπανίας.
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Έβαλα την εύκαμπτη μισοάδεια βαλίτσα μου γύρω από τον λαιμό για 
εξασφάλιση καλύτερης ισορροπίας και ξεκίνησα να περπατάω προς ανα-
ζήτηση ξενοδοχείου. Γρήγορα ανακάλυψα ότι στους παραδοσιακούς δρό-
μους της Αντίγκουα δεν μπορούσες να περπατήσεις αν δεν ήσουν Ινδός 
φακίρης. Αυτές οι πέτρες στα οδοστρώματα των δρόμων ήταν σαν να 
είχαν τοποθετηθεί επίτηδες για να στραβοπατάς ακόμα και αν φοράς 
αθλητικά παπούτσια.

Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι γάιδαροι, τα άλογα, ακόμα και οι γυναίκες των 
Ισπανών κατακτητών που κουβαλούσαν τα ψώνια από την αγορά θα 
διαμαρτύρονταν για τη κατάσταση των δρόμων στους τότε διορισμένους 
από τον βασιλιά της Ισπανίας δημάρχους στην πόλη αυτή, την τρίτη κατά 
σειρά πρωτεύουσα της Γουατεμάλας.

Περπάτησα μόνο ένα τετράγωνο πάνω στις ανώμαλες πέτρες και μπήκα 
στην είσοδο του πρώτου ξενοδοχείου που συνάντησα. Το όνομα του ξε-
νοδοχείου ήταν Santa Clara. Στην ρεσεψιόν ήταν ένα νέος που μου έδωσε 
το κλειδί από ένα δωμάτιο κάπου στην άκρη ενός παραδοσιακού αίθριου.

Ήταν ήρεμος αυτός ο νέος με τα ινδιάνικα χαρακτηριστικά σαν να είχε 
καπνίσει κανένα τοπικό παραισθησιογόνο φυτό. Κι όμως είχα την εντύ-
πωση ότι ήταν δεν ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών αλλά ήταν το φυ-
σικό του. Ό,τι και να τον ρωτούσες, σου απαντούσε με ένα ύφος σαν να 
σου έλεγε «ηρέμησε, φίλε, υπάρχουν πιο σοβαρά πράγματα στη ζωή από 
αυτό που σε απασχολεί». Αν του έλεγες ότι έχασες το κλειδί του δωματί-
ου, θα αντιδρούσε νηφάλια με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που θα αντιδρούσε 
αν του έλεγες ότι πήρε φωτιά το δωμάτιο.

Ξεκουράστηκα λίγο, φόρτωσα τις μπαταρίες της φωτογραφικής μηχανής 
και βγήκα έξω να περπατήσω στην πόλη.
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Το πεζοδρόμιο μπροστά στο ξενοδοχείο ήταν τώρα γεμάτο κόσμο. Όλα 
δείχνανε ότι περιμένανε κάποια λιτανεία. Ήταν έμαθα κάποια εκδήλωση 
της σαρακοστής (Cuaresma) πριν από το Πάσχα. Οι λιτανείες στις χώρες 
της λατινικής Αμερικής δεν αστειεύονται, είναι φαντασμαγορικές. Εδώ δεν 
βλέπουμε έναν απλό επιτάφιο με λουλούδια αλλά υπερπαραγωγή θεα-
μάτων εμπνευσμένων από τα πάθη του Χριστού. Ρωμαίοι στρατιώτες με 
χλαμύδες, σταυροί του μαρτυρίου, ακάνθινα στεφάνια, αίμα από ντομά-
τες, πένθιμοι βηματισμοί πιστών. Ήμουνα τυχερός που βρέθηκα μπροστά 
σε μία τέτοια παρέλαση-λιτανεία στους δρόμους της ιστορικής πόλης.

Η Αντίγκουα είναι ένα ζωντανό δείγμα μπαρόκ ισπανικής αρχιτεκτονικής 
που ζει ακόμα σε πείσμα των σεισμών. Ήσυχη πόλη, που βιοπορίζεται 
πλέον τουριστικά από το παρελθόν. Αν είχα περισσότερο χρόνο, θα ερ-
χόμουνα εδώ να μάθω ισπανικά, να εξομολογηθώ για τις αμαρτίες μου 
σε κανέναν ιησουίτη καθολικό παπά και να ζήσω για μερικές εβδομάδες 
σε αιώνες περασμένους.
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Λίμνη Ατιτλάν

Την τελευταία μου μέρα στη Γουατεμάλα είχα προγραμματίσει να επισκε-
φτώ τη λίμνη Ατιτλάν με τα τριγύρω της ηφαίστεια και χωριά.

Το πρωί περπάτησα μέχρι τον σταθμό των λεωφορείων της Αντίγκουα. Ο 
σταθμός ήταν γεμάτος παλιά αμερικάνικα σχολικά λεωφορεία, τα λεγό-
μενα chicken buses, που χρησιμοποιούνται μαζικά για δημόσιες μεταφορές 
στην κεντρική Αμερική. Τρελαίνομαι από την χαρά μου όταν βλέπω αυτά 
τα παλιά αμερικανικά λεωφορεία με τη μακριά μουτσούνα, χωρίς να ξέρω 
γιατί.

Μπήκα σε ένα λεωφορείο με προορισμό το Panαjachel, το τουριστικό επί-
νειο της λίμνης Ατιτλάν. Βρήκα μια θέση στο παράθυρο στο προτελευταίο 
κάθισμα. Το λεωφορείο ήταν ασφυκτικά γεμάτο. Στον κεντρικό διάδρομο 
είχαν βάλει καρεκλάκια και καθόντουσαν αγκαλιασμένοι μικρόσωμοι Ινδι-
άνοι. Οποιαδήποτε ιδέα να κουνηθείς από τη θέση σου για οποιαδήποτε 
τυχόν ανάγκη σου έπρεπε να την ξεχάσεις. Και όμως, ο αέρας που ανέ-
πνεα σε αυτό το λεωφορείο ήταν πεντακάθαρος.

Η πιο ανεπτυγμένη από όλες τις αισθήσεις μου είναι η όσφρηση. Ίσως 
κάποιος από τους προγόνους μου να ήταν κυνηγητικό σκυλί χωρίς να το 
ξέρω. Γεγονός πάντως είναι ότι με τη μύτη μου ανιχνεύω τη μυρουδιά από 
καπνό τσιγάρου που περνάει κάτω από τρεις κλειστές πόρτες δωματί-
ων και τη μυρουδιά από κρεμμύδι σε σουβλάκι σε απόσταση έξι μέτρων. 
Μπορώ λοιπόν με αξιοπιστία να σας διαβεβαιώσω ότι σε αυτό το λεω-
φορείο καμία μυρουδιά ιδρωτίλας και απλυσιάς από τους συνταξιδιώτες 
χωρικούς δεν έφτανε στα ευαίσθητα ρουθούνια μου.
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Φαίνεται ότι όλοι τριγύρω μου ήταν φρεσκοπλυμένοι με καθαρά ρούχα. 
Δίπλα μου καθόταν ένας σαραντάρης χωρικός που νύσταζε και ακού-
μπησε το κεφάλι του στον ώμο μου να κοιμηθεί. Τον άφησα να ακουμπάει 
στον ώμο μου και σε λίγο ξάπλωσε και κοιμήθηκε στα γόνατά μου σαν να 
είναι ερωμένη μου από παλιά.

Το λεωφορείο διέσχισε την πεδιάδα της Αντίγκουας και όλα ήταν τέλεια, 
μέχρι που ο δρόμος άρχισε να ανηφορίζει με στροφές την πλαγιά ενός 
βουνού με κατέυθυνση το οροπέδιο της λίμνης Ατιτλάν. Τότε έγινε ο με-
γάλος πανικός. Όλοι οι χωρικοί άρχισαν να κάνουν εμετό σχεδόν ταυτό-
χρονα. Η καθαρή ατμόσφαιρα έγινε ξαφνικά αποπνικτική.

Έβγαλα την ευαίσθητη μύτη μου έξω από το παράθυρο και έκανα υπο-
μονή. Κατέβηκα με τους πρώτους χωρικούς στα περίχωρα της Panajachel 
και περπάτησα με το σακίδιο στην πλάτη μέχρι το κέντρο του χωριού για 
να καθαρίσουν από τον καθαρό αέρα τα ευαίσθητα ρουθούνια μου. 

Στην Panajachel άφησα τα πράγματα σε ένα ενοικιαζόμενο δωμάτιο και 
έτρεξα να μπω σε ένα ανοιχτό φορτηγάκι που έκανε τον γύρο τις λίμνης 
σταματώντας στα γραφικά χωριά. Όλα τα χωριά γύρω από τη λίμνη 
Ατιτλάν έχουν ονόματα Αγίων: San Antonio, Santa Catarina, San Adres, San 
Jorge, Santa Cruz, Santa Lucia, Santa Clara, San Huan, San Pedro, San Lucas.

Αν είσαι καθολικός Ινδιάνος και θέλεις να βαφτίσεις το παιδί σου, δεν 
έχεις παρά να κάνεις μια βόλτα γύρω από τη λίμνη Ατιτλάν να διαλέξεις 
όνομα Αγίου για το παιδί σου. 
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Σε πολλά χωρία είχε λαϊκές αγορές Σε κάθε λαϊκή αγορά αγόραζα και 
ένα χειροποίητο κάλυμμα για μαξιλάρι. Γέμισα την άδεια βαλίτσα μου με 
καλύμματα μαξιλαριών. Θεωρούσα ότι ήταν αυθεντικά έργα τέχνης, που 
στην Ελλάδα θα μου θύμιζαν για πάντα τη λίμνη Ατιτλάν. Τα ηφαίστεια 
γύρω από τη λίμνη ήταν εντυπωσιακά. Το ηφαιστειογενές χώμα εύφορο. 
Ό,τι ήθελες να καλλιεργήσεις ευδοκιμούσε γύρω από αυτή τη λίμνη. Χαιρέ-
τησα τα ηφαίστεια γύρω από τη λίμνη Ατιτλάν, ήταν η τελευταία μου μέρα 
στα βουνά της Γουατεμάλας.
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Επιστροφή στην πατρίδα του Αλέξη Ζορμπά
Erik Thiriez

Από τη λίμνη Άτιτλαν γύρισα στο Μέξικο Σίτυ, παρέλαβα από το ξενοδο-
χείο το ξεχασμένο καπέλο μου και πρόλαβα την πτήση μου επιστροφής 
στην Ελλάδα με ενδιάμεσο σταθμό το Παρίσι. Είχα μια περίεργη αίσθηση. 
Είχα πάει μακριά σε μέρη εξωτικά με κοκοφοίνικες, ηφαίστεια και κατα-
πράσινα νερά και όμως γύρναγα πίσω κουρασμένος. Αυτό το ταξίδι ήταν 
γεμάτο συναισθηματικές φορτίσεις. Αυτές οι συναντήσεις στην Κούβα με 
τον Τσε και τον Κάστρο και στην Κολομβία με τη Λορεντάνα και τον Έρικ 
μετά από τόσα χρόνια με είχαν επηρεάσει πολύ.

Υπήρχαν στιγμές που οι προσωπικοί μου στοχασμοί είχαν υποβαθμί-
σει τα πάντα γύρω μου. Οι φιλοσοφικές μου αναζητήσεις είχαν έρθει 
απειλητικά στο προσκήνιο. Ο πραγματικός κόσμος, ακόμα και τα φυσικά 
φαινόμενα γύρω μου φάνταζαν μικρά, ασήμαντα, απομυθοποιημένα. Τα 
αστέρια των Μάγια στον ουρανό του Μεξικού μού φαίνονταν σαν απο-
λιθωμένα βεγγαλικά, τα κόκκινα ψαράκια στον κοραλλιογενή βυθό της 
Καραϊβικής σαν να έχουν μόλις δραπετεύσει από κάποιο ενυδρείο, ακόμα 
και τα ενεργά ηφαίστεια στη Γουατεμάλα μού φαίνονταν σαν εικόνες από 
video games. Σίγουρα δεν θα έλεγα τον ταξίδι αυτό ταξίδι αναψυχής.

Βρισκόμουνα μόνος στο αεροπλάνο επιστροφής στη χρεοκοπημένη Ελλά-
δα του 2014. Κρύος ιδρώτας άρχισε να με λούζει παρά τον δροσερό αέρα 
που έφερνε το air condition του αεροπλάνου. Πώς θα γύριζα πάλι πίσω 
στη σημερινή Ελλάδα, σε αυτό το απέραντο λογιστήριο της υποκρισίας.  
Πώς θα αντίκριζα ξανά στα παράθυρα της ελληνικής τηλεόρασης τους 
μονίμως δανειζόμενους για να επιβιώσουν εκλεγμένους μου;
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Καθόμασταν με τον Έρικ στα διπλανά καθίσματα στο αεροπλάνο της Air 
France και επιστρέφαμε μαζί στην Ελλάδα των φοιτητικών μας χρόνων.

Νεαροί φοιτητές ο Έρικ και εγώ, κάθε Πάσχα και κάθε καλοκαίρι, όταν 
έκλεινε το Πολυτεχνείο της Ζυρίχης, πηγαινοερχόμασταν από την Ελβε-
τία στην Ελλάδα για διακοπές με το αυτοκίνητό μου, ένα παλιό 2CV. Εγώ 
ερχόμουνα για να δω την οικογένειά μου και να φάω τα ντολμαδάκια 
της μαμάς μου και ο Έρικ ερχόταν παρέα για να κάνει διακοπές. Μερικές 
φορές κατεβαίναμε από την Ιταλία και παίρναμε το ferry boat από το Πρί-
ντiζι για την Πάτρα, άλλες φορές περνούσαμε από τις πόλεις της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας, τη Λιουμπιάνα, το Ζάγκρεμπ, το Βελιγράδι. Μερικές φο-
ρές κάναμε το ταξίδι πιο εξωτικό, περνώντας από τις δαλματικές ακτές, 
το Ντουμπρόβνικ, το Μαυροβούνιο και ανεβαίναμε προς την Πρίστινα 
πριν περάσουμε στη Μακεδονία μας. Στις διαδρομές αυτές κοιμόμασταν 
στο αυτοκίνητο για να ξεκουραστούμε.

Το κακόμοιρο το 2CV ήταν γέρικο, δεν είχε πια δυνάμεις να ανεβαίνει τα 
βουνά και να περνά τις Άλπεις, και μια φορά στο αλπικό πέρασμα του 
Gotard πηγαίναμε τόσο αργά, που πίσω μας είχε σχηματιστεί μια ουρά 
τριών χιλιομέτρων από νομοταγείς οδηγούς, που κανένας δεν μας προ-
σπέρναγε γιατί η γραμμή στον άξονα του δρόμου ήταν συνεχόμενη. Μετά 
από αυτό το ρεζιλίκι, ξυπνάγαμε πρωί και περνάγαμε το Gotard στις 
τέσσερις τη νύχτα, που σίγουρα δεν θα συναντούσαμε πολλά αυτοκίνητα 
στο, δρόμο. Στα βουνά των Βαλκανίων τα πιτσιρίκια το είχαν διασκέδαση 
να πετάνε μέσα από τα δένδρα πέτρες στα τζάμια των αυτοκινήτων που 
πέρναγαν. Ήταν ένα σοβαρό εμπόδιο, που μας υποχρέωνε να περνάμε 
τον δρόμο προς την Πρίστινα νυχτερινές ώρες που τα πιτσιρίκια κοιμό-
ντουσαν. Ατέλειωτες οι αναμνήσεις από τα ταξίδια αυτά.

Πώς θα έβλεπα πάλι την πατρίδα που μεγάλωσα να δανείζεται από τα 
εγγόνια της για να ζήσει αυτή καλύτερα; Τι ήταν πάλι οι στενάχωρες αυ-
τές σκέψεις που με περιτριγύριζαν στο δρόμο της επιστροφής από ένα 
ενδιαφέρον ταξίδι;

Κάτι έπρεπε να κάνω. Μου ήταν ψυχολογικά αδύνατο να αντικρίσω ξανά 
την υπόδουλη οικονομικά Ελλάδα μόνος. Σκέφτηκα να φωνάξω τον Έρικ 
να μου συμπαρασταθεί, να γυρίσουμε μαζί στην Ελλάδα που είχαμε ζήσει 
παρέα στα φοιτητικά μας χρόνια, την εποχή που τα επαναστατικά τρα-
γούδια του Μίκη σού δίναν οξυγόνο στην ψυχή, την εποχή που μαθαίναμε 
να χορεύουμε συρτάκι, την εποχή που οι πρώτες όμορφες τουρίστριες 
από την Ευρώπη κατακλύζαν τις ελληνικές παραλίες.

Έβαλα τις φωνές στον φτερωτό Ερμή, τον παρακάλεσα να πάει να μου 
φέρει τον Έρικ από το ιστιοπλοϊκό του. Υπολόγιζα ότι στον δρόμο του 
για την Ταϊτή θα ήταν τώρα στα νησιά Καλαπάγκος παρέα με αυτές τις 
«μπονσάι» σαύρες δεινόσαυρους. Τον ήθελα πάση θυσία τον Έρικ για 
συμπαράσταση σε αυτό το αεροπλάνο επιστροφής στην Ελλάδα της πα-
ρακμής.

Άκαρδος ο Ερμής, μου απάντησε αρνητικά, γιατί είχε λέει πολλή δουλειά, 
να μεταφέρει Κινέζους που αγοράζανε σπίτια στην Ελλάδα για να εξα-
σφαλίσουν άδεια παραμονής στην ΕΕ. Ντροπή στον φτερωτό θεό, μια ζωή 
πετούσε με τα δανεικά φτερά του Δία και το μυαλό του ήταν πάντα στο 
τι θα κερδίσει... Αρχαίος Έλληνας θεός ήταν, γείτονας από τον Όλυμπο, θα 
μπορούσε να βγει από τον δρόμο του να εξυπηρετήσει έναν συμπατριώ-
τη σαν εμένα, αλλά αυτουνού το μυαλό ήταν μόνο στο κέρδος. Τελικά το 
πήρα απόφαση ότι ούτε οι θεοί δεν σε βοηθάνε όταν τους έχεις ανάγκη 
σε αυτή τη ζωή και πήγα με τα φτερά της φαντασίας μου και έφερα τον 
Έρικ μόνος. 
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Πράγματι μας βοηθάει και με ένα μακρύ σκοινί τα δύο βόδια τραβάνε και 
σηκώνουν το αυτοκίνητο. Η μηχανή δούλευε ακόμη, αλλά το μπράτσο της 
μπροστινής αριστερής ρόδας είχε στραβώσει. Και οι δύο μπροστινές ρό-
δες κοιτάγανε με νόημα η μια την άλλη.

Το αυτοκίνητο μας είχε αλληθωρίσει. Με δέκα χιλιόμετρα την ώρα πλησι-
άσαμε την κοντινή πόλη Nice. Κάθε φορά που προσπαθούσαμε να ανε-
βάσουμε ταχύτητα, το αυτοκίνητο τράνταζε σαν να πήγαινε να σπάσει.

Σε λίγο το μπροστινό αριστερό λάστιχο είχε φαγωθεί και αναγκαστήκα-
με να το αλλάξουμε με τη ρεζέρβα. Στη Nis ψάχναμε για ανταλλακτικά 
Citroen χωρίς επιτυχία. Μόνο ανταλλακτικά για αυτοκίνητα Φίατ είχανε, 
που τα λέγανε μάλιστα Zastava.

Αποφασίσαμε να συνεχίσουμε οδηγώντας σιγά σιγά στην άκρη του δρό-
μου προς την Αυστρία. Αγοράσαμε επτά παλιά λάστιχα να έχουμε να αλ-
λάζουμε στη διαδρομή. Φτάσαμε στα σύνορα κοντά στην Klagenfurt μετά 
από ατέλειωτες θυμάμαι ώρες.

Πήγαμε στο πρώτο νεκροταφείο παλαιών αυτοκινήτων και ο Έρικ, μη-
χανολόγος μηχανικός που ήξερε από αυτά, ξεμόνταρε το μπράτσο από 
ένα νεκρό αυτοκίνητο και το τοποθέτησε στο δικό μας. Η Rosinante, έτσι 
λεγόταν το αυτοκίνητό μας, που είχε πάρει το όνομά της από το άλογο 
του δον Κιχώτη, ήταν αξιόμαχη πάλι,, έτοιμη για το επόμενο ταξίδι μας 
στην Ελλάδα.

Μια φορά ένα Πάσχα γυρνάγαμε στη Ζυρίχη από την κεντρική πρώην 
Γιουγκοσλαβία. Ξεκινήσαμε ο Έρικ και εγώ από Αθήνα και αργά το βράδυ 
βρισκόμασταν λίγο πριν από το Βελιγράδι. Στρίψαμε, όπως συνηθίζαμε, 
σε έναν χωματόδρομο στην εξοχή να κοιμηθούμε. Εγώ έστρωνα το δάπεδο 
του αυτοκινήτου σε κρεβάτι και ήμασταν έτοιμοι να ξαπλώσουμε όταν 
ακούσαμε ρουθουνίσματα από γουρούνια.

Στην αρχή νομίσαμε ότι μας κορόιδευαν τα αυτιά μας αλλά γρήγορα 
καταλάβαμε ότι μέσα στη νύχτα είχαμε σταματήσει κοντά σε ένα χοι-
ροστάσιο. Ξαναέφτιαξα τα καθίσματα και συνέχισα με τις πυτζάμες να 
οδηγώ στον χωματόδρομο νυσταγμένος για να απομακρυνθούμε από το 
χοιροστάσιο.

Ξαφνικά νιώθω την μπροστινή πλευρά του αυτοκινήτου να πέφτει με τη 
μούρη σε ένα βαθύ χαντάκι. Ήταν ένα μισογκρεμισμένο γεφυράκι που δεν 
είχα προσέξει μέσα στη νύχτα. Βγαίνουμε έξω από το 2CV, βλέπουμε ότι 
δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα να ξεκολλήσουμε το αυτοκίνητο που 
στεκόταν με τη μούρη καρφωμένη σε ένα ρηχό ξεροπόταμο και αποφασί-
ζουμε να κοιμηθούμε περιμένοντας το φως της ημέρας.

Ευτυχώς είχαμε δύο στρατιωτικά sleeping bag με σκληρό πλαστικό στο 
κάτω μέρος για να μην περνάει η υγρασία από το χώμα και ύφασμα στο 
πάνω μέρος για να αναπνέει το κορμί μας. Μπαίνουμε μέσα στα sleeping 
bags και κοιμόμαστε σε ένα ξέφωτο στο δάσος.

Το πρωί ξυπνάω πρώτος και βλέπω έναν αγρότη με ένα κάρο που το 
σέρνανε δύο βόδια να περνάει τον ξεροπόταμο σε μια παράκαμψη λίγα 
μέτρα πιο πέρα από το σπασμένο γεφυράκι. Τρέχω και με νοήματα πα-
ρακαλώ τον Γιουγκοσλάβο αγρότη να μας ξεκολλήσει. 
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Στην Ελλάδα με τον Έρικ Τιριέζ

Είχαμε ήδη κάνει αρκετά ταξίδια στην Ελλάδα με τον Έρικ. Πάντα ερχότανε 
μαζί μου στις διακοπές γιατί του αρέσαν τα ντολμαδάκια της μαμάς μου, 
του άρεσε η Ελλάδα.

Ήταν η εποχή που η εθνική οδός είχε δύο λουρίδες κυκλοφορίες, που τα 
μουλάρια δεν είχαν χαθεί από τα ελληνικά νησιά, που τα τραγούδια των 
Θεοδωράκη και Χατζηδάκη κυριαρχούσαν στις ραδιοφωνικές εκπομπές, 
που η γενειάδα του Ποσειδώνα φιγουράριζε στα ελληνικά χαρτονομί-
σματα. Χαιρετούσαμε κάθε φορά τον Λεωνίδα και τους τριακόσιους στις 
Θερμοπύλες, πού και πού φτάναμε στο Μαντείο των Δελφών να μας πει 
η Πυθία τι χρώμα μαλλιά θα είχε η μέλλουσα αγαπημένη μας. Μια φορά 
ανεβήκαμε στον Όλυμπο και ψάχναμε μήπως συναντήσουμε κανέναν αρ-
χαίο θεό που είχε βγει βόλτα στο βουνό.

Στα ταξίδια αυτά έβλεπα την Ελλάδα με τα μάτια του συνταξιδιώτη φί-
λου μου, του Έρικ. Ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα την πατρίδα μου με 
τα μάτια ενός ξένου. Προσπαθούσα να μαντέψω πώς ο πανύψηλος Έρικ 
έβλεπε τον αστυνομικό που μας σταμάταγε για έλεγχο, πώς έβλεπε τον 
μοναχό με τη μαύρη κελεμπία να μας ανοίγει την πόρτα στο μοναστήρι 
στα Μετέωρα, πώς έβλεπε τα πιάτα με το τζατζίκι και τα χταποδάκια 
να ακουμπάνε το ένα το άλλο στο τραπέζι χωρίς ευρωπαϊκούς κανόνες 
ευγένειας, πώς αισθανόταν όταν κρατούσε στα χέρια του ένα τυλιχτό 
σουβλάκι, πόσο μονότονα ακούγονταν στα αυτιά του οι ήχοι από τα 
ρεμπέτικα στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου χωρίς να καταλαβαίνει τα 
λόγια από τα τραγούδια.
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Αγαπημένος προορισμός στις ολιγοήμερες διακοπές μας ήταν η Πελο-
πόννησος. Περνάγαμε από την Κακιά Σκάλα προσέχοντας να μη μας 
ρίξει ο γίγαντας Σκύρωνας κανένα βράχο στο αυτοκίνητο, φτάναμε στην 
Ολυμπία και κάναμε πως τρέχαμε στα αχνάρια του αρχαίου ολυμπιακού 
στίβου μήπως αποσπάσουμε την προσοχή από καμία όμορφη τουρίστρια 
που ερωτοτροπούσε με το άγαλμα του Έρμη του Πραξιτέλη. Ανεβαίναμε 
στον Επικούριο Απόλλωνα, περνάγαμε στα λημέρια του Γέρου του Μωριά, 
κατεβαίναμε στο ενετικό Ναύπλιο και σταματάγαμε για μπάνιο κοντά 
στην Επίδαυρο. Περιμέναμε με υπομονή να σταματήσει τα δάκρυα και τις 
Ιφιγένειες ο Ευριπίδης και να ανέβει στη σκηνή κανένα σατιρικό έργο του 
Αριστοφάνη για να γελάσουμε.

Συνήθως δεν ξεχνάγαμε να πάμε στην Ύδρα, να χαιρετήσουμε έναν φίλο, 
συγγενή τον λέγαμε. Ήταν ένας γεροδεμένος γάιδαρος ενός αγωγιάτη, μάλ-
λον κυπριακής καταγωγής, που, όταν μας έβλεπε, σήκωνε τα αυτιά του 
παράλληλα σε μία ανεπανάληπτη κίνηση εγρήγορσης και συνάμα υπερηφά-
νειας, σαν να ήθελε να αποκαταστήσει τη χαμένη περηφάνεια των Ελλήνων 
όλων.

Στη συνέχεια βουτάγαμε στα γαλανά νερά και ψάχναμε για κανένα χτα-
πόδι στα βραχάκια να το πάμε στο εστιατόριο να μας το ψήσουν στα 
κάρβουνα και να υπερηφανευόμαστε ότι το πιάσαμε με τα δικά μας χέρια. 
Ένα καλοκαίρι που είχαμε περισσότερο χρόνο, φτάσαμε μέχρι την Κρήτη, 
χαιρετήσαμε τον Μινώταυρο και προχωρήσαμε μέχρι εκεί που τελειώνει το 
φαράγγι της Σαμαριάς να δούμε από μακριά τις πυραμίδες στην Αίγυπτο. 
Σε κάθε ταξίδι μας στην Ελλάδα, όπου και να πηγαίναμε, πριν φύγουμε, 
σταματάγαμε πάλι στο σπίτι μου στην Αθήνα, τρώγαμε τα ντολμαδάκια της 
μαμάς και φορτώναμε το αυτοκίνητο με ελιές, λάδια, μέλια, φιστίκια Αίγινας, 
αμυγδαλωτά, λουκούμια, τσικουδιές και ούζα, να έχουμε αποθέματα για το 
χειμώνα που ερχόταν.
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Με την μία και την άλλη ιστορία και την κουβέντα με τον Έρικ, το αερο-
πλάνο πλησίασε το Παρίσι. Έπρεπε επειγόντως να γυρίσω πίσω τον Έρικ 
στα νησιά Καλαπάγκος γιατί οι άλλοι στη Saquerlotte θα ανησυχούσαν 
χωρίς να ξέρουν ότι τον είχα απαγάγει. Τον έφερα πίσω και τον ακού-
μπησα σιωπηρά στην κουβέρτα του σκάφους στα κρυφά χωρίς κανένας 
να με δει. 

Τα καταφέραμε με τον Έρικ μαζί να γυρίσουμε ξανά στην Ελλάδα των 
φοιτητικών μας χρόνων. Τώρα που βρεθήκαμε και ενώθηκαν πάλι οι ανα-
μνήσεις μας, όπου και να βρισκόμασταν πια, στα κύματα της Καραϊβικής 
ή στα βαθιά νερά του Ειρηνικού ωκεανού, στους πάγους της Ανταρτικής ή 
στην έρημο της Σαχάρας, στις Άνδεις ή στο Κιλιμάντζαρο, στον ήλιο ή στο 
φεγγάρι, η Ελλάδα των αναμνήσεών μας θα είναι πάντα μαζί μας.

Τι ήταν αυτό πάλι, ξεκίνησα για ένα ταξίδι στην Καραϊβική και κατέληξα 
να ταξιδεύω στην Ελλάδα του χθες. Αυτό το ιστορικό τηλεφώνημα στη 
Chitzen Itza είχε κάνει την μεγάλη ανατροπή σε αυτό το ταξίδι.

Στο Παρίσι άλλαξα αεροπλάνο επιστροφής για την Αθήνα. Είχα μείνει μό-
νος πια. Μετά από αυτό το συγκλονιστικό οδοιπορικό αναμνήσεων με τον 
Έρικ στην Ελλάδα των νεανικών μας χρόνων, η διάθεσή μου είχε αλλάξει.

Είχα σταματήσει να βλέπω βουνά από εθνικά χρέη, διεφθαρμένους υπαλ-
λήλους αγκαλιά με υποκριτές πολιτικούς και έβλεπα αρκούδες να περπα-
τάνε στα βουνά του Γράμμου και να τρώνε καρύδια.

Είχα σταματήσει να βλέπω την οικιστική ασχήμια να εξαπλώνεται στη 
χώρα μου και παρατηρούσα πώς τα σύννεφα που περνοδιαβαίνουν στον 
ελληνικό ουρανό αλλάζουν μαγευτικά τα χρώματα της θάλασσας στο 
Αιγαίο. Έβλεπα τον εαυτό μου να βουτάει και να μαζεύει αχινούς στα 
ελληνικά νησιά. 
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Προσγειωθήκαμε στο αεροδρόμιο της Αθήνας. 
Πίσω από τις ταμπέλες με τα ονόματα των επι-
βατών που κρατούσαν ταξιδιωτικοί πράκτορες 
και οδηγοί ταξί διέκρινα να με χαιρετάνε δύο άν-
δρες. Ήταν ο Άντονι Κουίν με αυτό το χαμόγελο 
αναίτιας αισιοδοξίας στο πρόσωπό του και δίπλα 
του ο γνώριμός μου Άλαν Μπέητς με τη γνωστή 
έκφραση κρυφού θαυμασμού για τον εκκεντρικό 
του φίλο. Αγκαλιαστήκαμε. 

Τα είχα καταφέρει και πάλι. Τα είχα καταφέρει 
να ξεχάσω την Ελλάδα της υποτέλειας, της υπο-
κρισίας, της μεσιτείας, της συναλλαγής, της χρε-
ωκοπίας. Τα είχα καταφέρει να γυρίσω από τις 
ιστορικές τρικυμίες στις ακτές της ισπανόφωνης 
κεντρικής Αμερικής στην υπερήφανη Ελλάδα του 
Αλέξη Ζορμπά. 






