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Το ταξιδιωτικό αυτό βιβλίο αφιερώνεται με ευχαριστί-
ες σε όλες εκείνες και εκείνους που με το βλέμμα τους, 
το περπάτημά τους, τη ζεστασιά τους, τα τραγούδια 
τους, τις φυσαρμόνικές τους, μου άνοιξαν την ψυχή 
τους, με άφησαν να φοράω τις περούκες τους, να πίνω 
από τα ποτήρια τους και μου αποκάλυψαν τις άγνω-
στες πτυχές της ψυχής της φιλόξενης μαύρης Αφρικής.



Από την Ίο στη Ναμίμπια
Πρόσκληση σε ένα γάμο στη μακρινή Αφρική

Ήταν μια μέρα του καλοκαιριού αργά το απόγευμα στο όμορφο νησί της 
Ίου. Από τον χώρο του μπαρ του συγκροτήματος Πέτρα αγνάντευα το 
πέλαγος. Απέναντί μου, περικυκλωμένο από τα γαλανά νερά του Όρμου, 
το εκκλησάκι της Αγίας Ειρήνης χαιρετούσε γαλανόλευκα κάθε πλεούμενο 
που ερχόταν να βρει καταφύγιο στη μικρή μαρίνα. Ένα τεράστιο δένδρο, 
ένας ευκάλυπτος από τη μακρινή Αυστραλία που είχε μεγαλώσει και πάρει 
άδεια παραμονής στο νησί πολλά χρόνια πριν, έριχνε τη σκιά του στη μικρή 
πλατεία του συγκροτήματος. Καθισμένος σε μία καρέκλα σκηνοθέτη και με 
θέα το απέραντο γαλάζιο, αεροβατούσα ανάμεσα σε αναμνήσεις από τα 
παλιά και όνειρα από το μέλλον. 

Συνήθως τις απογευματινές αυτές ώρες παρακολουθώ τη ζωή του λιμανιού 
με ένα ζευγάρι κιάλια. Παρακολουθώ τις κινήσεις των ιστιοπλόων που 
προσπαθούν να βρουν καταφύγιο ανεφοδιασμού στο υπέροχο φυσικό 
λιμάνι, πόσο ευέλικτοι είναι, τι μαγιό φοράνε, τι χρώμα έχουν τα μαλλιά τους, 
πόσες γυναίκες και πόσοι άνδρες είναι στο κατάστρωμα, πώς κατεβάζουν τα 
πανιά, πώς ετοιμάζουν τις άγκυρες που ρίχνουν εδώ και εκεί στο πέρασμά 
τους από τα ελληνικά νησιά. Βλέπω τα φεριμπότ να δένουν στον προβλήτα 
και τις στρατιές των τουριστών να αποβιβάζονται από τον καταπέλτη του 
πλοίου, θυμίζοντας την απόβαση στη Νορμανδία. Βλέπω τα μηχανοκίνητα 
γιοτ με τους καπετάνιους στην πλώρη να δίνουν διαταγές στο πλήρωμα και 
τους ιδιοκτήτες με ύφος Ωνάση να παρακολουθούν με σταυρωμένα τα χέρια 
το πλωτό τους βασίλειο να προσεγγίζει τη στεριά.
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Ο Κάτωνας, όπως τον ήξερα, ήταν ευφάνταστος, ικανός, δουλευταράς, 
γρήγορος, ακούραστος αλλά φαινόταν ξεκάθαρα ότι δεν είχε την υπομο-
νή που οδηγεί στην τελειότητα. Είχε την ψυχή ενός έλληνα Ζορμπά, που 
κανένας κανόνας δεν θα μπορούσε να εγκλωβίσει το ατίθασο μυαλό του.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε στο Λονδίνο, όπου δουλεύανε και οι δύο. Ο Κάτω-
νας μαθήτευε στα κομπιούτερ και η Παπαλένη δούλευε σε ένα νοσοκομείο. 
Γυρίσανε μαζί στην Ίο και άνοιξαν ένα μικρό μαγαζί στο Λιμάνι με είδη 
πληροφορικής.

Ο γάμος τους στο δημαρχείο του νησιού ήταν ένα ασυνήθιστο πολύχρωμο 
γεγονός. Η Παπαλένη παντρεύτηκε τον Κάτωνα ενώπιον του Δημάρχου 
Ίου και έγινε ελληνίδα υπήκοος χωρίς να είναι επώνυμη αθλήτρια, χωρίς 
να σηκώνει βάρη και χωρίς να έχει 250.000 δολάρια να αγοράσει κάποιο 
σπίτι ώστε να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια. Η αγάπη της για τον 
εξωτικό Κάτωνα την έκανε Ελληνίδα. Έτσι, η ωραία Παπαλένη είχε γίνει η 
πρώτη μαύρη Ελληνίδα στην όμορφη Ίο, που ο Κάτωνας την είχε απαγάγει 
από τα βάθη της μαύρης Αφρικής χωρίς να προκαλέσει κανέναν τρωικό 
πόλεμο.

Κουβέντα στην κουβέντα το ζευγάρι μού ανακοίνωσε ότι τον Δεκέμβρη θα 
πάει στη Ναμίμπια να ξαναπαντρευτεί με θρησκευτικό γάμο στο χωριό 
της νύφης που έτυχε στην γερμανική αυτή τέως αποικία να είναι θρη-
σκεύματος ρωμαιοκαθολικού. Άρχισα να ρωτάω λεπτομέρειες για τον 
γάμο. Ρωτούσα πόσοι θα είναι οι καλεσμένοι, πού βρίσκεται το χωριό της 
νύφης και πολλά άλλα. Έμαθα ότι οι καλεσμένοι θα είναι γύρω στις δύο 
χιλιάδες, δηλαδή όλοι οι κάτοικοι του χωριού. Έμαθα σε ποια εκκλησία θα 
γίνει ο γάμος, ποιος παπάς θα παντρέψει τους νεόνυμφους και άλλες 
λεπτομέρειες για την αφρικάνικη γαμήλια τελετή. Ρώτησα σε μια στιγμή 
τον Κάτωνα αν θα τον συνοδεύσει κάποιος από την Ίο και η απογοήτευση 
φάνηκε στον πρόσωπό του. «Όχι, Νίκο» μου είπε.

Βλέπω τα εκδρομικά πλοιάρια φορτωμένα με νεαρά κορμιά από τον κόσμο 
όλο να γυρνάνε από την ημερήσια εκδρομή τους στις γαλάζιες παραλίες της 
Ίου. Βλέπω τους κορμοράνους να τινάζουν και να περιστρέφουν τον λαιμό 
τους μετά την ψαρευτική βουτιά τους στα γαλανά νερά. 

Εκείνη την ώρα στις σκάλες που οδηγούν από την αμμουδιά στον χώρο του 
μπαρ του συγκροτήματος ανεβαίνει ένα ζευγάρι. Είναι νέοι, λεπτοί, με αθλη-
τική κορμοστασιά. Άνδρας και γυναίκα φοράνε τα ίδια αθλητικά παπούτσια 
και έχουν το ίδιο περίπου ύψος. Η μόνη εμφανής μεταξύ τους διαφορά 
είναι το χρώμα του δέρματος. Η γυναίκα έχει δέρμα μαύρο σαν παγωτό 
σοκολάτα, ενώ ο άνδρας έχει δέρμα λευκό σαν παγωτό κρέμα. Τον άνδρα 
τον γνώρισα αμέσως. Ήταν ο Κάτωνας, ο γιος του Όθωνα, που ερχόταν 
να επισκευάσει μια βλάβη στο ιντερνέτ του ξενοδοχείου. Είχα μάθει ότι πριν 
από λίγες εβδομάδες παντρεύτηκε στο Δημαρχείο του νησιού μια μαύρη 
από τη Ναμίμπια. Σηκώθηκα με χαρά να προϋπαντήσω το ζευγάρι και να 
συγχαρώ τη λυγερόκορμη Παπαλένη Shilongo, που είχε γίνει η πρώτη μαύρη 
κυρία της Ίου.

Η Παπαλένη πέρασε μπροστά και κάθισε με σταθερή χάρη στο τραπέζι. 
Ήταν μια εντυπωσιακά όμορφη μαύρη. Τα χείλια της φουσκωτά, με μία 
δόση αρχέγονης αυτοπεποίθησης. Τα μαλλιά της σγουρά, δυνατά, άφθαρτη 
πρώτη ύλη για κάθε λογής πλεξούδες. Το χρώμα του δέρματος μαύρο σαν 
σοκολάτα υγείας. Το περπάτημά της ελαστικό και συνάμα σταθερό. Το κε-
φάλι της ακουμπούσε στους ώμους της με έναν αέρα σεμνής υπερηφάνειας. 
Το βλέμμα της έδειχνε άνθρωπο με ανατροφή και παιδεία. Η Παπαλένη 
ήταν σίγουρα μία ωραία εκπρόσωπος της μαύρης φυλής, που δεν περνούσε 
απαρατήρητη. Ο Κάτωνας ήταν ψηλός, λευκός, ανοιχτόχρωμος, με μακριά 
χέρια. Φαινόταν ανήσυχο πνεύμα. Περπατούσε σαν να ψάχνει κάτι γύρω 
του να του αποσπάσει την προσοχή. Η φαντασία του σίγουρα έτρεχε πιο 
γρήγορα από το περπάτημά του. 



«Ο αδελφός μου ο Βασίλης ανοίγει ένα νέο εστιατόριο και έχει δάνεια να 
εξοφλήσει και υποχρεώσεις, ο πατέρας μου και οι περισσότεροι φίλοι μου 
για οικονομικούς και άλλους λόγους δεν μπορούν να κάνουν ένα τέτοιο 
μακρινό ταξίδι. Θα πάω μόνος στον γάμο μου» μου είπε χαμογελώντας.

Εγώ, ακούγοντας την ιστορία, βρήκα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για 
απόδραση. Μου ήταν αδύνατον να αφήσω τον Κάτωνα να πάει μόνος 
στον γάμο του, ένας λευκός ανάμεσα σε χιλιάδες μαύρους. Αυθόρμητα 
δήλωσα στους νεόνυμφους ότι σκέπτομαι σοβαρά να τους συνοδεύσω. Το 
ζευγάρι φάνηκε ενθουσιασμένο. Η Παπαλένη πήρε ένα χαρτί και έγραψε: 

Πρόσκληση σε γάμο, 20 Ιανουαρίου 2008, ώρα 13.00, γαμπρός Κάτωνας 
Μπουζαλάκος, νύφη Παπαλένη Scilongo στο χωριό Ongwediva στη Βόρεια 
Ναμίμπια, γαμήλια τελετή στην εκκλησία της Okatana. 

Αποχαιρετιστήκαμε χαρούμενα γελώντας. Έβλεπα στα πρόσωπά τους 
να πιστεύουν ότι όλα όσα δήλωνα ήταν απλές επιθυμίες, wishfull thinking 
που λένε οι Εγγλέζοι, και ότι τελικά δεν θα πήγαινα στον γάμο τους. Και 
όμως, η απόφαση μέσα μου ήταν οριστική. Ευκαιρίες για ταξίδια ειδικού 
σκοπού στην Αφρική δεν παρουσιάζονται κάθε μέρα. Θα πήγαινα πάση 
θυσία στον γάμο του Κάτωνα στη Ναμίμπια, σαν συμπατριώτης από την 
Ίο, σαν φίλος λευκού χρώματος, σαν μάρτυρας κουμπάρος της γαμήλιας 
τελετής, σαν φωτογράφος του γαμπρού. 

Επιστρέφοντας το φθινόπωρο στην Αθήνα, έτρεξα στο ειδικό ταξιδιωτικό 
βιβλιοπωλείο Road στη Σόλωνος και Ιπποκράτους και αγόρασα έναν του-
ριστικό οδηγό για τη Ναμίμπια. Έψαχνα με αγωνία στον χάρτη να βρω το 
χωριό της Παπαλένη, την Ongwediva.
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Πετώντας προς το Νότιο Ημισφαίριο

Αρχές Δεκέμβρη του 2008, όλα ήταν έτοιμα: διαβατήριο, βίζα από το 
προξενείο της Ναμίμπια στην Αθήνα, διεθνές δίπλωμα και πιστωτική 
κάρτα, απαραίτητα για ενοικίαση αυτοκινήτου, εμβόλια κίτρινου πυρε-
τού, χαπάκια για την ελονοσία, μία εσωτερική ζώνη τοποθέτησης χρημά-
των, μερικά δολάρια σε μικρά χαρτονομίσματα, δύο παντελόνια μήπως 
βραχεί το ένα, φωτογραφική μηχανή, ένα ελαφρύ αντιανεμικό μπουφάν 
και ο ταξιδιωτικός οδηγός.

Ξεκίνησα με μια απευθείας νυχτερινή πτήση της τότε θρυλικής Ολυ-
μπιακής αεροπορίας από Αθήνα για το Johannesburg της Ν. Αφρικής. 
Φθάσαμε στο JNB, ένα από τα πιο μεγάλα σε έκταση αεροδρόμια του 
κόσμου, σε εννέα ώρες. 

Η παρουσία ελλήνων μεταναστών στη Ν. Αφρική γίνεται αμέσως αισθη-
τή στα καταστήματα του αεροδρομίου: ελληνικοί φούρνοι, ελληνική φέτα, 
ελληνικό μέλι. Πήγα κατευθείαν στα γραφεία της South African Airways 
να αγοράσω ένα εισιτήριο για να συνεχίσω το ταξίδι μου προς τη Να-
μίμπια. Εκεί μου πρότειναν ένα οικονομικό πακέτο με δύο ενδιάμεσους 
σταθμούς, Cape Town-Durban, με τελικό προορισμό το Windhoek, την 
πρωτεύουσα της Ναμίμπια. Η πρόταση ήταν δελεαστική και αποφάσισα 
να κάνω μία επίσκεψη αστραπή στη Νότια Αφρική πριν συνεχίσω το 
ταξίδι προς τους νεόνυμφους.
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Cape Town 

H επόμενη πτήση από το Johannesburg στο Cape Town ήταν σε μία ώρα. 
Ήταν ο πρώτος σταθμός αυτής της επίσκεψης αυτής αστραπής στη Νό-
τια Αφρική. Το Cape Town ήταν ένα θρυλικό ιστορικό σταυροδρόμι στο 
θαλάσσιο δρόμο των ευρωπαίων εποίκων προς Ανατολή. Ο πορτογάλος 
Bartholomew Dias ανακάλυψε πρώτος το φιλόξενο λιμάνι στην πορεία του 
για την Ινδία.

Εκατόν πενήντα χρόνια αργότερα ο ολλανδός Jan Van Riebeeck ήρθε οικο-
γενειακώς για να μείνει και εκμεταλλευτεί την περιοχή του Cape Town για 
λογαριασμό της Dutch East India Company. Η ολλανδική εταιρεία μεταφέρει 
χιλιάδες εργάτες γης από τις ολλανδικές αποικίες που της είχαν παρα-
χωρηθεί για τριάντα χρόνια στην Ινδονησία και αλλού. Οι περισσότεροι 
είναι μουσουλμάνοι. Οι αυτόχθονες μαύροι εκτοπίζονται ως μη συνεργά-
σιμοι από την περιοχή. 

Λίγα χρόνια αργότερα έρχονται καλοδεχούμενοι οι πρώτοι Γάλλοι προ-
τεστάντες Huguenots για να γλυτώσουν τους καθολικούς θρησκευτικούς 
διωγμούς στην πατρίδα τους. Η ολλανδική εταιρεία τούς παραχωρεί 
εκτάσεις για να φυτέψουν τα αμπέλια τους και παράγουν τα περίφημα 
γαλλικά κρασιά τους.

Τέλος του 19ου αιώνα η μεγάλη αποικιακή δύναμη Αγγλία αποφασίζει ότι 
θέλει το Cape Town δικό της. Οι Ολλανδοί πρώτοι έποικοι, οι λεγόμενοι 
Μπόερς, μάταια αντιστέκονται. Σε λίγα χρόνια ολόκληρη η περιοχή θα 
περάσει στην αγγλική κυριαρχία. Χρυσός και διαμάντια ανακαλύπτονται 
στη Νότια Αφρική. Λευκοί, μαύροι και έγχρωμοι έρχονται στην πόλη για 
δουλειά. Το Cape Town γίνεται ένα μεγάλο λιμάνι όλων των ανθρώπινων 
φυλών στο νότιο άκρο της μαύρης Αφρικής και μας περιμένει.
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Το ξενοδοχείο-φυλακή Breakwaterlodge

Στην πτήση από το Jοhannesburg στο Κέηπ Τάουν σερβίρανε πρωινό. Στην 
πλάτη του μπροστινού καθίσματος το ένθετο φυλλάδιο της South African 
Airways διαφήμιζε τα τουριστικά αξιοθέατα της χώρας. 

Ανάμεσα σε φωτογραφίες από λιοντάρια, ξενοδοχεία στο Kruger Park, 
αμπελώνες με τα γνωστά νοτιοαφρικάνικα κρασιά και πολλά άλλα, το 
μάτι μου έπεσε σε μία καταχώριση της αλυσίδας ξενοδοχείων Protea Ho-
tels, θυγατρικής της Marriot. Η καταχώριση εκτός των άλλων διαφήμιζε το 
Breakwaterlodge, μια αγγλική φυλακή του 19ου αιώνα που είχε μετατραπεί 
σε ξενοδοχείο και ενταχθεί στο ξενοδοχειακό δυναμικό της αλυσίδας. 

Η ιδέα να κοιμηθώ κάποτε στη φυλακή με τριγύριζε χρόνια. Πάντα το 
είχα απωθημένο ότι μια ολόκληρη ζωή δεν είχα οδηγηθεί ούτε μια νύχτα 
στη φυλακή, ούτε καν στο κρατητήριο. Αποφάσισα λοιπόν να επιλέξω το 
ξενοδοχείο Breakwaterlodge ώστε να ζήσω τουλάχιστον μια βραδιά παρέα 
στον ίδιο χώρο με εκείνους τους κατάδικους του περασμένου αιώνα, τους 
σκληροτράχηλους πειρατές, τους ατίθασους ολλανδούς ανθρακωρύχους 
και πολλούς άλλους, που ποιος ξέρει ποια παράνομη για τα κοινωνικά 
δεδομένα της εποχής τους πράξη τους είχε οδηγήσει στη φυλακή.

Μετά από δύο ώρες πτήση, το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο Κέηπ Τάουν, 
την ωραιότερη πόλη του κόσμου όπως υποστηρίζουν κάποιοι. Η φύση, τα 
φυτά, τα χρώματα του ορίζοντα, η μυρουδιά του αέρα θυμίζουν Ελλάδα. 

Το περίφημο Table Mountain, το βουνό τραπέζι, ήταν εκεί, σκεπασμένο σαν 
στις φωτογραφίες από το γνωστό άσπρο σύννεφο που δημιουργείται 
πάντα εκεί καθώς το βουνό αιχμαλωτίζει και δεν λέει να ελευθερώσει τον 
βασιλιά αέρα, πού έρχεται πάντα βρεμένος εκεί περνώντας πάνω από τα 
αφρισμένα κύματα του Ατλαντικού ωκεανού. 
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Αλήθεια, σκεπτόμουνα ότι, αν είχαμε μια τόσο ωραία φυλακή σε ένα εντυ-
πωσιακό παραλιακό μέρος στην Ελλάδα, θα είχε γίνει μήλο της έριδος 
ποιος θα πρωτοπάει.

Οι Αλβανοί έμποροι ναρκωτικών θα εύρισκαν πρώτοι μια θέση εκεί πλη-
ρώνοντας τους αρμόδιους. ΟΙ πολιτικοί μας εκπρόσωποι θα έτρεχαν 
να εξασφαλίσουν δωμάτιο στη φυλακή αυτή για επώνυμους φίλους και 
πρώην υπουργούς που από κακή συγκυρία έτυχε να καταδικαστούν για 
οικονομικά σκάνδαλα. Απλοί πολίτες με αδυναμία να εξαγοράσουν ποινές 
φυλάκισης σε βάρος τους θα φλερτάρανε σοβαρά με την ιδέα να εκτίσουν 
την ποινή τους σε ένα τόσο ωραίο μέρος. Η ζήτηση θα ήταν τεράστια.

Η ιδέα δημιουργίας μιας five star VIP φυλακής με θέα τη θάλασσα στην 
Ελλάδα, δεδομένων των καλών καιρικών συνθηκών στη χώρα μας και 
της πρωτοποριακής ελληνικής νομοθεσίας που προβλέπει τακτικές άδειες 
εξόδου για κόσμια φερόμενους φυλακισμένους, θα γινόταν διάσημη διε-
θνώς.

Αρκετοί φυλακισμένοι με υψηλή εισοδηματική στάθμη λόγω συσσώρευσης 
κλοπιμαίων απ΄ όλες τις χώρες εντός της ζώνης Σένγκεν θα υπέβαλαν 
αιτήσεις μετεγκατάστασης στην Ελλάδα και μαζί με φίλους, ταμίες, συμβί-
ες και μπράβους που θα τους ακολουθούσαν θα συνέβαλαν στην τόνωση 
της αγοράς ακινήτων και κατανάλωσης τροφίμων στις γύρω από τις φυ-
λακές περιοχές, συμβάλοντας έτσι στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Οι ελληνικές αρχές, έχοντας εμπειρία σε παρόμοιου τύπου διευκολύνσεις 
προς ξένους χρήματα έχοντες, θα προχωρούσαν γρήγορα στην έκδοση 
μιας golden prisoners visa ελληνοποίησης όλων των ξένων φυλακισμένων 
που θα ήταν διατεθειμένοι να επενδύσουν περισσότερα από πέντε εκα-
τομμύρια ευρώ στην Ελλάδα.

Μετά τον έλεγχο των διαβατηρίων στο αεροδρόμιο, παρέα με το βαλι-
τσάκι μου μπήκα σε ένα λεωφορείο, κάθισα δίπλα στο παράθυρο και 
έβλεπα άσπρους, μαύρους, Ινδούς, ανθρώπους με διαφορετικά χρώματα 
να κυκλοφορούν στους δρόμους. Κατέβηκα στο τέλος της διαδρομής στο 
λιμάνι, στο περίφημο V&A Waterfront, αυτό το γεμάτο ζωή εμπορικό και 
τουριστικό παραλιακό κέντρο του Cape Town. 

Στο σημείο αυτό τον 19ο αιώνα ξεφορτώνανε από τα πλοία κατάδικους 
και τους μετέφεραν αλυσοδεμένους, ανεβαίνοντας κάτι πέτρινες σκάλες 
στη φυλακή της πόλης. Ανέβηκα και εγώ αυτές τις ίδιες πέτρινες σκάλες 
και βρέθηκα σε μια όμορφα διαμορφωμένη πλατεία πάνω από το λιμάνι, 
εκεί όπου από τον περασμένο αιώνα στέκεται το κτίριο της φυλακής των 
Άγγλων στο Cape Town, το σημερινό ξενοδοχείο Breakwaterlodge. 

Η πλατεία αυτή στην κορυφή του λόφου ήταν κάποτε το προαύλιο των 
φυλακών. Η θέα από εκεί ήταν καταπληκτική, οι κεκλιμένες στέγες με τα 
κεραμίδια και οι καμινάδες των ιστορικών κτιρίων του λιμανιού προβάλα-
νε μπροστά σου έτοιμες να διηγηθούν παλιές ιστορίες, το Table Mountain 
με το διάσημο συννεφιασμένο τραπεζομάντηλό του έκλεβε την παράστα-
ση, στο βάθος του ορίζοντα ο Ατλαντικός ερωτοτροπούσε με τον Ινδικό 
ωκεανό. 

Το κτίριο των φυλακών ήταν πέτρινο, με πυργοειδείς υπερυψώσεις στις 
γωνίες, καλά σχεδιασμένο, με εσωτερικά μεγάλα αίθρια αερισμού και φω-
τισμού. Τα περισσότερα δωμάτια των φυλακισμένων είχαν θέα στον Ατ-
λαντικό Ωκεανό. Ο προαύλιος χώρος, αυτό το υπαίθριο καθιστικό των 
φυλακισμένων, ήταν υπέροχος και δεν είχε τίποτα να ζηλέψει από τις 
πλατείες των εκκλησιών στη Δύση και των τζαμιών στην Ανατολή. Έβλε-
πα με κινηματογραφική φαντασία τους φυλακισμένους του 19ου αιώνα να 
περπατάνε και να συζητάνε στον όμορφο αυτό χώρο.
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Μια νέα γενιά πεντάστερων εκατομμυριούχων φυλακισμένων επενδυ-
τών θα ξεκινούσε να οικοδομεί και εκμεταλλεύεται τις παραλίες γύρω 
από τις φυλακές προς όφελος της εθνικής μας οικονομίας. Η ιδέα με 
ενθουσίασε.

Υπερήφανος και γελώντας αυτάρεσκα για τις πρωτοποριακές αυτές, 
υπουργικού επιπέδου επιχειρηματικές ιδέες μου, προχώρησα προς τον 
πάγκο της ρεσεψιόν του ξενοδοχείου Breakwaterlodge και ρώτησα μια 
κοπέλα με σεμνή ξενοδοχειακή γκρι μπλε στολή αν υπήρχε κανένα δω-
μάτιο-κελί ελεύθερο για μένα. Μου έδωσε ένα φαρδύ κλειδί από το δω-
μάτιο 14 στο ισόγειο.

Οι πέτρινοι τοίχοι του δωματίου είχαν πάχος πέραν του ενός μέτρου 
για να αποθαρρύνουν επίδοξους Μοντεχρίστους. Υπολόγισα ότι το 
ιστορικό δωμάτιο θα στέγαζε κάποτε τουλάχιστον τέσσερις με έξι κα-
τάδικους. Έριξα μια ματιά στη ντουλάπα και στο μπάνιο, για να σι-
γουρευτώ ότι δεν κρύβεται εκεί στην απομόνωση κανένας εφτάψυχος 
πειρατής, άφησα τα πράγματά μου και βγήκα στον διάδρομο.

Ο διάδρομος ήταν ευρύχωρος με μια σιδερένια τζαμαρία στην οροφή. Οι 
συνεχιζόμενες αριστερά και δεξιά σιδερένιες πόρτες των δωματίων-κε-
λιών θύμιζαν πραγματική φυλακή όπως έχουμε συνηθίσει να την βλέ-
πουμε στα αμερικάνικα έργα. Στο τέλος του διαδρόμου υπήρχε μια βα-
ριά πόρτα εισόδου-εξόδου των χθεσινών φυλακισμένων και σημερινών 
πελατών. Βγήκα έξω στο ηλιόλουστο προαύλιο, κάθισα σε ένα παγκάκι 
και κοιτούσα μαγνητισμένος το Table Mountain. Είχαν περάσει λιγότερες 
από είκοσι τέσσερις ώρες που είχα φύγει από την Αθήνα.
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V&A Waterfront, Βιντεοκάμερας εγκαίνια

Η πρώτη μου περιήγηση στο Cape Townν ήταν σε επαφή με τον Ατλαντικό 
ωκεανό. Κατέβηκα τις σκάλες από τις πρώην φυλακές προς τις προβλήτες 
και την προκυμαία του Victor and Alfred Waterfront. Το V&A είναι ένας παραλι-
ακός χώρος με εστιατόρια, μουσεία, ενυδρεία, μικρά και μεγάλα καταστήματα, 
εμπορικά κέντρα, τα καλύτερα ξενοδοχεία της πόλης, μαρίνες αγωνιστικών 
ιστιοπλοϊκών σκαφών και υπαίθριους χώρους διασκέδασης. Ήταν ο ιδανικός 
χώρος να δοκιμάσω τη βιντεοκάμερα που μόλις είχα αγοράσει πριν φύγω 
από την Αθήνα. 

Κάθισα στην άκρη σε ένα σκαλοπάτι στην είσοδο ενός μεγάλου εμπορικού 
κέντρου, του Victoria Wharf Center, με την κάμερα ακίνητη. Φαινόταν σαν να 
επεξεργάζομαι ένα παλιό φιλμ, ενώ εγώ βιντεοσκοπούσα στα κρυφά τον 
κόσμο που έμπαινε στο εμπορικό κέντρο. Ήταν μια ζωντανή παρέλαση των 
κατοίκων του Cape Town. Νέοι, γέροι, άσπροι, μαύροι, καλοντυμένοι, κακοντυ-
μένοι, όμορφοι, άσχημοι, με τατουάζ ή χωρίς τατουάζ, μόνοι ή με παρέα, όλοι 
περνούσαν χωρίς να το ξέρουν μπροστά από τον φακό της καινούργιας Sony 
βιντεοκάμεράς μου, που χρησιμοποιούσα για πρώτη φορά.

Κοιτώντας στην οθόνη τις κινούμενες εικόνες που αποτύπωνε η βιντεοκάμε-
ρα, ενθουσιάστηκα. Κατάλαβα αμέσως ότι το να επιλέγει κανείς το σωστό ση-
μείο διέλευσης περαστικών που πλησιάζουν και απομακρύνονται μόνοι τους 
με κάθε φυσικότητα από την κάμερα είναι το μεγάλο μυστικό επιτυχίας ενός 
επίδοξου καμεραμάν ερασιτέχνη ταξιδιώτη. Κατάφερα μέσα σε λίγη ώρα στην 
είσοδο ενός εμπορικού κέντρου στο Cape Town, με την κάμερα ακίνητη να 
απαθανατίσω τις προσδοκίες, τις συμπεριφορές, τις αγωνίες τον βηματισμό 
του λαού μιας ολόκληρης μεγαλούπολης που πάει να ψωνίσει ό,τι θεωρεί 
απαραίτητο για τη ζωή. 
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Εκείνο το απόγευμα το πέρασα στο V&A. Το παλιό λιμάνι του Cape Town 
έχει πρόσφατα ανακαινιστεί με πολλά δισεκατομμύρια δολάρια και φιλο-
δοξεί να ανταγωνίζεται επάξια αντίστοιχες επιχειρηματικές πρωτοβου-
λίες όπως αυτή στο λιμάνι του Σαν Φραντσίσκο. Περπατούσα για ώρες 
ανάμεσα σε ιστορικά και μοντέρνα κτίρια. 

Ξεκίνησα από το Two Oceans Aquarium, με τους καρχαρίες με τα λοξά 
δόντια να κυκλοφορούν μέσα σε τεράστιες γυάλινες δεξαμενές. Πίσω από 
τις βιτρίνες έβλεπα σελάχια να κουνούν με χορευτική χάρη το ελαστικό 
λεπτό κορμί τους και να σε κοιτάνε με το αινιγματικό τους βλέμμα, τερά-
στιες καβουρομάνες να στέκονται ακίνητες και να επιδεικνύουν με καμάρι 
τις αρπακτικές δαγκάνες τους, πιγκουίνους jackass μαζεμένους σε ένα 
δωμάτιο να τιτιβίζουν σαν μια παρέα κακιασμένες γεροντοκόρες, φώκιες 
σκουρόχρωμες να κολυμπάνε, να χαριεντίζονται και να αγκαλιάζονται, 
δημιουργώντας απροσδιόριστους ανατριχιαστικούς σχηματισμούς. Έβλε-
πα αστερίες ήρεμους να στέκονται ακίνητοι στον βυθό σαν να ήθελαν 
να πουν στα υπερκινητικά ψάρια γύρω τους «ανακωχή για λίγες ώρες, 
σταματήστε να περιφέρεστε, μας ζαλίσατε».

Στη συνέχεια προχώρησα στη Water Craft Market, εκεί που πουλούσαν 
χειροποίητα αντικείμενα αφρικανικής τέχνης, ξύλινα αγαλματάκια, γλυ-
πτές νέγρικες φιγούρες, ειδωλολατρικά σύμβολα και διάφορα σουβενίρ 
που χιλιάδες άνθρωποι φιλοτεχνούν στα μικρά χωριά της μαύρης ηπεί-
ρου για την τουριστική αγορά. Τα περισσότερα ήταν λαξευμένα σε αφρι-
κάνικα ανθεκτικά ξύλα και όλα έδειχναν ότι δεν είναι Made in China.

Ακριβώς δίπλα στην αγορά ήταν το Robinson Graving Dock, το καρνάγιο 
που επισκευάζουνε τα ψαράδικα του ωκεανού. Πάντα μου άρεσε να κυ-
κλοφορώ στα καρνάγια ανάμεσα σε σκάφη ακουμπισμένα στο χώμα.
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Πάντα αναρωτιόμουν πόσες μάχες είχαν δώσει με τα κύματα αυτά τα 
γέρικα σκαριά πριν έρθουν να ξαποστάσουν και μακιγιαριστούν στη στε-
ριά.

Λίγα μέτρα πιο πέρα ήταν το Iziko Maritime Museum, ένας παράδεισος για 
όσους τους αρέσουν ξύλινα μοντέλα από καραβάκια εποχής. Συνέχισα το 
περπάτημα περνώντας από το ιστορικό Table Bay Hotel, σταμάτησα για 
έναν καφέ στο διάσημο Quay Four Restaurant και κατέληξα στο Waterfront 
Agfa Amphitheatre. 

Αυτό το κτιστό hip in, hop οut αμφιθέατρο ήταν ανοιχτό από παντού, 
χωρίς είσοδο, χωρίς εισιτήριο. Πηγαινοερχόμουνα ολόκληρο το απόγευ-
μα βλέποντας διαφορετικές εκδηλώσεις στο αμφιθέατρο αυτό. Θεατρι-
κές παραστάσεις, αφρικανοί μοντέρνοι τραγουδιστές, παραδοσιακά χο-
ρευτικά συγκροτήματα, η φιλαρμονική του Κέηπ Τάουν εναλλάσσονταν 
στη σκηνή και κρατούσαν παρέα σε κάθε περαστικό επισκέπτη τουV&A 
Waterfront.Το βράδυ ανέβηκα με τα πόδια στο κελί μου και κοιμήθηκα νω-
ρίς. Αύριο ήταν η μοναδική μέρα που είχα στη διάθεση μου να περιηγηθώ 
στο Κέηπ Τάουν και έπρεπε να είμαι ξεκούραστος με τα μάτια ανοιχτά.
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Ακρωτήρι της Καλής Ελπίδας

Ήταν 14 Δεκεμβρίου 2008, ο ήλιος ανέτειλε στις 6.43. Σηκώθηκα από το κρε-
βάτι στο κελί μου. Ήμουνα απόλυτα σίγουρος τι δεν θα προλάβαινα να 
κάνω την ημέρα εκείνη. Σίγουρα δεν προλάβαινα να επισκεφτώ κανένα 
από τα μουσεία της πόλης ούτε να δοκιμάσω τα επώνυμα νοτιοαφρικάνι-
κα κρασιά στους αμπελώνες στο Stellenbosch. Σε καμία περίπτωση δεν θα 
προλάβαινα να πάω στο Robben island να επισκεφτώ τη φυλακή που έζησε 
27 ολόκληρα χρόνια ο Nelson Mandela. Αποκλείεται να προλάβω να πάω 
στην ακτή Hernanes να δω καμία φάλαινα να προβάλλει ρουθουνίζοντας 
έξω από την επιφάνεια του νερού ούτε να επισκεφτώ τον ζωολογικό κήπο 
να δω τα διακόσια πενήντα είδη νοτιοαφρικάνικων πιθήκων.

Η επίσκεψή μου στο Cape Town είχε σκοπό ένα προσκύνημα στο Ακρωτήρι 
της Καλής Ελπίδας, εκεί που δίνουν τα χέρια ο Ινδικός με τον Ατλαντικό 
ωκεανό. Ξεκίνησα με μια γρήγορη επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο της πό-
λης. Κατέβηκα τα σκαλιά από τη φυλακή στο V&A, πήρα ένα από αυτά 
τα κόκκινα τουριστικά λεωφορεία με την ανοιχτή οροφή και από εκεί ψηλά 
φωτογράφιζα διάφορα ιστορικά κτίρια, το κάστρο που κατοικούσε o Jan 
van Riebeeck και οι πρώτοι ευρωπαίοι άποικοι, την πλατεία των μεγάλων 
παρελάσεων της εποχής εκείνης, το Old Townhouse και σταμάτησα στην 
είσοδο του τελεφερίκ για το Table Mountain.

Συνήθως αυτές οι belvedere των μεγάλων πόλεων, που βλέπεις από ψηλά 
τις κεραίες, τους ηλιακούς θερμοσίφωνες και τα κλιματιστικά, στις ταρά-
τσες των κτιρίων, δεν με ενθουσιάζουν και μου προκαλούν ανησυχία. Μόνο 
τις προς τον ουρανό όψεις παραδοσιακών πόλεων με τις στέγες τους και 
τα κεραμίδια τους, που την ομορφιά τους δεν αμφισβητούν ούτε οι άγγελοι 
ούτε οι θεοί που κατοικούν στον ουρανό, αξίζει να βλέπεις από ψηλά. 
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Στο Cape Town η θέα από το Table Mountain είναι εντυπωσιακή. Η απερα-
ντοσύνη των ωκεανών σε συναρπάζει, τα πλοία στο λιμάνι σε γεμίζουν νο-
σταλγία για το άγνωστο, το Lionhead και τα βουνά τριγύρω σε μαγνητίζουν 
με την ομορφιά τους. Παρά την ωραία αυτή θέα από εκεί ψηλά, αποφάσι-
σα ότι το Table Mountain είναι πιο γοητευτικό να το βλέπεις από μακριά, 
συννεφιασμένο και γεμάτο μυστήριο. Κατέβηκα από το βουνό γρήγορα και 
έτρεξα να εξασφαλίσω μια θέση παράθυρο στο εκδρομικό λεωφορείο για το 
Ακρωτήρι της Καλής Ελπίδας. 

Ο δρόμος προς το νότιο αυτό άκρο της Αφρικής θυμίζει τον παραλιακό 
δρόμο του Σουνίου. Τα ξερόχορτα και τα βράχια αριστερά και δεξιά του 
δρόμου είναι ίδια με τα ελληνικά. Τα εξοχικά προάστια στη διαδρομή γύρω 
από το Hout Bay μοιάζουν με τη Βουλιαγμένη και τη Βάρκιζα. 

Ο πανέμορφος αυτός δρόμος με θέα τον Ατλαντικό ήταν εκείνη την ημέρα 
γεμάτος ποδηλάτες. Προπονούνταν για το επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλη-
μα ποδηλασίας που θα γινόταν σε λίγους μήνες στον δρόμο αυτόν με την 
συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων αθλητών από τον κόσμο όλο. Περάσαμε το 
περιβόητο Chapmans Peak, ένα βραχώδες απότομο σημείο του δρόμου που 
θυμίζει την Κακιά Σκάλα στον δρόμο για την Κόρινθο. Το λεωφορείο σταμά-
τησε στην άκρη της χερσονήσου στο Cape Point, το σημείο αναφοράς όλων 
των ναυτικών του περασμένου αιώνα. Ένα μεγάλο εθνικό πάρκο προστά-
τευε περιμετρικά την επώνυμη κορυφή. Ανέβηκα μέχρι τον Φάρο του Cape 
Point. Ο αέρας ήταν ελληνικός. 

Αισθανόμουνα σαν να βρίσκομαι στον χώρο του ναού του Ποσειδώνα στο 
Σούνιο χωρίς τα αρχαία μάρμαρα τριγύρω. Μόνο ο βασιλιάς Αιγαίας έλειπε 
να περιμένει τον Θησέα να γυρίσει με το σκάφος του με άσπρα αντί μαύρα 
πανιά. Έβαλα κάποιο νόμισμα στις διόπτρες που βρίσκονταν εκεί και ατέ-
νιζα το αφρισμένο πέλαγος.
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Οι κορβέτες του πορτογάλου Bartholomew Dias, που πρωτοεμφανίστηκαν 
στα νερά αυτά τον 15ο αιώνα, δεν ήταν πια εκεί. Ούτε κανένας καρχαρί-
ας, ούτε καμία φάλαινα, ούτε κανένα δελφίνι δεν έδιναν σημεία ζωής στον 
ορίζοντα. Μόνο τα θαλασσοπούλια κάνανε αεροπορικές επιδείξεις και θε-
αματικές προσγειώσεις στο νερό, λιγοστές παρέες από γλάρους και αγρι-
οπερίστερα τριγύρναγαν στα βράχια και μερικοί πίθηκοι κυκλοφορούσαν 
εκεί κοντά από ενδιαφέρον για τους κάδους σκουπιδιών των τουριστών 
που ανέβαιναν στην κορυφή. Δίπλα στον Φάρο ήταν μια στρογγυλή κολώνα 
με καρφωμένα πάνω της ξύλινα βέλη που έδειχναν την κατεύθυνση προς 
διάφορες πρωτεύουσες του κόσμου  αναγράφοντας την απόστασή τους 
από το Cape Point: Peking 12.933 km, Sydney 11.642 km, Jerusalem 7.468 km, 
Amsterdam 9.635 km Ένα πλακόστρωτο μονοπάτι προκαλούσε τους τουρί-
στες να κατέβουν προς την ακτή. 

Το Ακρωτήρι της Καλής ελπίδας δεν ήταν το απόμακρο εκείνο σημείο στην 
άκρη της γης που φανταζόμουνα. Ήταν ένα γνώριμο σε μένα βραχώδες 
θαλασσινό τοπίο που θύμιζε τις ελληνικές ακτές. Eνα τοπίο που κάθε φορά 
που φυσάει ένα βοριαδάκι τα πνευμόνια σου γεμίζουν ελπίδες. Καί όμως, 
υπήρχε κάτι εξωτικό τριγύρω. Ανάμεσα στα φαγωμένα από τα κύματα 
βράχια που έβλεπα από εκεί ψηλά κάτι περίεργα μαυρόασπρα ζωάκια 
περπατούσαν στην ακτή σαν να τους είχαν βάλει μπαταρία κίνησης. Ήταν 
περιφερόμενες παρέες πιγκουίνων, που είναι εκεί για να σου θυμίζουν ότι 
βρίσκεσαι πραγματικά στο νότιο ημισφαίριο της Γης. 

Γυρίσαμε στο Cape Town από την ανατολική πλευρά της χερσονήσου που 
βλέπει τον Ινδικό ωκεανό. Μια ιστορική παραλιακή πόλη που συναντάς 
στη διαδρομή, η Simons Τown, φιλοξενεί με καμάρι τα πλοία του νοτιοα-
φρικάνικου στόλου δίπλα στο μεγαλύτερο στον κόσμο πάρκο πιγκουίνων. 
Περάσαμε από το Fish Hoek και όλες τις γνωστές ανατολικές παραλίες της 
χερσονήσου και βρεθήκαμε πίσω στο Cape Town ακριβώς στην ώρα για την 
αεροπορική περιήγηση της πόλης.
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Ελληνικές συναντήσεις στον ουρανό του Cape Town

Ο σταθμός επιβίβασης στα τουριστικά ελικόπτερα ήταν και αυτός στο V&A 
Waterfront. Τα ελικόπτερα πήγαιναν και έρχονταν σαν λεωφορεία στον ου-
ρανό. Η πτήση κόστιζε εκατό δολάρια το άτομο για μία βόλτα είκοσι λεπτών 
πάνω από την πόλη. Μπορούσες να επιλέξεις πτήσεις και πιο μακρινούς 
προορισμούς για χίλια περίπου δολάρια. Φόρεσα ένα σωσίβιο και ανέβηκα 
στο ελικόπτερο μαζί με ένα ζευγάρι. Ένας ξένος άνδρας κάθισε στο μπρο-
στινό κάθισμα δίπλα στον πιλότο με μια βιντεοκάμερα στο χέρι. Εγώ και η 
γυναίκα του πήραμε θέση στο πίσω κάθισμα. Ο καθένας είχε το δικό του 
παράθυρο και κοιτούσαμε έξω με οπλισμένες τις φωτογραφικές μηχανές. 
Η γυναίκα είχε ανοιχτόχρωμο δέρμα με γαλανά μάτια και ο άνδρας έμοια-
ζε κεντροευρωπαίος. Πριν βάλουμε στα αυτιά μας τα ακουστικά ηχητικής 
επικοινωνίας με τον πιλότο, έκανα στο ζευγάρι την κλασική ερώτηση Where 
are you from? Η απάντηση ήταν αναπάντεχη: We are from Greece. H έκπληξη 
όλων μας ήταν μεγάλη. Ήταν ο Γιάννης και η Μαρία, Έλληνες από τη Θάσο. 
Ήξερα ότι όποια πέτρα κι αν σηκώσεις κάποιον Έλληνα θα βρεις αλλά δεν 
περίμενα να συναντήσω Έλληνες στους ουρανούς του Cape Town.

Το ελικόπτερο απογειώθηκε προς τη μεριά της θάλασσας. Παρατηρούσα με 
δέος τα αφρισμένα κύματα του Ατλαντικού. Αναζητούσα στον ορίζοντα μή-
πως προβάλει καμία πορτογαλική καραβέλα, μήπως δω στο κατάστρωμα 
κάποιας ολλανδέζικης φρεγάτας τον Jan van Riebeeck, έψαχνα μάταια για 
κανένα αγγλικό πολεμικό πλοίο που έλαβε μέρος στην κατάληψη του Cape 
Town. Το ελικόπτερο γύρισε γρήγορα προς τη στεριά, πέρασε πάνω από το 
V@A, τις προβλήτες εκφόρτωσης των κοντέινερ στο λιμάνι, τη μαρίνα των 
αγωνιστικών ιστιοπλοϊκών σκαφών, πέρασε πάνω από τις πισίνες των 
λευκών πλουσίων στους πρόποδες του Table Mountain και κατευθύνθηκε 
προς την οροσειρά των δώδεκα Αποστόλων.
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Πλησιάσαμε στο Lion Head, ένα βουνό που η κορυφή του μοιάζει με κεφάλι 
λιονταριού. Το βουνό, που θυμίζει Λυκαβηττό, χωρίζει το κέντρο της πό-
λης από τα ανατολικά προάστια. Ξαφνικά διέκρινα ανάμεσα στα κτίρια 
μια τεράστια κενή έκταση. Φαντάστηκα ότι ήταν κανένα πρώην αεροδρό-
μιο σαν αυτό του Ελληνικού στην Αθήνα. Ρώτησα τον πιλότο και έμαθα 
πως η έκταση αυτή ανήκε σε κάποιον εκκεντρικό εκατομμυριούχο που την 
είχε δωρίσει στην πόλη με τον όρο να μείνει για πάντα ελεύθερη για το 
κοινό χωρίς κανένα κτίσμα να ακουμπήσει το χώμα της. 

Ξαφνιάστηκα. Αναλογίστηκα πώς οι δικοί μας πολιτικοί θα ξερογλείφο-
νταν αν υπήρχε στο κέντρο της Αθήνας μια τέτοια τεράστια έκταση φι-
λέτο να την εκμεταλλευτούν. Τους έβλεπα να φωτογραφίζονται μπροστά 
σε μακέτες με ξενοδοχεία και καζίνα και να κόβουν κορδέλες αγκαλιά με 
Σαουδάραβες επενδυτές έχοντας δίπλα καλοντυμένους προσκεκλημένους 
να τους χειροκροτούν. Τους έβλεπα μαζί με μεσίτες και υποτακτικούς 
να εκτοξεύουν βεγγαλικά για να γιορτάσουν μπροστά στις τηλεοπτικές 
κάμερες τη χαρά τους που είχαν καταφέρει να προξενέψουν σε ξένους 
πλούσιους γαμπρούς την όμορφη παραθαλάσσια ελληνική γη. 

Τους έβλεπα με χαιρέκακη ικανοποίηση να ξυπνάνε το πρωί γεμάτοι απο-
γοήτευση και όλο νεύρα που κάποιος περίεργος πλούσιος με οικολογική 
συνείδηση έβαζε συμβολαιογραφικούς φραγμούς στα ματαιόδοξα όνειρά 
τους. Ξεπερνώντας την ειρωνική μου διάθεση για τους έλληνες πολιτικούς 
εκπροσώπους μας, αναρωτιόμουνα ποιος κατάφερε να σώσει το Central 
Park στη Νέα Υόρκη από τους real estate κερδοσκόπους και διερωτόμουν 
τι θα ήταν η Νέα Υόρκη χωρίς το Central Park. 



45

Περίεργες αφορμές για ερωτήσεις οικολογικού και χωροταξικού ενδια-
φέροντος σε ένα ελικόπτερο που πετάει πάνω από μια πόλη. Το Cape 
Town Τάουν είναι όμως μια ιδιαίτερη πόλη. Είναι η μοναδική πόλη στον 
κόσμο που εντός των ορίων της υπάρχει χαρακτηρισμένο εθνικό πάρκο. 
Είναι μια πόλη όπου υπάρχουν προάστια που ζουν οι λευκοί, προάστια 
που ζουν οι μαύροι, προάστια που ζουν οι έγχρωμοι. Το πρώτο διεθνές 
συνέδριο για το περιβάλλον έγινε στο πανεπιστήμιο του δυτικού Cape 
Town.

Την εποχή του apartheid αριστερά κόμματα και οργανώσεις ήταν απα-
γορευμένες στη Νότιο Αφρική και το οικολογικό κίνημα συγκέντρωνε 
κάθε λογής αντιρρησίες συνείδησης ενάντια στην τότε εξουσία. Το ANC, 
το κόμμα του Νέλσον Μαντέλα, συνδικαλιστικές και άλλες οργανώσεις 
έπαιρναν η μία μετά την άλλη προωθημένες οικολογικές θέσεις. Όλο και 
περισσότεροι κάτοικοι συμμετείχαν σε πολιτικές οικολογικές δράσεις 
και μάθαιναν να αγαπάνε την πόλη τους περισσότερο από το χρήμα.

Το σύνθημα «ecologise politics and politicize ecology” (οικολογείτε την 
πολιτική και πολιτικοποιείτε την οικολογία) γεννήθηκε στο Cape Town. 
Η δήμαρχός της πόλης, η Helen Zille, κέρδισε το 2008 το World Mayor 
Award, το βραβείο για την καλύτερη δήμαρχο του κόσμου. Η παράταξη 
της Democratic Alliance με ενσωματωμένες στη δημοτική αρχή τις οικο-
λογικές δυνάμεις της πόλης διοικεί τον δήμο μέχρι σήμερα. Για την πα-
ραμικρή παρέμβαση στην πόλη, ακόμα και για την ανέγερση ενός νέου 
ξενοδοχείου, γίνονται άμεσα επεμβάσεις των πολιτών για την προστα-
σία του περιβάλλοντος και του τοπίου.
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Νοτιοαφρικάνικο γυναικείο κουτσομπολιό 

Έφυγα από το Cape Town με τις καλύτερες εντυπώσεις με προορισμό 
το Durban, που βρέχεται από τα ζεστά νερά του Ινδικού ωκεανού. Στο 
αεροπλάνο έτυχε να κάθομαι ανάμεσα σε δύο νεαρές κοπέλες. Στο 
μπροστινό κάθισμα ήταν άλλες τρεις. Όλες μαζί ήταν πέντε, μια μεγάλη 
πολύβουη νεανική γυναικεία παρέα που πήγαινε αεροπορικώς από το 
Cape Town στο Durban για ένα σαββατιάτικο πάρτι. Θα ήταν, φαντάστηκα, 
πρώην συμμαθήτριες από κάποιο κολέγιο στο Cape Town και ίσως είχαν 
περάσει μαζί κάποια μεταπτυχιακά χρόνια στο Λονδίνο.

Οι κοπέλες απέπνεαν έναν αέρα αυτοπεποίθησης λόγω της οικονομικής 
ισχύος των πατεράδων τους, οι οποίοι με τη βοήθεια των νέγρικων 
εργατικών χεριών είχαν δημιουργήσει τις πλούσιες παραγωγικές δομές του 
σύγχρονου κράτους της Νότιας Αφρικής. Έδειχναν όλες με τη νιότη και τα 
χρήματά τους έτοιμες να δοκιμάσουν και τιθασεύσουν ό,τι επιθυμούσαν 
στη ζωή. Έδειχναν έτοιμες να οδηγήσουν ανοιχτά σπορ αυτοκίνητα, να 
πιλοτάρουν ιδιωτικά αεροπλάνα, να χαϊδέψουν τη χαίτη ενός μαύρου 
αλόγου σε κάποιον ιππικό όμιλο, και σίγουρα να δαμάσουν όποιο αρσενικό 
άλογο βρεθεί στον δρόμο τους. 

Η Κέητ δεξιά μου είχε ξανθιά ίσια μαλλιά και το βλέμμα της ξεχείλιζε 
από αγγλοσαξονική αυτοπεποίθηση και ενέργεια. Φαινόταν γέννημα 
θρέμμα της Νότιας Αφρικής, ίσως ο προπάππος της να ήταν ένας από 
τους Άγγλους αξιωματικούς που βομβάρδιζαν τις γραμμές άμυνας των 
πρώτων Ολλανδών εποίκων στην επίθεση κατάληψης του Cape Town από 
τον αγγλικό στρατό.
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Ο Jack δεν είναι κακός άλλα είναι τόσο τριχωτός από τη μέση και πάνω, 
γαργαλιέσαι χωρίς να το θέλεις και δεν μπορείς να συγκεντρωθείς στον 
έρωτα. Ο Mike έχει ωραίο παρουσιαστικό αλλά υπερβολικά μεγάλη μύτη, 
πρέπει να κάνει εγχείρηση να τη συμμαζέψει λίγο. Μόνο ο Νicolas δεν είχε 
δεχθεί αρνητικά σχόλια και όλες περιμένανε φαίνεται συγκαταβατικά να 
τους κάνει κάποιο νεύμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να τρέξουνε κοντά 
του.

Προσφέρθηκα να αλλάξω θέση για να μη βρίσκομαι στη μέση του γυναικείου 
κουτσομπολιού αλλά αρνήθηκαν. Η Κέητ φαίνεται δεν ήθελε να αποχωρισθεί 
το παράθυρο και η Μάριαν τον διάδρομο, και έτσι έμεινα εκεί στη μέση 
σφηνωμένος ανάμεσα σε δύο όμορφες γυναικείες υπάρξεις. 

Κάποια στιγμή δεν άντεξα να μην πάρω μέρος στη συζήτηση και ρώτησα 
αν καμία από τις κοπέλες είχε πάει με άνδρα από ξένη χώρα. Η Κέητ 
δίπλα μου πετάχτηκε όρθια και φώναξε: «Εγώ είχα μια σχέση με κάποιον 
Μάριο, Ιταλό από την Ρώμη. Μεγάλη απογοήτευση, μα τον Θεό. Ήταν 
μόνο λόγια και όχι έργα. Ακόμα και σπαγγέτι να ήθελε να μαγειρέψει, 
έπαιρνε άδεια από τη μαμά του. Ποτέ πια με Ιταλούς άνδρες» δήλωσε με 
απαξίωση. Υπερασπίστηκα τους γείτονες λέγοντας ότι είναι απαράδεκτο 
και φασιστικό να καταδικάζει μια γυναίκα τον ανδρικό πληθυσμό μιας 
χώρας από την εμπειρία της με κάποιον Μάριο. Η Κέητ δεν πτοήθηκε 
και άρχισε να με πειράζει. «Μήπως και εσείς οι Έλληνες είσαστε όμοιοι με 
τους Ιταλούς γι’ αυτό τους υπερασπίζεσαι;» με προκαλούσε. «Όχι, εμείς οι 
Έλληνες μιλάμε λίγο λιγότερο» της απάντησα χαμογελώντας. 

Είχα ξαφνικά γίνει αποδεκτός στη γυναικοπαρέα και πέρασα δύο αξέχαστες 
νεανικές ευχάριστες ώρες γεμάτες πολύβουο νοτιοαφρικάνικο ελιτίστικο 
γυναικείο κουτσομπολιό, μέχρι που το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο 
Durban. 

Η Μάριαν αριστερά μου ήταν και αυτή ξανθιά, αλλά με σπαστά κάπως 
κατσαρά μαλλιά, το βλέμμα της ήταν λίγο πιο απλανές, ίσως ο προπάππος 
της να ήταν Ολλανδός ανθρακωρύχος που είχε μεταφερθεί εδώ με 
ολλανδικές φρεγάτες για να εργαστεί στην εξόρυξη των υπόγειων θησαυρών 
της πλούσιας σε μεταλλεύματα αφρικάνικης γης. Στο μπροστινό κάθισμα 
προς το παράθυρο καθόταν μια κοπέλα με καστανά μαλλιά που τόνιζαν το 
λευκό της δέρμα. Άκουσα να τη φωνάζουν Κλωντίν. Ήταν φαίνεται απόγονος 
κάποιου Γάλλου Huguenot, κυνηγημένου προτεστάντη πρόσφυγα που ήξερε 
να κάνει από τα σταφύλια καλό κρασί. 

Η Judith ακριβώς μπροστά μου μιλούσε λιγότερο από όλες τις άλλες, ήταν 
καστανόξανθη με στεγνό πρόσωπο και με ένα σκεπτόμενο χαμόγελο που 
έκρυβε μια αποφασιστικότητα μεγατόνων, ίσως ο προπάππος της να ήταν 
ιεραπόστολος από αυτούς που ακολουθούσαν τους στρατιώτες και τους 
εμπόρους στις νέες χώρες με ιερό σκοπό να μυήσουν τους αυτόχθονες 
μαύρους πληθυσμούς στα χριστιανικά ήθη και έθιμα.

Στον διάδρομο, με κοντοκουρεμένα μαλλιά και μεσογειακά χαρακτηριστικά, 
καθόταν η Μαρία, ίσως ο πατέρας της ήταν δημιουργός κάποιας επώνυμης 
αλυσίδας εστιατορίων παραγωγής πίτσας που μεγαλούργησε εφαρμόζοντας 
την επιτυχημένη συνταγή της Ναπολιτάνας γιαγιάς του, ίσως ήταν ιδιοκτήτης 
κάποιας σειράς από υπαίθριες καντίνες που πουλάνε hot dog με μουστάρδα 
σε επίλεκτα σημεία της πόλης, ίσως ήταν ιδιοκτήτης κάποιας αλυσίδας 
φούρνων. Ποιος ξέρει;

Τα νεαρά κορίτσια συζητάγανε δυνατά και χαχανίζανε παρά τις αναταράξεις 
στο αεροπλάνο. Το θέμα της συζήτησης ήταν το ανδρικό φύλλο. Είχαν πάρει 
ένα φτυάρι και θάβανε όλους τους άνδρες που είχαν βρεθεί στο διάβα τους, 
πολλοί από τους οποίους θα συμμετείχαν στο πάρτι που πηγαίνανε στο 
Durban. Ο Jonathen έχει ωραία μάτια αλλά είναι πολύ κοντός. Ο πατέρας 
του έχει μεγάλη πισίνα, αλλά ο ίδιος δεν ξέρει να κολυμπάει όπως οι άλλοι. 
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Durban, στα ζεστά νερά του Ινδικού ωκεανού

Το Durban είναι μια πόλη-λιμάνι πέντε εκατομμυρίων κατοίκων στον Ιν-
δικό ωκεανό. Όταν ο Vasco da Gama αντίκρισε για πρώτη φορά από το 
πλοίο του τον καταπράσινο κόλπο με τις χρυσαφένιες αμμουδιές, ήταν η 
ημέρα των Χριστουγέννων. Ονόμασε την περιοχή Rio Natal, χριστουγεν-
νιάτικο ποτάμι. Από τότε ολόκληρη η ενδοχώρα πίσω από τον όμορφο 
αυτό κόλπο, που φιλοξενούσε δαιδαλώδη ποτάμια, άγρια ζώα, ατέλειωτα 
δάση και την περιώνυμη φυλή των ιθαγενών Ζουλού, εμφανιζόταν στους 
ευρωπαϊκούς χάρτες με την λέξη Natal.

Σήμερα τα δάση στις ακτές τα έχουν αντικαταστήσει τεράστιες φυτείες 
ζαχαροκάλαμου. Η λέξη Natal αντικαταστάθηκε από την λέξη Durban, το 
όνομα κάποιου εγγλέζου κυβερνήτη της περιοχής, και το χριστουγεννιάτι-
κο ποτάμι έγινε το μεγαλύτερο πολυφυλετικό λιμάνι της Νοτίου Αφρικής, 
όπου καρχαρίες και εμπορικά πλοία διασταυρώνονται στη θάλασσα και 
ένα μωσαϊκό ανθρώπινων φυλών που ζουν η μία δίπλα στην άλλη και 
αντιμάχονται κατά καιρούς κάτω από τον νοτιοαφρικανικό ουρανό.

Εδώ στο Durban αισθάνεται κανείς στον αέρα την ιστορία των φυλετι-
κών διακρίσεων που ταλάνισε την Νότια Αφρική τις τελευταίες δεκαετί-
ες. Άσπροι, μαύροι, Ινδοί και άλλοι συμβιώνουν σε ξεχωριστές παραλίες 
μπροστά στα πελώρια κύματα του Ινδικού ωκεανού. 

Οι Ινδοί στο Durban μεταφέρθηκαν από την Ασία κατά χιλιάδες με πεντα-
ετείς συμβάσεις εργασίας στις φυτείες ζαχαροκάλαμου της περιοχής με 
εντολή των αποικιοκρατικών δυνάμεων της εποχής. Οι περισσότεροι δεν 
επέστρεψαν ποτέ στην Ινδία, εμπλουτίζοντας την ανθρώπινη βιοποικιλό-
τητα της Νότιας Αφρικής. 
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Οι Ζουλού, αυτοί οι ατίθασοι πολεμιστές που με αρχηγό τη στρατιωτική 
αυθεντία βασιλιά τους Shaka πολέμησαν λυσσαλέα με επιτυχία για εξήντα 
ολόκληρα χρόνια τον αγγλικό αποικιακό στρατό, σήμερα σερβίρουν πρω-
ινό ως εργαζόμενοι στα εκατοντάδες ξενοδοχεία που στέκονται μπροστά 
από τις ηλιόλουστες χρυσαφένιες αμμουδιές του Durban. 

Οι λευκοί κάτοικοι του Durban, οι Άγγλοι, οι Ολλανδοί  κάνουν σέρφινγκ 
με κομμένη την ανάσα στα πελώρια κύματα του Ινδικού Ωκεανού, ελπί-
ζοντας ότι θα συνεχίσουν να ζουν ειρηνικά στην μοναδική πατρίδα που 
γνώρισαν από παιδιά, στη Νότιο Αφρική, μια πατρίδα που οι πρόγονοί 
τους με ιδρώτα και αίμα κατάφεραν να εξελίξουν στο πιο ισχυρό και 
σύγχρονο κράτος σε ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο.

Είχα επιλέξει για τη διαμονή μου στο Durban ένα ξενοδοχείο της αλυσί-
δας Proteα ονόματι Edward. To ξενοδοχείο είχε μαρμάρινα δάπεδα, φλύ-
αρους πολυέλαιους εντυπωσιασμού, χώρους συγκέντρωσης κοινωνικών 
ομάδων και πολιτικών κομμάτων, αίθουσες για γάμους με πολυώροφες 
τούρτες, ρεσεψιόν με τα ρολόγια να δείχνουν τις διαφορετικές ώρες στις 
οικονομικές πρωτεύουσες του κόσμου, δερμάτινους καναπέδες μεγάλου 
μεγέθους στις αίθουσες υποδοχής για να κάθονται αναπαυτικά πελάτες 
όλων των σωματικών διαστάσεων, spa, roof garden, πισίνα στον τελευταίο 
όροφο, τριπλά ασανσέρ να ανεβοκατεβαίνεις και μεγάλες τζαμαρίες για 
να βλέπεις τον έξω κόσμο.
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Συνήθως δεν μου αρέσουν τα μεγάλα ξενοδοχεία πολυτελείας. Ίσως γιατί 
δεν μου αρέσει ο πολύς κόσμος, ίσως γιατί οι καθώς πρέπει επισημότη-
τες προκαλούν τις καλλιτεχνικές και κοινωνικές μου ανησυχίες. Γεγονός 
πάντως είναι ότι η χαλαρή ανέμελη ταξιδιωτική μου διάθεση απειλούνταν 
από την περιρρέουσα επιχειρηματική ατμόσφαιρα σε ένα ξενοδοχείο σαν 
αυτά και συνήθως σε τέτοιες περιστάσεις θέλω να φύγω τρέχοντας. 

Το ξενοδοχείο Edward δεν ήταν όμως σαν τα άλλα επώνυμα ξενοδοχεία 
της κατηγορίας αυτής γιατί έχει ζήσει ιστορικές στιγμές. Βρίσκεται πάνω 
στον ωκεανό, στο Golden Mile, μια αναπνοή από την Maritime Parade, 
αυτό το χώρο σύμβολο ευμάρειας της Νότιας Αφρικής την εποχή του 
apartheid.

Παρελάσεις, γιορτές, μαζορέτες, μουσικές μπάντες περνούσαν χρόνια 
τώρα μπροστά από το ξενοδοχείο αυτό. Μια σειρά από πισίνες τοπο-
θετημένες σαν μια αλυσίδα από συνεχόμενα δάκρυα παράλληλα στην 
ακτογραμμή του ωκεανού έδιναν στον χώρο των ιστορικών αυτών συ-
γκεντρώσεων αναψυχής ένα ιδιαίτερο στίγμα. Έβαζες το μαγιό σου και 
με λίγα απλωτά βήματα πλησίαζες την παραλία με τα τεράστια κύμα-
τα, όπου σιδερένια δίχτυα σε προστάτευαν από τους περιπλανώμενους 
στον ωκεανό καρχαρίες και ωραία γλυπτά στην αμμουδιά με ανθρώπι-
νες αναπαραστάσεις φτιαγμένες από τους κόκκους της λεπτή άμμου σού 
κρατούσανε παρέα. Η παραλιακή αυτή ζώνη, που ήταν κάποτε σύμβολο 
της ευημερίας των λευκών κατοίκων, σήμερα είναι ο αγαπημένος χώρος 
αναψυχής του νέγρικου πληθυσμού της πόλης. Εκεί, στις παράλληλες 
στον ωκεανό πισίνες σήμερα μαθαίνουνε να κολυμπάνε στα ρηχά νερά 
τους τα παιδιά της ανερχόμενης μαύρης αστικής τάξης του Durban. 
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Golden Mile, πισίνες πολυτελείας για μαυράκια 

Όταν ταξιδεύω μόνος σε εν δυνάμει επικίνδυνες πόλεις, συνήθως παίρνω 
για συνοδεία έναν αποκλειστικό συνοδό για όλη την ημέρα από τις εννέα 
το πρωί μέχρι τις δέκα το βράδυ. Ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας 
της πόλης ο συνοδός αυτός μπορεί να είναι από ένας απλός υπάλληλος 
τουριστικού γραφείου, μία θηλυκή ύπαρξη με ευγενικό χαμόγελο, ένας 
διανοούμενος γνώστης αρχαιολογικών χώρων ή ένας σωματοφύλακας με 
διακριτή μυϊκή μάζα. Στο Durban προσέλαβα για τη μοναδική μέρα που 
είχα στη διάθεσή μου έναν ινδό ταξιτζή. 

Ξεκινήσαμε την περιήγηση του Golden Mile με τα πόδια. Στο λαιμό μου ήταν 
κρεμασμένη η φωτογραφική μου μηχανή. Περπατήσαμε στη Maritime Parade 
ανάμεσα σε κέντρα αναψυχής, μαγαζιά με ξύλινα αγαλματάκια αφρικάνικης 
τέχνης, υπαίθρια αμφιθέατρα, διακοσμημένα οριεντάλ τρίκυκλα ποδήλατα 
ταξί, τα λεγόμενα rickshaws. Διασχίσαμε τον πεζόδρομο των παρελάσεων 
και περάσαμε απέναντι στις επώνυμες και παράλληλες στον ωκεανό 
πισίνες-δάκρυα. Οι πισίνες αυτές ήταν γεμάτες με εκατοντάδες μαυράκια 
που κυνηγιόντουσαν, παίζανε και μαθαίνανε να επιπλέουν ανάμεσα σε 
σιντριβάνια, νησίδες και διάφορες άλλες κτιστές επιφανειακές κατασκευές. 
Το θέαμα με τις μαύρες επιδερμίδες να παίζουν παιχνίδια με το φως στα 
γαλανά νερά ήταν εντυπωσιακό.

Ανέβηκα σε μια γέφυρα ανάμεσα σε δύο πισίνες-δάκρυα και από εκεί 
φωτογράφιζα το έγχρωμο παιδικό πλήθος να διασκεδάζει. Ξαφνικά 
ένιωσα δύο άνδρες πίσω μου να με σπρώχνουν φωνάζοντας δυνατά. «Πώς 
τολμάς να φωτογραφίζεις τα παιδιά μας;» Πριν καλά καλά καταλάβω τι 
συμβαίνει, ένα απειλητικό μαύρο πλήθος είχε μαζευτεί γύρω μου. Με τις 
πρώτες επιθετικές σε βάρος μου κινήσεις το αγαπημένο μου καπέλο έπεσε 
στο πάτωμα.
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Άρχισα να φωνάζω “Greek tourist, hotel Edward” και να δείχνω το ξενο-
δοχείο στο βάθος, αλλά οι φωνές μου δεν έδειχναν να πείθουν κανέναν. 
Σκέφτηκα προς στιγμή να βουτήξω στην πισίνα-δάκρυ, γιατί είχα ακούσει 
ότι οι περισσότεροι ενήλικες μαύροι δεν ήξεραν να κολυμπάνε, αλλά έβλε-
πα ότι τα νερά ήταν πολύ ρηχά και σίγουρα όλοι οι μαύροι πατεράδες θα 
με ακολουθούσαν περπατώντας μέσα στην πισίνα ανάμεσα στα παιδιά.

Προσπαθούσα λοιπόν να αποφύγω τους προπηλακισμούς χωρίς να 
προκαλώ, σκυμμένος, με το αριστερό χέρι διπλωμένο να περικυκλώνει το 
μέτωπο και το δεξί χέρι ελεύθερο σε ετοιμότητα για να αποφύγω κανένα 
χτύπημα κάτω από τη μέση όταν ξαφνικά ορμάει ανάμεσα στο πλήθος 
ο Ινδός σωματοφύλακας ταξιτζής, που εκείνη την ώρα είχε πάει στο πε-
ρίπτερο να αγοράσει τσιγάρα, φωνάζοντας κάτι ακαταλαβίστικές λέξεις 
στη γλώσσα των Ζουλού.

Η επέμβασή του με έσωσε. Με τον σωματοφύλακα μπροστά να ανοίγει 
διάδρομο στον κόσμο και εμένα από πίσω με κατεβασμένα τα αυτιά σαν 
σκυλάκι που έκανε ζαβολιά και μετάνιωσε, καταφέραμε να απομακρυν-
θούμε από το εξαγριωμένο πλήθος. Προχωρήσαμε προς την αμμουδιά 
και περπατώντας παράλληλα στα αφρισμένα κύματα ανεβήκαμε σε ένα 
Pier -αυτές τις προβλήτες πάνω σε πασσάλους που έχουν κατασκευάσει 
οι άνθρωποι στις ακτές των ωκεανών και επιτρέπουν στους πεζούς να 
περπατάνε πάνω τους και στα κύματα του ωκεανού να κυκλοφορούν 
ανενόχλητα κάτω τους. 

Έφτασα στην άκρη της τεράστιας αυτής σε μήκος και σε ύψος εξέδρας 
στον ωκεανό και κάθισα δίπλα σε έναν ψαρά που κρατούσε ένα υπερμο-
ντέρνο καλάμι στο χέρι. Ο ινδός σωματοφύλακας ερχόταν σε απόσταση 
πίσω μου αγναντεύοντας το πέλαγος. Είχα ακόμη την ανησυχία μήπως 
καμιά ομάδα θερμόαιμοι από το πλήθος που δεν χώνευαν τους λευκούς 
μάς παρακολουθούσε και μου έστηνε κανένα καρτέρι.
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Ευτυχώς στο pier εκείνη την πρωινή ώρα κυκλοφορούσε λίγος κόσμος, 
μόνο μερικοί ψαράδες ήταν ακροβολισμένοι στις άκρες και ένα ερωτευμένο 
ζευγαράκι μαύροι πιασμένοι χέρι χέρι περπατούσε μόνο του στη μέση της 
άδειας εξέδρας. 

Είκοσι λεπτά κάθισα παρέα στον ψαρά με το εντυπωσιακό καλάμι για να 
συνέλθω. Του έφερα γούρι και ανέβασε τρία μετρίου μεγέθους ψαράκια 
όσο ήμουνα δίπλα του. Απορούσα πώς μέσα σε αυτά τα αφρισμένα 
κύματα προλάβαιναν τα ψάρια να δουν και να τσιμπήσουν το δόλωμα. 

Φωτογράφισα αναμνηστικά τον ινδό σωτήρα μου πάνω στο pier με φόντο 
τα ξενοδοχεία του Golden Mile και εκατοντάδες μαύρα κορμιά να παίζουν 
στην αμμουδιά με τα κύματα του ωκεανού. Επιστρέψαμε στη στεριά και με 
το ταξί πλέον συνεχίσαμε την περιήγηση του Durban. Μετά το παρά λίγο 
λιντσάρισμα, ένιωθα ασφαλής στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Περάσαμε 
από το τουριστικό κέντρο της πόλης, τον ιστορικό σταθμό του τρένου 
όπου μπροστά του στέκεται το άγαλμα του Μαχάτμα Γκάντι. Το άγαλμα 
τοποθετήθηκε εκεί προς τιμή του νεαρού ακτιβιστή δικηγόρου Μαχάτμα 
που αγόρασε στον σταθμό αυτόν το 1893 ένα εισιτήριο για να πάει στο 
δικαστήριο του Johannesburg να υπερασπιστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα 
της ινδικής κοινότητας της Νότιας Αφρικής.

Συνεχίσαμε προς την ανοικτή αγορά Victoria Street Market και το αυτοκίνητο 
πλημμύρισαν ανατολίτικες μυρουδιές από κάθε είδους μπαχαρικά που 
παράγει η ινδική χερσόνησος. Απέναντι από την αγορά στεκόταν το Juma 
Musjid Mosque, το μεγαλύτερο, λένε, τζαμί της Αφρικής, που στέκεται 
εκεί μόνο του, τόσο μακριά από τη Μέκκα, στο νότιο άκρο της μαύρης 
Αφρικής. Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα επισκεφτήκαμε έναν άλλο ινδικό ναό 
των απανταχού Κρίσνα, ένα καταγεγραμμένο τουριστικό αξιοθέατο που 
λέγεται Temple of Understanding, και με μοντέρνο σχεδιασμό προσπαθεί να 
εντυπωσιάσει αλλά χωρίς ιδιαίτερες αξιώσεις. 
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Γευματίζοντας με τους καρχαρίες

Το ταξί διέσχισε τις λαϊκές συνοικίες της πόλης χωρίς να έχω καμία δι-
άθεση να κατέβω για άλλες περιπέτειες και βγήκαμε έξω από την πόλη 
στην εξοχή με κατεύθυνση προς βορρά. Σε είκοσι περίπου χιλιόμετρα στα-
ματήσαμε για φαΐ σε ένα εστιατόριο στην πλαγιά ενός λόφου με θέα στην 
καταπράσινη ενδοχώρα. Ήθελα να δω την Shakaland, την πατρίδα των 
Ζουλού, τον χώρο εκείνο που οι ξυπόλητοι ιθαγενείς με τα κοντά δόρατα 
και τα δηλητηριασμένα βέλη αντιστάθηκαν με επιτυχία στον πάνοπλο 
αγγλικό αποικιακό στρατό για εξήντα ολόκληρα χρόνια.

Το απόγευμα μετά τον καφέ, ο σωτήρας ταξιτζής μου με γύρισε πίσω 
στο Durban και με άφησε σε μια παραλιακή τουριστική ζώνη, στο UShaka 
Marine World. Χαιρέτησα εγκάρδια τον σωτήρα μου και του έδωσα συμ-
βολικά εκατό δολάρια δώρο που με γλίτωσε από έναν πιθανό σοβαρό 
τραυματισμό.

Το UShaka Marine World είναι ένας προστατευμένος παραθαλάσσιος χώ-
ρος αναψυχής. Στον χώρο του υπάρχει ένα φημισμένο aquarium και ένα 
δελφινάριο από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Σε μία από τις προκυμαίες 
στεκόταν πλαγιοδεμένο ένα μεγάλο σκουριασμένο τάνκερ. Το παροπλι-
σμένο πλοίο με το όνομα Phantom ship είχε διασκευαστεί για να λειτουργεί 
ως ένα μεγάλο εστιατόριο. Η κουβέρτα του ήταν γεμάτη καρέκλες και 
τραπέζια που ήταν στρωμένα με τραπεζομάντηλα, μαχαιροπήρουνα και 
μεγάλα ποτήρια. Κοντά στην κουπαστή ήταν τοποθετημένα πολλά βα-
ρέλια με draft μπίρα. Πλεκτά σχοινιά και άλλα αντικείμενα διακόσμησης 
ήθελαν να δώσουν στην κουβέρτα του τάνκερ μια αίσθηση από την εποχή 
των πειρατών. Στο εσωτερικό του πλοίου οι δεξαμενές πετρελαίου είχαν 
μετατραπεί σε ένα ενυδρείο που κολυμπούσαν μικροί και μεγάλοι καρχα-
ρίες, θαλάσσιες χελώνες και άλλα πολύχρωμα ψάρια.
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Τελικά η κοπέλα μού έκανε τη χάρη και ένας ψαρομάλλης ευγενικός 
μέχρι παρεξηγήσεως κύριος με συνόδευσε σε ένα τραπέζι στο πάνω 
επίπεδο της αίθουσας του Cargo hold σε απόσταση δώδεκα περίπου 
τραπεζιών από τη βιτρίνα με τους καρχαρίες. Η θέση δεν μου άρεσε. 
Φώναξα το ευγενικό γκαρσόνι και του εξήγησα ότι από τη θέση που με 
έβαλε σε λίγο, όταν έρθει ο κόσμος, θα έβλεπα πρώτα τις περιποιημένες 
κομμώσεις είκοσι περίπου κυριών πριν το βλέμμα μου ατενίσει τα σαγό-
νια κάποιου από τους περιφερόμενους καρχαρίες και τον παρακάλεσα 
να με μεταφέρει σε ένα από τα μπροστινά τραπέζια. 

Το ευγενικό γκέι γκαρσόνι εκτίμησε το γεμάτο υπονοούμενα χιούμορ 
μου και με μετέφερε σε ένα τραπέζι μπροστά από την τζαμαρία του 
aquarium. Παρήγγειλα ένα φιλέτο μοσχαρίσιο και όχι ψάρι σε μια χειρο-
νομία σεβασμού προς τα ψάρια που κολυμπούσαν πίσω από το τζά-
μι. Ένας μεγάλος καρχαρίας έκοβε βόλτες στις γεμάτες νερό δεξαμενές 
του δεξαμενόπλοιου και ξαναερχόταν τακτικά στο τζάμι μπροστά στο 
τραπέζι μου σαν να με είχε συμπαθήσει. Άνοιγε το στόμα του και μου 
έδειχνε τα δόντια του κάθε φορά που περνούσε. Ήταν στιγμές σου-
ρεάλ, εγώ να προσπαθώ να καταπιώ κομματάκια από το μοσχαρίσιο 
φιλέτο μπροστά στα ανατριχιαστικά σαγόνια ενός καρχαρία, μόνος σε 
ένα εστιατόριο με δεκάδες άδεια τραπέζια τριγύρω και ένα γκαρσόνι 
ντυμένο στα άσπρα με γαλάζιο παπιγιόν να με σερβίρει άσπρο κρασί. 

Έφυγα από το δεξαμενόπλοιο-εστιατόριο, περπάτησα παραλιακά αρ-
κετή ώρα για να χωνέψω το φιλέτο και το σκηνικό που έζησα και 
πήρα ένα ταξί για το Edward Hotel. Με το γεύμα αυτό μπροστά στα 
σαγόνια του καρχαρία ολοκληρώθηκε το τριήμερο ταξίδι μου στην Νότιο 
Αφρική. Το πρωί θα πετούσα για τη Ναμίμπια με ενδιάμεσο σταθμό το 
Johannesburg. 

Γύρω από το aquarium αυτό με τις μεγάλες τζαμαρίες είχε δημιουργηθεί 
ένας ακόμη εσωτερικός χώρος εστιατορίου με το όνομα Cargo Hold. Εδώ 
έτρωγες το φαΐ σου παρατηρώντας πίσω από τα τζάμια τους καρχα-
ρίες με το λοξό στόμα να κυκλοφορούν κυκλικά στην υδάτινη φυλακή 
τους. Κατέβηκα τις σκάλες αποφασισμένος να γευματίσω στο ιδιαίτερο 
αυτό εστιατόριο. 

Μία κοπέλα στην υποδοχή με ρώτησε αν έχω reservation. Το αίμα μου 
ανέβηκε αμέσως στο κεφάλι μου και το πρόσωπό μου κοκκίνισε. Όταν 
ακούω τη λέξη reservation, τα νεύρα μου σπάνε και μου ανεβαίνει η 
πίεση. Έχω συνηθίσει σε όλη μου τη ζωή στα ελληνικά νησιά να τρώω 
σε μικρές ταβέρνες, να διαλέγω ένα τραπέζι εκεί που μου αρέσει, να 
παίρνω μόνος μου μια καρέκλα και να την τοποθετώ εκεί που θέλω, να 
κάθομαι με την παρέα μου και να περιμένω το γκαρσόνι να έρθει για 
παραγγελία.

Η ιδέα ότι κάποιος θα με συνοδεύσει και θα μου υποδείξει με ύφος 
ευγενικού καρδινάλιου σε ποιο τραπέζι και σε ποια καρέκλα θα κά-
τσω με κάνει έξαλλο. Aς είναι το πιο περιώνυμο εστιατόριο, ας είναι ο 
καλύτερος master chef του κόσμου που ετοιμάζει το πιάτο, ας είναι το 
πιο σημαντικό επαγγελματικό ραντεβού, προτιμώ να φάω ένα σουβλάκι 
όρθιος στον δρόμο παρά να υποστώ αυτή τη reservation δοκιμασία. 

Και όμως, στο Durban για αυτό το ιδιότυπο εστιατόριο aquarium έκανα 
μια εξαίρεση και αντί να γυρίσω την πλάτη μου στο άκουσμα της λέξης 
reservation άρχισα να παρακαλάω την κοπέλα στην υποδοχή να μου 
βρει ένα τραπέζι. Της εξήγησα ότι ήμουνα μόνος, της υποσχέθηκα ότι θα 
φάω γρήγορα και θα φύγω πριν έρθουν οι άλλοι πελάτες. 
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Guten Tag Ναμίμπια

Ήταν πέντε μέρες πριν από τον προγραμματισμένο αφρικάνικο γάμο 
της Παπαλένης όταν προσγειώθηκα στην πρωτεύουσα της Ναμίμπια 
Windhoek. Το μικρό αεροδρόμιο ήταν προσεγμένο, σύγχρονο, γεμάτο αν-
θρωπιά. Όλοι οι εργαζόμενοι δούλευαν με ηρεμία και άνεση, χωρίς να δι-
ακρίνεις καμία προδιάθεση υστερίας όπως συχνά συμβαίνει στην Ελλάδα. 
Έτρεξα αμέσως να νοικιάσω ένα αυτοκίνητο με τον φόβο ότι δεν θα εύρι-
σκα λόγω των επικείμενων εορτών των Χριστουγέννων. Δύο μαύρες κο-
πελίτσες με πειστικά χαμόγελα, που έμαθα ότι εργάζονταν για διακόσια 
ευρώ τον μήνα, με βοήθησαν με όλες τις διατυπώσεις σε χρόνο ρεκόρ. Σε 
λίγο βρισκόμουνα στον δρόμο με ένα μικρό λευκό Toyota Yaris και έπρεπε 
να προσέχω να οδηγώ σαν Άγγλος στην αριστερή μεριά του δρόμου. 

Ο δρόμος από το αεροδρόμιο στο κέντρο της πόλης ήταν υπέροχος. Το 
κεντρικό διάζωμα ήταν φυτεμένο με πολύχρωμα λουλούδια. Τις άκρες του 
δρόμου οριοθετούσαν συνεχόμενες κίτρινες γραμμές και όμορφα παρτέ-
ρια από πράσινα χαμηλά φυτά. Εμπορικές δραστηριότητες, καταστήματα 
και διαφημίσεις δεν υπήρχαν πουθενά. Οδηγούσα για είκοσι λεπτά σε αυ-
τόν τον ωραίο δρόμο εισόδου στην πόλη νιώθοντας μια ευεξία που μόνο 
η ομορφιά γύρω μπορεί να σου γεμίσει την ψυχή.

Κάθε φορά που βλέπω ωραίες νοικοκυρεμένες πόλεις και χωριά σε μια 
ξένη χώρα, ζηλεύω. Κάθε φορά που βλέπω ωραίους δρόμους και την 
ομορφιά του τοπίου γύρω τους να προστατεύεται και να αναδεικνύεται 
σε μία ξένη χώρα, ζηλεύω, στεναχωριέμαι και θυμώνω. Με πιάνει ένα πα-
ράπονο «γιατί αυτοί μπορούνε και όχι εμείς;». Έτσι και εδώ στη Ναμίμπια 
ζήλεψα αυτό τον ωραίο δρόμο εισόδου στην πρωτεύουσα Windhoek και 
ντράπηκα συγκρίνοντας τον δικό μας άσχημο δρόμο εισόδου στην Αθήνα 
από τη Βάρη και τα νότια προάστια. 
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Λίγα χρόνια αργότερα, το 1904, οι Γερμανοί κατακτητές επέλεξαν το 
Windhoek για έδρα των στρατιωτικών τους δυνάμεων και έχτισαν εκεί 
τα πρώτα γερμανικά οχυρά στη νέα τους αποικία στη νοτιοανατολική 
Αφρική. 

Στην περιοχή γύρω από το ιστορικό κέντρο ζούνε σήμερα στην πλειοψη-
φία τους οι λευκοί κάτοικοι, οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί Boers, οι Εγγλέζοι 
και άλλοι. Τα σπίτια τους είναι προσεγμένα και οι δρόμοι έχουν όμορφα 
δενδροφυτεμένα πεζοδρόμια. 

Ο κεντρικός δρόμος,  η παλιά Kaiser strasse, μετά την ανεξαρτησία της 
χώρας έχει μετονομαστεί σε Ιndependence avenue. Εκεί βρίσκονται με-
ρικά σύγχρονα εμπορικά κέντρα και μοντέρνα κτίρια γραφείων Τελικά, 
διασχίζοντας την πόλη και περνώντας ανάμεσα σε εκκλησίες και πα-
ραδοσιακά γερμανικά σπίτια, έφθασα στο Fuerstenhof, ένα συμπαθητικό 
τριώροφο ξενοδοχείο στις παρυφές της πόλης.

Τηλεφώνησα αμέσως στην Παπαλένη. Η φωνή της από την άλλη μεριά 
του τηλεφώνου ήταν γεμάτη έκπληξη. Δεν το περίμενε ότι τελικά θα τα 
κατάφερνα να έρθω στον γάμο της. Όταν άκουσε ότι το πρωί ξεκινάω 
με ένα νοικιασμένο αυτοκίνητο από το Windhoek για το χωριό της, την 
Ongadiva, με παρακάλεσε να πάρω μαζί μου τον κουνιάδο της, τον Μο-
χάμεντ, που ερχόταν και αυτός στον γάμο. Δέχθηκα με χαρά υπό τον 
όρο να ξεκινήσουμε νωρίς το πρωί. 

Πάντα απορούσα πώς πενήντα χιλιάδες συνάδελφοι διπλωματούχοι μη-
χανικοί στη χώρα μας το έτος 2000 επιτρέψαμε με fast track διαδικασίες 
να χτιστούν σχεδόν σε επαφή με μια λεωφόρο από το νέο αεροδρόμιο 
προς το κέντρο της πόλης κάθε λογής ετερόκλητης ασχήμιας επαγγελματι-
κά κτίρια χωρίς ουσιαστικό χωροταξικό σχεδιασμό, χωρίς προδιαγραφές 
οδικής ασφάλειας, καταστρέφοντας μία μέχρι χθες όμορφη εκτός σχεδίου 
περιοχή.

Ούτε έναν παράλληλο παράδρομο στη λεωφόρο αυτή για την ασφαλή 
είσοδο-έξοδο στα νέα εμπορικά κτίρια δεν κατάφεραν να σχεδιάσουν οι 
επιδοτούμενοι για τα έργα από την ΕΕ μηχανικοί μας. Ούτε μια σειρά δεν-
δράκια δεν κατάφεραν να φυτέψουν εκατέρωθεν του δρόμου αυτού για 
να κρύψουν τη νεοελληνική οικιστική αναρχία και ασχήμια που βλέπει ο 
νεοεισερχόμενος επισκέπτης στην Αθήνα. Μήπως πρέπει επειγόντως να 
αναθέσουμε την προστασία του ελληνικού τοπίου και τη χωροταξική ορ-
γάνωση του ελληνικού χώρου σε τίποτα μαύρους διπλωματούχους μηχα-
νικούς από τη Ναμίμπια; Μήπως; 

Εκνευρισμένος από τις σκέψεις αυτές, σταμάτησα στο πρώτο κόκκινο φα-
νάρι στις παρυφές της πόλης. Μία μαύρη μητέρα πέρασε τη φρεσκοβαμμέ-
νη διάβαση κρατώντας από το χέρι το μικρό παιδί της, που ήταν ντυμένο 
με μια μπλε καθαρή στολή. Μάλλον είχε πάει να το πάρει από το σχολείο. 

Το Windhoek είναι μια μικρή πρωτεύουσα των 300.000 κατοίκων. Καθώς 
πλησιάζεις από το αεροδρόμιο, ανεβαίνεις στην κορυφή ενός λόφου και 
κατηφορίζεις προς την πόλη. Η πόλη χτίστηκε σε έναν κάμπο γύρω από 
δώδεκα πηγές νερού. Ο νοτιοαφρικανός οπλαρχηγός John Afrikaner επέλεξε 
την τοποθεσία για ορμητήριο των στρατιωτών του, που είχαν αποκλειστι-
κό έργο να κλέβουν κοπάδια αγελάδες των χωρικών Herero στον βορρά. 
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Οδηγώντας προς βορρά με παρέα τον Μοχάμεντ

Ο Μοχάμεντ με περίμενε στις πέντε το πρωί με ένα μικρό τσαντάκι στον 
ώμο σε ένα κόκκινο φανάρι στο κέντρο του Windhoek. Ήταν ακόμη σκο-
τάδι. Άνοιξα την αριστερή πόρτα και μπήκε στο αυτοκίνητο πετώντας το 
μικρό τσαντάκι του στο πίσω κάθισμα. Ήταν μετρίου αναστήματος. Το 
μαύρο χρώμα του ήταν ανοιχτόχρωμο σαν σοκολάτα γάλακτος και οι 
γωνίες του προσώπου, της μύτης και των χειλιών του ήταν πανταχόθεν 
στρογγυλεμένες. Η πρώτη μου ερώτηση ήταν τι δουλειά έχει ένας Μοχά-
μεντ στη χριστιανική Ναμίμπια. Μου απάντησε ότι δεν είναι ντόπιος, είναι 
μετανάστης από το μουσουλμανικό Μάλι στα νότια της Σαχάρας και ότι 
είχε έρθει εδώ για δουλειά και παντρεύτηκε την αδελφή της Παπαλένης.

Τον ρώτησα τι δουλειά κάνει και μου είπε ότι ήταν έμπορος, για την ακρί-
βεια εμπορικός αντιπρόσωπος ατελώνιστων ειδών προς πώληση ανάμε-
σα στην Αγκόλα, τη Ναμίμπια και τη Νότια Αφρική. Του δήλωσα γελώντας 
ότι είμαι υπερήφανος που συνταξιδεύω με έναν καθώς πρέπει λαθρέμπο-
ρο και ότι θα ήθελα πληροφορίες για τους έμμεσους φόρους στις νοτιοα-
φρικάνικες αυτές χώρες. 

Σταματήσαμε σε ένα φούρνο και πήραμε ζεστό ψωμί για το ταξίδι. Είναι 
ωραία αίσθηση να οδηγείς σε πόλεις όταν ξυπνάνε. Έχεις την αίσθηση ότι 
μια νέα μέρα γεννιέται. Ο Μοχάμεντ ήταν συμπαθής. Μιλούσε αρκετά 
καλά αγγλικά, απαραίτητα για την εμπορική του δραστηριότητα, και γίνα-
με γρήγορα φίλοι. Είχε το επικοινωνιακό ταλέντο να σε βλέπει για πρώτη 
φορά στη ζωή του και να σου μιλάει σαν να σε ήξερε από το δημοτικό 
σχολείο. Εγώ από την πλευρά μου δεν είχα καμία αντίρρηση να συμμετέ-
χω σε αυτήν την ανεπιτήδευτη επίθεση οικειότητας. 
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Οφείλω εδώ να ομολογήσω ότι γενικά δεν μου αρέσει να ψωνίζω. Με κου-
ράζει η ιδέα να επιλέγω αντικείμενα. Ίσως η στάση μου αυτή να είναι ένα 
δείγμα ψυχογενούς αναποφασιστικότητας, ίσως μια μορφή εγωιστικής 
αδιαφορίας για τα ενδυματολογικά πρότυπα της εποχής μου, ίσως και το 
πιθανότερο απλή τεμπελιά.

Σε κάθε περίπτωση, σπάνια μπαίνω σε μαγαζί να αγοράσω ρούχα. Πού 
και πού κάνω εξαιρέσεις και προμηθεύομαι πολλά από τα αγαπημένα 
μου σαφάρι καπέλα γιατί τα χάνω εύκολα. Γεγονός πάντως πέραν κάθε 
αμφισβήτησης είναι ότι είμαι κακός καταναλωτής και πηγαίνω απρόθυμα 
στα μαγαζιά.

Έχω επίγνωση ότι η αντικαταναλωτική αυτή συμπεριφορά μου, αν εύρισκε 
πολλούς μιμητές, θα μείωνε την παγκόσμια κατανάλωση, θα είχαν κα-
ταρρεύσει τα χρηματιστήρια στον κόσμο όλο, η παγκόσμια οικονομία θα 
ψυχορραγούσε και ίσως ήμουνα υπεύθυνος για την πρόκληση οικονομικής 
κρίσης τέτοιου μεγέθους που θα οδηγούσε ολόκληρα κράτη στην οικονο-
μική εσωστρέφεια και θα δημιουργούσε τις προϋποθέσεις να ξεσπάσει ο 
τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. 

Αυτή η τελευταία σκέψη με τρόμαξε. Έντρομος και με συναίσθηση κοινω-
νικής ευθύνης, παραμέρισα τις καταναλωτικές μου αναστολές, μπήκα σε 
ένα μαγαζί ρούχων και αγόρασα αποφασιστικά δύο γραβάτες αντί μία. 
Η μία γραβάτα ήταν με κίτρινα σχέδια σε βυσσινί γυαλιστερό φόντο και 
η άλλη με καφέ καρουδάκια σε ώχρα πλεκτό υφασμάτινο φόντο. Ποιος 
ξέρει, μπορεί μία από τις δύο γραβάτες να λερωθεί από κάποια ανεξίτηλη 
σταγόνα κόκκινο κρασί, δικαιολογήθηκα. 

Έτσι, βρέθηκα πάλι στο τιμόνι του αυτοκινήτου με τη συνείδηση μου ήσυχη 
ότι δεν είμαι κοινωνικά απροσάρμοστος και ότι συνέβαλα με τη σπάταλη 
συμπεριφορά μου στην οικονομική ανάπτυξη, δημιουργώντας μια νέα θέση 
εργασίας κάπου στον πλανήτη Γη.

Okahandia
Επιλέγοντας γραβάτα

Σε λίγες ώρες ο Μοχάμεντ και εγώ φθάσαμε στην Okahandia, στην πόλη 
που όλοι οι οδηγοί που κατευθύνονται στον Ατλαντικό Ωκεανό, στο 
Schwakopmund και στο Wallis Bay, εγκαταλείπουν την εθνική οδό στρίβοντας 
το τιμόνι προς τη δύση. Εμείς σταματήσαμε στην πόλη αυτή για καφέ. Ο κε-
ντρικός δρόμος της Okahandia θύμιζε ταινία του Φαρ Ουέστ. Όλα έδειχναν 
ότι οι λευκοί ραντσέρηδες από τις γύρω φάρμες έρχονταν στην πόλη να 
αγοράσουν ουίσκι και να κάνουν τις προμήθειες του μήνα. Μόνο το άλογό 
τους δεν ήταν πια εκεί, σαν κάποιος να το είχε κλέψει και στη θέση του είχε 
παρκάρει κάποιο αυτοκίνητο. 

Τα κτίρια των καταστημάτων ήταν κατασκευές των αρχών του αποικιακού 
αιώνα και απείχαν από το δρόμο όσα βήματα χρειάζεται ένας οπλισμέ-
νος καουμπόη για να πλησιάσει την κοφτή allez retour πόρτα του σαλούν. 
Tρώγαμε waffles σε ένα τέτοιο σύγχρονο σαλούν όταν θυμήθηκα ότι πάω 
κουμπάρος στον γάμο χωρίς γραβάτα. Είναι αλήθεια ότι είχα προνοήσει να 
πάρω μαζί ένα άσπρο καθαρό πουκάμισο, ένα σατινέ παντελόνι και ένα 
ζευγάρι καινούργια παπούτσια για να παρουσιαστώ ως ευπαρουσίαστος 
κουμπάρος αλλά είχα ξεχάσει τη γραβάτα. 

Αρχίσαμε λοιπόν ο Μοχάμεντ και εγώ να μπαινοβγαίνουμε στα μαγαζιά σε 
αναζήτηση γραβάτας. Το δίλλημα ήταν μεγάλο. Τι είδος γραβάτας θα ταίρια-
ζε να κρέμαγε στον λαιμό του ένα λευκό πρόσωπο στον γάμο της Παπα-
λένης; Γραβάτα με σχέδια; Γραβάτα με ρίγες, γραβάτα μονόχρωμη, γραβάτα 
πολύχρωμη; Τι ήταν πάλι αυτό; Πώς τα κατάφερα αλήθεια να ασχολούμαι 
με το ύφος και το χρώμα μιας γραβάτας σε ένα ταξίδι στην Αφρική; 
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Πλησιάζω κοντά στο αστυνομικό μπλόκο και προτάσσω το καφέ ευρω-
παϊκό διαβατήριό μου σε κάποιον από τους αστυνομικούς που έδειχνε 
να είναι ο αρχηγός της ομάδας. Ο μαύρος αστυνομικός το παίρνει, το 
περιεργάζεται εξωτερικά και δείχνει έκπληκτος με τα ελληνικά γράμματα 
που έβλεπε στο εξώφυλλο: Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελληνική Δημοκρατία, Δια-
βατήριο. Είναι προφανές ότι δεν ήξερε να διαβάζει ελληνικά. 

Το διαβατήριό μου περιφέρεται από τα χέρια του ενός στον άλλον αστυ-
νομικό και όλοι το κοιτούσαν με περιέργεια να καταλάβουν τι γλώσσα 
είναι αυτή με τα περίεργα γράμματα. Εγώ προσπαθούσα με νοήματα και 
λέξεις να τους εξηγήσω που βρίσκεται η Hellas, μια λέξη γραμμένη με λα-
τινικούς χαρακτήρες στην πρώτη εσωτερική σελίδα του διαβατηρίου. Φώ-
ναζα με παραστατικές χειρονομίες Europe, Greece, Mediterranean, Athens, 
Parthenon, Alexander the Great, Olympic games, Zorba the Greek, Μόνο πε-
ντοζάλη δεν χόρεψα, χωρίς όμως κανένας από του μαύρους αστυνομι-
κούς να δείχνει ότι καταλαβαίνει από πια χώρα είμαι. 

Ξαφνικά μια μαύρη αστυνομικίνα με βερμούδα σορτ και πιστόλι κρεμα-
σμένο στη ζώνη φώναξε «Εγώ ξέρω, είναι η χώρα που έδειχνε η τηλεόραση 
χθες να γίνονται διαδηλώσεις και να καίνε αυτοκίνητα και καταστήματα 
στους δρόμους». Ήταν η εποχή της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου στα 
Εξάρχεια, η Αθήνα φλεγόταν και η Ελλάδα είχε γίνει πρωτοσέλιδο στις 
διεθνείς ειδήσεις.

Το θέμα του ακαταλαβίστικου διαβατηρίου μου έληξε. Σκεπτόμουν ότι 
ούτε ένα σωστό ελληνικό διαβατήριο με κατανοητά διεθνώς γράμματα 
είμαστε ικανοί σαν χώρα να τυπώσουμε. Οι αστυνομικοί με την κουβέντα 
είχανε γίνει φίλοι και ούτε καν πλησιάσανε το αυτοκίνητο για έλεγχο, 
προς απογοήτευση του Μοχάμεντ, που περίμενε μάταια με το πορτ-μπα-
γκάζ ανοιχτό. Μας χαιρέτησαν εγκάρδια και συνεχίσαμε προς Βορρά, 
προς την πόλη Otjiwarongo στην περιοχή του οροπεδίου του Waterberg. 

Ένα αστυνομικό μπλόκο

Συνεχίσαμε τον δρόμο μας προς Βορρά. Στο αυτοκίνητο ακουγόταν μια 
ελαφριά ποπ μουσική. Ο Μοχάμεντ είχε τοποθετήσει στο ραδιοκασετό-
φωνο έναν δίσκο της ίδιας της γυναίκας του, της Βερόνικα, που ήταν 
ανερχόμενη στη Ναμίμπια ποπ τραγουδίστρια. Έξω από το αυτοκίνητο 
έβλεπα κατά διαστήματα αγελάδες και κατσίκια να βόσκουν στην εξοχή. 
Αντιλόπες, ζέβρες, ελέφαντες και λιοντάρια δεν φαίνονταν πουθενά στον 
ορίζοντα. Στις άκρες του δρόμου έβλεπες πύλες εισόδου μεγάλων ρά-
ντσων. Ήταν ράντσα λευκών εποίκων που λειτουργούσαν και σαν μικρά 
αγροτο-κυνηγό-τουριστικά καταλύματα. Μεγάλες πινακίδες καρφωμένες 
δίπλα στη πόρτα της εισόδου των ράντσων διαφήμιζαν την ξενοδοχειακή 
δυνατότητα φιλοξενίας στα αγροκτήματα αυτά. Ομολογώ ότι rent a room 
and bed and breakfast στους δρόμους της Αφρικής δεν περίμενα να συνα-
ντήσω. 

Ο καιρός ήταν καλός και είχαμε πιάσει κουβέντα με τον Μοχάμεντ και 
το φιλοσοφούσαμε όταν στη μέση του εθνικού δρόμου βλέπουμε να στέ-
κονται κάθετα και να μπλοκάρουν την εθνική οδό δύο περιπολικά της 
αστυνομίας. Μπροστά τους σε παράταξη ήταν έξι ένοπλοι αστυνομικοί.

Σταματάω το αυτοκίνητο μακριά τους σε απόσταση μονομαχίας με πι-
στόλι. Ο Μοχάμεντ βγαίνει και ανοίγει διάπλατα την πόρτα του άδειου 
πορτ-μπαγκάζ δείχνοντας ότι είναι έτοιμος για έλεγχο. Έδειχνε να το δι-
ασκεδάζει που δεν είχε τίποτα να κρύψει. Εγώ παίρνω το διαβατήριο και 
ένα τσαντάκι με όλα τα χαρτιά στο χέρι και προχωράω προς τους αστυ-
νομικούς πριν αυτοί προλάβουν να έρθουν προς εμένα. Σκέφτηκα προς 
στιγμή να πάρω μαζί τη φωτογραφική μου μηχανή αντί για το πιστόλι 
στα καουμπόικα έργα αλλά είπα καλύτερα να μην προκαλώ την τύχη μου.



77

Στο Οροπέδιο του WATERBERG

Ήταν εκεί στο οροπέδιο του Waterberg που στις 11 Αυγούστου του 1904 
δεκατέσσερις χιλιάδες Γερμανοί στρατιώτες με τα κανόνια τους και στρα-
τηγό τον Dietrich von Trotha προχώρησαν σε μια από τις μεγαλύτερες 
σφαγές του εικοστού αιώνα εξοντώνοντας εξήντα έως εκατό χιλιάδες 
μαύρους επαναστάτες της φυλής Herero που είχαν συγκεντρωθεί γύρω 
από την τελευταία πηγή νερού πριν από την έρημο Καλαχάρι για να υπε-
ρασπισθούν τα πατρογονικά τους εδάφη. 

Μετά τη γερμανική προσάρτηση της Ναμίμπια το 1897, οι Γερμανοί έποικοι 
αγόραζαν από τους ιθαγενείς τεράστια αγροκτήματα με δάνεια από τις 
γερμανικές τράπεζες. Οι φωνές ιεραπόστολων ότι έπρεπε να απαγορευ-
τούν οι αγοροπωλησίες αυτές για να μη δημιουργηθεί αργότερα κοινωνικό 
πρόβλημα στους μαύρους κατοίκους δεν εισακούστηκαν. Το 1900 στην κε-
ντρική Ναμίμπια είχαν πουληθεί σε Γερμανούς εποίκους πενήντα χιλιάδες 
τετραγωνικά χιλιόμετρα γης των Herero και άλλων φυλών. Στα χρόνια 
που ακολούθησαν, οι ιθαγενείς συνειδητοποίησαν ότι για μερικά χαρτάκια 
και χρυσές χάντρες είχαν πουλήσει τις εστίες των προγόνων τους και 
ότι δεν είχαν πλέον χώρους που τους ανήκουν να βόσκουν τα κοπάδια 
τους. Η επανάσταση ξεκίνησε. Είναι ίσως η μοναδική επανάσταση στον 
κόσμο που πωλητές εξεγείρονται κατά των αγοραστών τους. Τον χορό 
της επανάστασης έσυρε πρώτη η φυλή Herero.

Ο φόνος εκατό Γερμανών στρατιωτών και πολιτών από μαύρους επανα-
στάτες στην Okahandia, την πόλη που είχα αγοράσει τη γραβάτα, πυρο-
δότησε την εκδικητική σφαγή δεκάδων χιλιάδων Herero στο οροπέδιο του 
Waterberg και την επέκταση της γερμανικής στρατιωτικής κατοχής στη 
νοτιοανατολική Αφρική. 
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Ο αρχηγός των επαναστατών Σαμουέλ Μαρακάνο με μερικές εκατοντά-
δες επαναστάτες κατάφερε να διαφύγει στην τότε υπό αγγλική κατοχή 
γειτονική Botswana. Σήμερα ολόκληρο αυτό το ιστορικό πεδίο μάχης έχει 
χαρακτηρισθεί εθνικό πάρκο και φιλοξενεί χιλιάδες αντιλόπες eland και 
πολλά άλλα άγρια ζώα. 

Σταματήσαμε με τον Μοχάμεντ στην αρχή αυτού του εθνικού πάρκου σε 
ένα μικρό νεκροταφείο, όπου ανάμεσα στις αντιλόπες ήταν απλωμένοι 
μπροστά μας μερικοί σταυροί με ονόματα πεσόντων στη μάχη γερμανών 
στρατιωτών. Μέσα σε αυτό το ειδυλλιακό τοπίο στην εξοχή ήταν ένα 
μακάβριο ενθύμιο από την αποτρόπαια αυτή ιστορική μάχη στο οροπέδιο 
του Waterberg.

Συνεχίσαμε βορειοανατολικά, περνώντας από την πόλη Tsoumeb. Στην 
πόλη αυτή λειτουργούσε ένα από τα μεγαλύτερα ορυχεία χαλκού στη 
Νότια Αφρική. Από την πόλη αυτή τον εικοστό αιώνα γερμανικά τρένα 
μετέφεραν χαλκό και άλλα πολύτιμα μεταλλεύματα στα αγκυροβολημένα 
γερμανικά πλοία στο λιμάνι του Lueberitz στον Ατλαντικό ωκεανό. 

Ακολουθήσαμε τον εθνικό δρόμο προς βορρά, οδηγώντας παράλληλα στα 
όρια του Etosha Park, του μεγαλύτερου εθνικού πάρκου άγριων ζώων στη 
Ναμίμπια. Σε πέντε περίπου ώρες φτάσαμε σε μία εύφορη πράσινη περι-
οχή, την Owamboland, εκεί όπου βρίσκεται το χωριό της Παπαλένης. 
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Owamboland
Μια αναπνοή από το χωριό

Η Owamboland είναι μια εύφορη λουρίδα γης στα σύνορα με την Αγκόλα 
όπου ζει και εργάζεται ο μισός πληθυσμός της Ναμίμπια. Είχα επιλέξει το 
μοναδικό σύγχρονο ξενοδοχείο στην περιοχή, το Pandu Ondangwa Hotel, για 
να μείνω τις μέρες του γάμου. Το ξενοδοχείο ήταν κοντά στο χωριό της 
Παπαλένης. Φιλοξενούσε κυρίως εμπορικούς αντιπρόσωπους στον δρόμο 
τους για τα σύνορα της Αγκόλας, μια και τουρίστες δεν υπήρχαν στην πε-
ριοχή. Είχα διακριτικά αρνηθεί τις προτάσεις της Παπαλένης για φιλοξενία 
στο χωριό κυρίως για λόγους προληπτικής ιατρικής.

Ήθελα να είμαι σίγουρος ότι θα κοιμάμαι το βράδυ σε ένα κλιματιζόμενο 
παγωμένο δωμάτιο για να αποφύγω νυχτερινές επισκέψεις θηλυκών κου-
νουπιών με μεγάλη προβοσκίδα που μπορούσαν εν δυνάμει να μεταφέ-
ρουν το μικρόβιο της ελονοσίας. Ήξερα ότι τα θηλυκά κουνούπια απεχθά-
νονται το κρύο και δεν θα με πλησιάζανε Έτσι, με βαριά καρδιά επέλεξα τις 
μέρες αυτές να κοιμάμαι μόνος σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου μακριά από 
τη ζεστασιά του χωριού.

Προχώρησα λοιπόν προς τη ρεσεψιόν με τον Μοχάμεντ να προσφέρεται 
ευγενικά να μεταφέρει τη μικρή βαλίτσα μου. Πίσω από τον πάγκο της ρε-
σεψιόν στεκόταν ένα μαύρος με άσπρο πουκάμισο και δίπλα του δύο νε-
αρές κοπέλες με μπλε στολή έτοιμες να με οδηγήσουν στο δωμάτιο με ένα 
χαμόγελο που έλαμπε από κουτσομπολίστικη περιέργεια. Το λόμπυ του 
ξενοδοχείου ήταν γεμάτο από κοντούς σχιστομάτηδες ανθρώπους που 
μιλούσαν μια περίεργη κοφτή γλώσσα. Γρήγορα κατάλαβα ότι ήταν Κινέζοι. 
«Τι δουλειά έχουν όλοι αυτοί οι Κινέζοι στη βόρεια Ναμίμπια στα σύνορα 
της Αγκόλας, στην καρδιά της Μαύρης Αφρικής;» αναρωτιόταν ο περίεργος 
εαυτός μου. Μήπως έχουν αναλάβει κάποιο δημόσιο έργο στην περιοχή;
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Μήπως είναι εμπορικοί αντιπρόσωποι καμιάς κινέζικης εταιρείας; Ήμα-
σταν τόσο κοντά στο χωριό της Παπαλένης, που δεν είχα το χρόνο να 
ασχοληθώ με το πόθεν έσχες των Κινέζων. Η ανυπομονησία μου να συ-
ναντήσω τους νεόνυμφους στο χωριό είχε χτυπήσει κόκκινο. Έτρεξα στο 
δωμάτιο, πέταξα τη βαλίτσα μου στο κρεβάτι και γύρισα στο αυτοκίνητο. 

Ο Μοχάμεντ ήξερε καλά τους δρόμους για την Ongwediva. Ερχόταν συχνά 
εδώ στα σύνορα της Αγκόλας για επαγγελματικούς λόγους. Ακολουθή-
σαμε τον δρόμο για την Oshakati. Τα όρια των ιδιοκτησιών κοντά στον 
δημόσιο δρόμο σχημάτιζαν λάστιχα φορτηγών αυτοκινήτων χωμένα μέχρι 
τη μέση στο αμμώδες έδαφος. Μου έκανε εντύπωση ότι στη Ναμίμπια 
δεν βλέπεις όπως σε άλλες χώρες της Αφρικής πολύ κόσμο να περπα-
τάει στις άκρες των δρόμων. Μερικά κτήματα κατά μήκος των δρόμων 
είναι οριοθετημένα με λάστιχα φορτηγών αυτοκινήτων που είναι χωμένα 
στο αμμώδες έδαφος. Μόνο μερικές καντίνες εδώ και εκεί στην άκρη του 
δρόμου ανάμεσα στα δένδρα βαμμένες με ζωντανά χρώματα και μερικές 
μπίρες και λιγοστά τρόφιμα ακουμπισμένα στους πάγκους τους έδειχναν 
ίχνη ανθρώπινης παρουσίας. Σε μία τέτοια καντίνα βαμμένη στα μπλε 
στρίψαμε δεξιά προς το εσωτερικό του απέραντου κάμπου, πλησιάζο-
ντας την Ongwediva. Ειδοποιήσαμε τηλεφωνικά την Παπαλένη ότι είμαστε 
σε απόσταση αναπνοής από το χωριό και όλοι μαζί μαζεύτηκαν και έτρε-
ξαν να μας προϋπαντήσουν. Ήταν όλοι χαρούμενοι με τον ερχομό μας. 
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Υποδοχή στο χωριό
Η σημαία της γιορτής 

Το σκηνικό της υποδοχής μας στο χωριό ήταν αδύνατο να ξαναστηθεί 
ποτέ και από τον πιο ταλαντούχο σκηνοθέτη. Έδωσα στον Μοχάμεντ την 
βιντεοκάμερά μου, που τη γλυκοκοίταζε και την επεξεργαζόταν προσεκτι-
κά σε όλη τη διαδρομή, για να απαθανατίσει τις ανεπανάληπτες αυτές 
στιγμές. Ήθελα να έχω χέρια και αισθήσεις ελεύθερα να παρακολουθώ 
χωρίς τεχνολογικές παρεμβολές τις αυθεντικές αυτές στιγμές. Το πλήθος, 
οι νεόνυμφοι, οι φίλοι, οι συγγενείς, οι εργαζόμενοι στο χωριό, οι γυναίκες, 
τα παιδιά έρχονταν κατά πάνω μας με χορευτικό βηματισμό και τραγού-
δια ακολουθώντας τη διαδρομή εξωτερικά από τον φράχτη του χωριού. Ο 
Κάτωνας με ένα μαυράκι στους ώμους οδηγούσε την πομπή. 

O φράχτης του χωριού ήταν από ξύλα σκληρά, αιωνόβια, σαν τις δικές 
μας φίδες του Αιγαίου που έχουν αντέξει εκατοντάδες χρόνια τώρα όλες 
τις επιθέσεις θωρακισμένων εντόμων με κοφτερά δόντια. Τα άγρια μακριά 
αυτά ξύλα είχαν λαξευτεί στις άκρες από μαύρα ανθρώπινα χέρια και 
πασσαλωθεί στη γη το ένα δίπλα στο άλλο δημιουργώντας μια ακατα-
μάχητη αφρικανική μακεδονική φάλαγγα που στόχευε στον ουρανό. Αν 
κάποιο άγριο ζώο, ακολουθώντας την μυρουδιά μιας παχιάς αγελάδας, 
έκανε κανένα σάλτο μορτάλε να πηδήξει αυτό τον φράχτη, θα βρισκόταν 
καρφωμένο στους αιχμηρούς αυτούς πασσάλους. Μόνο τα πουλιά περ-
νούσαν ανενόχλητα πάνω από αυτό το ξύλινο οχυρό. Ο φράχτης του χω-
ριού της Παπαλένης είναι ένα αριστουργηματικό έργο λαϊκής τέχνης που 
θα έπρεπε χωρίς υπερβολές να χαρακτηρισθεί από την Ουνέσκο μνημείο 
της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Το χαρούμενο πλήθος ήταν άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Άλλοι φορούσαν 
σαγιονάρες, άλλοι αθλητικά παπούτσια, άλλοι σκούφους, άλλοι μαντήλες, 
άλλοι καπέλα. 
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Οι γυναίκες ήταν ντυμένες με μπλουζάκια κοντομάνικα, διακριτικά σορτς, 
στενά μπλουτζίν, φούστες παραδοσιακές, φούστες μοντέρνες, παντελό-
νια καμπάνες και μερικές κρατούσαν τα μωρά τους στην αγκαλιά τους. 
Η καθεμία φαινόταν ότι δημιουργούσε την προσωπική της σχολή μόδας 
χωρίς να κοιτάει τι φοράει η διπλανή της. 

Το πλήθος προχωρούσε κατά πάνω μας με γέλια, φωνές και τραγού-
δια έξω από τον φράχτη-μνημείο του χωριού. Ο Κάτωνας φορούσε ένα 
άσπρο κοντό παντελόνι και ένα καφέ μπλουζάκι και είχε στους ώμους 
του ένα μαύρο κοριτσάκι τριών περίπου χρονών με μιζαμπλί στα μαλλιά. 
Είχε το καλοσυνάτο ύφος πετυχημένου γαμπρού που ήταν ο μοναδικός 
λευκός ανάμεσα σε τόσους άλλους μαύρους. Δίπλα του η Παπαλένη ήταν 
ήρεμη, ευτυχισμένη ανάμεσα σε τόσους δικούς της ανθρώπους. 

Η Darcia, η μητέρα της Παπαλένης, κρατούσε την ουρά ενός αλόγου δεμένη 
σε μια δερμάτινη βάση και την κουνούσε εορταστικά ακολουθώντας τις 
ανθρώπινες φωνές τριγύρω. Ο Μοχάμεντ βιντεοσκοπούσε την πομπή. 
Τα τραγούδια δυνάμωναν και τα συνόδευαν ήχοι από ξύλινες φυσαρμό-
νικες. Ο ήλιος έδυε και οι σκιές από τις κόγχες των πασσάλων φώτιζαν 
ατμοσφαιρικά τα χαρούμενα μαύρα πρόσωπα. Μοναδικές απίθανες αν-
θρώπινες στιγμές σε εξέλιξη στον πλανήτη Γη που είχα την τύχη να είμαι 
μάρτυρας και πρωταγωνιστής. 

Περάσαμε στο εσωτερικό του χωριού μέσα από κάτι δαιδαλώδεις διαδρό-
μους σχηματισμένους από όρθιους ξύλινους πάσσαλους, που σίγουρα εί-
χαν σκοπό να οδηγούν με τάξη τα κοπάδια των ζώων στο εσωτερικό του 
χωριού. Καθίσαμε σε ένα μακρύ τραπέζι στην εκσυγχρονισμένη κεντρική 
καλύβα. Η Παπαλένη με την αδελφή της Cherry ετοίμασαν κάτι να πιούμε 
και να φάμε. Ο Μοχάμεντ σε ρόλο κάμεραμαν κοιτούσε με έκδηλη χαρά το 
βίντεο που είχε με τα χεράκια του τραβήξει από το σκηνικό της υποδοχής 
μας στο χωριό. Welcome to Ongwediva.
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Το χωριό της Παπαλένης 

Το χωριό της Παπαλένης αποτελείται από δέκα αχυρένιες καλύβες πάνω 
σε πασσάλους, οκτώ περιφερειακές και δύο κεντρικές, όλες μέσα από 
αυτόν τον καταπληκτικό φράχτη. 

Τον παλιό καλό καιρό ένας επιτυχημένος πλούσιος άνδρας στη μαύρη 
Αφρική είχε πολλές αγελάδες, πολλές γυναίκες και πολλές καλύβες. Τις 
γυναίκες τις αγόραζε κατά καιρούς από τον πατέρα τους πουλώντας 
του καμιά αγελάδα. Σε κάθε γυναίκα που αγόραζε της παρείχε μια αυτό-
νομη καλύβα, εντός σχεδίου σπίτι ας πούμε, μέσα στα όρια του οικισμού 
του. Ο άνδρας έμενε στη δικιά του καλύβα στο κέντρο του χωριού του. Η 
επίσημη αγαπημένη του, η πρώτη κυρία, έμενε σε μία άλλη καλύβα κοντά 
του μαζί με τα σιτηρά σε ρόλο θησαυροφύλακα σιτηρών. Όταν ο άνδρας 
είχε σεξουαλικές ορέξεις, έστελνε ένα από τα παιδιά του να του φωνά-
ξουν μία από τις γυναίκες που επιθυμούσε το βράδυ εκείνο. Αν η επαφή 
ήταν καρπερή, η γυναίκα αποκτούσε παιδιά και τα μεγάλωνε αυτόνομα 
στη δικιά της καλύβα. Έτσι, ο άνδρας αποκτούσε πολλά παιδιά από δια-
φορετικές γυναίκες, που τα μεγάλωναν η καθεμία μόνη της χωρίς να χρει-
άζεται να ψάχνει για νταντάδες. Τα δύο πρώτα χρόνια, οι αγορασμένες 
από τον πατέρα τους γυναίκες έπρεπε να είναι πολύ προσεκτικές και να 
αποφεύγουν τυχόν ντροπιαστικές καταστάσεις, γιατί ο πλούσιος άνδρας 
μπορούσε να τις επιστρέψει στον πατέρα τους και να ζητήσει πίσω την 
αγελάδα που του έδωσε. Οι λόγοι που αιτιολογούσαν την επιστροφή της 
κόρης στον πατέρα ήταν η μοιχεία και η τεμπελιά. Η στειρότητα δεν ήταν 
λόγος επιστροφής. 

Τα χρόνια πέρασαν, στις αχυρένιες καλύβες του χωριού της Παπαλένης 
δεν μένουν πια οι γυναίκες παλλακίδες του πλούσιου αρχηγού αλλά οι-
κογένειες εργαζόμενων στο αγρόκτημα. 
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Αρχηγός του χωριού είναι η μητέρα της Παπαλένης. Οι κεντρικές καλύβες 
έχουν αντικατασταθεί από δύο σύγχρονα κτίρια χτισμένα περιμετρικά με 
τούβλα και σκεπασμένα με μια παραδοσιακή από χόρτο οροφή. 

Ο Μοχάμεντ ανέλαβε να με ξεναγήσει στο χωριό. Με τον Gogo, το μι-
κρό μωρό του Μοχάμεντ, ακουμπισμένο στους ώμους μου αρχίσαμε να 
περπατάμε. Κότες και κόκορες τρέχανε και μπερδευόντουσαν στα πόδια 
μας, αγελάδες μάς παρακολουθούσαν με το παγερό τους βλέμμα και τα 
κατσίκια έδειχναν νευρικά και αναποφάσιστα. Δύο μικρά γουρουνάκια 
έτρεξαν να μας προϋπαντήσουν. Σκύλους και γάτες δεν θυμάμαι να εί-
χαμε συναντήσει. 

Οι γυναίκες ήταν ντυμένες με παραδοσιακά ριχτά πολύχρωμα φορέματα 
και μαγείρευαν έξω από τις καλύβες, Τα καζάνια ήταν μεγάλα σαν αυτά 
που βράζουνε τις γίδες στα πανηγύρια του Αιγαίου. Τα ακουμπούσαν 
πάνω σε τρία στρογγυλεμένα στην άκρη πήλινα στηρίγματα, που ανάμε-
σά τους σιγοκαίγανε τα ξύλα της φωτιάς. Στο χωράφι εδώ και εκεί έβλε-
πες στο χώμα κάτι ψάθινα κωνικά αντικείμενα που μοιάζανε σαν μεγάλα 
βιετναμέζικα καπέλα και είχαν μια σχισμή στο πλάι ώστε να χωράει το 
χέρι σου. Ο Μοχάμεντ μού εξήγησε ότι, όταν οι παραπόταμοι του Κυρένε 
υπερχειλίζουν, ο κάμπος πλημμυρίζει από νερά και ψάρια. Τότε οι γεωρ-
γοί στο χωριό γίνονται ψαράδες και καπελώνουν τα ψάρια με αυτά τα 
ψάθινα αντικείμενα. 

Συνεχίσαμε την περιοδεία μας στο χωριό. Όσο περπατούσαμε, κοιτούσα 
τον φράχτη μήπως εμφανιστεί ο λαιμός καμιάς καμηλοπάρδαλης να μας 
παρακολουθεί. Κάποια στιγμή πρόσεξα μια άσπρη σημαία που είχε το-
ποθετηθεί στο πιο ψηλό δένδρο του χωριού. Έμαθα ότι όποιος την έβλεπε 
ήταν καλεσμένος στο πανηγύρι του γάμου.
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Οι προετοιμασίες του γάμου 

Ήταν τρεις μέρες πριν από τον γάμο. Στο χωριό οι προετοιμασίες για 
το εορταστικό γαμήλιο πανηγύρι είχαν κορυφωθεί. Όλοι έτρεχαν με μια 
αξιοθαύμαστη χαρούμενη ενεργητικότητα. Αδελφές, ξαδέλφες, θείοι, θείες, 
εργαζόμενοι στο αγρόκτημα, γείτονες όλοι έτρεχαν να προλάβουν. 

Ο Κάτωνας έχτιζε μια υπαίθρια τουαλέτα για τους καλεσμένους. Είχε 
ένα καρότσι λάσπη, δύο μαύρους δίπλα του και με χαρά έκανε αυτό που 
είχε μάθει στην Ίο να κάνει, να βάζει με ταχύτητα τσιμεντόλιθους τον ένα 
πάνω στον άλλο. Το ύφος του έδειχνε ότι είχε ξεχάσει ότι παντρεύεται 
και το πιο σημαντικό για αυτόν ήταν να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έρ-
γου του και να τοποθετήσει με υπερηφάνεια το καζανάκι στην τουαλέτα.

Η Χριστίνα, η ξαδέλφη από μητέρα της Παπαλένης, ήταν η υπεύθυνος του 
απέραντου υπαίθριου κομμωτηρίου. Σαράντα περίπου κοτσιδάκια έπλεκε 
σε κάθε παιδικό γυναικείο κεφαλάκι. Το αποτέλεσμα ήταν ένα πραγματι-
κό έργο τέχνης που θα έκανε τις γκέισες με τα πιαστράκια στην κορυφή 
της κόμμωσης να ντρέπονται. Όλο το χωριό έπλεκε κοτσιδάκια. Προτε-
ραιότητα είχαν τα παιδιά, η Ndali, η Kodjatou, η Kakelupe. Ακολουθούσαν 
οι γυναίκες. Οι άνδρες στέκονταν εδώ και εκεί, άχαροι, κοντοκουρεμένοι. 
Χίλια διακόσια κοτσιδάκια σε ανθρώπινα κεφάλια υπολόγισα ότι είχαν 
πλεχτεί τις ημέρες εκείνες στην Ongwediva για τον γάμο του Κάτωνα με 
την Παπαλένη. Οι κότες τριγύρω είχαν τρελαθεί από την αναπάντεχη 
αυτή ανθρώπινη κινητικότητα στο χωριό και, αν μπορούσαν να μιλήσουν, 
θα ζητούσαν σίγουρα να πάνε σε ψυχίατρο. Η Cherry, η αδελφή από μη-
τέρα της Παπαλένης, γεμάτη θηλυκή αυτοπεποίθηση έδινε με ευχαρίστηση 
εντολές για όλα. 
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Όλοι στο χωριό δούλευαν για τον γάμο, άλλοι ετοιμάζανε το φαΐ, άλλοι 
την παραδοσιακή μπίρα, άλλοι πλένανε πιάτα, άλλοι τάιζαν τα ζωντανά. 
Στις καλύβες μέσα έβλεπα γυναίκες να σιδερώνουν πουκάμισα ανδρών και 
ρούχα παιδιών. Όλοι δουλεύανε με ευχαρίστηση σαν να είναι ο δικός τους 
γάμος. Σε κάποια γωνιά του αγροκτήματος είχαν συγκεντρωθεί όλα τα 
κατσίκια. Μόνο μερικά γουρουνάκια κυκλοφορούσαν ελεύθερα.

Ξαφνικά ένα μεγάλο φορτηγό έφτασε και πάρκαρε σε ένα λιβάδι. 
Ξεφόρτωσε μια τεράστια ασπροπράσινη σκηνή σαν αυτές που συναντάμε 
στα περιπλανώμενα τσίρκα μαζί με εκατοντάδες πλαστικά τραπέζια και 
πολυθρόνες. Η Cherry φρόντισε να απομακρυνθούν οι αγελάδες και να 
ελευθερωθεί ο χώρος για να τοποθετηθεί η σκηνή του γάμου. Αφήσαμε 
τους επαγγελματίες μόνους να κάνουν τη δουλειά τους. 

Το απόγευμα η Παπαλένη και οι άλλοι μάς φώναξαν να πάμε στην 
Οshakati στο σούπερ μάρκετ για ψώνια. Τρέξαμε να ντυθούμε. Οι γυναίκες 
μαζέψανε τα μαλλιά τους και βάλανε τις περούκες τους. Πίσω από μία 
πόρτα είχε μια καπελιέρα με διάφορες περούκες να κρέμονται εκεί αντί για 
καπέλα. Περούκες για το χωράφι, περούκες για το δικαστήριο, περούκες 
για το σουπερμάρκετ. Όλες οι περούκες ήταν από φυσικό νέγρικο μαλλί και 
φόδρα από μπαμπακερό ύφασμα. Φόρεσα και εγώ μία περούκα που μου 
φάνηκε μαλακιά και μονωτική αλλά ντράπηκα να πάω στο σουπερμάρκετ 
με γυναικεία περούκα.

Το σουπερμάρκετ στην Oshakati ήταν όμοιο με τα ευρωπαϊκά, τα ίδια 
φώτα, τα ίδια πατώματα, οι ίδιες ταμειακές μηχανές, τα ίδια προϊόντα που 
ταξιδεύουν από τη μια άκρη της Γης στην άλλη. Έβλεπα την Παπαλένη να 
σπρώχνει το καρότσι με τα πλαστικοποιημένα προϊόντα και αισθάνθηκα 
ότι όλος ο κόσμος θα γίνει σύντομα απελπιστικά ίδιος. Βγήκα έξω και 
κοιτούσα το φεγγάρι στον νοτιοαφρικάνικο ουρανό για να συνέλθω. 

Ήταν αυτή που παρελάμβανε τα δώρα, κανόνιζε πού θα στέκονται οι 
αγελάδες σε κάθε φάση των προετοιμασιών, κανόνιζε πού θα στηθούν τα 
καζάνια για να βράσει το κρέας το σιτευτό, έφερνε το κριθάρι και κανόνιζε 
σε ποια τσουκάλια θα βράσει ο χυλός που θα παράγει την παραδοσιακή 
για τις γιορτές Omalodu μπίρα. 

Η Παπαλένη δεν φαινόταν πουθενά. Θα ήταν σε κάποιο δωμάτιο 
απασχολημένη να ράβει το νυφικό της. Εγώ, όταν δεν φωτογράφιζα, 
βοηθούσα όπου μπορούσα. Πήγαμε με την Cherry σε μια αποθήκη 
καυσόξυλων έξω από το χωριό να φορτώσουμε το αυτοκίνητο ξύλα για τα 
μαγειρέματα. Φέραμε τα ξύλα και τα μοιράσαμε κάτω από τα τσουκάλια 
που ήταν σκορπισμένα παντού. 

Το πρώτο δώρο που είδα με τα μάτια μου να έρχεται ήταν μια δεμένη 
αγελάδα στην καρότσα ενός αγροτικού αυτοκινήτου. Ήταν η πρώτη 
αγελάδα δώρο του πατέρα της Παπαλένης. Η πρώτη αγελάδα Ιφιγένεια 
στον βωμό της γαμήλιας τελετής.

Το αγροτικό αυτοκίνητο σταμάτησε μπροστά από ένα δένδρο. Ο οδηγός 
κατέβηκε κρατώντας ένα μεγάλο σκοινί, έδεσε με τη μία άκρη του σκοινιού 
την ξαπλωμένη αγελάδα και την άλλη άκρη του σχοινιού την τύλιξε σε 
ένα μεγάλο δένδρο. Στη συνέχεια μπήκε στο αυτοκίνητο και ξεκίνησε 
προς τα μπρος. Η αγελάδα έσκασε κάτω στο χορτάρι αλλά γρήγορα 
σηκώθηκε. Τέσσερις άνδρες πλησίασαν με κάτι τεράστιες ματσέτες. Θα 
έκαναν σίγουρα την κακομοίρα την αγελάδα μικρά κομματάκια για να 
χωρέσει στα καζάνια. Εγώ γύρισα το βλέμμα μου αλλού, απομακρύνθηκα 
και περπατούσα στο χωριό με τη βιντεοκάμερα στο χέρι. Πρόσεχα μην 
πατήσω καμία κότα. Φοβόμουνα μην ερεθίσω κανένα ζηλιάρη κόκορα και 
μου ρίξει καμία τσιμπιά στο γυμνό πόδι πάνω από την κάλτσα.
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China Town στα σύνορα της Αγκόλας 

Την επόμενη μέρα, πριν ακόμα ανατείλει ο ήλιος, ο Μοχάμεντ, η Παπαλένη 
και δύο αδελφές κυρίες επί των τιμών πήγαμε στα σύνορα της Αγκόλας 
να συνεχίσουμε τα ψώνια για τον γάμο. Ο Μοχάμεντ ήξερε κάθε δέντρο 
στην περιοχή και δεν νομίζω να χρειαζόμασταν καλύτερο ξεναγό. Μετά 
από μία ώρα οδήγηση σε ένα καταπράσινο πεδινό αφρικάνικο ειρηνικό 
τοπίο πλησιάσαμε στα σύνορα. Πάντα τα σύνορα έχουν τη δική τους 
ιστορία. Εδώ στο Oshikango πριν από μόλις λίγα χρόνια Κουβανοί στρα-
τιώτες τροφοδοτούσαν με όπλα τους αντάρτες στη Ναμίμπια που πο-
λεμούσαν τα νοτιοαφρικανικά στρατεύματα στον αγώνα τους για ανε-
ξαρτησία.

Σήμερα υπάρχει εδώ μια μεγάλη ελεύθερη εμπορική ζώνη. Αυτό που εί-
δαν εδώ τα μάτια μου δεν θα το φανταζόταν μυαλό ανθρώπου. Μια 
China Town στην καρδιά της Μαύρης Αφρικής. Αριστερά και δεξιά από 
μια μεγάλη λεωφόρο ήταν δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, τεράστιες απο-
θήκες-καταστήματα όπου μπορούσες να αγοράσεις οτιδήποτε παράγε-
ται στην Κίνα, από τρακτέρ μέχρι τεχνητές μαργαριταρένιες χάντρες. ΟΙ 
επιγραφές των αποθηκών -καταστημάτων ήταν γραμμένες στα κινεζικά, 
στα αγγλικά και στα πορτογαλικά: Chinacommodity whole salemarket-
Mercado davendaporatacadado product do china. Μαύροι τροχονόμοι ρύθ-
μιζαν την κυκλοφορία από και προς τα κινέζικά καταστήματα.

Παρκάραμε σε έναν χωματόδρομο. Αφήσαμε τις γυναίκες να διαλέγουν 
τα ψώνια και ο Μοχάμεντ και εγώ προχωρήσαμε με τα πόδια προς τα 
σύνορα. Τα σύνορα ήταν μια περίφραξη από κοτετσόσυρμα δύο μέτρα 
ύψος. Η περίφραξη συνεχιζόταν για διακόσια περίπου μέτρα αριστερά 
δεξιά του δρόμου και μετά δεν υπήρχαν σύνορα. 
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Μερικές κατσίκες ήταν δεμένες στο σύρμα αυτό μέχρι να περάσουν στην 
άλλη χώρα χωρίς διαβατήριο. Ο Μοχάμεντ μού έκανε ξενάγηση στην 
περιοχή και μου έδειχνε τους χωματόδρομους ανάμεσα στα δένδρα που 
μπορούσες να οδηγήσεις το φορτηγάκι σου γεμάτο πράγματα για να 
γλυτώσεις τις καθυστερήσεις και τη γραφειοκρατία ανάμεσα στις δύο 
χώρες. 

Μπροστά στα σύνορα μικροπωλητές μαγείρευαν και πουλάγανε take away 
φαγητά και φρούτα στους περαστικούς. Το σκηνικό θύμιζε λαϊκή αγορά 
παρά σύνορα. Καθίσαμε σε ένα καφενεδάκι πού ξέρανε τον Μοχάμεντ και 
ακουμπήσαμε το φλιτζάνι μας με το τσάι πάνω σε ένα πλαστικό καφάσι. 
Πίναμε το τσάι μας με θέα το κοτετσόσυρμα των συνόρων.

Παρακολουθούσα ότι όλοι οι μαύροι στον κεντρικό δρόμο περνούσαν με 
τα πόδια τα σύνορα ανάμεσα στις δύο χώρες χωρίς διατυπώσεις και 
χωρίς διαβατήρια. Άρχισα να αναρωτιέμαι αν το διαβατήριό τους ήταν 
το χρώμα τους. Αν μετά από χρόνια σε ορισμένες χώρες της Αφρικής 
θα χρειάζεται να έχεις διαβατήριο μόνο αν η επιδερμίδα σου έχει χρώμα 
λευκό; Ποιος ξέρει;

Αφήσαμε τα σύνορα. Οι γυναίκες είχαν αγοράσει άσπρα υφάσματα για 
να ράψουν όλες οι αδελφές και ξαδέλφες τα ρούχα που θα φορούσαν 
στη γαμήλια τελετή. Είχαν αγοράσει και υφάσματα για τα κουστούμια 
των ανδρών και των παιδιών. Γυρίσαμε στην Ogandiva με το αυτοκίνητο 
γεμάτο υφάσματα. Απορούσα πώς θα προλάβαιναν να ράψουνε τόσα 
φορέματα σε μία μόνο μέρα. Κι όμως, όλα ήταν έτοιμα για τον γάμο. Τα 
φορέματα ήταν υπέροχα και θα τα φορούσαν με υπερηφάνεια ακόμη και 
επώνυμοι ηθοποιοί στην τελετή απονομής των Όσκαρ στο Χόλυγουντ. Κι 
αν νομίζετε ότι υπερβάλλω, δεν έχετε παρά να κοιτάξετε μερικές από τις 
φωτογραφίες του γάμου.
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Ομαδικός γάμος σε χριστιανική εκκλησία

Είχε έρθει η μεγάλη μέρα, 20 Δεκεμβρίου 2008. Τον Κάτωνα θα τον 
ξαναπάντρευε μετά τον δήμαρχο της Ίου ένας μαύρος καθολικός παπάς. 
Η μητρόπολη των καθολικών στην Okatana είχε ανοίξει τις πύλες της 
και περίμενε τους νεόνυμφους, το ξύλινο πάτωμα της εκκλησίας ήταν 
πεντακάθαρo, κάποια μαύρη καθαρίστρια είχε καθαρίσει με σχολαστικότητα 
τα τζάμια και τα βιτρό, οι καρέκλες για τους πιστούς ήταν όλες στη θέση 
τους, οι μαύροι καθολικοί παπάδες είχαν βάλει τα άσπρα καθαρά ρούχα 
τους και κρεμάσει τους σταυρούς στον λαιμό τους, όλα ήταν έτοιμα και 
περίμεναν τους νεόνυμφους.

Η Παπαλένη φορούσε ένα άσπρο νυφικό με ουρά τρία περίπου μέτρα, 
στα κατσαρά μαλλιά της είχε με ευκολία στηρίξει ένα μεγάλο άσπρο 
υφασμάτινο λουλούδι, τα παπούτσια της ήταν γοβάκια με τακούνι ώστε 
να έρθει στο ίδιο περίπου ύψος με τον ψηλό έλληνα άνδρα της, στο κεφάλι 
είχε βάλει ένα ελαφρύ υφασμάτινο εορταστικό στέμμα που οι κορυφές του 
τελείωναν σε μικρές μαργαρίτες, στον λαιμό της είχε ένα μενταγιόν κολιέ 
που νομίζω είχε αγοράσει από τους Κινέζους στα σύνορα.

Ο εναλλακτικός Κάτωνας φορούσε ένα σκούρο κουστούμι, ένα άσπρο 
πουκάμισο με σκληρό κολλαριστό γιακά, μια γραβάτα ανοιχτόχρωμη με 
διακριτικές ρίγες και δεν έδειχνε να αισθάνεται καθόλου άβολα μέσα σε 
αυτή την επίσημη ενδυμασία. Είχε λαδώσει το ίσιο μαλλί του με μπριγιαντίνη 
και θύμιζε Αλ Πατσίνο την εποχή του μεσοπολέμου. Φαινόταν να το 
διασκεδάζει, να παίζει τον ρόλο του γαμπρού στον δικό του γάμο. Ο 
πατέρας της Παπαλένης, ο Herman, ήταν σαν να βγαίνει από θεατρική 
παράσταση, φορούσε ένα μαύρο καπέλο εποχής που έριχνε τη σκιά του 
σε ένα ριγωτό ροζ πουκάμισο και στα πόδια φορούσε κάτι δερμάτινα 
καλογυαλισμένα μυτερά παπούτσια. 
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Η μητέρα της, η Dresia, και οι αδελφές της και οι θείες φορούσαν ριχτά 
παραδοσιακά φορέματα, ενώ οι ξαδέλφες, οι συμμαθήτριες και οι αδελ-
φές της Παπαλένης ήταν ντυμένες στα άσπρα, με ένα όμοιο με της νύ-
φης άσπρο λουλούδι καρφιτσωμένο στα πυκνά κατσαρά μαλλιά τους. Τα 
μικρά παιδιά της οικογένειας ήταν ντυμένα με μίνι κουστούμια μεγάλων. 
Εγώ, ο λευκός κουμπάρος, είχα βάλει τη γραβάτα που αγόρασα στην 
Okahandia με τον κόκκινο φόντο και κρατούσα διακριτικά μία βιντεοκάμε-
ρα στο χέρι.

Κανένα γουρουνάκι, καμιά αγελάδα, καμία κατσίκα, καμιά κότα, κανένας 
σκύλος, καμία γάτα, κανένα από τα ζώα της οικογένειας δεν είχε προ-
σκληθεί στο γάμο και δεν είχε έρθει μαζί μας να μας συνοδέψει. Η τελετή 
του γάμου ήταν καθαρά ανθρώπινη υπόθεση.

Φτάσαμε στην εκκλησία με ένα κονβόι αυτοκινήτων με τη μαύρη μερσεντές 
του θείου Kandy, του προέδρου της βουλής, να ηγείται της πομπής και 
παρκάραμε τα αυτοκίνητα σε ένα μεγάλο χωμάτινο παρκινγκ μακριά από 
τον ιερό χώρο κάτω από κάτι μεγάλα δένδρα. 

Ο χώρος ήταν γεμάτος με ομάδες καλοντυμένων γυναικών με όμοια χρω-
ματιστά ρούχα ανά ομάδα. Έντεκα ζευγάρια ήταν αποφασισμένα να πα-
ντρευτούν την ίδια ώρα και μέρα στη ρωμαιοκαθολική αυτή μητρόπολη και 
οι ομάδες που έβλεπα ήταν οι συγγενείς και φίλοι τους. Ήταν ο πρώτος 
ομαδικός γάμος που θα παρακολουθούσα στη ζωή μου σε χριστιανική 
εκκλησία και ήμουνα γεμάτος περιέργεια. 

Το δικό μας ζευγάρι πέρασε πρώτο τις πύλες της εκκλησίας υπό τις 
επευφημίες και τα χειροκροτήματα όλων μας και πήρε θέση ευλογίας 
μπροστά από το ιερό. Ακολούθησαν τα υπόλοιπα ζευγάρια το ένα μετά 
το άλλο σε πλήρη τάξη. Γνωστοί και φίλοι καθίσανε στα έδρανα των πι-

στών. Η εκκλησία γέμισε.
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Ο παπάς είχε μια καθαρή φαλάκρα που αντανακλούσε το άπλετο φώς 
που ερχόταν από τα σποτ της οροφής της μοντέρνας εκκλησίας. Εγώ 
περιφερόμουνα διακριτικά και βιντεοσκοπούσα με σεμνότητα την γαμήλια 
τελετή. Είναι αλήθεια ότι αυτή η ιδέα του ομαδικού γάμου με είχε συναρ-
πάσει. Με έναν σμπάρο έντεκα τρυγόνια που θα έλεγε ο λαός. Τέτοια 
εξοικονόμηση θα τη ζήλευαν όλοι οι μάνατζερ μοντέρνων επιχειρήσεων. 
Έντεκα φορές οικονομία στο φως της εκκλησίας, στις εργατοώρες του 
παπά, στα έξοδα καθαριότητας του χώρου, στα βεγγαλικά.

Παράλληλα, η κοινωνική διάσταση είναι συναρπαστική. Έντεκα άγνωστα 
μέχρι χθες ζευγάρια παντρεύονται τυχαία την ίδια μέρα και ώρα από 
τον ίδιο παπά και εκ των πραγμάτων η θεά τύχη τούς ενώνει δια βίου 
σε μια μοναδική ομοούσια κοινωνική ομάδα. Το γεγονός δίνει τη δυνατό-
τητα δημιουργίας ενός συλλόγου παντρεμένων την ίδια μέρα και ώρα. Η 
πιο δραστήρια των συζύγων θα προσκαλούσε όλους τους άλλους και θα 
διοργάνωνε κάθε χρόνο μια συγκέντρωση για την κοπή της καθιερωμένης 
πίτας. Θαυμάσια ιδέα πρέπει να ομολογήσουμε όλοι.

Η γαμήλια τελετή τελείωσε. Ο παπάς είχε ψάλει τους ύμνους στη γλώσσα 
των Owambo και εγώ δεν καταλάβαινα τίποτα. Είμαι σίγουρος ότι είχε 
μνημονεύσει σωστά τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, τον Ησαΐα και τη 
Ρεβέκκα, ότι είχε ρωτήσει τους νεόνυμφους αν το έχουν σκεφτεί καλά και 
είχε πάρει την έγκρισή τους να προχωρήσει και να τους ονομάσει άνδρα 
και γυναίκα που o Θεός συνέζευξε και άνθρωπος μη χωριζέτω. Όλα είχαν 
εξελιχτεί με απόλυτη γερμανική τάξη και είμαι σίγουρος ότι οι ιεραπόστο-
λοι του Ρήνου που το 1870 είχαν εκχριστιανίσει τους Οwambo θα ήταν 
από εκεί ψηλά απόλυτα ευχαριστημένοι για τη δουλειά που είχαν κάνει. 
Τα παντρεμένα πια ζευγάρια εξήλθαν συντεταγμένα, ακολουθούμενα από 
φίλους και γνωστούς, και πήραν θέση στο γκαζόν στον κήπο της εκκλησί-
ας κάτω από τα δένδρα.
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Είχε έρθει η ώρα για τις καθιερωμένες αναμνηστικές φωτογραφίες. Στο 
σημείο αυτό κατάλαβα ότι η διαφορετική χρωματική απόχρωση των ρούχων 
που φορούσαν οι γυναίκες κάθε ομάδας είχε σκοπό να μην μπερδεύονται 
οι προσκεκλημένοι του ενός γάμου με τον άλλο. Οι δικές μας κοπέλες ήταν 
ντυμένες στα άσπρα. Οι νεαρές αδελφές και ξαδέλφες της Παπαλένης 
συγκεντρώθηκαν όλες πίσω από τους νεόνυμφους με ένα χαμόγελο στο 
μαύρο πρόσωπό τους για μια αναμνηστική φωτογραφία. 

Από αριστερά προς τα δεξιά, η Veronica αδελφή από την ίδια μητέρα, 
η Shekupe, αδελφή από τον ίδιο πατέρα, η Valeria, ξαδέλφη, η Nangado, 
ξαδέλφη, η Meriam, συμμαθήτρια, η Christina, ξαδέλφη από τον αδελφό της 
μητέρας, η Cherry, αδελφή από την ίδια μητέρα, η Ndemutaneb, ξαδέλφη, 
Nanaluke, αδελφή από τον ίδιο πατέρα. 

Τα παιδιά, ο Gosi της Cherry, η Kakulupe της Παπαλένη, η Dahli της Valeria, η 
Kodjatou της Veronica, η Queen της Christina το διασκεδάζανε περιφερόμενα 
ανάμεσα στους μεγάλους. O Go-Go Baby, το μωρό του Mohamed και της 
Veronica, ήταν η μασκότ όλων μας και πήγαινε και ερχόταν από αγκαλιά 
σε αγκαλιά.

Η Dresia, η μητέρα της Παπαλένης και οι αδελφές της, οι θείες, είχαν πιο 
συνεσταλμένο ύφος, που φανέρωνε έναν προβληματισμό. Αχ, το βλαστάρι 
μας το μεγαλώσαμε στα όπα όπα και ποιος ξέρει πού θα το πάει στην 
ξενιτιά αυτός ο λευκός ξένος. Ο Herman, ο πατέρας της Παπαλένης, είχε 
ένα ύφος του στιλ «εγώ την αγελάδα δώρο την έχω στείλει και είμαι 
και ο καλύτερος μπαμπάς». Ο Kandy Nehova, ο αδελφός της μητέρας, ο 
αντάρτης που είχε γίνει πρόεδρος της βουλής, δεν είχε έρθει στον γάμο. 
Επάξιος αντιπρόσωπος του ήταν ο γιος του Tuyeni, που φορούσε στο 
μαύρο πρόσωπό του κάτι εντυπωσιακά άσπρα γυαλιά. Ο Μοχάμεντ και 
εγώ ήμασταν οι cameramen και φωτογραφίζαμε για την αιωνιότητα όλες 
αυτές τις ανεπανάληπτες στιγμές. Ο γάμος τελείωσε χωρίς βεγγαλικά και 
το κονβόι επέστρεψε στο χωριό. 
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Το γλέντι και ο αποχαιρετισμός - Μπίρα για όλους

Γυρίσαμε στην Ongwediva, όπου μας περίμενε μια τεράστια σκηνή γεμάτη 
από πλαστικά τραπέζια και καρέκλες. Οι θέσεις ήταν προκαθορισμένες για 
τους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους. Οι καλεσμένοι από τη γειτονιά 
και τα άλλα τριγύρω χωριά που είχαν δει την λευκή σημαία στο δέντρο 
ήταν μαζεμένοι έξω από την σκηνή ανάμεσα στις καλύβες και στα δέντρα. 
Ο Κάτωνας και η Παπαλένη κάθονταν στη μέση ενός μεγάλου τραπεζιού 
πλαισιωμένοι από τα σημαντικά πρόσωπα της οικογένειας και δέχονταν 
αμήχανοι συγχαρητήρια. Η Βερόνικα, η αδελφή με την ωραία φωνή, πήρε το 
μικρόφωνο και άρχισε να τραγουδάει. Ακολουθούσαν κι άλλα νέα ταλέντα 
τραγουδιστές φίλοι της. Το σκηνικό θύμιζε την εκπομπή «Στην υγειά μας, 
ρε παιδιά» του Σπύρου Παπαδόπουλου. Οι αγελάδες δώρα άρχισαν να 
έρχονται στα πιάτα μας και η Omalodu μπίρα στα ποτήρια μας. Μερικοί 
σηκώθηκαν να χορέψουν μοντέρνους χορούς. Τσιφτετέλια δεν ήξερε να 
χορεύει κανείς και ούτε έβλεπα να σπάνε πιάτα στην πίστα.

Σε λίγο σηκώθηκα και βγήκα έξω να δω τι κάνουν οι υπόλοιποι καλεσμένοι. 
Ήταν συγκεντρωμένοι σε παρέες. Μερικοί τρώγανε με ευχαρίστηση 
μπούτια από τις αγελάδες, άλλοι πίναμε οmalodu μπίρα. Ανάμεσα σε 
δύο καλύβες είδα πέντε γυναίκες καθισμένες σε κυκλικό σχηματισμό να 
κουτσομπολεύουνε πλένοντας πιάτα. Είχανε μπροστά τους έξι πλαστικές 
λεκάνες. Οι πρώτες τρεις λεκάνες ήταν γεμάτες με σαπούνι και νερό, οι 
τελευταίες τρεις μόνο με νερό. Τα μαύρα χέρια καθάριζαν και βουτούσαν 
ασταμάτητα τα πιάτα στις λεκάνες μέχρι που έβγαιναν καθαρά. Ήταν το 
πιο αποτελεσματικό, το πιο καθαρό, το πιο συλλογικό, το πιο ανθρώπινο 
πλυντήριο πιάτων που είχα δει εν λειτουργία στη ζωή μου.
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Η Παπαλένη βγήκε σε λίγο από την ασπροπράσινη σκηνή και με το άσπρο 
νυφικό της πήγαινε από καλύβα σε καλύβα, από δένδρο σε δένδρο, από 
παρέα σε παρέα και χαιρετούσε τους καλεσμένους.

Κάτι έλεγε σε όλους και προσπαθούσα από την έκφρασή της να καταλάβω 
τι λέει. Την ακολουθούσα βήμα βήμα στον ρόλο του φωτογράφου της 
γαμήλιας τελετής. Την φωτογράφιζα σε μοναδικές στιγμές να χαιρετάει 
με συμπόνια ηλικιωμένες καλοντυμένες γιαγιάδες από το χωριό, να 
αγκαλιάζει τις θείες της, να χαιρετάει με ευγνωμοσύνη τους άνδρες που 
σφάξανε τις αγελάδες και έκαναν όλες τις χαμαλοδουλειές για χάρη της, 
να δίνει συγχαρητήρια στις μαγείρισσες, να παίζει με τα μικρά παιδιά 
και να φωτογραφίζεται χαμογελώντας με όλους. Κάθε φωτογραφία που 
τραβούσα τη συνόδευε ένα συναίσθημα νοσταλγίας μέσα μου. Ήξερα ότι 
όλα αυτά τα γεμάτα ζωή εκφραστικά πρόσωπα που φωτογράφιζα δεν 
θα τα ξανάβλεπα ποτέ. Αύριο θα ερχόταν η μέρα να αποχαιρετήσω την 
Ongwediva, τις αγελάδες της, τα κατσίκια της, τις κότες της, τα κοτσιδάκια 
της, τη λευκή σημαία της, τα χαμογελά της, τον Μοχάμεντ και τον Gogo, 
τους μικρούς και μεγάλους και να πάρω τον δρόμο της επιστροφής προς 
Νότο. 





ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ
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Χωρίς βενζίνη στο Etosha Park

Μία μέρα μετά την γαμήλια τελετή αποφάσισα να αφήσω τους νεόνυμφους 
μόνους και να κάνω μια μικρή ημερήσια εκδρομή στο κοντινό Etosha Park, 
το μεγαλύτερο πάρκο άγριων ζώων στη Ναμίμπια. Στο πάρκινγκ του 
ξενοδοχείου Pandu Ondangwa μία τεράστια μαύρη λιμουζίνα είχε παρκάρει 
ακριβώς μπροστά στο άσπρο Τογιότα μου και μου έκλεινε τον δρόμο. 
Είκοσι λεπτά χρειάστηκε για να βρω τον αυθάδη οδηγό. Ήταν μαύρος, 
ζύγιζε τουλάχιστον διακόσια κιλά και το πλάτος του σώματος του 
ανταγωνιζόταν το ύψος του. Είπα να πάω να του ζητήσω τον λόγο, άλλα 
το μέγεθός του με αποθάρρυνε. Οι πινακίδες του αυτοκινήτου του ήταν 
από την Αγκόλα, αυτή τη βόρεια γειτονική τέως πορτογαλική αποικία 
χώρα. Πλησίασα στο παράθυρο του πολυτελούς τεράστιου μαύρου 
πρωθυπουργικού αυτοκινήτου και είπα με νόημα στον τετράγωνο οδηγό 
δείχνοντάς του τις αγκολέζικες πινακίδες του 

«Angola, Luαnda, Diamonds;»

«Many diamonds» μου απάντησε γελώντας.

Χαιρέτησα τον τετράγωνο επιχειρηματία διαμαντιών από την Αγκόλα που 
είχε καθυστερήσει το εκδρομικό μου πρόγραμμα και ξεκίνησα για το Etosha 
Park να δω επιτέλους κανένα τεμπέλικο αρσενικό λιοντάρι να κοιμάται 
κάτω από κανένα δένδρο. 

Το Τογιότα κυλούσε αθόρυβα από βορρά προς νότο στον εθνικό δρόμο της 
Ναμίμπια. Το ραδιόφωνο έπαιζε μουσική ποπ λοκάλ αφρικαίν. 
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Είχα διανύσει εκατό περίπου χιλιόμετρα και ήμουνα σε καλή διάθεση όταν 
το μάτι μου έπεσε στον δείκτη ένδειξης βενζίνης. Ο δείκτης έδειχνε χαμηλά. 
Το κόκκινο φωτάκι δεν είχε ανάψει ακόμα αλλά χρειαζόμουνα επειγόντως 
βενζίνη. Συνέχισα σίγουρος ότι κάποιο βενζινάδικο θα εμφανισθεί στον 
δρόμο μου αλλά αποδείχθηκα για άλλη μια φορά αθεράπευτα αισιόδοξος. 

Λίγο πριν από την πρώτη διασταύρωση για το Etosha Park, το αυτοκίνητο 
έμεινε ακίνητο στην άκρη του δρόμου χωρίς βενζίνη. Βρέθηκα λοιπόν 
με σηκωμένα τα λευκά χέρια στον εθνικό δρόμο της Ναμίμπια να κάνω 
οτοστόπ. Ένα μίνι βαν επαγγελματικό φορτηγάκι σταμάτησε. Ήταν ένα 
ζευγάρι μαύροι μέσης ηλικίας. Τους είπα ότι θέλω να πάω στο πλησιέστερο 
βενζινάδικο. Το λιγομίλητο ευγενικό ζευγάρι με πήρε μαζί του και με άφησε 
μπροστά από ένα βενζινάδικο στην πόλη Tsumeb εκατόν πενήντα περίπου 
χιλιόμετρα νότια. 

Με χαρά μπήκα στο βενζινάδικο και ζήτησα ένα πλαστικό δοχείο με είκοσι 
τουλάχιστον λίτρα βενζίνης. Μου είπαν ότι τα μεγαλύτερα δοχεία που 
διαθέτουν είναι μπουκάλια coca cola των δύο λίτρων. Απογοητευμένος, 
άρχισα να περιφέρομαι στην πόλη ψάχνοντας ένα μεγάλο πλαστικό δοχείο, 
πράσινο, κόκκινο, μαύρο ή ό,τι χρώμα ήθελε για να βάλω βενζίνη. Ήταν 
μεσημέρι και τα καταστήματα ήταν κλειστά. Με τα πολλά, βρέθηκα μπροστά 
σε ένα πολυσύχναστο βουλκανιζατέρ. Μια ξανθιά δυνατή γυναίκα έκανε 
κουμάντο ανάμεσα σε μαύρους εργαζόμενους, λάστιχα και αυτοκίνητα. 
Μου είπε ότι δυστυχώς δεν έχει μπιτόνι να μου δώσει.

Εκείνη την ώρα έφθασε στο βουλκανιζατέρ ένα αγροτικό ανοιχτό 
φορτηγάκι. Στην καρότσα στεκόταν όρθιος ένα λεπτός μαύρος και στη 
θέση του οδηγού ένας λεπτός λευκός. Διέκρινα στην καρότσα δεμένα τρία 
μεγάλα πλαστικά δοχεία σαν αυτά που έψαχνα. Πλησίασα το φορτηγάκι 
κοιτάζοντας τα δοχεία σαν δώρα εξ ουρανού, περιέγραψα στον λευκό την 

περιπέτεια μου και του ζήτησα να αγοράσω ένα από τα δοχεία του.

Η απάντησή του ήταν άμεση: «Σου δωρίζω ένα δοχείο τριάντα λίτρων» 
μου είπε, «πάρε τον μαύρο να σε βοηθήσει να μεταφέρετε τη βενζίνη όπου 
θέλεις». Έτσι, βρέθηκα σε μία μέχρι χθες άγνωστη πόλη με έναν αδύνατο 
μαύρο που έμοιαζε με τον Samy Davis να κουβαλάει το μπιτόνι με τη βενζίνη 
μου από το βενζινάδικο στον σταθμό των διερχόμενων λεωφορείων.

Για κακή μου τύχη τα λεωφορεία προς βορρά ήταν γεμάτα λόγω των 
επικείμενων γιορτών των Χριστουγέννων. Παρά τα παρακάλια μου και 
τη δήλωσή μου ότι θα στέκομαι όρθιος χωρίς να ενοχλώ κανέναν στη 
διαδρομή, οι μαύροι υπεύθυνοι είχαν γερμανική παιδεία και μου απέκλεισαν 
την εκδοχή να ταξιδέψω με το λεωφορείο υπεράριθμος.

Ρωτούσα αν υπάρχει κανένα ταξί να νοικιάσω, αλλά λόγω των επικείμενων 
εορτών δεν υπήρχε κανένα μέσο μεταφοράς διαθέσιμο. Επιστρέψαμε στο 
βουλκανιζατέρ. Ο λευκός οδηγός είχε αλλάξει τα λάστιχα του αυτοκινήτου 
του και περίμενε τον μαύρο ιπποκόμο του. Ξαφνιάστηκε που μας είδε να 
επιστρέφουμε μαζί με τη βενζίνη στο χέρι και, όταν άκουσε την ιστορία 
μου, δήλωσε ότι θα με πάει ο ίδιος. «Πρέπει μόνο να βρούμε ένα κομμάτι 
λεπτό λάστιχο για να κάνουμε σωστά τη μετάγγιση της βενζίνης» είπε.

Έτσι, βρέθηκα στον εθνικό δρόμο σε ένα αγροτικό αυτοκίνητο με οδηγό έναν 
λευκό που φορούσε σαγιονάρες, με έναν μαύρο όρθιο στην καρότσα και το 
κοντέρ να δείχνει εκατό ογδόντα χιλιόμετρα την ώρα να κατευθύνομαι πάλι 
προς βορρά. Το αυτοκίνητό μου ήταν ακόμα εκεί μόνο του, ακίνητο στην 
άκρη του δρόμου. Λευκός και μαύρος σήκωσαν το πλαστικό δοχείο, έβαλαν 
το λάστιχο μέσα, ρούφηξαν τον αέρα και γέμισαν το ρεζερβουάρ με τη 
βενζίνη χωρίς να με αφήσουν να βοηθήσω καθόλου. Τους ευχαρίστησα και 
έβγαλα κάτι πράσινα δολάρια να πληρώσω για τα τριακόσια χιλιόμετρα 
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διαδρομή που έκαναν για χάρη μου. Ο λευκός δεν ήθελε να πάρει τα 
λεφτά και μου τα έδινε πίσω. «Τουλάχιστον τη βενζίνη που ξόδεψες να με 
φέρεις» του έλεγα, αλλά ήταν ανένδοτος. Μπήκαν στο αυτοκίνητο έτοιμοι 
να φύγουν. Έτρεξα και πέταξα μια χούφτα πράσινα δολάρια στην άδεια 
θέση του συνοδηγού. Ο λευκός τα μάζεψε και τα πέταξε έξω από το 
παράθυρο.

Τα ταλαίπωρα τσαλακωμένα χαρτονομίσματα βρεθήκανε στη μέση της 
ασφάλτου. Ένα ελαφρύ αεράκι τα παράσερνε εδώ και εκεί μέχρι που 
αγκυλώθηκαν σε κάτι χορτάρια στην άκρη του δρόμου. Ο μαύρος στην 
καρότσα παρακολουθούσε όρθιος και αμήχανος τη σκηνή.

Ξανάτρεξα στον οδηγό να του δώσω την διεύθυνσή μου, προσκαλώντας 
τον τουλάχιστον να έλθει να τον φιλοξενήσω στην Ελλάδα. Μου απάντησε 
πως δεν ταξιδεύει γιατί φοβάται τα αεροπλάνα. Με χαιρέτησαν και 
έφυγαν.

Απίθανες στιγμές ανθρώπινης υπερηφάνειας που μόνο μια λέξη της 
ελληνικής γλώσσας μπορεί να περιγράψει, η λέξη φιλότιμο. Η φιγούρα του 
λεπτού μαύρου εργάτη όρθιου στην καρότσα μίκραινε καθώς το αγροτικό 
φορτηγάκι απομακρυνόταν στον ορίζοντα. Την έκφρασή του να κοιτάει 
με απορία τα χρήματα στην άσφαλτο να τα παίρνει ο αέρας δεν θα 
την ξεχάσω ποτέ. Έμεινα μόνος, μάζεψα τα πράσινα χαρτονομίσματα 
σκύβοντας ανάμεσα στα χορτάρια με μια αίσθηση αμήχανης ντροπής. 
«Πόσοι άραγε άνθρωποι με φιλότιμο να έχουν ακόμα απομείνει στον 
πλανήτη Γη;» αναρωτιόμουν Μπήκα στο αυτοκίνητο, κράτησα το τιμόνι και 
έστριψα αριστερά ακολουθώντας τις πινακίδες προς την περιοχή Nomu-
tomi με κατεύθυνση το Etosha Park. 

Επιτέλους στο Etosha Park

Το Etosha Park είναι το μεγαλύτερο εθνικό πάρκο άγριων ζώων στη 
Ναμίμπια. Το μεγαλύτερο μέρος του πάρκου ήταν κάποτε μια τεράστια 
λίμνη που άφηναν τα νερά τους τα ποτάμια της περιοχής. Τεκτονικές 
αλλαγές εξέτρεψαν τα ποτάμια προς τον Ατλαντικό και η λίμνη στέρεψε 
και έγινε μια τεράστια αλμυρή πεδιάδα. Ο τουρισμός, αυτός ο μεγάλος 
εχθρός του κάθε τι αυθεντικού, αποδείχθηκε σωτήριος για το Etosha Park. 
Οι αδίστακτοι κυνηγοί που κάποτε ήταν μαζεμένοι γύρω από πηγάδια 
και πηγές και σκότωναν τα ζώα που έρχονταν εκεί να πιούν νερό δεν 
υπάρχουν πια.

Το Τογιότα, χορτάτο από βενζίνη, κινήθηκε άφοβα πια προς την περιοχή 
Namutomi και μπήκε στο πάρκο περνώντας από την είσοδο που φέρει το 
όνομα Von Lindequist, του τότε κυβερνήτη της νοτιοδυτικής Αφρικής, που 
το 1907 είχε ανακηρύξει το Etosha Park εθνικό πάρκο. Τα κτίρια υποδοχής 
στο πάρκο υπάρχουν εκεί από τον περασμένου αιώνα. Οι φύλακες μου 
έδωσαν μαζί με το εισιτήριο έναν χάρτη με τους χωματόδρομους και 
μερικές εμπιστευτικές πληροφορίες, όπως πού την αράζουν τα λιοντάρια, 
πού τρώνε οι ελέφαντες, πού βόσκουν οι αντιλόπες. Μου υπενθύμισαν ότι 
δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία στο πάρκο μετά τη δύση του ήλιου. 

Από ένα άλλο μου ταξίδι στα μεγάλα εθνικά πάρκα άγριων ζώων στο 
Seregeti της Τανζανίας και στο Masai Mara της Κένυας είχα συνηθίσει να 
βλέπω άγρια ζώα να κινούνται ελεύθερα στο φυσικό τους περιβάλλον 
και ήξερα ότι η επίσκεψη αυτή στο Etosha Park δεν θα είχε τη μαγεία της 
πρώτης επαφής με τα μυστικά της αφρικανικής σαβάνας.

Αποφάσισα λοιπόν να συνεχίσω την οδήγηση στο εσωτερικό του Etosha 
Park μόνος χωρίς τη συνοδεία ξεναγού. Τυχερός πάλι, μέσα σε λίγες ώρες 
πορεία έτυχε να απαντήσω σχεδόν όλα τα ζώα της αφρικανικής ζούγκλας.
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Το αρσενικό λιοντάρι να κάθεται στη σκιά κάτω από το αγαπημένο του beo-
bag δένδρο στην άκρη του δρόμου ανάμεσα στις εργαζόμενες λιονταρίνες 
του, τα γκνου να περνάνε τον χωματόδρομο χωρίς να προσέχουν αν 
περνάει κανένας άλλος, οι ελέφαντες να τρώνε τους καρπούς από τα 
δένδρα με τη βοήθεια της προβοσκίδας τους και να ξερογλείφονται, οι 
αντιλόπες με το περπάτημά τους και την ομορφιά τους να σαγηνεύουν 
τον περαστικό Έλληνα, οι καμηλοπαρδάλεις να σε κοιτάνε υπεροπτικά με 
τεντωμένο τον λαιμό τους πάνω από τα πανύψηλα δένδρα και να περνάνε 
τον δρόμο προσεκτικά, οι ύαινες να περπατάνε ύπουλα με σκυμμένο το 
κεφάλι και να σε κοιτάνε λοξά σαν μελλοντικό πτώμα.

Είχα διαβάσει ότι μέσα στις λαμαρίνες του αυτοκινήτου μου ήμουνα 
προστατευμένος από όλα τα άγρια ζώα εκτός από τους ελέφαντες. Από 
αυτά τα μεγάλα ζώα, αν έχουν άτακτα μικρά παιδιά που κατά τύχη 
πλησιάσουν το αυτοκίνητό σου, κινδυνεύεις θανάσιμα. Αν πάλι κανένα 
ερωτευμένο αρσενικό σε στύση αφουγκραστεί την ερωμένη του ανάμεσα 
στα δένδρα στην απέναντι πλευρά του χωματόδρομου, δεν αποκλείεται 
να θεωρήσει το διερχόμενο αυτοκίνητό σου απειλή για τον έρωτά του και 
να το πατήσει σαν κονσερβοκούτι. 

Προχωρούσα λοιπόν αργά και προσεκτικά. Δύο ανήλικοι έφηβοι ελέφαντες 
πέρασαν τρέχοντας δίπλα μου άλλα είχαν μόνο όρεξη για παιχνίδια χωρίς 
να κινδυνεύω από τις σεξουαλικές τους παρορμήσεις. Η περιήγηση στο 
πάρκο προχωρούσε χωρίς αναποδιές μέχρι που παρουσιάστηκε ένας 
αναπάντεχος κίνδυνος. Ο χωματόδρομος μπροστά μου γέμισε χελώνες 
και δεν μπορούσα να περάσω. Είπα να πατήσω κλάξον αλλά φοβήθηκα 
μήπως ενοχλήσω κανέναν ελέφαντα. Περίμενα μήπως περάσουν οι 
χελώνες απέναντι αλλά αυτές πηγαίνανε σαν χελώνες. Δώδεκα φορές 

αναγκάστηκα να βγω από το αυτοκίνητο να παίρνω τις χελώνες αγκαλιά 
και να τις ακουμπάω στην άκρη του δρόμου για να συνεχίσω. Σιγά σιγά 
έφτασα στην έξοδο ακριβώς την ώρα που έδυε ο ήλιος.

Πάλι καλά που καμιά πεινασμένη λιονταρίνα δεν βρέθηκε εκεί κοντά την 
ώρα που κουβαλούσα αγκαλιά τις χελώνες και τα χελωνάκια. Θα με έβλεπε 
ως ανήμπορο να τρέξει γρήγορα ανθρώπινο φιλέτο και δεν θα γλίτωνα. 
Ποιος το περίμενε στο Etosha Park να κινδυνέψω από χελώνες;

Ο Κάτωνας και η Παπαλένη με περίμεναν να δειπνήσουμε παρέα. Είχαν 
αρχίσει να ανησυχούν που άργησα, παρόλο που ξέρανε ότι η τύχη αγαπά 
τους επιπόλαιους. Φάγαμε παρέα με όλη την οικογένεια της Παπαλένης σε 
ένα μακρύ τραπέζι. Ήταν η τελευταία μέρα στο χωριό. Αύριο θα ξεκινούσα 
το ταξίδι προς Νότο. 
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Επιστροφή στο Νότο. Basterland

Ξεκίνησα τον δρόμο της επιστροφής προ τον Νότο με αστυνομική συνοδεία. 
Ήταν η Olivia, μια νεαρή ξαδέλφη της Παπαλένη, αξιωματικός της αστυνομίας, 
που την πήρα μαζί μου μέχρι το Windhoek. Νωρίς το πρωί στις άκρες του 
δρόμου κάτω από τα δένδρα μικροπωλητές πουλάγανε φρέσκο γάλα. Βρήκα 
την ευκαιρία να μάθω για τα φαινόμενα εγκληματικότητας στη χώρα. Η Ol-
ivia μού έλεγε ότι στη Ναμίμπια τα πράγματα είναι καλύτερα από τη Νότιο 
Αφρική και οι ένοπλες ληστείες είναι πιο σπάνιες. Οι λευκοί τουρίστες σαν 
εμένα που κυκλοφορούν μόνοι με ενοικιασμένο αυτοκίνητο είναι για την 
ώρα σχετικά ασφαλείς. Μου περιέγραφε ότι άδειες οπλοφορίας δίνονται 
μόνο όταν κανείς έχει στο σπίτι του ειδικό χρηματοκιβώτιο για πυροβόλα 
όπλα, παρόλο που τα περισσότερα περιστατικά βίας είναι εγκλήματα τιμής 
και γίνονται με μαχαίρια. Σε ορισμένες φυλές οι άνδρες θεωρούν μεγάλη 
προσβολή για τον ανδρισμό τους όταν οι γυναίκες τους έχουν εξωσυζυγικές 
σχέσεις και τις σκοτώνουν με μαχαίρι για να αποκαταστήσουν την τιμή 
τους. Αντίθετα τα διαζύγια είναι κοινωνικά αποδεκτά και πολλές γυναίκες 
χωρίζουν άνδρες με απλές διαδικασίες, ξαναπαντρεύονται και ξανακάνουν 
παιδιά με διαφορετικούς άντρες, αγνοώντας τη χριστιανική προτροπή 
«ους ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωριζέτω».

Εντυπωσιάστηκα από αυτή τη μείξη αφρικανικών και χριστιανικών 
παραδόσεων και πρότεινα για να αντιμετωπισθεί η ενδοοικογενειακή βία 
στη Ναμίμπια να θεσπιστεί ένα ετήσιο συμβόλαιο πολιτικού γάμου που 
θα ανανεώνεται κάθε χρόνο με την πληρωμή ενός παράβολου υπέρ του 
δημοσίου. Κάτι σαν τέλη σεξουαλικής κυκλοφορίας. Έτσι στη Ναμίμπια θα 
παντρεύεσαι, θα χωρίζεις και ξαναπαντρεύεσαι κατά βούληση κάθε χρόνο, 
επισημοποιώντας κατά διαστήματα τις σεξουαλικές σου επιθυμίες χωρίς 
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να κινδυνεύεις να σε σφάξουν και η πολιτεία θα εισπράττει λίγα χρήματα 
για τα έξοδα από την κοινωνική αναστάτωση. Γελούσαμε με την Ολίβια με 
την καρδιά μας.

Οδηγούσα με βιασύνη χωρίς καθυστερήσεις παρά το γεγονός ότι, όταν 
οδηγώ συνομιλώντας και απασχολώ το μυαλό μου με σοβαροφανείς 
σκέψεις, ασυναίσθητα κόβω ταχύτητα.

Ήθελα να φτάσω πριν πέσει η νύχτα στην Rehoboth, την χώρα των Basters. 
Ρωτoύσα την Ολίβια αν στη Ναμίμπια σού παίρνουν το δίπλωμα αν μιλάς 
ή παραμιλάς όταν οδηγείς. Ξεσπάσαμε σε γέλια. Τη ρώτησα μήπως σου 
παίρνουν το δίπλωμα αν γελάς όταν οδηγείς και συνεχίσαμε τα γέλια. Το 
μεσημέρι σταματήσαμε σε έναν από τους υπαίθριους χώρους ανάπαυσης 
των οδηγών κατά μήκος της εθνικής οδού. Απλώσαμε το φαΐ που είχαμε 
πάρει μαζί μας από τα φαγητά του γάμου σε ένα τραπέζι κάτω από ένα 
beobag δένδρο. Τα δένδρα αυτά είναι τα αγαπημένα των λιονταριών γιατί 
έχουν πυκνό φύλλωμα και κάνουν ιδανική σκιά για λιονταρίσια σιέστα. 
Οι υπαίθριοι χώροι ανάπαυσης των οδηγών στη Ναμίμπια είναι καθαροί, 
διαμορφωμένοι καλαίσθητα με πέτρινα τραπέζια και καθιστικά, δίνοντάς 
σου μια αίσθηση πολιτισμένης λευτεριάς.

Άφησα την Ολίβια σε έναν δρόμο του Windhoek, της είπα να μην ξεχάσει να 
κάνει την πρόταση στους ανωτέρους της για το ετήσιο συμβόλαιο γάμου 
και έφτασα στο Rehoboth, στη χώρα των Basters, πριν δύσει ο ήλιος.

Οι Basters είναι μια φυλή μιγάδων που ήρθε στη ζωή από τους καρπούς του 
έρωτα των πρώτων Ολλανδών εποίκων και των ιθαγενών γυναικών της 
φυλής Hottentot στις ακτές της Νότιας Αφρικής γύρω στο 1700. Απαριθμεί 
σήμερα εξήντα περίπου χιλιάδες άτομα που ζουν στην περιοχή γύρω από 
την πόλη Rehoboth.

Πάντα είχα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις διασταυρώσεις των φυλών. Αν 
σπούδαζα βιολογία και όχι πολιτικός μηχανικός, η διατριβή μου θα ήταν 
στις επιμιξίες των ζωντανών όντων πάνω στη Γη. 

Είναι εύκολο να καταλάβεις γιατί ένας ελέφαντας έχει δυσκολίες να κάνει 
έρωτα με ένα μυρμήγκι, αλλά είναι αντικείμενο επιστημονικής έρευνας τι 
γίνεται αν ένας κύκνος ερωτευτεί παράφορα έναν πελεκάνο. Τι θα γίνει 
αν ένα μπουλντόγκ μείνει μόνο με ένα φοξ τεριέ πάνω στη Γη; Με αυτές 
λοιπόν τις ανθρωπολογικού και όχι μόνο περιεχομένου ανησυχίες που με 
κατατρέχουν αποφάσισα να έρθω στο Rehoboth της Ναμίμπια να δω με 
τα μάτια μου το αποτέλεσμα της ανθρώπινης διασταύρωσης των πρώτων 
ολλανδών εποίκων με τις μαύρες γυναίκες στη Νότιο Αφρική.

Η ιστορία των Basters είναι συγκινητική και ιστορικά ενδιαφέρουσα. Τα 
παιδιά των ολλανδών εποίκων με τις μαύρες γυναίκες στη Νότια Αφρική 
δεν ανήκαν ούτε στη λευκή ούτε στη μαύρη φυλή και κανένας δεν τα ήθελε. 
Οι λευκοί έποικοι τα κοιτούσαν υποτιμητικά και οι μαύροι αυτόχθονες 
δεν τα ήθελαν κοντά στην καλύβα τους. Με τα χρόνια τα παιδιά αυτά 
μεγάλωναν και άρχισαν να δημιουργούν μια μεγάλη κοινωνική ομάδα στην 
περιοχή του Cape Town. 

Είχαν βαρεθεί να τα διώχνουν και τα υποτιμούν οι αποικιοκράτες πατεράδες 
τους και οι νέγρες μανάδες τους και αποφάσισαν να μετακινηθούν ομαδικά 
με συντροφιά μερικές αγελάδες προς βορρά, αναζητώντας νέες πατρίδες. 
Ονόμασαν τους εαυτούς τους με υπερηφάνεια και χωρίς ντροπή Basters και 
ξεκίνησαν την έξοδό τους. Μετά από πολυετείς περιπέτειες και διωγμούς, 
πέρασαν τον πορτοκαλί ποταμό και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή Reho-
both, στη σημερινή Ναμίμπια.

Το βράδυ διανυκτέρευσα έξω από το Rehoboth σε ένα μικρό ξενοδοχείο.
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Στο προαύλιο του ξενοδοχείου ήταν ακουμπισμένο ένα κουφάρι αντίκας 
αυτοκινήτου. Τα σιδερένια κουφάρια παλιών αυτοκινήτων είναι συχνό 
φαινόμενο στη Ναμίμπια και τα βλέπεις να εντυπωσιάζουν ως εικαστικά 
αντικείμενα μπροστά σε αγροκτήματα, χώρους εστίασης και ξενοδοχειακές 
εγκαταστάσεις.

Το πρωί περπάτησα στο κέντρο της πόλης και κάθισα σε μία πολυσύχναστη 
καφετέρια να δω τους εκπροσώπους της φυλής των Basters να πίνουνε 
καφέ. Κόσμος πήγαινε και ερχόταν. 

Οι Basters έβλεπα ότι ήταν μια φυλή μεσαίου αναστήματος, μέτριας 
ομορφιάς και σταθερού βηματισμού. Μπορεί να μην έχουν το ανάστημα 
που έχουν μπασκετμπολίστες εκπρόσωποι άλλων φυλών της μαύρης 
ηπείρου στο αμερικανικό ΝΒΑ, άλλα έχουν ένα πείσμα, μια προσήλωση 
χαραγμένη στο πρόσωπό τους και μια σταθερότητα στη συμπεριφορά 
τους που δεν συναντάς συχνά στην Αφρική. 

Παρατηρούσα προσεκτικά τη μελαψή κοπέλα στο ταμείο και έπινα τον 
καφέ μου όταν αισθάνθηκα ένα κύμα ντροπής να με διαπερνά. Ποιος 
είμαι εγώ, σκεφτόμουνα, να περιεργάζομαι επίμονα τους ανθρώπους μιας 
φυλής για να ικανοποιήσω την ανικανοποίητη περιέργειά μου; Ντροπή μου.

Σηκώθηκα και πλήρωσα, αφήνοντας ένα υπερβολικό φιλοδώρημα στην 
κοπέλα με το σοκολατένιο δέρμα και τα απλανή γκριζογάλανα μάτια, που 
έκπληκτη δεν καταλάβαινε τους λόγους της γενναιοδωρίας μου, και μπήκα 
στο αυτοκίνητό μου.



Συνέχισα να οδηγώ νότια. Το πρόγραμμα της ημέρας ήταν να επι-
σκεφτώ το Sossusvlei στις παρυφές του εθνικού πάρκου Naukluft και, 
πρώτα ο Θεός, να διανυκτερεύσω στο Swakopmund πάνω στον Ατλα-
ντικό ωκεανό.

Έφτασα μετά από δύο περίπου ώρες οδήγημα στους πορτοκαλί αμμόλο-
φους στο Sossusvlei. Αυτό που με ενθουσιάζει στη Ναμίμπια είναι η εθνική 
της απλωσιά. Έχεις χώρο να περπατάς ελεύθερα, να οδηγείς ελεύθερα. 
Πέρασα στο εθνικό πάρκο πληρώνοντας το εισιτήριό μου και οδηγούσα 
ανάμεσα στους πορτοκαλί λόφους. 

Οι εικόνες από τα πρόσωπα των Basters στην καφετέρια τριγυρνάγανε 
ακόμα στο μυαλό μου. Συνωστισμός από εικόνες σε μία και μόνο μέρα 
στον πλανήτη Γη. 
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Aπό το Sossusvlei στον Ατλαντικό

Από τους πορτοκαλί αμμόλοφους του Sossusvlei ξεκίνησα αργά το απόγευμα 
για τον Ατλαντικό ωκεανό. Η απόσταση ήταν μόνο διακόσια χιλιόμετρα και 
υπολόγιζα ότι θα έβλεπα τη θάλασσα σε τρεις περίπου ώρες. Διέσχισα 
κάτι ήπιους λόφους με μερικά κατσίκια και γαϊδουράκια να βόσκουν εδώ και 
εκεί, πέρασα ένα ξεροπόταμο, ακολούθησα μια πινακίδα που έγραφε Wal-
vis Bay και βρέθηκα σε ένα επίπεδο σταχτί ηφαιστιογενές τοπίο. Το χώμα 
ήταν σαν να του είχες βάλει φωτιά, χωρίς να υπάρχει ίχνος βλάστησης, 
ίχνος ζωής. Μετά από μία ώρα οδήγηση σε αυτό το εξωγήινο τοπίο, είχα 
την αίσθηση ότι βρισκόμουνα στη σελήνη. Αισθανόμουνα ότι είχα καταφέρει 
να κάνω μια διαστημική τουριστική επίσκεψη σε εξωγήινο πλανήτη. Το 
υπερφίαλο όνειρο πολλών κινέζων και αμερικάνων δισεκατομμυριούχων 
το ζούσα ο ίδιος χωρίς να έχω ξοδέψει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, 
απλά οδηγώντας ένα Τογιότα στο Namib-Naukluft, το εθνικό πάρκο της 
Ναμίμπια, ανάμεσα στο Sosssvlei και τον Ατλαντικό ωκεανό.

Ο δρόμος ήταν χωματόδρομος, στρωμένος με αμμοχάλικο, κλασικός gravel 
road, από αυτούς που συναντάς συχνά στη Ναμίμπια.Έκανε πολύ ζέστη, 
πάνω από σαράντα βαθμούς, και το air condition του αυτοκινήτου ήταν 
εκτός λειτουργίας σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Άνοιξα τα παράθυρα του 
αυτοκινήτου να πάρω λίγο αέρα. Ένα σύννεφο μαύρης ηφαιστιογενούς 
σκόνης μπήκε μέσα στα μάτια μου και άρχισα να κλαίω και να μην βλέπω 
μπροστά μου. 

Σταμάτησα πανικόβλητος και ξέπλυνα τη σκόνη από τα μάτια μου με μια 
αμπούλα υγρό δακρύων που πάντα έχω κοντά μου. Συνήλθα γρήγορα, 
έκλεισα τα παράθυρα και συνέχισα τη διαδρομή. 
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Η θερμοκρασία στο αυτοκίνητο με τα κλειστά παράθυρα είχε πιάσει 
κόκκινο. Ο ιδρώτας είχε πλημμυρίσει τα ρούχα μου και θα έμοιαζα με 
κάποιον που μόλις είχε βγει από τη θάλασσα φορώντας ρούχα. Μετρούσα 
από αμηχανία τις σταγόνες ιδρώτα που έσταζαν στο πάτωμα από τον 
γυμνό καρπό στην άκρη του χεριού μου που κρατούσε το τιμόνι. 

Είχαν περάσει δύο ώρες που οδηγούσα μόνος σε αυτό τον επίπεδο 
χωματόδρομο όταν είδα από απέναντι ένα σύννεφο σκόνης να έρχεται 
καταπάνω μου. Ήταν το μοναδικό αυτοκίνητο που συνάντησα σ΄ αυτήν 
τη διαδρομή. Αναρωτήθηκα πού πάω οδηγώντας μόνος σε αυτόν 
τον κρανίου τόπο όπου δεν συναντάς ούτε κοράκι. Πριν προλάβω να 
τελειώσω τη φοβική μου σκέψη, σαν να είχα ξαφνικά προκαλέσει ο ίδιος 
ένα κύμα γρουσουζιάς ακούω στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου έναν 
παρατεταμένο θόρυβο. Το μπροστινό λάστιχο δεξιά είχε κλατάρει Βγαίνω 
έξω, ανοίγω το πορτ μπαγκάζ, ανακαλύπτω γρήγορα τον γρύλλο, δίνω 
συγχαρητήρια στον εαυτό μου για την ανακάλυψη, τον τοποθετώ στη 
σωστή εγκοπή στο σασί και γυρνάω τη μανιβέλα. 

Ο γρύλλος αντί να ανεβάζει το αυτοκίνητο βούλιαζε ο ίδιος στην άμμο. 
Σηκώθηκα όρθιος και κοιτούσα τον κατακόκκινο ήλιο που αποχαιρετούσε 
το νότιο ημισφαίριο της γης. Έκανα σκέψεις πώς θα κοιμηθώ πιο βολικά 
στο πίσω κάθισμα και το πρωί έχει ο Θεός όταν η στεγνή μου γλώσσα 
άρχισε να κολλάει στον ουρανίσκο και να διαμαρτύρεται. Κατάλαβα ότι 
χωρίς ούτε ένα μπουκάλι νερό δεν θα άντεχα όλη τη νύχτα.

Αναστατωμένος, άρχισα να ψάχνω μια πλακέ πέτρα να δημιουργήσω μια 
μεγαλύτερη επιφάνεια κάτω από τον γρύλλο μήπως και καταφέρω να 
σηκώσω το αυτοκίνητο, αλλά στον καταραμένο αυτόν τόπο ούτε πέτρες 
δεν είχε. Τελικά βρήκα μια πέτρα πλακέ ένα χιλιόμετρο μακριά, την πήρα 
αγκαλιά σαν να είναι μικρό παιδί και την έφερα στο αυτοκίνητο. Κατάφερα 
με τα πολλά να απομακρύνω το σκασμένο λάστιχο.
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Με χαρά πήγα να βάλω τη φουσκωμένη ρεζέρβα, αλλά δεν χωρούσε κάτω 
από τον τερματισμένο σε ύψος γρύλλο. Έσκαψα με τα χέρια έναν λάκκο 
γύρω από τη ρόδα, κατάφερα να τοποθετήσω το καινούργιο λάστιχο και 
επέστρεψα όλο χαρά στο τιμόνι, κρατώντας το με τα λερωμένα από το 
χώμα του σεληνιακού τοπίου χέρια. Ο ήλιος είχε αρχίσει να καληνυχτίζει 
τη νοτιοαφρικάνικη γη. 

Σε μόλις πέντε χιλιόμετρα απόσταση συνάντησα τον κεντρικό παραλιακό 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Πέντε μόνο χιλιόμετρα χωρίζανε την έρημο που 
βρισκόμουνα από τη θάλασσα, την προσομοίωση της σελήνης από τους 
ωκεανούς της γης. Σταμάτησα στο πρώτο οίκημα που είχε φώτα στα δεξιά 
του δρόμου. Ήταν ένα πανδοχείο με καφέ μπαρ στο ισόγειο. Στα δεξιά της 
αίθουσας του μπαρ ήταν δύο τραπέζια αμερικάνικου μπιλιάρδου με αυτές 
τις τρύπες στα πλάγια. Αριστερά τέσσερις μαύρες κοπέλες κάθονταν η 
καθεμία μόνη σε ένα διαφορετικό τραπέζι. Οι τρεις ήταν ιδιαίτερα χοντρές 
και φορούσαν κάτι εφαρμοστά μπλουτζίν που έκαναν τα πόδια τους να 
μοιάζουν με συσκευασμένα ιταλικά προσούτο, η τέταρτη σε αντίθεση ήταν 
ιδιαίτερα αδύνατη και σου ερχόταν να την καλέσεις για ένα πλούσιο γεύμα. 
Ένα ζευγάρι κατέβαινε γελώντας τις σκάλες. Κατάλαβα ότι είχα πέσει σε 
πανδοχείο μπορντέλο για ναυτικούς της περιοχής. Ήμουνα πτώμα και δεν 
είχα όρεξη να οδηγήσω άλλο. Πήρα ένα κλειδί, ανέβηκα την ξύλινη σκάλα, 
ξάπλωσα ανάσκελα στο διπλό κρεβάτι του δωματίου με τεντωμένα τα 
χέρια σαν εσταυρωμένος. Ήμουν τόσο κουρασμένος, που οι κραυγές σεξ 
από τα διπλανά δωμάτια με άφηναν παγερά αδιάφορο. Έκλεισα τα μάτια 
μου και κοιμήθηκα σαν να είμαι σε ένα απομονωμένο κελί κάποιας μονής 
του Αγίου Όρους, σαν να είχα μόλις γυρίσει από ένα διαστημικό ταξίδι στο 
άγονο, στεγνό, επίπεδο, αφιλόξενο έδαφος κάποιου εξωκοσμικού πλανήτη 
και δεν είχα ακόμη εξοικειωθεί με τα συμβαίνοντα στον πλανήτη Γη.
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Επιτέλους στο Swakopmund 

Από το παράθυρο του πανδοχείου μπορντέλου έριξα μια πρωινή 
ματιά στoν Ατλαντικό ωκεανό. Με το φως της ημέρας όλα φαίνονται 
διαφορετικά, αισιόδοξα. Εκείνο το βράδυ είχα κοιμηθεί ανάσκελα, 
ακίνητος σαν μούμια των Φαραώ. Φοβόμουν να κουνηθώ μήπως 
κανένα μικρόβιο δίπλα μου πάρει θάρρος και με πλησιάσει ερωτικά. 
Δεν μπορώ να ξέρω αν ροχάλιζα το βράδυ εκείνο αλλά ξέρω ότι 
ξύπνησα ακριβώς στην ίδια θέση που είχα αφήσει τον εαυτό μου πριν 
κοιμηθώ. Κατέβηκα κάτω, πήρα ένα κρουασάν σε πλαστική συσκευασία, 
ένα χάρτινο ποτήρι με καφέ και συνέχισα το ταξίδι μου κρατώντας με 
το ένα χέρι τον καφέ και με το άλλο το τιμόνι του αυτοκινήτου.

Η περιοχή ανάμεσα στο Walvis Bay και το Swakopmund είναι η 
τουριστική καρδιά της Ναμίμπια. Ωραίες αμμουδιές, ξενοδοχειακά 
συγκροτήματα, άνετα κάμπινγκ, χώροι για Quad biking αγώνες στους 
αμμόλοφους της ερήμου, παραθεριστικοί οικισμοί, εξοχικά σπίτια με 
πολυτελή αυτοκίνητα με νοτιοαφρικάνικες πινακίδες παρκαρισμένα 
στις αυλές τους. Φώκιες και δελφίνια έκαναν ομαδικές παρελάσεις 
στις ακτές, διαφημίζοντας την περιοχή. ¨Όλα έδειχναν ότι το Swa-
kopmund είναι ένα ανερχόμενο τουριστικό αστέρι. Ας ελπίσουμε να 
μην είναι το επόμενο θύμα της ίδιας του της τουριστικής επιτυχίας 
όπως τόσα άλλα ωραία μέρη στον κόσμο. Ας ελπίσουμε να μην είναι 
το επόμενο θύμα της γενικευμένης, χωρίς φραγμούς και αναστολές 
επιχειρηματικής κερδοσκοπικής ασυδοσίας κάποιων άπληστων.

Το Swakopmund είναι μια ωραία παλιά γερμανική πόλη χτισμένη 
στις εκβολές του ποταμού Swakop στα όρια της ερήμου πάνω στον 
Ατλαντικό. Ένα κομμάτι της Βαυαρίας είχε μεταφερθεί αυτούσιο στην 
νοτιοδυτική Αφρική.
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Χαμηλά κτίρια με στέγες, όμορφοι κήποι, ωραίες εκκλησίες, ατέλειωτη 
θέα στον Ατλαντικό κάνουν το Swakopmund μια ευρωπαϊκή όαση του 
περασμένου αιώνα, ένα απρόβλεπτο δημιούργημα της ιστορίας στις ακτές 
της Αφρικής. 

Είχα σπουδάσει στη γερμανόφωνη Ζυρίχη και οι γερμανικές επιγραφές 
των καταστημάτων, Bäckerei, Rechtsanwalt, Zahnartzt, και άλλες στη μαύρη 
Αφρική με έκαναν να γελάω από έκπληξη και ταυτόχρονα να αισθάνομαι 
οικεία.

Περπατούσα στην ωραία πόλη για ώρες, στεκόμουνα άφωνος μπροστά 
στον Ατλαντικό ωκεανό, που δεν έλεγε να μου χαμογελάσει όσο και να 
προσπαθούσα να του αποσπάσω την προσοχή, και έπινα τον ένα καφέ 
μετά τον άλλο σε όμορφα διαμορφωμένα υπαίθρια αναψυκτήρια. Το 
απόγευμα ετοιμάστηκα ψυχολογικά να πάρω τον δρόμο της επιστροφής 
προς το αεροδρόμιο του Windhoek. Η πτήση μου για το Johannesburg ήταν 
νυχτερινή.

Οδηγούσα αργά για να βγω από την πόλη όταν σε ένα φανάρι με 
σταματήσανε δύο καλοντυμένες γυναίκες. Ήταν μητέρα και κόρη. Η κόρη 
γύρω στα τριάντα, η μητέρα γύρω στα σαράντα πέντε. Η μητέρα πλησίασε 
στο παράθυρο και μου πρότεινε να πάρω την κόρη της μαζί μου. «Take my 
daughter with you” μου είπε. Η αντίδρασή μου ήταν χαμογελαστή. Ψέλλισα 
ότι σε λίγες ώρες πετάω από το αεροδρόμιο πίσω στην Ελλάδα. Έδειξαν 
να μη θέλουν να καταλάβουν τι έλεγα. Η κόρη ήρθε και κάθισε δίπλα μου. 
Ήταν λεπτή και ψηλή, τα πόδια της ήταν ατελείωτα μακριά και με δυσκολία 
χωρούσαν στο Toyota Yaris. Μισή ώρα και όλες οι δικαιολογίες του κόσμου 
χρειάστηκαν για να μου επιτρέψουν μαμά και κόρη να συνεχίσω μόνος το 
ταξίδι μου. Πήγα σε κάποια στιγμή να τους δώσω χρήματα για να φύγουν, 
αλλά δεν τα δέχθηκαν. Η κοπέλα ήθελε αποκατάσταση και όχι φιλοδώρημα. 

Η αλήθεια είναι ότι, αν ήμουνα νέα, όμορφη μαύρη γυναίκα και ήθελα να 
μεταναστεύσω στην Ευρώπη αντί να συνωστίζομαι στις ακτές της Λιβύης 
με τους διακινητές, θα προσπαθούσα να βρω έναν ευρωπαίο άνδρα να με 
πάρει μαζί του. Αποχαιρέτησα με κατανόηση τις απογοητευμένες μαμά και 
κόρη, έφτασα στην ώρα μου στο αεροδρόμιο του Windhoek και πρόλαβα 
την πτήση μου για το Johannesburg.
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Johannesburg
Αστραπές στον νοτιοαφρικάνικο ουρανό

Η πτήση για το Johannesburg ξεκίνησε με καλούς οιωνούς, αποχαιρετήσαμε 
την Ναμίμπια με γαλανό ουρανό. H ένδειξη «προσδεθείτε» εξαφανίστηκε 
από τις οθόνες των τηλεοράσεων και όλοι κυκλοφορούσαν και συνομιλούσαν 
μεταξύ τους στο airbus. Τα πράγματα άλλαξαν όταν περάσαμε στους 
ουρανούς της Νότιας Αφρικής. Μια θεομηνία βρισκόταν σε εξέλιξη πάνω 
από το Johannesburg και ο Δίας δεν φαίνεται να αστειευόταν. Κεραυνοί 
και αστραπές έπεφταν κατά εκατοντάδες στην περιοχή. Ο ουρανός είχε 
περιμετρικά γεμίσει με κάθετες φωτεινές γραμμές και το θέαμα ήταν 
φαντασμαγορικό. Συνήθως τα βεγγαλικά εκτοξεύονται από τη γη προς 
τον ουρανό, αλλά εγώ από το παράθυρο εκεί ψηλά έβλεπα βεγγαλικά να 
εκτοξεύονται από τον ουρανό προς τη γη. Όλα μου θύμιζαν εικόνες από 
την τηλεόραση όταν οι Αμερικανοί βομβάρδιζαν τη Βαγδάτη του Σαντάμ 
Χουσεΐν. Το αεροπλάνο έκανε τούμπες και δεν ήξερες από πού να κρατηθείς. 
Αισθανόμουνα σαν αστροναύτης που αιωρείται με τη βαρύτητα της γης 
στα πόδια μου.

Είπα να φοβηθώ αλλά μετά το ξανασκέφτηκα. Πού θα εύρισκα ξανά 
τέτοια ευκαιρία να βρίσκομαι σε ένα αεροπλάνο να βλέπω από το 
παράθυρο τόσες αστραπές και τόσους επιβάτες να ουρλιάζουν και να 
αιωρούνται; Προσποιήθηκα λοιπόν ότι είμαι σε μια κινηματογραφική 
αίθουσα και βλέπω μια ταινία τρόμου μετά από αεροπειρατεία. Είναι 
αλήθεια ότι ανεβαίνοντας τη σκάλα είχα συναντήσει τον πιλότο. Ήταν 
ξανθός, ευγενικός, αποφασιστικός, με σταθερό βλέμμα και όλα έδειχναν 
ότι είχε σώας τας φρένας χωρίς ψυχολογικά προβλήματα. Μου κέρδισε 
αμέσως την εμπιστοσύνη και, αν παρουσιαζόταν για υποψήφιος γαμπρός 
της κόρης μου, δεν θα έλεγα όχι. Συγκέντρωσα λοιπόν όλα τα λογικά 
επιχειρήματα για να νικήσω τον φόβο μου.
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Σκέφτηκα ότι το αεροπλάνο είχε ξαναπεράσει από αυτά τα μέρη και 
είχε συνηθίσει να κυκλοφορεί στους νοτιοφρικάνικους ουρανούς, ότι 
το αεροδρόμιο του JNB ήταν από τα μεγαλύτερα του κόσμου και είχε 
διαδρόμους να προσγειωθείς με ασφάλεια από όποια διεύθυνση και αν 
φυσούσε ο άνεμος, ότι ο πιλότος ήταν νέος και όμορφος και σίγουρα δεν 
θα ήθελε να πεθάνει, ότι ο Δίας ήταν συμπατριώτης μου και σίγουρα δεν 
θα έριχνε αστραπή σε ένα αεροπλάνο με επιβάτη έναν Έλληνα. Σταμάτησα 
λοιπόν να ανησυχώ και απολάμβανα τις φωνές των άλλων σαν να έβλεπα 
ένα κινηματογραφικό έργο υποψήφιο για Όσκαρ που όλα νόμιζες ότι ήταν 
αληθινά. 

Το αεροπλάνο απομακρύνθηκε από τον φωταγωγημένο από τις αστραπές 
ουρανό του Johannesburg. Στο μεγάφωνο μας ανακοίνωσαν ότι ενδέχεται 
να προσγειωθούμε σε άλλη πόλη μέχρι να περάσει η θεομηνία και θα μας 
κρατούν ενήμερους για την κατάσταση. Κάναμε λοιπόν νυχτερινές βόλτες 
στους ουρανούς της Νότιας Αφρικής μέχρι ο Δίας να αποφασίσει τι θα 
κάνει.

Ήμουνα σίγουρος ότι ό όμορφος πιλότος θα μας έφερνε πίσω στο Johan-
nesburg. Τόσο ωραίο παιδί που ήταν, κάποια κοπέλα θα τον περίμενε να 
πάνε να φάνε, ίσως είχε κλείσει και θέση σε κανένα εστιατόριο και δεν 
θα ήθελε να την αφήσει να περιμένει. Η αισιοδοξία μου αυτή τη φορά 
αποδείχτηκε αληθινή.

Μετά από δύο ώρες στον αέρα, προσγειωθήκαμε στο JNB. Από τη σκάλα 
του αεροπλάνου μέχρι την πόρτα του λεωφορείου που μας περίμενε 
κάποιοι από τον ουρανό μας έλουζαν με κουβάδες από νερό. Φτάσαμε 
στα κτίρια του αεροδρομίου και περιμέναμε με αγωνία τις βαλίτσες για να 
αλλάξουμε τα βρεγμένα ρούχα. Στο αεροδρόμιο του Johannesburg φτάσαμε 
τελικά στις τρεις τη νύχτα. Μόλις περάσαμε τον έλεγχο των διαβατηρίων, 
μια ομάδα ατόμων με ταμπέλες και φυλλάδια μας περίμενε. 
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Ήταν ξενοδόχοι καμάκια, όπως λέμε στην Ελλάδα, σαν αυτούς που 
συναντάς στα ελληνικά νησιά που έψαχναν για πελάτες τουρίστες. Ποτέ 
στα ταξίδια μου στον κόσμο όλο δεν είχα ξανασυναντήσει καμάκια σε 
εσωτερική αίθουσα αεροδρομίου. Ένας από το πλήθος των ξενοδόχων 
με πλησιάζει με μια ταμπέλα που ανέγραφε Hotel Petra. Tρελάθηκα, πού 
βρέθηκε πάλι αυτός με το όνομα του ξενοδοχείου από την Ίο; Τον ρώτησα 
αν είναι Έλληνας και μου απάντησε πως όχι, ήταν Ιορδανός. Κατάλαβα 
ότι είχε ονομάσει το ξενοδοχείο του Πέτρα για να τιμήσει τον περίφημο 
ελληνιστικό αρχαιολογικό χώρο στην Ιορδανία που είναι για αυτούς ό,τι 
για μας ο Παρθενώνας. 

Η τύχη είχε διαλέξει για μένα ένα ξενοδοχείο στο Johannesburg. Διασχίσαμε 
νύχτα τους άδειους δρόμους της πόλης με ένα μικρό αυτοκινητάκι και 
φτάσαμε κάπου έξω από την πόλη.

Σταματήσαμε μπροστά σε έναν ψηλό λευκό τοίχο που πάνω του είχε 
ένα κυκλικό στριφτό αγκαθωτό συρματόπλεγμα. Ο φίλος πια Ιορδανός, 
Μοχάμεντ και αυτός, άνοιξε τη σιδερένια πόρτα και μπήκαμε στον 
προστατευμένο χώρο. Αυτό το ξενοδοχείο είχε κάτι το ιδιαίτερο. Ένας 
θηλυκός σκύλος ήταν στην ομάδα υποδοχής. Το δωμάτιό μου ήταν μια 
προκατασκευασμένη κατασκευή στην άκρη του κήπου με μια μεγάλη 
συρόμενη αλουμινένια πόρτα μπροστά. Μπήκα μέσα, έλεγξα αν κυκλοφορεί 
κανένα κατσαριδάκι, σκέπασα από συνήθεια το σιφόνι του μπάνιου με τον 
ταξιδιωτικό οδηγό και κοιμήθηκα με μια αίσθηση ασφάλειας.

Το πρωί ο σκύλος έριχνε συνέχεια βουτιές στην πισίνα για να πιάσει την 
μπάλα που του πετούσε μέσα στο νερό το αφεντικό του, ένα γείτονας 
είχε έρθει να ταΐσει και να παίξει με κάτι κίτρινα παπαγαλάκια στην αυλή 
και τα πλεγμένα σαν κοκορέτσι συρματοπλέγματα ασφαλείας πάνω στον 
περιμετρικό ψηλό τοίχο λαμπυρίζανε στον ήλιο.
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Το αεροπλάνο επιστροφής στην πατρίδα της Ολυμπιακής αεροπορίας με 
περίμενε. Ο Ιορδανός Μοχάμεντ με πήγε σε μια πλατεία και πήρα ένα ταξί. 
Ο οδηγός ήταν Ινδός. Ήθελα, πριν πάω στο αεροδρόμιο, να περάσω να 
χαιρετήσω το Σοβέτο, αυτό το μεγαλύτερο στον πλανήτη πολυφυλετικό 
κοινωνικό εργαστήρι του αιώνα μας. 

Ήθελα να δω έστω και για λίγο ζωγραφισμένες πάνω σε δεξαμενές, 
φουγάρα και υψικαμίνους τις διαδηλώσεις που συγκλόνισαν τον κόσμο. 
Φτάσαμε στο Σοβέτο στο σημείο μνήμης όπου προβάλλεται πάνω στους 
πέτρινους τοίχους η φωτογραφία σύμβολο του ξεσηκωμού κατά του 
Apartheid: Ένα παιδί σοβαρά τραυματισμένο στα χέρια ενός συμμαθητή 
του σε μία μαθητική διαδήλωση στις 16 Ιουνίου του 1976 εναντίον της 
υποχρεωτικής χρήσης των Africaans, της ολλανδικής δηλαδή γλώσσας στα 
σχολεία. Συνεχίσαμε με το ταξί στους δρόμους της αυτόνομης πια πόλης 
των δύο και πλέον εκατομμυρίων μαύρων δημοτών. 

Τα χρόνια που πέρασαν η χωροταξική ανάπτυξη των σπιτιών της περιοχής 
αυτής που γειτνιάζει με τα ορυχεία και τις βιομηχανίες της πόλης έχει 
αφήσει το αποτύπωμά της στην ανθρώπινη ιστορία μεθόδων στέγασης 
της εργατικής τάξης. Περιηγηθήκαμε τα αξιοθέατα της πόλης, τα χτισμένα 
σε διαφορετικές δεκαετίες σπίτια της, το στάδιό της. Κάποια στιγμή πάνω 
από τον αυτοκινητόδρομο είδα μια γέφυρα να οδηγεί σε ένα τεράστιο 
κτίριο. 

Ήταν το δημοτικό νοσοκομείο του Σοβέτο. Κάτω από τη γέφυρα ήταν 
κρεμασμένες τεράστιες πινακίδες ενημέρωσης του πληθυσμού για 
το Aids. Ήταν τρεις το μεσημέρι, η ώρα που το νοσοκομείο άνοιγε τις 
πόρτες του σε επισκέπτες. Πάνω στη γέφυρα είδα μια τεράστια ουρά 
χιλιάδων ανθρώπων να περιμένουν με υπομονή τη συγκεκριμένη ώρα 
για να επισκεφτούν τους άρρωστους συγγενείς και φίλους τους. Ήταν η 
τελευταία εικόνα που έπαιρνα μαζί μου από το ταξίδι αυτό πριν μπω στο 
αεροπλάνο της επιστροφής στην πατρίδα.



Επιστροφή στην ήπειρο των λευκών

Γύρισα σε μια μεσογειακή χώρα που λέγεται Ελλάδα με μια από τις 
τελευταίες πτήσεις της Ολυμπιακής Αεροπορίας στη Νότια Αφρική δύο 
μέρες πριν από τα Χριστούγεννα του 2008. Χρειάστηκα δεκατέσσερις 
ώρες να συνηθίσω και πάλι να βλέπω λευκούς να κυκλοφορούν τρι-
γύρω μου και να συνειδητοποιήσω το αυτονόητο, ότι είχα γυρίσει στην 
Ευρώπη, την ήπειρο των λευκών. 

Τίποτα δεν είχε αλλάξει στην πατρίδα αυτές τις δύο βδομάδες που 
έλειπα. Τα δελτία ειδήσεων ίδια και απαράλλακτα, πόσα λεφτά θα 
πάρουμε σύνταξη, αν ζήσουμε μέχρι τότε, ποιος σκότωσε και ποιος 
έκλεψε ποιον, τι επιδόματα μοιράζονται, ποια πρόστιμα μειώνονται 
και ποια αυθαίρετα νομιμοποιούνται πριν από τις εκλογές που έρ-
χονται.

Σίγουρα δεν περίμενα κανένα αστραπιαίο θαύμα, δεν περίμενα οι ακα-
κίες, οι ευκάλυπτοι, τα πεύκα να έχουν μεγαλώσει σε δυο εβδομάδες 
για να κρύψουν την οικιστική ασχήμια στον τόπο μας, δεν περίμενα οι 
κάκτοι να έχουν γίνει τουλίπες, δεν περίμενα νέοι ταλαντούχοι, οι άρι-
στοι των αρίστων, επιλεγμένοι από ένα αυστηρό δημοκρατικό ΑΣΕΠ να 
έχουν αντικαταστήσει τους σημερινούς πολιτικούς μας εκπροσώπους 
που εκλέγονται διαφημίζοντας εδώ και εκεί το ατάλαντο εγώ τους. 
Είχα όμως μετά το ταξίδι αυτό στην Αφρική μια ενδόμυχη κρυφή ελπί-
δα. Ήθελα να δω μια μαύρη που μιλάει καλά ελληνικά να εκφωνεί το 
δελτίο ειδήσεων στη δημόσια κρατική τηλεόραση, έστω κάθε Κυριακή, 
για να έχω την ψευδαίσθηση ότι υπάρχει ελπίδα κάτι να αλλάξει σε 
αυτόν τον τόπο.
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Πέρασαν λίγες μέρες προσαρμογής. Ο Κάτωνας και η Παπαλένη γύρισαν 
λίγες μέρες αργότερα και πήγαν κατευθείαν στην Ίο, οικογενειακώς αυτήν 
τη φορά. Η μικρή Κακελούπε, μια κόρη της Παπαλένη από μία γέννα πρώ-
ιμης ηλικίας, ακολούθησε τη μητέρα της. Η Κακελούπε σε έναν μόλις χρόνο 
είχε μάθει ελληνικά και ήταν από τις καλύτερες μαθήτριες στο γυμνάσιο 
της Ίου. 

Σήμερα, δέκα χρόνια μετά τον γάμο τους, ο Κάτωνας και η Παπαλέ-
νη ζούνε και εργάζονται στο Swansea της Ουαλίας, στην επικράτεια της 
Μεγάλης Βρετανίας, που για λίγους ακόμη μήνες θα είναι μέλος της ΕΕ. 
Έχουν αποκτήσει ένα ιδιόκτητο ταξί, δικό τους σπίτι και δύο αξιαγάπητα 
σοκολατί μικρά κοριτσάκια που μοιάζουν του Κάτωνα στα μάτια. Την 
τελευταία φορά που τους είδα ξανά ήταν το καλοκαίρι του 2018 στην Ίο 
και περιεργαστήκαμε μαζί γελώντας αποσπάσματα αυτού του βιβλίου. 
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Ναμίμπια 
Ένα διαμάντι του Πλανήτη Γη

Η Ναμίμπια είναι μια στενόμακρη χώρα επτά φορές μεγαλύτερη σε 
έκταση από την Ελλάδα. Το νότιο μέρος της χώρας είναι γεμάτο βουνά, 
φαράγγια, ορυχεία, μεγάλα εθνικά πάρκα γεωλογικού ενδιαφέροντος με 
τους περίφημους πορτοκαλί αμμόλοφους στο Sussesvlei. Στα ανατολικά 
ξεκινά η έρημος Καλαχάρι, που επεκτείνεται και στην γειτονική Botswana. 
Το κεντρικό τμήμα, όπου βρίσκεται και η πρωτεύουσα Windhoek, φιλοξενεί 
μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες, που ανήκουν κυρίως σε λευκούς εποίκους 
αγγλικής, ολλανδικής και γερμανικής καταγωγής. Στο βόρειο τμήμα της 
χώρας, κοντά στα σύνορα με την Αγκόλα είναι μια καταπράσινη πεδιάδα 
που βρέχεται από τα νερά των ποταμών Kunene και Oκavango. Σε αυτήν τη 
στενόμακρη λουρίδα εύφορης γης καλλιεργεί και εργάζεται ο μισός μαύρος 
πληθυσμός της χώρας, η φυλή Owambo. Εδώ βρίσκεται και η Ongwediva, 
το χωριό της νύφης μας Παπαλένης Shilongo. 

Η Ναμίμπια συνορεύει ανατολικά με την Botswana, πρώην αγγλική αποικία, 
εκεί που ο ποταμός Oκavango σε ρόλο Ιορδάνη ποταμού γονιμοποιεί 
την έρημη γη. Νότια συνορεύει με την πρώην αδελφή Νότια Αφρική, που 
αποχωρίστηκε βίαια το 1990 μετά από αιματηρό πόλεμο ανεξαρτησίας. 
Βορειοανατολικά με τη Ζάμπια του σοσιαλιστή Kenneth Kaunda, πρώην 
αγγλική αποικία και αυτή, βόρεια με την πολύπαθη Αγκόλα, πρώην 
πορτογαλική αποικία, πρώην κομουνιστική λαϊκή δημοκρατία, πρώην 
θέατρο του πλέον αιματηρού εμφυλίου στην Αφρική με εμπλεκόμενους τους 
Σοβιετικούς και τους Κουβανούς από τη μία πλευρά και τους Αμερικανούς 
και Νοτιοαφρικανούς από την άλλη. Δυτικά συνορεύει με τον Ατλαντικό 
ωκεανό, από όπου ήρθαν οι Ευρωπαίοι κατακτητές της, με εκτιμώμενο 
πληθυσμό στις ακτές της μερικές χιλιάδες φάλαινες και εκατομμύρια 
μικρότερα ψάρια και ζώα της θάλασσας.
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Μερικοί, οι πιο βίαιοι, κάνουν κυνηγετικές διακοπές σκοτώνοντας ζωάκια 
που προσφέρονται προς τουφεκισμό σε ειδικά κυνηγητικά αγροκτήματα, 
άλλοι, οι πιο θορυβώδεις, νοικιάζουνε γουρούνες και ανεβοκατεβαίνουν τους 
πορτοκαλί αμμόλοφους. Οι πιο αθλητικοί γυμνάζονται περπατώντας στο 
fish river canyon, οι ποιο περιπετειώδεις νοικιάζουν ειδικά διασκευασμένα 
τζιπ και κάνουν κάμπινγκ τα βράδια σε πτυσσόμενες σκηνές τοποθετημένες 
στην οροφή των αυτοκινήτων, οι πιο πλούσιοι πηγαίνουν με ιδιωτικά 
αεροπλάνα στη Skeleton Coast να δουν σκελετούς από φάλαινες που έχουν 
φέρει τα κύματα του ωκεανού, οι λάτρεις του αυθεντικού πηγαίνουν στο 
Caprivi, στοDamara land και σε περιοχές που δεν πηγαίνουν οι άλλοι και 
οι πιο τυχεροί από όλους επισκέπτονται νεόνυμφους που παντρεύονται 
στην Owamboland.

Τα ποτάμια της Ναμίμπια, ο Omaruru, o Swakop, o Kuiseb και άλλοι, που 
καταλήγουν στις ακτές του Ατλαντικού, κουβαλάνε μαζί τους κάτι σκληρές 
ηφαιστιογενείς πετρούλες που λέγονται διαμάντια. Δεν ξέρω αν τα 
διαμάντια είναι οι καλύτεροι φίλοι όμορφων γυναικών σαν την Μέριλυν 
Μονρόε, αλλά στις λίγες αυτές μέρες πού έζησα στη χώρα δεν μου έμεινε 
καμιά αμφιβολία ότι η Ναμίμπια είναι ακόμη ένα από τα πιο όμορφα 
ακατέργαστα διαμάντια του πλανήτη Γη.

Η ιστορία της Ναμίμπια είναι περιπετειώδης, κινηματογραφική, με την 
έρημο Καλαχάρι να έχει φιλοξενήσει πολλούς αστέρες του Χόλυγουντ. 
Οι λευκοί άποικοι εμφανίζονται με τα πλοία τους τον 18ο αιώνα στις 
ακτές τις Νότιας Αφρικής και διώχνουν τους αυτόχθονες μαύρους. Οι 
εκτοπισμένοι από τους Ολλανδούς Μπόερ, οι επονομαζόμενοι Oorlam, 
οργανώνονται σε τυχοδιωκτικές συμμορίες, περνάνε τον πορτοκαλί ποταμό 
και κατευθύνονται στο εσωτερικό της Ναμίμπια μακριά από τους λευκούς. 

Η χώρα έχει δύο εκατομμύρια κατοίκους, οι μαύρες φυλές, οι Owambo, 
οι Nama, οι Hererο, οι Bushmen, οι Basters και άλλες μιλάνε διαφορετικές 
γλώσσες και βόσκουν τις ίδιες αγελάδες. Οι λευκές φυλές είναι Ολλανδοί, 
Γερμανοί, Άγγλοι και κατέχουν τα μεγαλύτερα αγροκτήματα της χώρας. 
Η Ναμίμπια είναι μια χώρα που σπάνια σπρώχνει ο ένας τον άλλο να 
περάσει, η έρημος Καλαχάρι σε κάνει να νιώθεις ελεύθερος την ημέρα και 
ερωτευμένος με τα αστέρια τη νύχτα, ο θεός άνεμος μεταφέρει την άμμο 
από τα πορτοκαλί πετρώματα όποτε θέλει και σε όποιο λόφο θέλει, τα 
ποτάμια είναι ξεροπόταμοι, φαράγγια που μόνο η βαμμένη με σοκολατί 
χρώματα Πυθία ξέρει πότε θα κάνουν επίδειξη της δύναμής τους. 

Οι πόλεις της Ναμίμπια, το Lueberitz, το Swakopmund και άλλες θυμίζουν 
όμορφη Βαυαρία στην καρδιά της Αφρικής και σε ξαφνιάζουν. Το δομημένο 
περιβάλλον γύρω σου σε αφήνει να κυκλοφορείς με άνεση και δεν 
προσβάλλει την αισθητική σου. Τα χαμόγελα των κατοίκων είναι ακόμα 
ζωντανά, αυθεντικά.

Τα άγρια ζώα στη χώρα ζούνε σε αμοιβαία ειρήνη με τον άνθρωπο, σαν 
φυσικά τουριστικά φωτομοντέλα και τρώγονται μόνο μεταξύ τους στα 
οργανωμένα από τις αρχές του εικοστού αιώνα εθνικά πάρκα. Η Ναμίμπια 
συγκαταλέγεται ανάμεσα σε εκείνες τις λίγες χώρες του κόσμου που 
προστατεύουν με επιτυχία τα άγρια ζώα από τον άνθρωπο κυνηγό και 
προσπαθούν να εξανθρωπίσουν ή μάλλον να εξωραΐσουν τους κανόνες 
της ζούγκλας στις σαβάνες του πλανήτη Γη.

Οι επισκέπτες της Ναμίμπια είναι οι περισσότεροι ανώτερης οικονομικής 
τάξης, Νοτιοαφρικάνοι και Ευρωπαίοι. Οι πιο πολλοί κατευθύνονται στην 
περιοχή του Swakopmund και πάνε ημερήσιες εκδρομές με καγιάκ να δουν 
αποικίες από φώκιες και δελφίνια στο pelican point, άλλοι επιλέγουν 
σαφάρι εκδρομές για να δουν κανέναν μαύρο ρινόκερο στο Etosha Park.
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Ο Otto von Bismarck, που έλεγε μεγάλες κουβέντες ότι η Γερμανία δεν θα γίνει 
ποτέ αποικιακή δύναμη, αλλάζει γνώμη και καταλαμβάνει τη Ναμίμπια. Το 
1908 πλούσια κοιτάσματα διαμαντιών ανακαλύπτονται κοντά στο Luberitz 
και τα ορυχεία τουTsumeb στέλνουν με γερμανικά τραίνα φορτία γεμάτα 
χαλκό στα γερμανικά πλοία που περιμένουν στην ακτή. 

Η γερμανική κατοχή της Ναμίμπια θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούλιο του 1915 
όταν οι γερμανικές φρουρές παραδίδονται στους Άγγλους στο Khorab. 
Μερικά χρόνια αργότερα, το 1947, η Ναμίμπια προσαρτάται στη Νότια 
Αφρική του apartheid και των φυλετικών διακρίσεων. Οι νέγρικες φυλές 
εκτοπίζονται σε άγονες περιοχές.

Ο ένοπλος αγώνας για την ανεξαρτησία της Ναμίμπια από τη Νότια Αφρική 
ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1976 με αιχμή του δόρατος την οργάνωση 
SWAPO. Κουβανοί στρατιώτες από τη μακρινή Καραϊβική έρχονται να 
πολεμήσουν στο πλευρό της νέας αριστερής κυβέρνησης της Αγκόλας και 
βοηθάνε τους αντάρτες της Ναμίμπια. Μετά από 14 χρόνια πολεμικές 
συρράξεις, όλες οι πλευρές είχαν κουραστεί. Η απόφαση 435 του ΟΗΕ έδωσε 
τέλος στον πόλεμο, με τους Κουβανούς να αποχωρούν από την Αγκόλα με 
αντάλλαγμα την αποχώρηση των νοτιοαφρικανικών στρατευμάτων από 
τη Ναμίμπια. 

Η ανεξαρτησία της Ναμίμπια το έτος 1990 είναι γεγονός. Ένα δημοκρατικό 
σύνταγμα που εξασφαλίζει ίσα δικαιώματα σε όλους τους κατοίκους 
που ζούσαν στη περιοχή, άσπρους, μαύρους, μιγάδες, υπογράφεται υπό 
την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Το σύνταγμα αυτό εφαρμόζεται μέχρι 
σήμερα, ας ελπίσουμε για πάντα, παρά τις ιστορικά μεγάλες φυλετικές 
διαφορές των κατοίκων.

Αρχηγός τους ο περιβόητος Jonker o Afrikaner. Οι νέοι μετανάστες με όπλα 
έρχονται σε σύγκρουση με τους ντόπιους Nama, που βλέπουν ξαφνικά στα 
χωράφια τους να βόσκουν άλλοι. Ακολουθεί πόλεμος μέχρι να εμφανιστεί 
ένας νέος εχθρός, η φυλή των Herero από τον Βορρά. Οι Νάμα και Οορλάμ 
ενώθηκαν τότε να αντιμετωπίσουν μαζί τους ξένους εισβολείς, όπως οι 
αρχαίοι Έλληνες ενώθηκαν να αντιμετωπίσουν τους Πέρσες.

Ο Jonker o Afrikaner σε ρόλο Θεμιστοκλή καταφέρνει να αντιμετωπίσει με 
επιτυχία τον εισβολέα εχθρό και να δημιουργήσει μια ασφαλή στρατιωτική 
ζώνη ανάμεσα στους καταγωγής Bantu Herero από τον Βορρά και στους 
καταγωγής Khoisan Nama και Oorlam στον Νότο. Μέσα σε αυτές τις ηρωικές 
στρατιωτικές ενδοαφρικανικές περιπέτειες του 18ου αιώνα, εμφανίζεται 
στη Ναμίμπια μια νέα δύναμη, οι λευκοί ιεραπόστολοι.

Λουθηριανές αποστολές δημιουργούν σταθερές βάσεις στην περιοχή και 
διδάσκουν στους μαύρους νέες τεχνικές καλλιέργειας. Το 1843 ιεραπόστολοι 
από τον Ρήνο περιστοιχισμένοι από περίπου χίλιους οπαδούς του Jonk-
er του Afrikaner ιδρύουν το πρώτο θρησκευτικό και συνάμα εμπορικό 
προπύργιο στο Windhoek, τη σημερινή πρωτεύουσα της Ναμίμπια. Όπλα, 
ουίσκι, καφές και ζάχαρη έρχονται από την ακτή και αλλάζουν χέρια με 
ελεφαντόδοντα και μακριά φτερά στρουθοκαμήλων που φέρνουν λευκοί 
και μαύροι κυνηγοί από τις γύρω περιοχές.

Ο Charles John Anderson εκπροσωπεί επάξια την νέα τάξη των λευκών 
κυνηγών και εμπόρων της περιοχής, πουλάει όπλα σε όλους, συμμαχεί με 
τον Kamaherero, βασιλιά των Herero, μάχεται με επιτυχία τους ατίθασους 
αγελαδοκλέφτες Νάμα και γράφει ποιήματα και το περίφημο ταξιδιωτικό 
του βιβλίο «Ο ποταμός Okavango».
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Farewell Namibia

Το ταξίδι αυτό στη Ναμίμπια ήταν ένα ταξίδι ήρεμο, χωρίς κινδύνους. 
Ήταν ένα ταξίδι σε μια χώρα αρκετά πολιτισμένη, όπου θα μπορούσε να 
με συνοδεύσει και η γυναίκα μου. Κουνούπι δεν με τσίμπησε κανένα, κα-
νένας δεν προσπάθησε να με κλέψει, οι αστυνομικοί της χώρας έδειχναν 
όλοι άξιοι εμπιστοσύνης, οι αντιλόπες στα εθνικά πάρκα κυκλοφορoύσαν 
με αισθαντικές κινήσεις σαν ακριβοπληρωμένα επώνυμα μοντέλα, κανέ-
νας ελέφαντας δε με πάτησε, ο ήλιος έδυε στην ώρα του με χρώματα 
μαγευτικά. Οι χωροταξικές δομές της χώρας ήταν χίλιες φορές καλύτερες 
από ό,τι στην Ελλάδα. Τα βλέμματα, τα χαμόγελα στα πρόσωπα των 
απλών ανθρώπων που γνώρισα ήταν αγνά, ανόθευτα, χωρίς δεύτερες 
και τρίτες σκέψεις. Διαμάντια δεν βρήκα πουθενά πεταμένα στον δρόμο. 

Θα γυρίσω ξανά στη Ναμίμπια να δω τον κόκκινο ήλιο να δύει στον Ατ-
λαντικό Ωκεανό, τα άστρα να χαιρετάνε με σεβασμό την έρημο Καλαχάρι, 
τα λιοντάρια να με κοιτάνε με ηρεμία.

Θα ξαναγυρίσω στη Ναμίμπια, το έχω κάνει τάμα. Θα ψάξω να βρω όπου 
και να είναι αυτόν τον Μπόερ με τις σαγιονάρες που έκανε τριακόσια 
χιλιόμετρα για να βάλει βενζίνη στο άδειο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου 
ενός επιπόλαιου ταξιδευτή. Θα του πάω δώρο ένα ζευγάρι από τα πιο 
ακριβά κιάλια του κόσμου να παρακολουθεί τις καλλίγραμμες αντιλόπες 
της πατρίδας του να παρελαύνουνε μπροστά του.
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