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Με ένα ιπτάμενο χαλί στην Τεχεράνη

Είκοσι χρόνια ιστορικοί ελληνο-περσικοί πόλεμοι προσφέρουν στο Χόλυ-
γουντ συναρπαστικές πολεμικές κινηματογραφικές περιπέτειες. Πολεμι-
κός πυρετός και στα ελληνικά μαθητικά θρανία. Αρχαίοι Έλληνες ήρωες 
με ασπίδες και περικεφαλαίες στα εξώφυλλα των σχολικών βιβλίων. Οι 
νεοέλληνες μαθητές επαναλαμβάνουν γελώντας την πρώτη φράση στο 
βιβλίο των αρχαίων ελληνικών «Δαρείου και Παρισάτιδος γίγνονται παί-
δες δύο».

Ο Δαρείος ζητά από τις ελληνικές πόλεις «γη και ύδωρ». Οι δώδεκα θεοί 
του Ολύμπου κινδυνεύουν, Σπαρτιάτες και Αθηναίοι συμμαχούν για να 
αντιμετωπίσουν τους Ζωροάστρες από την Ανατολή. Στην περίφημη μάχη 
του Μαραθώνα οι Αθηναίοι νικούν τους Πέρσες εισβολείς.

Τα νέα της νίκης των Ελλήνων φέρνει από τον Μαραθώνα στην Αθήνα 
ένας οπλίτης, ο πρώτος μαραθωνοδρόμος στη γη. Δέκα χρόνια αργότερα 
ο γιος του Δαρείου, ο Ξέρξης, εισβάλλει ξανά στην Ελλάδα

Η αντίσταση του βασιλιά της Σπάρτης Λεωνίδα με τους τριακόσιους στη 
μάχη των Θερμοπύλων γίνεται παγκόσμιο σύμβολο ανδρείας. Τα περσικά 
πλοία τυλίγονται στις φλόγες στη μάχη της Σαλαμίνας. Ανοίγει ο δρόμος 
για τον χρυσό αιώνα της ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Τα ελληνοπερσικά κινηματογραφικά σενάρια δεν τελειώνουν εδώ. Ο Μέ-
γας Αλέξανδρος αντεπιτίθεται στην Περσία. Ο Βουκεφάλας περνάει τον 
Ελλήσποντο. Μάχες στον Γρανικό ποταμό και στην Ισσό. Ο Δαρείος Β΄ με 
τη χρυσοντυμένη άμαξά του τρέχει κυνηγημένος να σωθεί. Οι Μακεδόνες 
κατακτούν την ανατολή. 
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Μετά από τόσες μαθητικές ιστορικές περιπέτειες, ποιος αλήθεια Έλληνας 
δεν θα ήθελε να κάνει ένα ταξίδι στην Περσία; Και όμως, δεν ήταν εύκολο 
να βρω παρέα. 

Οι γυναίκες γύρω μου δήλωναν με φεμινιστική υπεροψία ότι μαντίλα δεν 
βάζουν, κάποιοι φίλοι έβλεπαν τρομοκρατικές επιθέσεις στον ύπνο τους, 
άλλοι δεν είχαν πού να αφήσουν τον σκύλο τους, άλλοι κρυώνανε χειμώ-
νας που ήταν, άλλοι, οι πιο πολλοί, δεν είχαν χρήματα να διαθέσουν για 
περιηγητικές τουριστικές πολυτέλειες. Έτσι, βρέθηκα μόνος με τα ελληνικά 
φτερά της Aegean να πετάω προς Τεχεράνη.

Ήταν 14 Ιανουαρίου του 2017. Προσγειωθήκαμε στο διεθνές αεροδρόμιο 
Ιμάμ Χομεϊνί της Τεχεράνης στις τέσσερις το πρωί. Οι φρουροί της επα-
νάστασης με υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο με μία αδιαπραγμάτευτη πα-
τριωτική σοβαρότητα στο βλέμμα τους. 

Συμπλήρωσα μία αίτηση για τουριστική βίζα σε ένα έντυπο που είχε κε-
νές θέσεις για λατινικά γράμματα ανάμεσα σε ακαταλαβίστικα περσικά 
ιδεογράμματα που θυμίζανε μουσικές νότες.

Με στείλανε σε ένα απέναντι γραφείο και πλήρωσα δεκατέσσερα ευρώ 
υποχρεωτική ταξιδιωτική ασφάλιση νοσοκομειακής κάλυψης, υποχρεωτι-
κή για όλους τους ξένους που εισέρχονται στη χώρα.

Σε λίγο, η βίζα μου ήταν έτοιμη, ενσωματωμένη στο διαβατήριό μου. Χά-
ρηκα για την άψογη οργάνωση των υπηρεσιών τους. Έτρεξα καθυστε-
ρημένος. Η βαλίτσα μου στεκόταν μόνη της και με περίμενε στον χώρο 
της κυλιόμενης ταινίας των αποσκευών. Καλώς όρισα στην πατρίδα του 
Δαρείου, στην ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.
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Περσία ή Ιράν, ιστορικές αναδρομές 

Πριν από πολλές χιλιάδες χρόνια τα δάση βουλιάζαν στο εσωτερικό της 
γης και γίνονταν ένα μαύρο υγρό. Νερό, φωτιά και χώματα ανακατεύ-
ονταν χωρίς τελειωμό. Οι δεινόσαυροι πεινούσαν. Τα ηφαίστεια λυσσο-
μανούσαν και δημιουργούσαν βουνά. Μόλις σταθεροποιήθηκε κάπως η 
κατάσταση στον φλοιό της γης και ξεχώρισαν τα ψηλά βουνά κοντά στον 
ουρανό, εμφανίστηκαν οι θεοί να τα κατοικήσουν.

Οι δώδεκα Έλληνες θεοί έπιασαν τον Όλυμπο, ο Πέρσης Ζωροάστρης, δη-
μιουργός θεός, έπιασε την κορυφή στο βουνό Ελμπούρτζ στα 5.500 μέτρα 
από τη θάλασσα, από όπου μια στενή γέφυρα αιωρείται στο χάος και 
ανεβαίνει στον ουρανό. Ο Προμηθέας βρέθηκε καρφωμένος, τιμωρημένος, 
έρμαιο των σαρκοβόρων πουλιών στο γεμάτο ορυκτά μέταλλα βουνό του 
Καυκάσου γιατί είχε προδώσει στους θνητούς το μυστικό της φωτιάς. 
Στο Αραράτ είχε καρφωθεί η κιβωτός του Νώε και πατούσαν στη στεριά 
ζώα και άνθρωποι μετά τον βιβλικό κατακλυσμό. Οι λαοί γύρω από τα 
ψηλά βουνά έπλαθαν μύθους, ιστορίες, θρησκείες, μάρτυρες, ήρωες για να 
εξηγήσουν τι συμβαίνει γύρω τους.

Οι αρχαίοι λαοί την εποχή εκείνη είχαν αρχίσει να καλλιεργούν τη γη, να 
καβαλάνε τα άλογα να κάνουνε παρέα με τους σκύλους και να μιλάνε 
μεταξύ τους. Μακριά από τους παγετώνες, η Μεσοποταμία είχε γίνει το 
επίκεντρο της ανθρώπινης ζωής. Οι Βαβυλώνιοι πηγαίναν και έρχονταν 
από τους κάμπους στα υψίπεδα του Ιράν. Οι Ασσύριοι ακολουθούσαν. 
Οι γηγενείς Ελαμίτες ζούσαν στα βουνά. Θεϊκοί ταύροι έβοσκαν στους κά-
μπους της Μεσοποταμίας, θεϊκοί τράγοι έβοσκαν στα βουνά του Ζάγκρος, 
μαρμάρινα φτερωτά λιοντάρια με ανθρώπινα κεφάλια παρίσταναν τους 
θεούς στη Βαβυλώνα.
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ο ίδιος ο Μωάμεθ κατάφερε να τους κόψει το ποτό από κρασοστάφυλα. 
Ακολουθεί η περσική δυναστεία των Ζαντ από τα κουρδικά βουνά και οι 
Σάχηδες Κχαγιάρ που δεν μπορούν να κρύψουν τον θαυμασμό τους για 
τα ευρωπαϊκά σαλόνια. Έρχονται και οι Ρώσοι με τα κανόνια τους από 
την Αγία Πετρούπολη στο βόρειο Ιράν, έρχονται και οι Άγγλοι με άψογη 
αγγλική προφορά από το Λονδίνο στο νότιο Ιράν και μοιράζονται τη 
χώρα μεταξύ τους.

Μέσα σε όλους ξεπηδάει και ένας αξιωματικός, παιδί του λαού, με όραμα 
και φιλοδοξίες. Είναι ο Ρεζά Σαχ, που γρήγορα με το σπαθί του αυτοδι-
ορίζεται νέος Σάχης της Περσίας. Μύρισαν πετρέλαιο και ήρθαν και οι 
Αμερικανοί για να εγκαταστήσουν στην εξουσία τον τρέντυ γιο του Ρεζά 
Σαχ, τον Μοχαμάντ Ρεζά Παχλεβί. Ήρθε και ο αντιστασιακός με τα ράσα 
Αγιοταλλάχ Χομεϊνί να χαλάσει τους πριγκιπικούς γάμους και να φέρει 
την ισλαμική δημοκρατία. 

Μεγάλη χώρα το Ιράν, δώδεκα φορές μεγαλύτερη σε έκταση από την Ελ-
λάδα. Το βουνό των θεών Ελμπούρτζ χωρίζει το ιρανικό οροπέδιο από 
τους λαούς του Καυκάσου στο βορρά. Μια άλλη πελώρια οροσειρά, τα 
βουνά Ζάγκρος στα δυτικά, καταλαμβάνουν σχεδόν την μισή έκταση του 
Ιράν. Ένα μαύρο υγρό αναβλύζει σε πολλά σημεία από το υπέδαφος του 
ιρανικού υψιπέδου, είναι το γνωστό μας πετρέλαιο. 

Ογδόντα εκατομμύρια άνθρωποι κατοικούν στο ιρανικό υψίπεδο. Σταυ-
ροδρόμι πολιτισμών και καμηλιέρηδων στον δρόμο του μεταξιού η χώρα. 
Το 1925 ο πραξικοπηματίας Σάχης Ρεζά Σαχ ζήτησε από τον ΟΗΕ και 
επέτυχε να αποκαλείται η χώρα του πάλι με την πανάρχαια ονομασία 
της, Ιράν. Έτσι, η λέξη Ιράν αντικατέστησε τη λέξη Περσία στους χάρτες και 
στους ταξιδιωτικούς οδηγούς, αλλά θα χρειαστεί κάποιος χρόνος να συ-
νηθίσουμε ιδιαίτερα εμείς οι Έλληνες να χρησιμοποιούμε την νέα ονομασία.

Μάγοι της φωτιάς, αυτόκλητοι εκπρόσωποι των θεών, περιφέρονταν 
ανάμεσα στους θνητούς στα αστικά κέντρα και στα παλάτια.

Γρήγορα εμφανίστηκαν άλλοι λαοί από τον βορρά, οι λεγόμενοι Άρειοι, και 
ήρθαν να κατοικήσουν στο οροπέδιο του Ιράν. Χρησιμοποιούσαν τη λέξη 
Ιράν (Αρυανάμ) για να αναφερθούν στην περιοχή που ζούνε.

Χίλια χρόνια πριν να έρθει ο Χριστός στη γη, οι Πέρσες και οι Μήδοι φι-
λονικούσαν μεταξύ τους στα υψίπεδα του Ιράν. Οι Πέρσες νικάνε τους 
Μήδους και γίνονται τελικά η παγκόσμια δύναμη της εποχής. Ο Κύρος 
κατακτά τη Βαβυλώνα. Σε λίγα χρόνια ο διάδοχός του, ο Δαρείος ο Μέ-
γας, πηγαινοέρχεται με άμαξες στη μεγάλη αυτοκρατορική οδό από τη 
Μεσόγειο μέχρι τον Ινδό ποταμό και επιτίθεται να καταλάβει και τη μικρή 
Ελλάδα. Η πλεονεξία του, όπως όλοι ξέρουμε, δεν θα του βγει σε καλό.

Τα χρόνια που ακολουθούν ένδοξοι κατακτητές διαδέχονταν στην εξουσία 
ο ένας τον άλλον στο οροπέδιο του Ιράν. Έρχεται ο Μέγας Αλέξανδρος 
με τους Μακεδόνες του, ακολουθούν οι Ρωμαίοι με τον άψογο βηματισμό 
τους, οι Βυζαντινοί απόγονοί τους με τον σταυρό στο χέρι, οι Πάρθοι με 
τα βέλη τους και τα φαρδιά παντελόνια τους, οι καβαλάρηδες από τη 
Μέκκα με το Κοράνι στη σέλα του αλόγου τους, οι Ουμαγίαδες Άραβες με 
θυρεό από τη Μεδίνα ραμμένο στην κελεμπία τους, έρχονται και οι Αβα-
σίδες Άραβες, κατά δήλωση συγγενείς του Μωάμεθ.

Εμφανίζονται και οι Σελτζούκοι από τις υπώρειες του Καυκάσου, οι άξε-
στοι Μογγόλοι του Τζένγκις Χαν από την Ανατολή, οι σχιστομάτιδες κα-
βαλάρηδες του σκακιστή Ταμερλάνου από τη Σαμαρκάνδη, οι Οθωμανοί 
Τούρκοι από το μικρό χωριό του Οσμάν κοντά στη βασιλεύουσα.

Αντιστέκονται οι Σασανίδες Πέρσες με τις σιδερένιες πανοπλίες τους, έρ-
χονται οι νοσταλγοί των χαμένων πατρίδων Σαφαβίδες Πέρσες, που ούτε 
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Η ισλαμική δημοκρατία του Ιράν

Ο θρησκευτικός επιθετικός προσδιορισμός «ισλαμική» μπροστά στην ελ-
ληνική λέξη δημοκρατία πάντα μου προκαλούσε ερωτηματικά. Είχα συνηθί-
σει σε δημοκρατίες βασιλευόμενες, δημοκρατίες σοσιαλιστικές, δημοκρατίες 
προεδρικές, αλλά πρώτη φορά περνούσα τα σύνορα μιας δημοκρατίας με 
επίθετο θρησκευτικού προσδιορισμού. Άρχισα να φαντάζομαι ότι μπορεί 
να γίνουν μόδα τα θρησκευτικά ονόματα κρατών όπως Ορθόδοξη δημο-
κρατία της Ρωσίας, Βουδιστική δημοκρατία της Κίνας και άλλα. Παρά τη 
λεκτική ειρωνική μου διάθεση, διαισθανόμουνα ότι η ισλαμική δημοκρατία 
του Ιράν αναζητούσε εναλλακτικές μορφές δημοκρατικής διακυβέρνησης 
μέσα από ιδιόρρυθμα ιστορικά και θρησκευτικά μονοπάτια. 

Μετά την επανάσταση του 1979 διακόσιοι ενενήντα βουλευτές εκλέγονται 
στη βουλή της χώρας. Στις τελευταίες εκλογές του 2016 εκλέχθηκαν εκτός 
των άλλων εκπροσώπων, τριάντα οκτώ κληρικοί, σαράντα γυναίκες κα-
θώς και Ιρανοί πολίτες εκπρόσωποι άλλων θρησκειών, χριστιανοί, ζωρο-
άστρες και άλλοι.

Η ισλαμική δημοκρατία δείχνει σήμερα να λειτουργεί σε ιδιότυπα συνταγ-
ματικά μονοπάτια. Η συμμετοχή στις εκλογές επιτρέπεται μόνο μετά από 
έγκριση ενός δωδεκαμελούς συμβουλίου της επανάστασης. Με απλά λό-
για, για να βάλεις υποψηφιότητα στο Ιράν σήμερα, δεν αρκεί να έχεις 
χρήματα, ρητορικές ικανότητες, θεατρική, τηλεοπτική ή κληρονομική επω-
νυμία αλλά απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εγκριθεί από το «ΑΣΕΠ» της 
ισλαμικής επανάστασης, το λεγόμενο Συμβούλιο των Κηδεμόνων, η ηθική 
και πολιτιστική καταλληλόλητα της υποψηφιότητάς σου.
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Είναι προφανές ότι στο Ιράν σήμερα λειτουργούν παράλληλα δύο κυβερ-
νητικές εξουσίες. Η εκλεγμένη Βουλή από τη μία πλευρά και ο ανώτατος 
θρησκευτικός ηγέτης με τους φρουρούς της επανάστασης από την άλλη. 

Η αλήθεια είναι ότι η ισλαμική δημοκρατία ήρθε στην εξουσία μέσα από 
συνταρακτικά ιστορικά μονοπάτια. Η προσπάθεια του εκλεγμένου δικη-
γόρου Μοχαμέντ Μοσαντέκ να εθνικοποιήσει τα πετρέλαια της χώρας 
το 1953 κατέληξε στην ανατροπή και σύλληψή του. Οι Αμερικανοί με το 
περιβόητο πραξικόπημα της CIA με την επωνυμία «Αίας» καταργούν τη 
νεοσύστατη ιρανική δημοκρατία και διορίζουν τον δικό τους Ρεζά Παχλεβί 
νέο Σάχη της Περσίας. 

Λίγα χρόνια αργότερα ο Αγιοταλλάχ Χομεϊνί έρχεται στην εξουσία ως εκ-
πρόσωπος του θεού και των φτωχών, διώχνει τον νέο Σάχη, εθνικοποιεί 
τα πετρέλαια και δίνει τζάμπα βενζίνη στον λαό. Τα αυτοκίνητα στις λεω-
φόρους της Τεχεράνης κυκλοφορούν ασταμάτητα χωρίς κόστος για τους 
ιδιοκτήτες και ένα πυκνό νέφος καυσαερίων σκεπάζει την πόλη.

Άρχισε να γίνεται ξεκάθαρο σε πολλούς ξένους ότι το χρήμα δεν είναι 
πια ο μοναδικός θεός στο Ιράν και έπρεπε να μοιράζεται την εξουσία με 
ιμάμηδες, αναχρονιστικές προκαταλήψεις και ιπτάμενα περσικά χαλιά. Το 
Ιράν απομονώνεται οικονομικά και πολιτικά από τα κέντρα αποφάσεων 
του σύγχρονου κόσμου.

Το 2017, λίγο πριν ξεκινήσω για το ταξίδι αυτό, ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ 
εκατομμυριούχος Τραμπ προκαλεί το Ιράν με νέες σεισμικές οικονομικές 
κυρώσεις. Οι Ιρανοί με κομμένη την ανάσα περιμένουν το τσουνάμι που o 
οικονομικός αυτός σεισμός θα φέρει στα νερά του Περσικού κόλπου. 
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Σε μία αίθουσα αναμονής του αεροδρομίου απέναντί μου κάθεται μια πα-
νέμορφη Ιρανή με μαύρες βλεφαρίδες, μαύρο make up γύρω από τα μάτια 
και βαμμένα κόκκινα χείλη, που παρακολουθεί με μια έκφραση απορίας 
τον ξένο που γράφει αφοσιωμένος σε ένα μικρό μπλοκάκι.

Τα μαγνητικά κύματα από το βλέμμα της με έκαναν να σηκώσω το κεφάλι 
μου να την κοιτάξω με θαυμασμό. Κοίταξα όμως παράλληλα και το ρολόι 
μου. Είχα, όπως πάντα, ξεχαστεί και αργήσει.

Έφυγα τρέχοντας να πάρω ένα ταξί για το Μεραμπάντ (Merabad), το αε-
ροδρόμιο για τις εσωτερικές πτήσεις που βρισκόταν σαράντα χιλιόμετρα 
μακριά από το διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης στην άλλη άκρη της 
πόλης. Έφτασα όπως πάντα στην ώρα μου, δηλαδή την τελευταία στιγμή, 
και πρόλαβα την πτήση για το Σιράζ.

Οι ταξιδιωτικές μου επιλογές για αυτό το ολιγοήμερο περιηγητικό ταξίδι 
στην Περσία ήταν ξεκάθαρες. Θα έφθανα αεροπορικώς στο Σιράζ (Shiraz), 
μια πόλη χίλια χιλιόμετρα νότια από την Τεχεράνη δίπλα στην Περσέπολη, 
και θα επέστρεφα στην πρωτεύουσα διασχίζοντας την έρημο με τα λεω-
φορεία της γραμμής περνώντας από τις πόλεις Γιαζντ (Υazd) και Ισφαχάν 
(Isfahan).

Ο καιρός τη βδομάδα αυτή στο υψίπεδο του Ιράν ήταν ιδανικός για περ-
πάτημα, -4oC τη νύχτα, +4oC την ημέρα, χωρίς καθόλου βροχή. Το αερο-
πλάνο έφυγε στην ώρα του και είχα μεγάλη ανυπομονησία να συναντήσω 
τον Δαρείο στο φυσικό του περιβάλλον. Το ξενοδοχείο που είχα κλείσει να 
μείνω στο Σιράζ είχε το ιστορικό όνομα Καρίμ Χαν.
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Σιράζ, η πρωτεύουσα των ποιητών

Το Σιράζ είναι μια πόλη σταυροδρόμι κατακτητών και ποιητών. Oι Σελ-
τζούκοι και οι Μογγόλοι πέρασαν με τα όπλα από την πόλη χωρίς να την 
καταστρέψουν. Οι Άραβες κατακτητές την έκαναν κέντρο των κατακτή-
σεών τους. Ο Καρίμ Χαν της δυναστείας των Ζαντ τον 18ο αιώνα έχτισε 
όμορφα φρούρια, τεμένη και την περίφημη σκεπαστή αγορά. Το Σιράζ 
παρέμεινε στους αιώνες ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά πολιτιστικά 
κέντρα της Περσίας. 

Το ξενοδοχείο που έμενα ήταν στο κέντρο της παλιάς πόλης, δίπλα στο 
φρούριο του Καρίμ Χαν. Ήταν ένα ξενοδοχείο boutique hotel φορτωμένο με 
παλιά έπιπλα και πίνακες ζωγραφικής εποχής σε μια εμφανή υπερβολική 
προσπάθεια τουριστικής αξιοποίησης της ιστορικής παράδοσης. 

Άφησα τα πράγματα και έτρεξα στο κέντρο της μεγάλης πόλης να απο-
κτήσω μια sim card για να έχω τον δικό μου ιρανικό αριθμό τηλεφώνου,.
Στη συνέχεια αγόρασα αφράτα κίτρινα στραγάλια, τα ανακάτεψα με ξαν-
θές σταφίδες και είχα εξασφαλίσει την απαραίτητη ενέργεια για κάθε 
είδους μαραθώνια ξενάγηση στα αξιοθέατα της πόλης.

Ένας τεράστιος ξεροπόταμος διασχίζει το Σιράζ και περιμένει να λιώσουν 
τα χιόνια στα βουνά για να φέρουν νερό στην κοίτη του. Στη νότια πλευ-
ρά του ποταμού ήταν όλα τα διάσημα τουριστικά αξιοθέατα και το ξενο-
δοχείο μου. Με γρήγορα βήματα πέρασα από το φρούριο του Καρίμ Χαν 
που ήταν εκεί κοντά, από το διάσημο τζαμί Νασίρ-αλ-Μολκ, προσέχοντας 
ακόμα και ξυπόλυτος πώς πατάω πάνω στα στρωμένα περσικά χαλιά, 
και ξεναγήθηκα στο Βακίλ παζάρι σταματώντας στο υπέροχο Βακίλ τζαμί.
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Το απομεσήμερο, αφού είχα δει πολλά από τα τουριστικά αξιοθέατα του 
Σιράζ, πέρασα στη βόρεια πλευρά της πόλης πάνω από τον ξεροπόταμο 
με στόχο να επισκεφτώ τα μαυσωλεία των εθνικών ποιητών της Περσίας, 
του Σααντί και του Χαφέζ.

Ομολογώ ότι η πρώτη και τελευταία μου επαφή με τον ποιητικό λόγο ήταν 
με τον Όμηρο σε ακαταλαβίστικα αρχαία ελληνικά στα σχολικά θρανία και 
ότι δεν είχα ακούσει τίποτα για τους Πέρσες ποιητές. Εδώ όμως στο Σιράζ, 
στην πόλη των ποιητών, όπου ακόμα και στους χώρους υποδοχής των 
ξενοδοχείων βρίσκεις αυτοδημιούργητους ποιητές έτοιμους για λίγα χρή-
ματα να γράψουν αποκλειστικά για σένα ένα ποίημα, μου ήταν αδύνατο 
να αγνοήσω τους εθνικούς πέρσες ποιητές.

Ο Σααντί γεννήθηκε το 1184 και σπούδασε αραβική λογοτεχνία. Γνώρισε 
και έμαθε πολλά από περιπλανώμενους ασκητές Σούφι. Ταξίδευε μεταξύ 
της Ινδίας και της βόρειας Αφρικής για να είναι σε απόσταση ασφαλείας 
από τους Μογγόλους που πλησίαζαν το Σιράζ. Σαράντα χρόνια ήταν 
φανατικός ταξιδευτής μέχρι που γύρισε στην πατρίδα του και έγινε μονή-
ρης ασκητής. Είχε καυστικό χιούμορ με αυτοσαρκασμό και έλεγε: Ποιητής 
γίνεται ο αποτυχημένος έμπορος, μην εμπιστεύεσαι άρρωστο γιατρό και 
φαλακρό κουρέα και συμβούλευε: Μην κάνεις όσα μπορείς, μην ξοδεύεις 
όσα έχεις, μη λες όσα γνωρίζεις, μην πιστεύεις όσα ακούς. Στα χρόνια 
των Σταυροφοριών πολέμησε για το Ισλάμ και πιάστηκε αιχμάλωτος στην 
Παλαιστίνη. Η ποιητική του συλλογή «Γκιουλιστάν» ή «Ο κήπος με τα ρό-
δα»τον έκαναν γνωστό στον κόσμο όλο. Το Μαυσωλείο του έξω από το 
Σιράζ στο μέρος που πέρασε τα τελευταία από τα εκατό χρόνια της ζωής 
του είναι χτισμένο με ευλάβεια και περιτριγυρισμένο από ωραίους κήπους. 
Σίγουρα θα τον ζήλευαν ακόμα και αρχηγοί κρατών σε άλλες χώρες.
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Σε μία αλαβάστρινη ταφόπετρα ήταν σκαλισμένα τα τελευταία λόγια του 
ποιητή: Είμαι ευτυχής που βρίσκομαι σε μέρος με πουλιά και λουλούδια και 
ανθρώπους χωρίς διαφορές, παιδιά δημιουργήματα του ίδιου θεού. 

Μαθητές σχολείων παίζανε χαρούμενα σε μια λιμνούλα του κήπου που 
γέμιζε με καθαρό νερό που ερχόταν από τα κοντινά βουνά με τα περί-
φημα κανάτ, τα υπόγεια περσικά τούνελ. Δασκάλες με μαύρες κελεμπίες, 
μεταξωτές μαντίλες και άσπρα αθλητικά παπούτσια συνοδεύαν τα παι-
διά να πάρουνε μαθήματα περί αγάπης και να αποτίσουν φόρο τιμής 
στον ποιητή. 

Ο Χαφέζ είναι ο άλλος αγαπημένος ποιητής των Ιρανών στο Σιράζ. Λένε 
ότι άλλαξε το πατρικό του όνομα σε Χαφέζ, που στα περσικά σημαίνει 
μνήμη, γιατί είχε τρομερή μνήμη και μπορούσε να απαγγείλει απέξω το 
Κοράνι. Ο Χαφέζ ήρθε στη ζωή το 1320 λίγα χρόνια μετά τον θάνατο του 
Σααντί και έγραψε τη «Γλώσσα του Αόρατου» και άλλες συλλογές ποιη-
μάτων που υμνούν τη φύση, τα νιάτα και την ομορφιά. 

Ένας περίπατος στη φύση είναι η ίδια η ανθρώπινη ζωή, έλεγε Το ρόδο εί-
ναι ο επίγειος έρως, το αηδόνι ο τυραννισμένος εραστής, το κυπαρίσσι μια 
υπενθύμιση θανάτου, ο μυρωδάτος βασιλικός ο πρόλογος της αθανασίας. 
Ο Χαφέζ ήταν και αυτός αναχωρητής Σούφι και διαλογιζόταν, χόρευε και 
δεν φοβόταν τον θάνατο. Στην επιγραφή της ταφόπετράς του έγραφε: Η 
ψυχή μου ανήκει στον Θεό και είμαι εκεί ψηλά. Αν όμως έρθεις με κρασί και 
μουσική, θα σηκωθώ να χορέψω με εσένα πλάι μου.

 Ήταν μια ηλιόλουστη ειρηνική ποιητική μέρα με ελαφρύ αεράκι και οι νέοι 
και νέες στα παγκάκια του πάρκου του Μαυσωλείου του Χαφέζ στο Σι-
ραζ δίνανε μια νότα ανάγλυφης αισιοδοξίας για την πορεία των σχέσεων 
των δύο φύλων. 
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Περσέπολη, ο Δαρείος ζει

Γύρισα νωρίς στο ξενοδοχείο με μία αίσθηση αγωνίας για την αυριανή 
μέρα. Αύριο, ημέρα Τρίτη του μήνα Οκτώβρη του έτους 2017, ήταν η με-
γάλη μέρα της συνάντησης με τον Δαρείο. Η Περσέπολη απέχει πενήντα 
χιλιόμετρα από το Σιράζ. Είχα νοικιάσει ένα ταξί με οδηγό για ολόκληρη 
την αρχαιολογική ημέρα και ξεκίνησα στις οκτώ το πρωί. Ο οδηγός θα 
καθόταν έξω από τους αρχαιολογικούς χώρους και θα περίμενε. Ήθελα 
να ακούω με την ησυχία μου τα πεσμένα μάρμαρα να διηγούνται τις δικές 
τους ιστορίες. 

Ο αρχαιολογικός χώρος της Περσέπολης είναι στους πρόποδες του όρους 
Ραχμάτ στην άκρη μιας μεγάλης πεδιάδας. Ένας ψηλός τοίχος που κατα-
σκεύασαν οι μηχανικοί του Δαρείου από τη μεριά του κάμπου δημιούργησε 
ένα υπερυψωμένο πλάτωμα, το άνδηρο, και δίνει στην πρωτεύουσα της 
περσικής αυτοκρατορίας των Αχαιμενιδών την αίσθηση της Ακρόπολης.

Είχα φτάσει πρώτος στον αρχαιολογικό χώρο. Ήθελα να έχω δίπλα μου 
τον Ηρόδοτο ξεναγό να μου πει κανένα κουτσομπολιό για το πώς ο Δα-
ρείος κληρονόμησε το βασίλειο του Κύρου, πώς παντρεύτηκε την άσχημη 
κόρη του Ατόσσα και την έκανε βασίλισσα του χαρεμιού, πώς εξουδετέ-
ρωσε το ιερατείο των Μάγων. 

Ήθελα να περπατάω παρέα με τον Γερμανό αρχαιολόγο Ερνστ Χέρτζ-
φελντ και να κάνω τον βοηθό του χωμένος στα χώματα ανάμεσα σε 
σπασμένα μάρμαρα και κεραμίδια, ακολουθούμενος από το μικρό αγρι-
ογούρουνο που είχε ο Γερμανός ημερέψει για να του κάνει παρέα στις 
ανασκαφές.
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Ήθελα να είμαι ο εναέριος συνοδός τού άλλου αρχαιολόγου, του Έριχ 
Σμιτ, και να χαρτογραφώ μαζί του από ψηλά την πρωτεύουσα του Δα-
ρείου οδηγώντας το αεροπλανάκι που του είχε κάνει δώρο η πλούσια 
γυναίκα του για να αποτυπώνει φωτογραφικά τους αρχαιολογικούς 
χώρους της περιοχής. 

Ήθελα να έρχομαι στην Περσέπολη με άλογο διπλωματικής αποστολής 
και να με υποδέχονταν με τιμές οι Αθάνατοι του Δαρείου στην Πύλη 
των Εθνών. Πολλά ήθελα αλλά προχώρησα με τα πόδια μόνος με ένα 
καπέλο στο κεφάλι και μία φωτογραφική μηχανή στον ώμο προς την 
είσοδο της αρχαίας πολιτείας.

Δύο μνημειώδεις αντικριστές σκάλες με χαμηλά σκαλοπάτια για να ανε-
βαίνουν εύκολα τα άλογα σε οδηγούσαν στο πλάτωμα της Περσέπολης. 
Ανιστόρητος, δεν ήξερα ποια από τις δύο σκάλες ανέβηκαν ο Αλέξαν-
δρος με τον Παρμενίωνα κατά την είσοδό τους στη πόλη ώστε να ακο-
λουθήσω από μακεδονικό πατριωτισμό τα βήματά τους. 

Ακολούθησα την αριστερή σκάλα των ξένων διπλωματών και βρέθηκα 
στην εντυπωσιακή πύλη των Εθνών. Ολόγυρα ήταν πεσμένα μάρμαρα 
και κολώνες. Προχώρησα προς το κτίριο των ακροάσεων ξένων απο-
στολών, το αρχαιότερο αυτού του είδους κτίριο στον κόσμο όλο. Η 
Απαντάνα, το διάσημο αυτό εντευκτήριο της αρχαιότητας, όπου ηγέτες 
όλων των λαών της περιοχής ντυμένοι γιορτινά με εντυπωσιακές τιά-
ρες στο κεφάλι και δώρα στα χέρια έρχονταν να προσκυνήσουν τον 
παντοδύναμο Πέρση βασιλιά, ήταν σήμερα εκεί μπροστά μου.

Στο έδαφος έβλεπα τα θεμέλια των τοίχων του διάσημου τετράγωνου 
κτιρίου με πλευρές εβδομήντα περίπου μέτρα μήκος και σειρές από 
γκρεμισμένες κολώνες που κάποτε στα είκοσι μέτρα ύψος στήριζαν τα 
κέδρινα δοκάρια της οροφής.
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Προχώρησα κατεβαίνοντας τη διάσημη σκάλα της Απαντάνα με τις περί-
φημες ανάγλυφες αναπαραστάσεις. Εδώ με περίμεναν σε κάθε σκαλοπάτι 
οι Αθάνατοι του Δαρείου κρατώντας τα μακριά τους δόρατα. Η συγκίνησή 
μου ήταν απερίγραπτη. 

Σε έναν μαρμάρινο τοίχο μπροστά μου στεκόταν ακίνητη σαν σε μια αι-
ώνια πέτρινη παρέλαση όλη η αφρόκρεμα της τότε περσικής αυτοκρα-
τορίας. Μπροστά προχωρούσαν οι Μήδοι και οι Πέρσες εναλλάξ, για να 
τονίσουν την ισότιμη θέση των δύο λαών τους στη νέα αυτοκρατορία. 
Πίσω από τους φρουρούς ακολουθούσαν οι αυλικοί.

Οι Μήδοι φορούσανε παντελόνια, ριχτές πουκαμίσες και ένα στρογγυλό 
σκουφί, ενώ οι Πέρσες ξεχώριζαν από τις πτυχωτές κελεμπίες και τις 
ακτινωτές τιάρες. Ανάμεσά τους μερικοί μάγοι ιερείς. Οι περισσότεροι 
κρατάγανε από ένα λουλούδι στο χέρι και προχωρούσανε στην ατέλειω-
τη ακίνητη πομπή.

Απέναντι ήταν χαραγμένη η πασίγνωστη απεικόνιση της παρέλασης των 
υποτελών υπηκόων δώρα φέροντες. Οι Ασσύριοι κουβάλαγαν κριάρια με 
στριφτά κέρατα, οι Ελαμίτες μια λέαινα με νεογέννητα λιονταράκια, οι Μή-
δοι σταμνιά, οι Αιγύπτιοι υφάσματα, οι Ίωνες κρατούσαν βάζα με μέλι, οι 
Πάρθοι με τα ριγωτά παντελόνια οδηγούσαν από τη Βακτρία μια καμήλα 
με δύο καμπούρες, οι Βαβυλώνιοι με τα μακριά πανωφόρια τους οδηγού-
σαν έναν ωραίο ταύρο. Όλοι οι υποτελείς προχωρούσανε και φέρνανε 
από ένα δώρο στον μεγάλο βασιλιά. 

Τα περισσότερα μαρμάρινα γλυπτά είχαν αντέξει στον χρόνο όπως τα 
αετώματα του Παρθενώνα. Καθόμουνα ακίνητος και παρατηρούσα τις 
μορφές των αρχαίων Περσών και τις τελετουργικές συνήθειες της εποχής 
χαραγμένες σε αυτά στα μάρμαρα.
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Μεγεθύνοντας τις φιγούρες αυτές μέσα από τον φωτογραφικό τηλεφακό, 
αισθάνεσαι να έχεις προσωπική επαφή με καθέναν από όλους εκείνους 
τους μαρμάρινους αθάνατους. Εκεί που φωτογράφιζα τα αρχαία ανά-
γλυφα, ένα σμήνος από κοριτσάκια του δημοτικού μπήκε μπροστά στον 
φωτογραφικό μου φακό. Οι μαθήτριες φορούσαν πράσινες φρεσκοπλυμέ-
νες στολές και τα προσωπάκια τους ήταν τυλιγμένα με λευκές μαντίλες. 

Οι τρεις νεαρές δασκάλες ήταν ντυμένες στα μαύρα, με άσπρα αθλητικά 
παπούτσια να διακρίνονται κάτω από τα σκουρόχρωμα παλτά τους. Το 
μαθητικό πολύβουο σμήνος μετά το μάθημα Ιστορίας μπροστά στη σκάλα 
της Απαντάνα κατευθύνθηκε στο προαύλιο του μουσείου του αρχαιολο-
γικού χώρου. Κάθισα σε ένα παγκάκι και παρακολουθούσα τα παιδιά να 
παίζουν με φόντο το ερειπωμένο βασιλικό θησαυροφυλάκιο του Δαρείου 
και στο βάθος τον τάφο του Αρταξέρξη Β’ να προβάλει στην πλαγιά του 
λόφου. 

Σε λίγο το προαύλιο είχε γεμίσει αγόρια και κορίτσια που τρέχανε και 
παίζανε ανάμεσα στα πεσμένα μάρμαρα. Ζήτησα από μία νεαρή δασκάλα 
να με τραβήξει μια αναμνηστική φωτογραφία μπροστά από την Ταχάρα, 
το παλάτι του Δαρείου, με φόντο το Τρίπυλο του Ξέρξη. Στη συνέχεια 
ακολούθησα τη διαδρομή μπροστά από το θησαυροφυλάκιο, που ήταν 
αντικριστά από το αυτοκρατορικό χαρέμι και τα διαμερίσματα της βασι-
λομήτορος και προχώρησα προς το κτίριο του Ξέρξη με τις εκατό κολώ-
νες. Πρώτη φορά έβλεπα κτίριο με τόσες πυκνές κολώνες. Σαν κάποιος να 
το είχε φτιάξει για να παίζεις κρυφτό, να κρύβεσαι πίσω από τις μεγάλες 
κολώνες για να μη σε βλέπουν. Μετά από λίγο τα παιδάκια και οι δασκά-
λες αποχαιρετούσαν με απανωτές φωνές «Γιουνάν, Γιουνάν» αυτόν τον 
Έλληνα με το περίεργο καπέλο.
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Η σύντομη επίσκεψη στην Περσέπολη είχε φτάσει προς το τέλος της. Είχα 
εντυπωσιαστεί αλλά είχα μια περίεργη αίσθηση ότι τα μάρμαρα με κοι-
τούσαν εχθρικά, ίσως είχαν μάθει ότι έχω μακεδονική καταγωγή και μετά 
από 2500 χρόνια κρατούσανε ακόμη κακία. Ήταν φαίνεται εξοργισμένα 
με τον Μέγα Αλέξανδρο και τους Μακεδόνες του που μεθυσμένοι από 
τις νίκες τους έβαλαν φωτιά στην πόλη. Πριν κατέβω από το άνηδρο της 
Περσέπολης, διέκρινα στο καφέ τοπίο μία καταπράσινη έκταση.

Ήταν η έκταση που δημιούργησε το 1971 ο Σάχης της Περσίας για να γιορ-
τάσει τα 2500 χρόνια από την ίδρυση της περσικής αυτοκρατορίας των 
Αχαιμενιδών. Στον χώρο αυτό τοποθετήθηκαν τεράστιες σκηνές με ενσω-
ματωμένα μαρμάρινα μπάνια και φιλοξενήθηκαν βασιλείς, πρίγκιπες και 
διεθνείς προσωπικότητες της πολιτικής και του χρήματος. Δέκα χιλιάδες 
καρνάβαλοι Πέρσες πολεμιστές σε χολιγουντιανή ατμόσφαιρα παρέλα-
σαν μπροστά στους επίσημους.

Η χλιδή και η πολυτέλεια της εκδήλωσης προκάλεσε για μια ακόμη φορά 
τον φτωχό λαό και τους ιμάμηδες και οδήγησε μεταξύ των άλλων στην 
επανάσταση και στην εκθρόνιση του Σάχη. Ο οδηγός του ταξί με είδε να 
κατεβαίνω την επιβλητική αλέα της αρχαίας Περσέπολης. Είχαν περάσει 
πέντε ολόκληρες ώρες. Είχαμε αργήσει. 

Ο επόμενος προορισμός στην περιήγησή μας ήταν οι Πασαγράδες ογδό-
ντα χιλιόμετρα μακριά. Ο Κύρος μάς περίμενε ξαπλωμένος στον τάφο 
του. Τα ένδοξα περσικά στρατεύματα του Κύρου, οι στυλοβάτες της αυ-
τοκρατορίας, είχαν αποσυρθεί. Οι Πασαγράδες ήταν σήμερα ένας τόπος 
ήσυχος ανάμεσα σε φιλόξενα βουνά. Ο τάφος του Κύρου ήταν απλός 
και θύμιζε αιγαιοπελαγίτικο εκκλησάκι ντυμένο στα καφέ που ακουμπά 
σε πέτρινους αναβαθμούς. Αισθανόσουνα ότι οι πραγματικά μεγάλοι δεν 
έχουν ανάγκη επιβεβαίωσης από περιττές πολυτέλειες.
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Συνεχίσαμε οδηγώντας για το Νακς-ι-Ρουστάμ να επισκεφτούμε τους λα-
ξευμένους στα βράχια βασιλικούς τάφους του Δαρείου και των άλλων.

Εκεί ψηλά στα βράχια, άτρωτη ανθρώπινη αετοφωλιά, με θέα το ηλιοβα-
σίλεμα, μακριά από το χώμα που φιλοξενεί κάθε λογής έρποντα ζωύφια, 
μακριά από τη φασαρία της πόλης, χωρίς δένδρα τριγύρω να κινδυνεύεις 
από καμιά φωτιά, με καθαρό αεράκι να σε δροσίζει, σε απόσταση από το 
έδαφος για να μην ανεβαίνουν εύκολα οι κλέφτες, πιο κοντά στον ουρανό 
και τους θεούς, παρέα με τα ελεύθερα πουλιά, θα πρέπει να ομολογήσω 
ότι ο Δαρείος και οι απόγονοί του Αχαιμενίδες δεν θα μπορούσαν να επι-
λέξουν καλύτερο μέρος να χτίσουν το αιώνιο εξοχικό τους. 

Αυτοκράτορες με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα οι Αχαιμενίδες, επέλεξαν 
την κατασκευή των βασιλικών τους τάφων με απλή εξόρυξη μαλακών 
ψαμμιακών πετρωμάτων, χωρίς υπέρογκες δαπάνες για μεταφορές υλι-
κών και άλλα τεράστια έξοδα, όπως αυτά που έκαναν με τις πυραμίδες 
τους οι γείτονες Φαραώ.

Στον αντίποδα βεβαίως θα υπήρχε και η καθαρή επιλογή της καύσης των 
νεκρών με τιμές και δόξες, όπως έκαναν άλλοι γειτονικοί λαοί, άλλα δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Πέρσης θεός δημιουργός Αχούρα Μάζδα απαγό-
ρευε την καύση των νεκρών για να μην μολύνουν οι ανθρώπινες σάρκες 
τη φωτιά.

Οι τάφοι των Αχαιμενιδών βασιλέων στο Νακς-ι-Ρουστάμ έμειναν ήσυχοι 
για εκατοντάδες χρόνια, μέχρι που οι Σασανίδες βασιλιάδες της δεύτερης 
μεγάλης περσικής αυτοκρατορίας ζήλεψαν και σκάλισαν και αυτοί τους 
δικούς τους τάφους στα ίδια βράχια εκεί κοντά, για να μοιραστούν και 
αυτοί το μεγαλείο των επωνύμων προγόνων τους.
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Είχα αρχίσει να εμφανίζω σημεία κόπωσης για άλλες ξεναγήσεις. Ήταν 
πολλές οι αρχαιολογικές επισκέψεις σε μια μόνο μέρα και ζήτησα από 
τον οδηγό του ταξί να με γυρίσει επειγόντως στο παζάρι του Σιράζ να 
καθίσω σε ένα καφενεδάκι, να πιω κανένα ζεστό τσάι και να βλέπω τον 
κόσμο να περιφέρεται και να ψωνίζει. Το βράδυ εκείνο μετά την ενδιαφέ-
ρουσα αποκαλυπτική ημέρα γνωριμίας με τον αρχαίο κόσμο των Περσών 
γύρισα στο ξενοδοχείο και έκλεισα τηλεφωνικά για την άλλη μέρα το πρωί 
ένα εισιτήριο για το Γιαζντ, τον επόμενο προορισμό στο ταξίδι αυτό.

Το Γιαζντ είναι μια ιστορική πόλη βόρεια από το Σιράζ, σταυροδρόμι κα-
μηλιέρηδων στον δρόμο του Μεταξιού τα παλιά εκείνα χρόνια. Το εισιτή-
ριο του λεωφορείου Σιράζ-Γιαζντ, μια διαδρομή πεντακοσίων χιλιομέτρων, 
είχε κόστος μόνο έξι ευρώ.
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Αισθανόμουνα λοιπόν εγώ, ο κατά φαντασία νέος, ότι δεν είχα καμία 
δουλειά στις πολυθρόνες της πρώτης θέσης παρέα με συμβιβασμένους, 
κάποιας ηλικίας καλοντυμένους κύριους και κυρίες χωρίς νεανικά οράμα-
τα και ψευδαισθήσεις πιά. 

Έχω πλήρη επίγνωση ότι αυτές οι φοιτητικές εμμονές με κάνουν μερικές 
φορές να στερούμαι τις απολαύσεις της πολυτέλειας. Αυτό λοιπόν το 
κρατικό VIP λεωφορείο στο θεοκρατικό Ιράν ήταν για μένα μια χρυσή ευ-
καιρία να απολαύσω πολυθρόνες ύψιστης πολυτέλειας χωρίς νεανικές 
και σοσιαλιστικές τύψεις.

Στο λεωφορείο ήμασταν μόνο οκτώ επιβάτες. Πέντε Ιρανοί, ένα ζευγάρι 
ξένοι τουρίστες και εγώ. Το ζευγάρι των ξένων ήταν από την Αργεντινή. 
Η κοπέλα ήταν κοντή με γαλανά μάτια γύρω στα σαράντα. Ο άντρας 
κοντός και αυτός, ανοιχτόχρωμος, με παρουσιαστικό συνεσταλμένου 
κουλτουριάρη. Πιάσαμε κουβέντα για την Αργεντινή, το Μπουένος Άιρες, 
τον Ρίο ντε λα Πλάτα, τη Χριστίνα Κρίσνερ, την Μπομπονιέρα. Βρέθηκαν 
μάλιστα γνωστοί με μια Ελληνίδα φίλη μου από την Αργεντινή. Μικρός ο 
κόσμος αλήθεια.

Ο αυτοκινητόδρομος Σιράζ-Γιαζντ ήταν σχηματισμένος από δύο ξεχωρι-
στούς μονόδρομους σε τόσο μεγάλη μεταξύ τους απόσταση, που δεν μπο-
ρούσες να διακρίνεις τον ένα δρόμο από τον άλλο. Είναι υπέροχο συναί-
σθημα να διασχίζεις την έρημο χωρίς αντίθετη κυκλοφορία. Ο οδηγός είχε 
βάλει στο ραδιόφωνο τους ήχους ενός γνώριμου σε μας τους Έλληνες ανα-
τολίτικου αμανέ. Τον αμανέ τραγουδούσαν περσικά γυναικεία χείλη, το το-
πίο ήταν έρημο, ούτε μια κατσίκα, ούτε ένα πρόβατο, ούτε μια καμήλα δεν 
φαίνονταν στον ορίζοντα. Μετά από έξι ώρες πορεία στην άγονη γη άρχι-
σαν να φαίνονται μικρά χωριά στο χρώμα της λάσπης και κάτι βραχώδεις 
σχηματισμοί να ξεπροβάλουν στην έρημο. Πλησιάζαμε στο Γιαζντ.

Ένα VIP λεωφορείο στην έρημο 

Στις οκτώ το πρωί έφευγε το κίτρινο VIP λεωφορείο. Ο σταθμός των λε-
ωφορείων του Σιράζ ήταν σε ένα πάρκο κοντά στην πόλη. Η οργάνωση 
και η πολυτέλεια του σταθμού ξεπερνούσαν κατά πολύ τα ευρωπαϊκά 
και αμερικανικά πρότυπα. Όλα ήταν σχεδιασμένα στην εντέλεια. Οι χώροι 
στάθμευσης των λεωφορείων, τα δένδρα ανάμεσά τους, τα πεζοδρόμια με 
τα παγκάκια αναμονής, τα γραφεία έκδοσης εισιτηρίων, οι χώροι υγιεινής, 
η σήμανση των προορισμών.

Τα λεωφορεία είχαν διαφορετικά χρώματα, ανάλογα με τον προορισμό. 
Οι ώρες αναχώρησης ήταν γραμμένες με καλλιγραφικά γράμματα στα 
περσικά και με λατινικούς χαρακτήρες. Φύγαμε στην ώρα μας. Το VIP δη-
μόσιο λεωφορείο είχε καθίσματα σύγχρονα, σαν πτυσσόμενα ανάκλιντρα, 
που δεν είχαν σε τίποτα να ζηλέψουν από τα καθίσματα πρώτης θέσης 
των καλύτερων αεροπορικών εταιρειών του κόσμου. Μας φέρανε ένα 
πακέτο πρωινού. Σε λίγο είχαμε βγει στην έρημο. 

Συνήθως αντιπαθώ τις πολυτέλειες. Ποτέ δεν παίρνω εισιτήρια πρώτης 
θέσης στα πλοία, ποτέ δεν κλείνω business class στα αεροπλάνα, και ας 
έχω χρήματα στην τσέπη μου. Για έναν περίεργο λόγο, όταν βρίσκομαι σε 
αυτές τις πρώτες θέσεις πολυτελούς εξυπηρέτησης, αισθάνομαι άβολα, 
αισθάνομαι ότι γέρασα. Ίσως να μου έμεινε αυτό το απωθημένο από τα 
χρόνια της φοιτητικής μου νιότης, τότε που δεν είχα λεφτά. Θυμάμαι που 
νέος, αν έβλεπα κάποιον, συνήθως μεγαλύτερο σε ηλικία από εμένα τότε, 
να οδηγεί καμία γυαλιστερή πολυτελή μερσεντές, τον σνόμπαρα τον κακο-
μοίρη που είχε την ανάγκη να επιδείξει τον πλούτο του για να αναδειχθεί. 
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Γιαζντ (Yazd), το σταυροδρόμι των ερήμων

Το Γιαζντ αιώνες τώρα φιλοξενεί εμπόρους και καμήλες. Τις καλύτερες 
τουριστικές συστάσεις για την πόλη έχει κάνει ο Marco Polo στον δρόμο 
του για την Κίνα. Εμπορικό κέντρο για μεταξωτά υφάσματα και χαλιά, η 
πλινθόκτιστη πόλη βρίσκεται μεταξύ δύο μεγάλων ερήμων στον δρόμο για 
την Άπω Ανατολή. 

Καλοδιατηρημένη αρχιτεκτονική καλλονή στα χρώματα της άμμου το Γι-
αζντ. Οι τοίχοι των σπιτιών ήταν χτισμένοι από ψημένα στον ήλιο τού-
βλα και σοβατισμένοι από αργιλικό χώμα οπλισμένο με άχυρα. Τα στενά 
δρομάκια, τα θολωτά περάσματα και οι μικρές πλατείες της παλιάς πό-
λης θύμιζαν αιγαιοπελαγίτικο οικισμό ντυμένο στα καφέ. Στις στέγες των 
σπιτιών ένα δάσος από πρωτόγνωρες περίεργες τεράστιες καμινάδες, τα 
badgirs, αιχμαλωτίζουν τον αέρα και δροσίζουν τα σπίτια, λειτουργώντας 
ως τα πρώτα βιολογικά air conditions του κόσμου.

Ο σταθμός των λεωφορείων στο Γιαζντ ήταν και αυτός ένα διαμάντι 
διαμόρφωσης δημοσίου χώρου. Θύμιζε Καραβάν Σεράι. Όλες οι κτιριακές 
εγκαταστάσεις σε καφέ χρώμα ήταν μέσα σε ένα αίθριο και ο γύρω 
περιβάλλων χώρος ένα θαυμάσια διαμορφωμένο πάρκο. Ήμουνα σίγουρος 
πια ότι κάποιοι ταλαντούχοι αρχιτέκτονες μετά από αρχιτεκτονικούς 
διαγωνισμούς σχεδιάζουν τους σταθμούς των λεωφορείων στο Ιράν. 

Παρέα με τους νέους αργεντινούς φίλους μοιραστήκαμε ένα ταξί για το κέ-
ντρο της παλιάς πόλης. Τους άφησα σε ένα ξενώνα, (είκοσι δολάρια το δω-
μάτιο) και συνέχισα μόνος για το boutique hotel ξενοδοχείο μου, (σαράντα 
πέντε δολάρια το δωμάτιο). Το ξενοδοχείο μου, με την επωνυμία Mehr, ήταν 
ένα ανακαινισμένο παραδοσιακό αρχοντικό με έπιπλα αντίκες παντού. 



59

Το παλιό αρχοντικό ήταν αναπτυγμένο γύρω από ένα αίθριο. Το αίθριο 
ήταν σκεπασμένο με μια τεράστια τέντα, διακοσμημένη με καλλιτεχνικά 
μοτίβα εμπνευσμένα από περσικά κεντήματα. Κάτω από αυτή την εκπλη-
κτικής ομορφιάς τέντα ξύλινοι ανατολίτικοι σοφράδες με τα μαξιλάρια 
τους σε καλούσαν για τσάι. 

Το Γιαζντ είναι παράδεισος για αρχιτέκτονες, τέως χίπηδες, ζωγράφους 
και φωτογράφους και δικαιολογημένα διεκδικεί τον τίτλο της ναυαρχίδας 
του ιρανικού τουρισμού. Ο περίπατος στην παλιά αύτη πόλη με τα δαι-
δαλώδη δρομάκια, τις αριστουργηματικές χαμηλές πόρτες, τις παραμυθέ-
νιες περίεργες καμινάδες στις ταράτσες, το υπέροχο Γιαμέ Τζαμί (Jameh 
Mosque) και το θολωτό παζάρι είναι μια απόλαυση. Κάναμε παρέα με 
τους αργεντινούς νέους φίλους και πηγαινοερχόμασταν ο ένας στο ξενο-
δοχείο του άλλου, από την μία άκρη της παλιάς πόλης στην άλλη.

Ο παραδοσιακός ξενώνας που μένανε οι αργεντινοί φίλοι είχε κοινές 
τουαλέτες για όλους και στρώματα στο πάτωμα αντί για κρεβάτια. Ένα 
τεράστιο τραπέζι στη μέση του καθιστικού υποδοχής ήταν σκεπασμένο 
με ένα ύφασμα σαν μάλλινο τραπεζομάντιλο που ξεχείλιζε στο χαλί του 
πατώματος.

Κάτω από το μεγάλο αυτό τραπέζι ήταν τοποθετημένη κεντρικά μια σό-
μπα. Επισκέπτες και θαμώνες βάζανε τα βράδια τα πόδια τους κάτω 
από το τραπέζι, σκεπάζονταν με το τραπεζομάντιλο-κουβέρτα, αφήνα-
νε μόνο τα πρόσωπά τους ελεύθερα και πίνανε και συζητάγανε μεταξύ 
τους. Αναπαράσταση από στιγμιότυπα της ζωής νομάδων κάτω από τα 
άστρα τις κρύες νύχτες γύρω από κάποια φωτιά στην έρημο, υπέθεσα.



61

Γύρω από την πόλη του Γιαζντ δίνουν ακόμα το παρόν Ζωροάστρες, 
πιστοί της επίσημης θρησκείας του Δαρείου και του Ξέρξη. Πολλοί από 
αυτούς ήρθαν εδώ στην οχυρωμένη φιλόξενη πόλη της ερήμου για να 
γλιτώσουν από τους διωγμούς τον μουσουλμάνων Αράβων όταν αυτοί 
κατέλαβαν την Περσία. Άλλοι εκπατρίστηκαν στα εδάφη της Ινδίας, άλλοι 
στην Γκόα και άλλοι στη Βομβάη, όπου ρίζωσαν εκεί γνωστοί ως Πάρσι. 

Σε σαράντα χιλιάδες υπολογίζονται σήμερα οι Ζωροάστρες στην περιοχή 
του Γιαζντ και εκλέγουν ένα βουλευτή. Ξεκίνησα την περιηγητική ημέρα με 
μία επίσκεψη στον ναό τους Ατεσκαντέ λίγο έξω από την παλιά πόλη. Το 
θέαμα δεν ήταν ιδιαίτερα ελκυστικό.

Στην όψη του κτιρίου που στέγαζε τον ναό είχε τοποθετηθεί το αρχαϊκό 
σύμβολο της θρησκείας των Ζωροαστρών στη θέση που θα έβαζε κα-
νείς μια πινακίδα επώνυμου καταστήματος. Μέσα στην κεντρική αίθουσα 
έκαιγε το άσβεστο ιερό φως των Ζωροαστρών σε έναν βωμό που θύμι-
ζε κολυμπήθρα για βαφτίσια ολύμπιων θεών. Γυάλινα ανοίγματα στους 
τοίχους, που θύμιζαν ενεργειακό τζάκι, επέτρεπαν στον επισκέπτη να 
βλέπει το άσβεστο φως. 

Το πορτραίτο του Ζαρατούστρα, που ιστορικά αναφέρεται ως ο Ιησούς 
Χριστός των Ζωροαστρών, πόζαρε σε μία κορνίζα αξιώσεων. Το κακόγου-
στο σκηνικό έδινε μια αίσθηση αποτυχημένης προσπάθειας να αξιοποιη-
θεί εμπορικά και τουριστικά μια πανάρχαια θρησκευτική πίστη. Μάταια 
έψαξα εκεί κοντά για κανέναν πίνακα ιερού σκύλου που να θυμίζει τις 
τρεις αξίες της θρησκείας των Ζωροαστρών: φιλία, πίστη, υπακοή. Έφυγα 
γρήγορα για τον επόμενο περιηγητικό σταθμό της ημέρας, που ήταν ένας 
Πύργος της Σιωπής.
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Οι Ζωροάστρες από την εποχή του Δαρείου είχαν το έθιμο να τοποθε-
τούν τους νεκρούς τους στην κορυφή των λόφων μέσα σε μία εντυπωσι-
ακή κυκλική οχύρωση, στους περίφημους Πύργους της Σιωπής. Στη μέση 
της πλατείας που σχημάτιζε η πέτρινη οχύρωση υπήρχε ένα λάκκος. Στον 
λάκκο αυτό καταλήγανε τα κόκαλα των νεκρών προγόνων τους, αφού 
τη σάρκα τους θα την τρώγανε και θα τη μεταφέρανε στον ουρανό τα 
σαρκοβόρα πουλιά. 

Ο Μέγας Αλέξανδρος θεώρησε αυτή την ιεροτελεστία έλλειψη σεβασμού 
στους νεκρούς και αιτία και αφορμή για να εξαπολύσει διωγμούς κατά 
των εχθρών Ζωροαστρών υπηκόων του Δαρείου. Οι Πύργοι της Σιωπής 
έπαψαν να λειτουργούν από το 1960 όταν νομοθετικά απαγορεύτηκε η 
αρχέγονη αυτή ιεροτελεστία αποχαιρετισμού των νεκρών. 

Έφτασα με ένα ταξί σε έναν Πύργο της Σιωπής στην άκρη της πόλης του 
Γιαζντ στις παρυφές της ερήμου. Στον τόπο ήταν μια σειρά θολωτά κτίρια 
με χαμηλούς τρούλους, εντευκτήρια και προθάλαμοι προετοιμασίας των 
νεκρών αυτού του ιδιότυπου νεκροταφείου.

Ανέβηκα τις σκάλες μιας καφέ ακρόπολης στην κορυφή ενός λόφου. Εκεί, 
μέσα από την καστρική περιτοίχιση δεν είδα κανένα Παρθενώνα ούτε κα-
νένα μεσαιωνικό κάστρο παρά μόνο ένα λάκκο. Ήμουνα σίγουρος ότι είχα 
έρθει σε έναν Πύργο της Σιωπής.

Ο αρχαιολογικός χώρος ήταν προσεγμένος και σου έδινε την αυθεντική 
αίσθηση μια άλλης εποχής. Στεκόσουνα άφωνος, σιωπηλός και μόνο οι 
γύπες γύρω σου περίμεναν να μεταφέρουν τα κομμάτια της ανθρώπινης 
σάρκας των νεκρών στον ουρανό.
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Ελπίζω όταν ξανάρθω να μη βρω τίποτα μικροπωλητές να πουλάνε κομ-
μάτια κρέας στους τουρίστες ώστε να τα ρίχνουν στον λάκκο και να 
ταΐζουν τα παμφάγα πουλιά σε μια τουριστική αναπαράσταση του μακ-
άβριου αυτού πανάρχαιου τρόπου ταφής. 

Ακόμα θυμάμαι τις πραγματικές στιγμές που ένα πλήθος πιστοί μπροστά 
στο άγαλμα ενός ιερού λιονταριού στον περίβολο του ναού Σβενταγκόν 
Πάγια στη Γιαγκόν της Βιρμανίας αγόραζαν από μικροπωλητές μεγάλα 
σάντουιτς γεμάτα ζαμπόν και τα βάζανε στο στόμα του μαρμάρινου ιε-
ρού λιονταριού να το ταΐσουν το άμοιρο ακόμα και νεκρό. Κατέβηκα σού-
ρουπο από τον Πύργο της Σιωπής την ώρα που ο ήλιος χανόταν πάνω 
από τον ορίζοντα της πόλης.

Ήταν η τελευταία μας νύχτα στο Γιαζντ και αποφασίσαμε με τους αργε-
ντινούς φίλους να γιορτάσουμε τη γνωριμία μας πριν αποχαιρετιστούμε 
τρώγοντας παρέα σε ένα εστιατόριο. 

Ρώτησα στον κεντρικό δρόμο έναν κύριο με κοιλίτσα που φαινόταν καλο-
φαγάς σε ποιο εστιατόριο τρώει όταν δεν του μαγειρεύει η γυναίκα του 
και μας συνέστησε ένα εστιατόριο εκεί κοντά. Παραγγείλαμε κεμπάπ και 
ήρθε ένα σουβλάκι λεπτό και μακρύ γύρω στα τριάντα εκατοστά μήκος 
σε ένα πιάτο μακρύ σαν γόνδολα για να το χωράει. Η γαρνιτούρα ήταν 
ρύζι και βραστά λαχανικά. Η σαλάτα ήταν μια μορφή ρόκας με πικάντικη 
ανατολίτικη γεύση. Στα γύρω μπολ είχε διάφορες σάλτσες και γιαούρτι. 
Όλα ήταν εξαίσια και παρέπεμπαν σε μια μορφή γιαουρτλού κεμπάπ με 
άρωμα Ανατολής. 

Μετά από το εξαίρετο αυτό γεύμα αποχαιρετιστήκαμε με τη Μαγκάλι και 
τον Φεντερίκο, τους νέους αργεντινούς φίλους. Ήταν από τις γνωριμίες 
αυτές που οι έντονες συνεχόμενες κοινές ταξιδιωτικές αναμνήσεις σε κά-
νουν να αισθάνεσαι φίλος από τα παιδικά χρόνια.
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Την άλλη ημέρα έφευγα και πέρασα από ένα πρακτορείο για να πάρω 
το εισιτήριό μου για το πρωινό λεωφορείο με προορισμό το Ισφαχάν. 
Εκείνη τη στιγμή ένας νεαρός σουηδός τουρίστας διαπραγματευόταν με 
την υπάλληλο του γραφείου να κάνει την ίδια διαδρομή με έναν έξυπνο, 
άκουγα, τρόπο.

Θα έπαιρνε με κάποιον φίλο του ένα ταξί με ξεναγό να επισκεφτούν ένα 
εγκαταλειμμένο πλινθόκτιστο χωρίο φάντασμα, το Καρανάκ, στη συνέ-
χεια θα σταματούσανε στην έρημο να δούνε έναν ναό Ζωροαστρών με 
το αστείο όνομα Τσακ Τσακ και το ταξί θα τους άφηνε στο Μεϊμπόντ, μια 
παλιά πόλη στη διαδρομή, από όπου θα έπαιρναν το τοπικό λεωφορείο 
για το Ισφαχάν. Τα λεφτά ήταν ελάχιστα, δέκα ευρώ για το εκδρομικό πα-
κέτο. Το σχέδιο μου άρεσε. Πρότεινα αμέσως στον Σουηδό να μοιραστούμε 
το ταξί και δέχτηκε. Έδωσα μια προκαταβολή και έφυγα όλο χαρά που 
είχα προγραμματίσει μια ενδιαφέρουσα πορεία με εναλλαγές και παρέα 
στον δρόμο για το Ισφαχάν. 

Είχε νυχτώσει για τα καλά και πήρα τον δρόμο της επιστροφής στο ξε-
νοδοχείο Mehr. Ήξερα πια τα περισσότερα σοκάκια στην παλιά πόλη του 
Γιαζντ, είχα βάλει σημάδια μερικά περσικά γκράφιτι στους τοίχους και 
μερικές ξύλινες πόρτες έργα τέχνης για να μη χάνομαι. Παρ΄ όλα αυτά, 
έστριψα σε ένα άγνωστο σοκάκι και χάθηκα. Γύρναγα γύρω γύρω σε 
αυτό τον καφέ λαβύρινθο, σαν να μην ήθελα να τελειώσει αυτός ο μονα-
χικός τελευταίος νυχτερινός περίπατος στη μαγευτική αυτή παλιά πόλη. 

Κόσμος δεν κυκλοφορούσε αργά την νύχτα και η πόλη ήταν σιωπηλή. Ο 
φόβος δεν τολμούσε να με πλησιάσει. Ήξερα ότι ο Μωάμεθ τιμωρεί αυστη-
ρά τους κλέφτες και τους ληστές και για τον λόγο αυτό το μουσουλμανικό 
Ιράν είναι από τις πιο ασφαλείς χώρες στον κόσμο.
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Ήξερα και κάτι άλλο, που δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος, ότι στο Ιράν 
απαγορεύονται τα αδέσποτα σκυλιά στους δρόμους, και περπάταγα 
ανέμελα χωρίς να κινδυνεύω από καμιά δαγκωματιά σκύλου.

Μοναδική παρέα σε αυτόν τον τελευταίο νυχτερινό περίπατο στο Γιαντζ 
ήταν κάτι μεγαλόσωμες με μολυβί χρώματα και πυκνό τρίχωμα γάτες. 
Χωρίς να είμαι ειδικός, υπέθεσα ότι μπορεί να είναι γάτες Περσίας.

Έφθασα στο αίθριο του ξενοδοχείου, όπου μια παρέα έξι ώριμοι άνδρες 
γλεντούσαν ξαπλωμένοι σε έναν σοφρά. Το ξύλινο δάπεδο του σοφρά 
ήταν καλυμμένο με ένα εκπληκτικό περσικό χαλί.

Στη μέση του σοφρά ήταν μαζεμένα ένα σωρό πιατάκια γεμάτα φαγητά. 
Γύρω τους φλιτζανάκια γεμάτα τσάι. Με φώναξαν στην παρέα και έδει-
ξαν ενθουσιασμένοι που δήλωσα Γιουνάν (Έλληνας).

Αρνήθηκα να φάω και μου προσέφεραν ένα φλιτζάνι τσάι. Ένας από την 
παρέα με ένα μουστάκι σαν του Κολοκοτρώνη, που ήταν οδηγός νταλί-
κας και περνούσε από την Ελλάδα για δουλειές, σηκώθηκε και άρχισε να 
χορεύει πεντοζάλη.

Οι άλλοι χτυπούσαν παλαμάκια. Είχαν όλοι διαβάσει Καζαντζάκη. Έφερα 
το φλιτζάνι κοντά στα χείλη μου, ρούφηξα το τσάι και το στόμα μου πήρε 
φωτιά. Το τσάι ήταν ουίσκι. Η παρέα τρελάθηκε στα γέλια. Ήταν η δεύτερη 
και τελευταία μου νύχτα στο Γιαζντ.
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Μεϊμπόντ, στον δρόμο για το Ισφαχάν

Το ταξί περίμενε στις οκτώ το πρωί έξω από το Γιαμέ τζαμί με τους υπέ-
ροχους μιναρέδες στην είσοδο της παλιάς πόλης του Γιαζντ. Προσπαθού-
σα να φωτογραφίσω τους μιναρέδες για τελευταία φορά πριν τα γυαλι-
στερά τουρκουάζ πλακάκια αρχίσουν να λαμπυρίζουν στον ήλιο. Στο ταξί 
ήμασταν τρεις επιβάτες, ο νεαρός Σουηδός, ένας αυστραλός γιατρός που 
δούλευε για τους γιατρούς χωρίς σύνορα και εγώ.

Ο μεσήλικας ιρανός οδηγός εκθείαζε το καθεστώς και δήλωνε ένθερμος 
οπαδός της επανάστασης και του Χομεϊνί. Μιλούσε απαξιωτικά για τα 
μοντέρνα αγόρια που έχουν μόνο καταναλωτικές αξίες. Έλεγε ότι, αν δεν 
ήταν ο Χομεϊνί, όλος ο πετρελαϊκός πλούτος του Ιράν θα ήταν τώρα στα 
χέρια των Αμερικάνων. 

Απομακρυνθήκαμε από την παλιά πόλη. Στα περίχωρα του Γιαζντ στις 
κυκλικές νησίδες κυκλοφορίας ήταν συγκεντρωμένες ομάδες από νεαρούς 
άνδρες. Ήταν αφγανοί πρόσφυγες που περιμένανε να τους πάρουν για 
μεροκάματο στις οικοδομές. Ένα εκατομμύριο αφγανοί πρόσφυγες έχουν 
περάσει τα σύνορα αναζητώντας ασφάλεια και δουλειά στη γειτονική 
χώρα. Όλα έδειχναν ότι έχει και το Ιράν τις δικές του μεταναστευτικές 
ροές και προβλήματα. 

Μετά από εβδομήντα χιλιόμετρα πορεία στην έρημο φτάσαμε στο ερει-
πωμένο χωρίο φάντασμα Καρανάκ (Kharanaq). Το χωριό, φτιαγμένο από 
χώμα και άχυρο, στέκει εκεί μόνο του ερειπωμένο και περιμένει κανέναν 
τουρίστα σαν και εμάς να περπατήσει στα σοκάκια του και να το φωτο-
γραφίσει για την αιωνιότητα.
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Χίλια χρόνια ζωή, χίλια χρόνια γάμοι, χίλια χρόνια πανηγύρια άφησαν τους 
λασπωμένους τοίχους μόνους τους να διηγούνται την ιστορία τους. Ένα 
χτιστό ρυάκι κατασκευασμένο με μαεστρία έφερνε στην είσοδο του χωριού 
νερό από τα γύρω βουνά. 

Παράδεισος για φωτογράφους το Καρανάκ. Οι λοξές ακτίνες του ήλιου 
δημιουργούσαν σκιές που σκιαγραφούσαν ανθρώπινες ψυχές μέσα στα 
χαλάσματα. Ένας μιναρές χωρίς φωνή πια πρόβαλε πάνω από τα ερειπω-
μένα σπίτια. Έμοιαζε λυπημένος για την ερήμωση του χωριού και παρακο-
λουθούσε άγρυπνος με απορία εμάς τους αλλόθρησκους επισκέπτες.

Ένας κόκορας και δύο κότες εμφανίστηκαν από το πουθενά να πιούν νερό 
στο τεχνητό ρυάκι και μας αποχαιρετούσαν καθώς συνεχίζαμε την πορεία 
μας προς βορρά. Τα χιόνια είχαν λιώσει στα τριγύρω απότομα ξερά βουνά 
και βλέπαμε μια ελαφριά στρώση πάχνης να λαμπυρίζει σαν χριστουγεν-
νιάτικη κρυστάλλινη διακόσμηση στον ήλιο. 

Σε μικρή απόσταση από τα αστραφτερά βουνά σε μια πλαγιά ήταν ο περί-
φημος ναός των Ζωροαστρών Τσακ Τσακ (Chak Chak). Αμέτρητα σκαλοπά-
τια οδηγούσαν σε μια πηγή νερού στο βουνό, που ήταν η αιτία και αφορμή 
να χτίσουν εκεί οι Ζωροάστρες τον χώρο λατρείας τους. Στην πλαγιά είχαν 
σκαρφαλώσει καινούργιες οικοδομές ανεπανάληπτης κακογουστιάς. Ήταν 
ενοικιαζόμενα δωμάτια που χτίστηκαν για να φιλοξενούν τους πιστούς 
Ζωροάστρες που έρχονταν εκεί για να επισκεφτούν τον ναό στα πανηγύ-
ρια της χρονιάς.

Ανέβηκα τα χίλια και ένα σκαλοπάτια του ναού. Ήταν σαν να ανεβαίνεις με 
τα πόδια από μονοπάτι σε μια μονή στα Μετέωρα. Ο ναός ήταν διακοσμη-
μένος εσωτερικά με φωτογραφίες πορτραίτα του Ζαρατούστρα, του γήινου 
γενειοφόρου εκπρόσωπου (Υιού) του Θεού Δημιουργού Αχούρα Μάζδα.
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Υπαρκτό πρόσωπο ο Ζαρατούστρα, πέρσης ποιητής από το Αφγανιστάν, 
συνομήλικος του Βούδα τον 6ο αιώνα π.Χ., προικισμένος και αυτός προ-
φήτης ενός μοναδικού επουράνιου θεού που ήρθε να διδάξει τους κοινούς 
θνητούς πώς να προσεύχονται και να φέρονται σωστά.

Ο Ζαρατούστρα ήρθε στη γη πριν ακόμα ο Μωυσής έρθει να μας δώσει 
τις δέκα εντολές, πριν ακόμα ο υιός του θεού Ιησούς Χριστός έρθει να 
μας διδάξει αυταπάρνηση και αγάπη και πριν ο Μωάμεθ με το σπαθί του 
γίνει σωματοφύλακας του Αλλάχ. Οι θεϊκές, οικολογικού περιεχομένου 
εντολές του Ζαρατούστρα ήταν «Μη μολύνετε τη φωτιά, μη μολύνετε τη 
γη, μη λέτε ψέματα».

Μια σειρά εικονικά πορτραίτα του ινδάλματος των Ζωροαστρών ήταν 
κρεμασμένα γύρω από το ιερό νερό της πηγής και το μαγκάλι της ιερής 
φωτιάς. Ήμουνα σίγουρος πια για την κακογουστιά των σημερινών Ζω-
ροαστρών. Το σκηνικό άγγιζε τα όρια του κιτς. Ευτυχώς η θέα προς τα 
απέναντι βουνά ήταν εντυπωσιακή. Κατέβηκα τρέχοντας ανάμεσα στα 
ενοικιαζόμενα δωμάτια των πιστών Ζωροαστρών στην πεδιάδα. Τέσσερα 
μεγάλα πούλμαν με παιδιά του γυμνασίου, τα νιάτα του Ιράν, με τις δα-
σκάλες τους είχαν έρθει εκδρομή να αποτίσουν φόρο τιμής στη θρησκεία 
των προγόνων τους. 

Μετά το μεσημέρι φτάσαμε στη μεσαίου μεγέθους ιστορική πόλη Μεϊμπόντ 
(Μeybod). Στο κέντρο της πόλης δεσπόζει ένα χωμάτινο κάστρο, το Ναρίν 
(Narin), δίπλα σε ένα ανακαινισμένο σε ξενοδοχειακή λειτουργία ιστορικό 
καραβάν σεράϊ. Απέναντι από το κάστρο ένας τεράστιος κώνος από 
στεγνή λάσπη που έμοιαζε σαν πελώρια τερμιτοφωλιά σού τραβούσε την 
προσοχή. Ήταν ένα ψυγείο-παγοποιείο της ερήμου Γιακ Νταν (Yakh Dan), 
που το συναντάει κανείς συχνά στην Περσία. 
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Σε αυτά τα φυσικά χωμάτινα ψυγεία οι Πέρσες μεταφέρανε χιόνια από 
τα βουνά και είχαν διαθέσιμο πόσιμο κρύο νερό το καλοκαίρι. Εδώ στο 
Μεϊμπόντ το χωμάτινο αυτό κωνικό κτίριο έχει κατασκευαστεί πάνω σε 
μια πηγή από υπόγεια νερά. 

Τα νερά αυτά που αναβλύζουν από τη γη ψύχονται τις κρύες νύχτες και 
αποθηκευμένα εκεί προσφέρουν στους κατοίκους δροσερό πόσιμο κρύο 
νερό τις ζεστές ώρες της ημέρας. 

Μετά από μια ελεύθερη βόλτα στην πόλη, μαζευτήκαμε όλοι μαζί σε ένα 
μικρό μαγαζάκι να φάμε ένα φαλάφελ, να πιούμε ένα αναψυκτικό και να 
αποχαιρετιστούμε. Σκεφτόμουνα ότι το φαλάφελ, αυτό το βετζετέριαν 
με ρεβιθοκεφτέδες σουβλάκι της Ανατολής, είναι το μόνο που μπορεί να 
ενώσει Άραβες και Ισραηλινούς και να φέρει ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Καθώς πήγαινα να πλύνω τα χέρια μου, είδα ένα μεταλλικό κουτί στε-
ρεωμένο στον τοίχο στο ύψος που βάζουν τα μηχανήματα στεγνώματος 
των χεριών. Ήταν από αυτά τα κουτιά-κουμπαράδες αλληλεγγύης που 
υπάρχουν εκατομμύρια σε όλα τα πολυσύχναστα σημεία του Ιράν και με 
ζωγραφισμένα δύο κίτρινα σε εναγκαλισμό χέρια καλούν τους πολίτες 
να ρίξουν λίγα χρήματα από το υστέρημά τους για να βοηθήσουν τους 
φτωχούς. 

Αποχαιρετήσαμε τον οδηγό του ταξί. Το γκαρσόνι στο μικρό αυτό ανα-
ψυκτήριο είχε μια θεατρική εκφραστική φυσιογνωμία, ιδανική για παρα-
στάσεις σε θέατρο σκιών. Σε λίγο πήραμε το τοπικό λεωφορείο για το 
Ισφαχάν.
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Ισφαχάν, το ρόδο της Ανατολής 

Μια όαση στον δρόμο του Μεταξιού μέσα στην έρημο που ποτίζεται με 
τα νερά των βουνών του Ζάγκρος το Ισφαχάν. Ένα υδάτινο ρέμα, ένας 
κρυφός Νείλος, ο Ζαγιαντέ Ρουντ περιμένει να λιώσουν τα χιόνια να 
μεταφέρει τα νερά στην πόλη και τα χωράφια γύρω της. Ένα πλέγμα 
από υπόγεια κανάλια, τα περίφημα αρχαία περσικά κανάτ, μεταφέρουν 
και μοιράζουν τα νερά στις βαμβακιές, στα στάρια, στις βερικοκιές, στις 
κυδωνιές και σε όλα τα γύρω από την πόλη καρποφόρα φυτά. Εδώ έρ-
χονταν κατά καιρούς και οι στρατιώτες των κατακτητών να κατασκηνώ-
σουν και να φάνε φρούτα.

Θρύλος της Ανατολής, ζωντανό μουσείο της ανθρωπότητας το Ισφαχάν. 
Το όνομά του και μόνο αναδίδει ένα άρωμα εξωτικής νοσταλγίας. Πάντα 
ημέρευε τους άγριους κατακτητές αυτός ο τόπος

Άξεστοι αλογάρηδες από τα όρη της Μογγολίας, οι Σελτζούκοι, ήρθαν στο 
Ισφαχάν, βαφτίστηκαν γρήγορα Σουνίτες Μουσουλμάνοι με βλέψεις στο 
χαλιφάτο του Ισλάμ και, θαμπωμένοι από τον περσικό πολιτισμό, άφη-
σαν για λίγο το γιαταγάνι και ανέθεσαν σε ένα πέρση υπουργό πολιτι-
σμού, στον βεζίρη Νιζάμ-αλ-Μουλκ, να τους εκπολιτίσει. 

Μαθηματικοί, φιλόσοφοι, αστρονόμοι, ποιητές και αιθεροβάμονες μυστικι-
στές άρχισαν να έρχονται στην πόλη. Ο Ομάρ Καγιάμ, ο εθνικός ποιητής 
της Περσίας, έγραφε εδώ από δεξιά προς τα αριστερά τα ποιήματά του. 
Αμέτρητα τζαμιά και αρχιτεκτονικά έργα τέχνης βρήκαν οι Σελτζούκοι 
όταν κατέλαβαν την πόλη το 1047. Ακόμα πιο πολλά και πιο όμορφα έργα 
τέχνης παραδώσαν στους Μογγόλους του Τζένγκις Χαν και του Ταμερ-
λάνου όταν νικήθηκαν. Σαν αυτός ο τόπος να είχε γίνει πεδίο παραγωγής 
πολιτισμού, σαν το πνεύμα και η ομορφιά του να νικούσε τα όπλα.
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Ως απελευθερωτής ήρθε ο μεγάλος Σάχης Αμπάς. Ήταν ο Αμπάς απόγο-
νος του Σαφί-Αλ-Ντιν, του ιδρυτή του πρώτου κοινόβιου Σούφηδων μυ-
στικιστών στο Αρνταμπίλ. Ο διάσημος Σαφί ξεσήκωσε τους Πέρσες, που 
δεν μπορούσαν να αποδεχθούν τις ποτοαπαγορεύσεις του πουριτανού 
Μωάμεθ, και ήταν ο δημιουργός της δυναστείας των Σαφαβιδών. Οι Σα-
φαβίδες Πέρσες, χωρίς να έρθουν σε μετωπική σύγκρουση με τον Αλλάχ 
και τον προφήτη του Μωάμεθ, κυβέρνησαν την Περσία για διακόσια περί-
που χρόνια κρατώντας ένα ποτηράκι κρασί στο χέρι.

Είχε λοιπόν κληρονομική ροπή στο ποτό, στην πολιτική, στις τέχνες και 
στον πολιτισμό ο Αμπάς. Η μεγαλύτερη πλατεία του τότε κόσμου, η Μαϊ-
ντάν Ιμάμ, δημιουργήθηκε την εποχή του μεγάλου Σάχη. Διακόσια πενήντα 
σχολεία και εξακόσιους χιλιάδες κατοίκους είχε το Ισφαχάν τα χρόνια 
εκείνα. Ήταν η μοναδική πόλη στον κόσμο που είχε στο κέντρο του πο-
λεοδομικού ιστού της πανέμορφες ιστορικές γέφυρες αναψυχής. Το μισό 
του κόσμου, έγραφαν για την πόλη τον δέκατο έκτο αιώνα οι ποιητές. Το 
Ισφαχάν είναι σήμερα η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Περσίας με δύο εκα-
τομμύρια κατοίκους, βιομηχανίες τροφίμων, βιομηχανίες σιδήρων, κλωστο-
ϋφαντουργίες και πολλά πανεπιστήμια και ιερατικές σχολές.

Το λεωφορείο έφτασε στο Ισφαχάν με τη δύση του ήλιου. Το ξενοδοχείο 
μου ήταν δίπλα σε έναν τεράστιο σε πλάτος ξεροπόταμο χωρίς ίχνος 
νερού. Ακολούθησα τον ωραίο πεζόδρομο στην όχθη για να φτάσω στη 
διάσημη πλατεία και να τη δω τη νύχτα φωτισμένη. Προσπέρασα τέσσερις 
πανέμορφες μεγάλες φωτισμένες γέφυρες μέχρι να φτάσω στην πλατεία 
θρύλο. Η Μαϊντάν ήταν εκείνη την ώρα χωρίς κόσμο. ΟΙ διώροφες στοές 
των καταστημάτων γύρω της ήταν άδειες, τα μαγαζιά κλειστά. 
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Ήταν πολύ μεγάλη η πλατεία για να είναι μόνη. Ίσως είχα διαλέξει λάθος 
νύχτα, ίσως έπρεπε να είχα έρθει κάποια μέρα γιορτής, κάποια άλλη ώρα.
Στο κέντρο της πλατείας ήταν τοποθετημένα σε ευθύγραμμες σειρές κάτι 
κοντοκουρεμένα δέντρα και θάμνοι σε σχήματα που θύμιζαν κουρέματα 
κανίς σε διαγωνισμό ομορφιάς σκύλων. 

Εκνευρίστηκα τόσο πολύ από το θέαμα αυτό των θάμνων, που αγνόησα τα 
φωτισμένα μνημεία γύρω μου και έφυγα από την πλατεία. Μερικά τετρά-
γωνα πιο πέρα στον κεντρικό δρόμο η πόλη ξεχείλιζε από ζωή. Τα μαγαζιά 
και τα εστιατόρια ήταν γεμάτα άνδρες, γυναίκες, παιδιά. Έξω από τα σινεμά 
σχηματίζονταν ανθρώπινες ουρές. Όλες οι νεαρές μαντίλες της πόλης είχαν 
βγει έξω να συναντήσουν τους αμήχανους αρσενικούς. Μπήκα σε ένα εστι-
ατόριο κάτι να φάω. Λίγο πιο πέρα έβλεπα φωτισμένη τη διάσημη ιστορική 
γέφυρα Σιο-Σε-Πολ.

Το εστιατόριο ήταν ασφυκτικά γεμάτο. Δεκάδες τραπεζάκια γεμάτα κόσμο. 
Θύμιζε τα πετυχημένα σουβλατζίδικα στο δικό μας Μοναστηράκι χωρίς κα-
νέναν τουρίστα πελάτη εκτός από εμένα. Κάθισα ακίνητος μπροστά σε έναν 
ακαταλαβίστικο τιμοκατάλογο με περσικά γράμματα και αραβικούς αριθ-
μούς. Παρήγγειλα ένα αρνίσιο σουβλάκι και μία μεγάλη πίτα ψωμί. Η πα-
ραγγελία ήρθε αστραπιαία, αλλά δεν έτρωγα. Είχα μείνει άφωνος. Αναρίθ-
μητες εικόνες από την καθημερινή ζωή των Περσών ξετυλίγονταν μπροστά 
στα μάτια μου. Αυτό το εστιατόριο ήταν ένα ζωντανό ανθρώπινο μουσείο. 

Παρακολουθούσα τι χρώμα είχαν οι μαντίλες των γυναικών, πόσο μυτερά 
ήταν τα παπούτσια των ανδρών, πώς επικοινωνούσαν μεταξύ τους, πώς 
τραβάγανε την καρέκλα να καθίσουν, ποιος μιλούσε πιο δυνατά, ποιος διά-
λεγε τα φαγητά, ποιος πλήρωνε τον λογαριασμό, ποιος διέταζε και ποιος 
υπάκουε.
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Δύο ώρες κάθισα ακίνητος σε αυτό το εστιατόριο παρατηρώντας τις 
απλές κινήσεις και τα βλέμματα αυτών των ανθρώπων και είχα την αί-
σθηση ότι έκανα κοινωνιολογική διατριβή.

Τα συμπεράσματα της έρευνάς μου σε μεγάλο δείγμα τραπεζιών του 
εστιατορίου ήταν ότι οι γυναίκες έχουν το πάνω χέρι στο Ισφαχάν. Από 
την παραγγελία μέχρι τον τελικό λογαριασμό οι γυναίκες είχαν τον τε-
λευταίο λόγο. 

Υπήρχε μια μητριαρχική έπαρση στη συμπεριφορά τους και, αν κάποιος 
κακομοίρης άνδρας πήγαινε να ψελλίσει κάτι διαφορετικό από αυτό που 
θέλανε, η απάντηση ερχόταν αστραπιαία με ένα ξεκάθαρα απαξιωτικό 
προς το αρσενικό φύλλο βλέμμα «Μη μιλάς εσύ, εμείς οι γυναίκες σάς 
γεννήσαμε και, αν έχεις αμφιβολία, ρώτα τη μαμά σου».

Πρέπει να ομολογήσω ότι δεν μπορούσα να εξηγήσω από πού οι γυναίκες 
του Ισφαχάν είχαν κληρονομήσει αυτόν τον αέρα, αυτόν τον δυναμισμό. 
Ίσως υπάρχει μια ιστορική εξήγηση. Ο Σάχης Αμπάς σε μία πολεμική εκ-
στρατεία στην Αρμενία είχε στρατοπεδεύσει κάποιον χειμώνα στην πόλη 
Τζόφλα στη Νότια Αρμενία. Εκεί εκτίμησε την εργατικότητα και εξυπνάδα 
των κατοίκων και πήρε μαζί του φεύγοντας αρκετές χιλιάδες και τους 
εγκατέστησε σε ένα προάστιο στο Ισφαχάν, στη Νέα Τζόφλα. Η αρμένικη 
παροικία γρήγορα πρόκοψε, μονοπώλησε το εμπόριο στην πόλη και μια 
ολόκληρη γέφυρα χτίστηκε για να έρχονται οι Αρμένιοι αυτοί πιο γρήγορα 
στο κέντρο της πόλης. 

Μήπως, σκεφτόμουνα, οι ξένες αυτές προσφυγοπούλες χριστιανές Αρμέ-
νισσες, με τις βασιλικές άδειες παραμονής, διαχειρίστριες στα εμπορικά 
θησαυροφυλάκια των ανδρών τους, ξεσήκωσαν τα μυαλά των ντόπιων 
γυναικών στο μουσουλμανικό Ισφαχάν;

Μήπως υπήρχαν σε βάθος χρόνου και άλλες ιστορικές εξηγήσεις; Μήπως 
την εποχή του Κύρου και του Δαρείου οι βασιλομήτορες είχαν κακομάθει 
και δώσει αέρα στις νεαρές γυναίκες στα χαρέμια; 

Μήπως αυτοί οι ευαίσθητοι Πέρσες ποιητές, ο Σααντί, ο Χαφέζ και οι άλ-
λοι, με τους πολλούς ρομαντισμούς είχαν απονευρώσει την εξουσία του 
αρσενικού γένους των Περσών; Μήπως το σπαθί και τα έθιμα των Αρά-
βων της ερήμου δεν διαπεράσανε ποτέ την ιρανική ποιητική ψυχή; 

Απαντήσεις σε όλα αυτά δεν είχα αλλά για ένα ήμουνα σίγουρος, ότι οι 
γυναίκες που έβλεπα στο εστιατόριο αυτό ήταν τα αφεντικά της οικογέ-
νειας στο μουσουλμανικό Ισφαχάν.

Είχαμε ραντεβού με τον συνοδοιπόρο σουηδό νεαρό να πιούμε παρέα 
τσάι σε ένα καφενείο (τσάι-χανέ) εκεί κοντά. Ο συνταξιδιώτης από το Γι-
αζντ, επίμονος φωτογράφος, μου πρότεινε αύριο Παρασκευή, ημέρα προ-
σευχής, να πάμε παρέα στο τζαμί της Παρασκευής, τη μητρόπολη δηλαδή 
της πόλης, για να φωτογραφίσουμε με τηλεφακούς τους πιστούς να προ-
σκυνάνε τον Αλλάχ. Είχε επεξεργαστεί όλες τις τεχνικές φωτογραφικές 
λεπτομέρειες του εγχειρήματος. 

Αρνήθηκα την πρόταση λέγοντάς του ότι θεωρώ πως η ώρα της προσευ-
χής είναι από αυτά τα προσωπικά δεδομένα που δεν θα ήθελα να πα-
ραβιάσω. Η ευαισθησία μου αυτή μου βγήκε σε καλό γιατί έμαθα ότι την 
άλλη μέρα τον συνέλαβε η αστυνομία, του κατασχέσανε τη φωτογραφική 
μηχανή και μόλις αργά τη νύχτα κατάφερε με τα πολλά να ξεμπερδέψει. 
Συμπέρασμα: προσοχή με τις «φολκλόρ» θρησκευτικού περιεχομένου φω-
τογραφίσεις στο Ιράν. 
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Γύρισα στο ξενοδοχείο, ξάπλωσα στο κρεβάτι και με τα μάτια κλειστά 
έκανα τον απολογισμό της ταξιδιωτικής ημέρας. Φωτισμένες γέφυρες, 
απαίσια κουρεμένοι θάμνοι, ένα εστιατόριο γεμάτο κόσμο. Κοιμήθηκα ευ-
χαριστημένος γιατί μετά από αυτές τις κοινωνικές, έστω και από από-
σταση επαφές στο εστιατόριο, δεν αισθανόμουνα πια τόσο ξένος σε αυτή 
τη χώρα. 

Το πρωί ξύπνησα με θέα το ξερό ποτάμι. Ξεκίνησα όπως πάντα τις επι-
σκέψεις στα επώνυμα ιστορικά μνημεία νωρίς το πρωί πριν προλάβει να 
εμφανιστεί κανένα γκρουπ τουρίστες. Έφτασα αυτή τη φορά με το φως 
του ήλιου στον ορίζοντα στη διάσημη πλατεία. Μπήκα από τη μικρή πόρ-
τα στο «Τζαμί του Σάχη» (Μasjed e Shah). Είναι ένα από τα εντυπωσιακό-
τερα τζαμιά στον κόσμο.

Ήμουνα μόνος κάτω από αυτούς τους επιβλητικούς τουρκουάζ θόλους 
και αισθάνθηκα την ανάγκη να ξαπλώσω ανάσκελα στο δάπεδο να θαυ-
μάσω την ομορφιά της οροφής κοιτώντας προς τον ουρανό. Να προσκυ-
νήσω ανάσκελα τον Αλλάχ της ανθρώπινης τέχνης. 

Ξάπλωσα στη μέση του χώρου, έβαλα τα χέρια μου πίσω από το κεφάλι 
αντί για μαξιλάρι και κοιτούσα προς τα πάνω. Χιλιάδες πολύχρωμα μω-
σαϊκά πλακάκια προσεύχονταν ενωμένα σε πανέμορφους σχηματισμούς 
στους τοίχους και στους θόλους της οροφής του υπέροχου αυτού τζα-
μιού. Αν δεν είχα το άγχος μήπως περάσει κανένας και με δει εκεί ανά-
σκελα, θα έπλεα σε ονειρικά πελάγη.

Κάποια στιγμή άρχισα να φαντάζομαι πώς να ένιωθε ο Μιχαήλ Άγγελος 
όταν ξαπλωμένος ανάσκελα ζωγράφιζε την οροφή της Καπέλα Σιστίνα 
στο Βατικανό. Αυτή η σκέψη χάλασε τη μαγεία.
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Άρχισα τις συγκρίσεις. Αναλογιζόμουνα τι είναι πιο δύσκολο, να ζωγρα-
φίζεις αγγέλους στην οροφή μιας εκκλησίας ή να συνθέτεις χιλιάδες όμορ-
φα σμαλτωμένα πλακάκια με λουλουδάκια στους θόλους ενός τζαμιού. 

Ξαπλωμένος εκεί και κοιτώντας την οροφή αυτού του τεμένους, αναρω-
τήθηκα γιατί όλοι εμείς οι χριστιανοί και μουσουλμάνοι δεν προσευχόμα-
στε ανάσκελα κοιτώντας τον ουρανό, που είναι και η κατοικία των θεών, 
αλλά κάνουμε επικύψεις και υποκύψεις, γονατίζουμε, σκύβουμε το κεφάλι 
και κοιτάμε προς τα κάτω, προς το πυρακτωμένο εσωτερικό της γης για 
να προσευχηθούμε.

Σηκώθηκα σε λίγο από αυτή την αναπαυτική θέση προσευχής με εικόνες 
από πανέμορφα γεωμετρικά σχήματα, πύλες του παραδείσου και καλλι-
γραφικά γράμματα στα μάτια μου. Πριν προλάβω να κάνω λίγα βήματα, 
βλέπω τον Άρη, τον Ερμή, τον Διόνυσο, την Αθηνά, ακόμα και τον θαλάσ-
σιο Ποσειδώνα να με περικυκλώνουν απειλητικά: «Ντροπή σου, αχάριστε 
Έλληνα» μου λένε «εμείς σε μεγαλώσαμε και εσύ προσκυνάς τον Αλλάχ;» 

Σήκωσα τα χέρια και αμήχανα τους είπα: «Εντάξει, πατριώτες ολύμπιοι 
θεοί, την ομορφιά προσκύνησα, πώς κάνετε έτσι;» και στη συνέχεια κατά-
φερα με πλάγια βήματα να ξεφύγω από το θεϊκό ολύμπιο μπλόκο. Έψα-
χνα να βρω καμιά καρέκλα, κανένα στασίδι να καθίσω να ηρεμήσω, αλλά 
πού να βρεις καρέκλα στα τζαμιά. 

Είπα προς στιγμή να γονατίσω άλλα αμάθητος όπως ήμουν σκέφτηκα ότι 
θα μου πονάνε τα γόνατα όταν σηκωθώ. Τελικά στάθηκα όρθιος σε μια 
γωνία. Απέναντί μου, ανατολικά προς τη Μέκκα, ήταν ένα οξύκορφο Μπι-
χράμ (Bihram), το δικό μας ιερό της εκκλησίας. Ήταν στολισμένο με αναπα-
ραστάσεις λουλουδιών και διακοσμητικές λουρίδες με αραβικά γράμματα 
που δεν καταλάβαινα. Στίχοι από το Κοράνι φαντάστηκα.
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Λίγο πιο πέρα έβλεπα μια σκάλα Μινμπάρ (Minbar) που δεν οδηγούσε 
στον ουρανό αλλά σταμάταγε στα μισά του δρόμου, στο πουθενά. Φα-
ντάστηκα ότι εκεί θα ανέβαινε ο ιμάμης για να ακούνε από εκεί ψηλά τα 
λόγια του και οι πλέον βαρήκοοι πιστοί. 

Απορούσα πώς στέκεται εκεί ψηλά όρθιος χωρίς να ζαλίζεται στο τε-
λευταίο σκαλοπάτι της ελεύθερης σκάλας ο κάποιας ηλικίας, υποθέτω, 
ιερωμένος. Ήταν ντροπή μου να μην έχω δει ποτέ θεία λειτουργία σε 
μουσουλμανικό τέμενος. Μπορεί να ήταν επικίνδυνο να πάω στη Μέκκα 
μεταμφιεσμένος σε Άραβα, αλλά σε έναν σύγχρονο χώρο μουσουλμανικής 
λατρείας έπρεπε να έχω πάει να δω πώς ανεβαίνει ο ιμάμης αυτή την 
ιερή σκάλα και πώς απαγγέλει αποσπάσματα από το Κοράνι. Μπορεί 
βεβαίως και οι μουσουλμανικοί τρόποι λατρείας να έχουν εκσυγχρονιστεί 
με τα χρόνια και να ανεβάζουν σήμερα τον ιμάμη εκεί ψηλά στην κορυφή 
της σκάλας με κανένα κλαρκ ή κανένα ασανσέρ, ποτέ όμως δεν ξέρεις αν 
δεν δεις.

Προχώρησα προς την κεντρική πύλη της αυλής του τζαμιού, που σε οδη-
γούσε στην αιώνια πλατεία. Ένα εντυπωσιακό Ιβάν είκοσι επτά μέτρα 
ύψος στεκόταν όρθιο εκεί. Αυτές οι υψίκορμες αψίδες, τα Ιβάν (Ivan), έχουν 
εξελιχθεί σε ορόσημα περάσματος από την καθημερινότητα σε χώρους 
θεϊκής έκστασης. Χωρίς αμφιβολία, είχε έρθει η ώρα να αποχωριστώ το 
τζαμί του Σάχη, που σήμερα λέγεται τζαμί του Ιμάμη, για να μην παίρνουν 
αέρα οι σύγχρονοι γαλαζοαίματοι.

Αναρωτιώμουνα πώς είναι δυνατόν μόλις αποφάσισα να κοιτάξω προς 
τον ουρανό της τέχνης, όλοι οι αθάνατοι θεοί κατέβηκαν από τους ου-
ρανούς και πέσανε πάνω μου να μου ζητάνε να δηλώσω σε ποιον θεό 
ανήκω.
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Αν είμαι χριστιανός, αν είμαι μωαμεθανός, αν είμαι ολύμπιος Έλληνας, αν 
μου αρέσουν τα αγάλματα πιο πολύ από τις εικόνες, οι άγγελοι πιο πολύ 
από τα λουλούδια, οι ζωγραφιές πιο πολύ από τα πλακάκια. Καλά το 
έλεγα ότι πριν ξεκινήσω αυτήν την ξενάγηση έπρεπε να έχω πιει κανέναν 
καφέ πρωί πρωί.

Η πλατεία Μεϊντάν Ιμάμ (Meidan Emam) είναι χαρακτηρισμένη από την 
Ουνέσκο ως μνημείο της ανθρωπότητας. Άλλοι ονομάζουν την πλατεία 
«Εικόνα του Κόσμου» (Nagsh-e-Jahan). Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πλατεία 
στον κόσμο μετά την Τιέν Αν Μεν στο Πεκίνο. Εδώ ξεκίνησαν οι αγώνες 
πόλο με άλογα που ζήλεψαν οι άγγλοι ευγενείς. 

Ήμουνα στο νότιο τμήμα της πλατείας. Δύο στρογγυλοί μιναρέδες αριστε-
ρά και δεξιά από την πύλη της περιτοίχισης συντρόφευαν το πανύψηλο 
Ιβάν του Ιμάμ τζαμιού. Ήταν σαν άτρωτοι φρουροί στην πύλη που οδη-
γούσε τους πιστούς του Αλλάχ από την πλατεία σε χώρους προσευχής 
και υπαρξιακής περισυλλογής.

Η οροφή της τετράγωνης πύλης ήταν διακοσμημένη με ένα εκπληκτικής 
ομορφιάς στεφάνι από μικρά τουρκουάζ πλακάκια πλαισιωμένα με μισά 
δάκρυα, τα περίφημα μπουκαρνάς (bukarnas). Παρακολουθούσα κάθε αρ-
χιτεκτονική λεπτομέρεια της ευφάνταστης αυτής κατασκευής που ερχό-
ταν να κρύψει τις ατέλειες στις ενώσεις των τοίχων με τη στρογγυλή 
οροφή. 

Τα μπουκαρνάς μοιάζουν με περίεργους σταλαγμίτες σπηλαίων ή φωλιές 
υπερφυσικών πτερωτών εντόμων. Κοίταζα με προσοχή αν τίποτα σφήκες 
είχαν κάνει φωλιά στις πολύχρωμες αυτές εσοχές. Μετά μου ήρθε στο 
μυαλό ότι τα μπουκαρνάς θα ήταν ιδανικές φωλιές για περιστέρια. Πού 
είναι αλήθεια τα περιστέρια σε αυτήν την τεράστια πλατεία;

Γιατί η πλατεία του Σαν Μάρκο στην Βενετία είναι γεμάτη από περιστέρια 
και εδώ στη Μεϊντάν δεν έχω δει ούτε ένα περιστέρι; Μήπως ο Αμπάς είχε 
τίποτα προηγούμενα με τα περιστέρια και δεν το ήξερα ή ήταν απλώς 
αυστηρές εντολές του δημάρχου για να είναι η πλατεία καθαρή. Θυμήθη-
κα ότι, όταν φτάναμε με το λεωφορείο, είχα δει στα περίχωρα της πόλης 
έναν περιστερεώνα.

Ήταν ένα στρογγυλό κτίριο που έμοιαζε με αιγαιοπελαγίτικο καφέ ανε-
μόμυλο κομμένο στη μέση, χωρίς πολλές τετράγωνες εσοχές -όπως στα 
νησιά μας- να μπαινοβγαίνουν τα περιστέρια. Στην οροφή του είχε μια 
χτιστή καμινάδα που έμοιαζε με μεγάλο καπάκι εξαερισμού με μικρές τρύ-
πες γύρω γύρω να μπαίνουν τα περιστέρια. 

Είχα ακούσει ότι το λίπασμα από περιστέρια είναι το καλύτερο για πεπό-
νια, αλλά δεν υπήρχε χρόνος για επισκέψεις στους μπαξέδες του Ισφα-
χάν.

Χωρίς περιστέρια λοιπόν, παρατηρούσα με θαυμασμό την πλατεία μνημείο 
της ανθρωπότητας. Περιμετρικά έβλεπα μια σειρά από διώροφες στοές 
καταστημάτων που απομόνωναν την πλατεία από τον έξω κόσμο. Οι 
στοές, σχηματισμένες με συνεχείς οξύκορφες καμάρες, ήταν όλες όμοιες.

Η επανάληψη αυτή μου θύμισε τους ακίνητους Αθάνατους στρατιώτες με 
τα δόρατα που έβλεπα σε εντυπωσιακή επαναλαμβανόμενη παράταξη 
στην σκάλα της Απαντάνα στην Περσέπολη. Σαν να ήθελε και εδώ η αυ-
τοκρατορική εξουσία με την επανάληψη να προβάλει τη δύναμή της και να 
ξεκαθαρίσει ότι δεν αφήνει περιθώρια για διαφοροποιήσεις και προσωπι-
κές ιδιωτικές αισθητικές επιλογές εμπόρων, όσο επιτυχημένοι και να είναι.
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Απέναντι στον βορρά ήταν η εντυπωσιακή Καισαριγιέ (Qaysariyyeh), η 
περίφημη πύλη εισόδου στο παζάρι, ανατολικά ένας εξαίσιος ταπεινός 
γαλάζιος τρούλος, το τζαμί του Σεΐχη Λοτφολλάχ (Lotfollah Mosque) και 
δυτικά το Αλή Καπού (Ali Qapu), το παλάτι του Αμπάς, ένα εξαώροφο 
κτίριο που θύμιζε ουρανοξύστη της εποχής με ανοιγόμενα παράθυρα.

Απορούσα για ποιον λόγο σε αυτήν την απόλυτα συμμετρική πλατεία το 
παλάτι του Αμπάς είχε τοποθετηθεί λίγο λοξά. Άβυσσος η ψυχή του αρχι-
τέκτονα. Υπήρχε και μια πέργολα στην μπροστινή ταράτσα του παλατιού 
που στέγαζε τη βεράντα παρακολούθησης των επίσημων παρελάσεων 
στην πλατεία. Η πέργολα στηριζόταν σε δεκαοκτώ λεπτές ξύλινες κολώ-
νες, που από μακριά φαίνονταν σαν λεπτά πανύψηλα καλάμια. Ξαφνιά-
στηκα. 

Καλαίσθητος άνθρωπος ο Αμπάς, είχε κάνει αρχιτεκτονικά αριστουργή-
ματα, πανέμορφες γέφυρες, πανέμορφα τζαμιά. Πώς τα είχε καταφέρει, 
αλήθεια, με αυτήν την πέργκολα να κάνει το δικό του σπίτι να μοιάζει με 
αυθαίρετο νεόπλουτων πλουσίων πάνω στην κεντρική πλατεία; Μάλλον 
κακές μοντέρνες αρχιτεκτονικές επιρροές της εποχής. 

Αυτή όμως την πανύψηλη πέργολα στην ταράτσα, που απαγορεύεται σε 
όλους τους οικοδομικούς κανονισμούς του κόσμου και κινδυνεύει να την 
πάρει ο αέρας, πρέπει να τον ενημερώσω να τη νομιμοποιήσει ο άνθρω-
πος. Ας στείλει, κοτζάμ Σάχης, κανέναν βεζίρη με τους παρατρεχάμενους 
μηχανικούς του να εγκρίνουν νομοθετικά τη νομιμοποίηση αυτή, μην τύχει 
και σε άλλο αιώνα έχει κανένα πρόβλημα μεταβίβασης κάποιος από τους 
απόγονους του. 



105

Ξεκίνησα την περιήγηση της πλατείας θρύλου από το παλάτι Αλή Καπού 
(Ali Qapu) του Αμπάς. Άρχισα να κατευθύνομαι στο παλάτι με ελαστικά 
βήματα μπασκετμπολίστα του NBA για να κουνιέται ο εγκέφαλος παράλ-
ληλα με το κορμί, μην τύχει και μου έρθει καμία καινούργια ιδέα αφορμή 
για συζήτηση και καθυστερήσω άλλο. Αγόρασα το εισιτήριο από την κε-
ντρική είσοδο και άρχισα να ανεβαίνω τις σκάλες του παλατιού. 

Προσπαθούσα να εντοπίσω σε ποιον όροφο σε αυτήν την εξαώροφη 
πολυκατοικία παλάτι είχε ο Σάχης ταχτοποιήσει το χαρέμι. Υπέθεσα ότι 
είχε βάλει τις κοπέλες σε κάποιον όροφο ψηλά για να μην τις βλέπουν 
αδιάκριτα βλέμματα αρσενικών αλλά ρώτησα και μου είπαν ότι το χαρέμι 
ήταν σε ένα άλλο κτίριο στον κήπο. Προνοητικός ο Αμπάς, ήθελε τις γυ-
ναίκες αρκετά κοντά για να τις φωνάζει όποτε θέλει και αρκετά μακριά 
για να μην ακούει τους καβγάδες, τις δολοπλοκίες και τα μαλλιοτραβήγ-
ματα για τη νομή της συζυγικής αυτοκρατορικής εξουσίας. 

Στους πρώτους ορόφους ήταν οι μεγάλες αίθουσες για συγκεντρώσεις 
και πάρτυ. Οι οροφές ήταν πλαισιωμένες περιμετρικά με επιχρυσωμένα 
γύψινα και στους τοίχους κρέμονταν πίνακες αξίας επώνυμων περσών 
ζωγράφων της εποχής. Ανεβαίνοντας, είδα μία καταπληκτική αίθουσα 
μουσικής με σκαλισμένα στους τοίχους κελύφη από μπουζούκια, κιθάρες 
και άλλα μουσικά όργανα. 

Κάποια στιγμή η σκάλα ανόδου στένεψε τόσο πολύ, που, αν ήσουνα χο-
ντρός, δεν χώραγες να περάσεις. Ποιους ή ποιες, αλήθεια, ήθελε να απο-
κλείσει ο Αμπάς από το να ανεβαίνουν στους πάνω ορόφους; Οι θεωρίες 
συνομωσίας μεταξύ ιστορικών δίνουν και παίρνουν, άλλα ο λόγος που ο 
Σάχης Αμπάς έκανε στο παλάτι του μια τόσο στενή σκάλα είναι ακόμη 
αντικείμενο ιστορικής έρευνας.
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Τελικά βγήκα στη βεράντα με την παράνομη πέργολα από όπου ο Σάχης 
Αμπάς παρακολουθούσε τους πρώτους στον κόσμο αγώνες πόλο με άλο-
γα. Είχα αργήσει και η βεράντα ήταν γεμάτη τουρίστες. Στο μέσο ήταν μια 
αλαβάστρινη κρήνη διακοσμημένη με φύλλα χαλκού και τρεις βρύσες για 
να πλένουν οι επίσημοι επισκέπτες τα χέρια τους. Προχώρησα μπροστά 
προς τα κάγκελα σαν προσκεκλημένος του Σάχη. Τα γκολπόστ από τους 
αγώνες έφιππου πόλο διακρίνονταν ακόμα στις δύο άκρες της πλατείας.

Η περικυκλωμένη από τις στοές των καταστημάτων και τα τζαμιά πλα-
τεία είναι τεράστια, πεντακόσια μέτρα μήκος με εκατόν εξήντα πλάτος. 
Μπροστά στο μέγεθος της Μεϊντάν το Κολοσσαίο στη Ρώμη φαντάζει σαν 
μικρό γήπεδο επαρχιακής ομάδας. 

Σκεπτόμουνα τον Καίσαρα στη θέση μου στη βεράντα αυτή να παρακο-
λουθεί μονομάχους, να χαρίζει ή να καταδικάζει ζωές, να βάζει τα λιοντά-
ρια να κυνηγάνε τους άπιστους χριστιανούς και τους ρωμαίους θεατές 
να φωνάζουν θριαμβευτικά: «Μπράβο, Καίσαρα».

Κι όμως, οι καιροί αλλάζουν. Σήμερα έβλεπα στρατιώτες να παρελαύνουν 
με τουρμπάνια αντί για περικεφαλαίες και αθλητές ξιφομάχους να ξιφο-
μαχούν με υπερυψωμένα τα γιαταγάνια. Έβλεπα καβαλάρηδες πάνω σε 
μαύρα άλογα της μίας ομάδας και σε άσπρα άλογα της άλλης ομάδας 
να κυνηγάνε ένα μπαλάκι και μόλις το μπαλάκι περνούσε τα γκολπόστ 
άκουγα τις φωνές του λαού να ηχούν με επινίκια έκσταση: Γκολ! 

Ο ήλιος είχε αρχίσει να ανεβαίνει στον ουρανό και είχε έρθει η ώρα να 
αλλάξω πάλι εποχή. Η θέα και μόνο από τη βεράντα αυτή άξιζε το εισι-
τήριο εισόδου σε αυτό το παλάτι.
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Από εκεί ψηλά έβλεπες τους εντυπωσιακούς δίδυμους πανέμορφους μι-
ναρέδες του Ιμάμ τζαμιού να ατενίζουν τη Μέκκα, ζευγαράκια και οικογέ-
νειες να κυκλοφορούν στην πλατεία με αμαξάκια σαν αυτά στις Σπέτσες, 
τον κόσμο να περνά από τη μεγαλειώδη πύλη στο παζάρι. Έβλεπες τον 
επιβλητικό γαλάζιο τρούλο του Λοτφολλάχ τζαμιού να προκαλεί με την 
ομορφιά του.

Παρά την ωραία θέα και τα όμορφα κτίρια, τα μάτια μου καρφώθηκαν 
πάλι στις κακόγουστες διαμορφώσεις της ιστορικής πλατείας και στους 
κοντοκουρεμένους σαν κομμώσεις κανίς θάμνους. Τι είναι αυτή η κατάρα 
να μην μπορώ να βλέπω μόνο το ωραίο και να μη βλέπω το άσχημο;

Πάντα ονειρευόμουνα να έμπαινα σε ένα κατάστημα οπτικών και να αγό-
ραζα ένα ζευγάρι γυαλιά που κρύβουν την ασχήμια. Τόσα φίλτρα έχουν 
εξελίξει η επιστήμονες, τόσα χρώματα, τόσες παραμορφώσεις της πραγ-
ματικότητας, πότε θα εξελίξουν ένα φίλτρο στα γυαλιά που να κρύβει την 
ασχήμια;

Η αλήθεια είναι ότι, παρά τους συνεχείς εμβολιασμούς ανοσίας στην 
ασχήμια που έχω υποστεί σαν όλους του Έλληνες από την άναρχη και 
πανάσχημη οικοδομική ανάπτυξη στην Ελλάδα, πρέπει να ομολογήσω ότι 
η κακογουστιά που έβλεπα στις διαμορφώσεις της πλατείας Μεϊντάν στο 
Ισφαχάν ήταν κάτι το ιδιαίτερο και δεν μπορούσα να την αντέξω.

Η φυσιογνωμία της αιώνιας πλατείας, κηρυγμένο μνημείο της ανθρωπό-
τητας, είχε ολοκληρωτικά αλλοιωθεί και χάσει την ιστορική της αίγλη με 
απλές επεμβάσεις διαμορφώσεων και κηπουρικής κάτ΄ εντολή, φαντά-
ζομαι, του Σάχη Ρεζά Παχλεβί και των περί αυτού αρμοδίων ή κάποιου 
άλλου δημάρχου της πόλης.

Είχα εξοργιστεί. Μονολογούσα ότι δεν είναι δυνατόν κάθε τυχαίος Σάχης, 
κάθε τυχαίος πρωθυπουργός, κάθε τυχαίος δήμαρχος να αφήνει το απο-
τύπωμα της κακογουστιάς του πάνω και γύρω από ιστορικά μνημεία. 

Πρέπει άμεσα να βρεθεί ένας τρόπος ελέγχου των κακόγουστων τοπικών 
αρχόντων. Πρέπει κάποιος να σταματήσει εφήμερους κυβερνώντες να 
επιτρέπουν σε άπληστους επιχειρηματίες να χτίζουν ξενοδοχεία δίπλα 
σε Πυραμίδες και Παρθενώνες και να διαμορφώνουν προς τουριστική 
εκμετάλλευση χώρους γύρω από ιστορικά κτίρια και μνημεία. Πρέπει η 
διεθνής κοινότητα να απαγορέψει οιαδήποτε οικοδομική ή κηπουρική ερ-
γασία διαμορφώσεων χωρίς την έγκριση αρχαιολόγων σε απόσταση δύο 
έως πέντε χιλιομέτρων από κηρυγμένα από την Ουνέσκο μνημεία της 
ανθρωπότητας.

Μετά από αυτό το ρεσιτάλ γκρίνιας και αρχιτεκτονικών υποδείξεων, κα-
τέβηκα τρέχοντας και κάθισα σε ένα παγκάκι στη πλατεία να συνέλθω. Ο 
καιρός ήταν συννεφιασμένος και φυσούσε ένα ελαφρύ αεράκι. Γύρισα την 
πλάτη μου στο παλάτι και με τον φακό της φωτογραφικής μηχανής στό-
χευα το τζαμί με τον υπέροχο τρούλο. Το τζαμί αυτό, όπως συχνά συμ-
βαίνει στην Περσία, άλλαξε πολλά ονόματα μέχρι που σήμερα να ακούει 
στο όνομα του αγαπημένου του Αμπάς Ιμάμη Λοτφολλάχ.

Ήταν ένα τζαμί οικογενειακό, για το παλάτι μόνο, χωρίς μιναρέδες να 
προσκαλούν ξένο κόσμο, και ιδιαίτερα σχεδιασμένο για να προσεύχονται 
οι γυναίκες του χαρεμιού για την υγεία και τις επιδόσεις του Σάχη όσο 
ζούσε και να θρηνούν με κλάματα τον χαμό του όταν εξέλιπε. 
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Μια υπόγεια στοά ένωνε το απέναντι παλάτι με το τζαμί για να πηγαινο-
έρχονται οι κοπέλες υπόγεια και να μην τις βλέπουν τα μάτια περίεργων 
άλλων αρσενικών στην πλατεία. Προχώρησα προς το Λοτφολλάχ τζαμί 
ανάμεσα στους κοντοκουρεμένους θάμνους. Μπήκα μέσα περνώντας από 
ένα πανέμορφο γαλάζιο Ιβάν. 

Όταν αντίκρισα τον θόλο της κεντρικής αίθουσας με τα υπέροχα σχήμα-
τα να μικραίνουν συνεχώς και να σε οδηγούν στο κέντρο του ουρανού, 
μου ήρθε να δακρύσω από αυτήν την ομορφιά. Αν το ήξερα, θα ξάπλωνα 
εδώ ανάσκελα και όχι στο Ιμάμ τζαμί να προσκυνήσω. Έμαθα ότι δημιουρ-
γός αυτού του υπέροχου κτιρίου ήταν ο αρχιτέκτονας Μοχαμάντ Ρεζά 
Ισφαχανί, υποθέτω ο Σινάν της Περσίας, και ήθελα να τον συναντήσω 
κάπου στους ουρανούς να τον συγχαρώ και να υποκλιθώ μπροστά του. 

Σε λίγο βγήκα πάλι έξω στην πλατεία και περίμενα ένα σύννεφο να απο-
μακρυνθεί για να φωτογραφίσω για τελευταία φορά τον υπέροχο τρούλο 
του Λοτφολλάχ όταν με πλησίασαν δύο καλοντυμένα νεαρά ζευγάρια 
Ιρανοί που είχαν βγει τη βόλτα της Παρασκευής. Θέλανε κουβέντα, ίσως 
για να εξασκήσουν τα αγγλικά τους, και με προσκάλεσαν να μου κάνουν 
το μεσημεριανό τραπέζι.

Δέχθηκα με μεγάλη χαρά γιατί πεινούσα και ήταν μια χρυσή ευκαιρία να 
έρθω σε επαφή με τη μεσαία τάξη της Περσίας. Βγήκαμε από την πλατεία, 
περπατήσαμε στον κεντρικό πεζόδρομο και ανεβήκαμε σε ένα υπερυψω-
μένο λαϊκό εστιατόριο. Οι φιλόξενοι Ιρανοί παραγγείλανε για όλους Αμπ-
γκόστ (Abgost), μία αχνιστή σούπα με εμποτισμένα κομματάκια πίτας, και 
λαχανικά και μπεριόνι (beryoni), ένα κεμπάπ σουβλάκι τοποθετημένο στη 
μέση μιας τεράστιας πίτας. 
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To τραπέζι ήταν γεμάτο διάφορα μπολ με λαχανικά, γιαούρτι και σάλ-
τσες. Έκοβες ένα μικρό κομμάτι της πίτας στο μέγεθος που σου άρεσε, 
έβαζες μέσα ένα κομμάτι μπιφτέκι κεμπάπ, και ό,τι άλλο ήθελες, το τύλι-
γες και έκανες το δικό σου μικρό σουβλάκι. Με το μέγεθος της τεράστιας 
πίτας μπροστά σου μπορούσες, αν πείναγες, να κάνεις περίπου τέσσερα 
μικρά σουβλάκια.

Τα δύο ζευγάρια έδειχναν παιδικοί φίλοι. Η μία κοπέλα, η Λεϊλά, είχε 
αυτό το χρώμα μάτια που το γαλάζιο της θάλασσας συναντά το καφέ 
της ερήμου και μόνο στην Ανατολή μπορείς να συναντήσεις. Η Λεϊλά ήταν 
αισθητικός και ο άνδρας της ο Αλή υπάλληλος του δημοσίου. Η άλλη κο-
πέλα, η Φατμέ, ήταν δασκάλα και ο Ιμπραήμ, ο άνδρας της, εργαζόμενος 
σε ιδιωτική εταιρεία.

Οι νεαροί φίλοι έδειχναν αδιάφοροι για το τι χρώμα έχει το σαρίκι των 
Αγιοταλλάχ. Το πρόβλημά τους δεν ήταν ποιος και πώς κυβερνά τη χώρα 
αλλά τα οικονομικά του νοικοκυριού τους. Θα τους χαρακτήριζες απολί-
τικους. 

Πριν από λίγους μήνες, μετά την άρση των οικονομικών κυρώσεων από 
την κυβέρνηση Ομπάμα, είχαν αναθαρρήσει. Σήμερα ήταν ιδιαίτερα φοβι-
σμένοι ότι ο Τραμπ θα τους ξαναβάλει την οικονομική θηλιά στον λαιμό 
και ίσως τους οδηγήσει σε πόλεμο.

Οι μισθοί τους ήταν 250 έως 300 ευρώ τον μήνα και με την πτώση στις 
διεθνείς τιμές πετρελαίου δεν έβλεπαν προοπτικές για την οικονομία της 
χώρας τους. Αν είχαν την ευκαιρία, λέγανε, θα θέλανε να μεταναστεύσουν 
στην Αυστραλία, όπως κάτι φίλοι τους.
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Άλλαξα την κουβέντα λέγοντας ότι γκρινιάζουν υπερβολικά, ότι το Ιράν δεν 
έχει μεγάλα χρέη όπως εμείς οι Έλληνες, ότι η βενζίνη έχει μόνο τριάντα λε-
πτά το λίτρο, ότι όλα τα σπίτια ζεσταίνονται με ιρανικό φυσικό αέριο, ότι 
δεν έχω δει ζητιάνους στους δρόμους, ότι από ό,τι ακούω έχουν δωρεάν 
παιδεία, δωρεάν υγεία, δωρεάν περίθαλψη στα γηρατειά και αδιάψευστο 
τεκμήριο της ευμάρειας στις πόλεις που πέρασα είναι η ιρανή γυναίκα, η 
οποία βάφεται και περιποιείται το πρόσωπό της όσο καμία άλλη γυναίκα 
σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. 

Η τελευταία παρατήρηση άναψε τα αίματα. Οι δύο βαμμένες για τελετή 
απονομής Όσκαρ κυρίες της παρέας φορούσαν ένα μακρύ κασκόλ και το 
είχαν τυλίξει γύρω από το πρόσωπό τους σε ρόλο μαντίλας. Το κασκόλ 
υποχωρούσε με γυναικεία χάρη προς το πίσω, αφήνοντας έντεχνα να φαί-
νεται το χρώμα των μαλλιών τους. 

Η Λεϊλά εξηγούσε ότι οι Ιρανές, φορώντας υποχρεωτικά μακριά ρούχα και 
μαντίλες, δεν έχουνε άλλο εμφανές σημείο τους σώματός τους να αναδεί-
ξουν παρά το πρόσωπό τους και για τον λόγο αυτό είναι πάντα βαμμένες. 
Ο Αλή, ο άνδρας της, γελώντας έλεγε ότι η γυναίκα του βάφεται τρεις φορές 
την ημέρα και έχει μεγαλύτερη ερωτική επαφή με τον καθρέφτη παρά με τον 
ίδιο. 

Εγώ βρήκα την ευκαιρία για κομπλιμέντα. Έλεγα ότι οι γυναίκες που είδα 
στους δρόμους του Ισφαχάν είναι βασίλισσες χωρίς βασιλιάδες, ότι το λευ-
κό δέρμα, τα μαύρα μάτια και τα κόκκινα βαμμένα χείλη, όπως αιχμαλω-
τίζονται από το ύφασμα της μαντίλας, είναι ανθρώπινα έργα τέχνης που 
μαγνητίζουν το βλέμμα κάθε άνδρα. Έλεγα ότι, αν γίνονταν στο Χόλυγουντ 
καλλιστεία γυναικών με μαντίλες, οι Ιρανές θα σάρωναν όλα τα βραβεία χω-
ρίς κανέναν ανταγωνισμό από τυχόν ξανθιές, κίτρινες ή μαύρες καλλονές.

Είμαι σίγουρος, επέμενα, ότι οι γυναίκες που βλέπω εδώ δεν θα αργήσει 
η ώρα να πάρουν και το τιμόνι της χώρας στα χέρια τους, αφού έχουν 
ήδη την απόλυτη πλειοψηφία στα πανεπιστήμια της χώρας. Οι Λεϊλά και η 
Φατμέ γελούσαν με μια σεμνότυφη αυταρέσκεια και οι άνδρες κουνούσαν 
το κεφάλι με ένα συγκαταβατικό μειδίαμα που σαν να έλεγε «δίκιο έχεις, 
μας έχουν πάρει από κάτω».

Συνέχισα τις ενδυματολογικού περιεχομένου παρατηρήσεις λέγοντας ότι 
είμαι βαθιά απογοητευμένος με την αμφίεση της ανδρικής νεολαίας στους 
δρόμους των ιρανικών πόλεων. Αυτά τα στενά μαύρα πλαστικά μπου-
φάν που τονίζουν τα κοντά πόδια σε συνδυασμό με τα ιμιτασιόν μαύρα 
μπλουτζίν παντελόνια είναι φρικτά.

Αυτά τα αρσενικά κουρέματα σαν βελανίδι, που ξυρίζεις το μαλλί περι-
μετρικά γύρω από τα αυτιά και αφήνεις ένα τουλούφι στην κορυφή να 
νομίζουν ότι ψήλωσες, σίγουρα θα έκαναν τον Δαρείο, αν ζούσε, να πάρει 
μέτρα για να διαφυλάξει την ενδυματολογική πολιτιστική κληρονομιά του 
περσικού ανδρικού γένους. 

Συνέχισα με ευφυολογήματα και προβοκατόρικες παρατηρήσεις για να 
ανάψουν τα αίματα. Ευτυχώς, έλεγα, βλέπω στους δρόμους και μερικούς 
ιερωμένους με τουρμπάνια που σώζουν την ενδυματολογική τιμή των 
ανδρών στην Περσία. Ευθυτενείς, σοβαροί, σαν να τους έχει κάνει ένεση 
αυτοπεποίθησης ο Μωάμεθ, περπατούσαν οι κληρικοί που έβλεπα στους 
δρόμους πάντα με το κεφάλι ψηλά και οφείλω να δηλώσω προς πάσα 
κατεύθυνση ότι καμπούρη Αγιοταλλάχ δεν έτυχε να συναντήσω πουθενά 
σε αυτό το ταξίδι στην Περσία.
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Μαντίλα προκαλεί Τουρμπάνι 

Η αλήθεια είναι ότι ο φωτογραφικός μου φακός, όταν έβλεπε χυτό φό-
ρεμα σε άνδρα ή γυναίκα, ενθουσιαζότανε, ενώ, όταν έβλεπε παντελόνια, 
μαράζωνε. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι ανεξάρτητα από την επικράτηση 
του δυτικού ενδυματολογικού κώδικα και πολιτισμού το παντελόνι φωτο-
γένεια δεν έχει. Τα χυτά υφάσματα, οι μαντίλες, οι χλαμύδες, οι κελεμπίες, 
τα λόνγκι, τα τουρμπάνια κάνουν πτυχές που φιλοξενούν το φως και τη 
σκιά και έχουν ένα μυστήριο να κρύψουν. 

H μαντίλα (Hijab) είναι το πιο πολιτικοποιημένο ύφασμα στον κόσμο. Ο 
Σάχης Ρεζά Παχλεβί στο πλαίσιο μιας προσπάθειας δυτικού εκσυγχρονι-
σμού της ιρανικής κοινωνίας είχε απαγορεύσει τη μαντίλα. Τότε οι γυναί-
κες που στέκονταν στο πλευρό της ισλαμικής επανάστασης φορούσαν τις 
μαντίλες ως σύμβολα του αντιδικτατορικού αγώνα. 

Μετά την επικράτηση της ισλαμικής επανάστασης του Χομεϊνί οι όροι 
αντιστράφηκαν και η απαγορευμένη μαντίλα έγινε υποχρεωτική. Οι πα-
γκόσμιες γυναικείες οργανώσεις αντέδρασαν άμεσα. Η μαντίλα θεωρήθη-
κε σύμβολο μουσουλμανικού αναχρονισμού και σύμβολο καταπίεσης των 
γυναικών από τους άνδρες. Στη Γαλλία απαγορεύτηκε στα σχολεία, στην 
Αυστρία απαγορεύτηκε στους δρόμους. 

Το κακό είναι ότι ο προφήτης Μωάμεθ δεν είχε δώσει σαφείς οδηγίες για 
τη μαντίλα, απλά έλεγε ότι οι γυναίκες πρέπει να ντύνονται σεμνά για 
να μην προκαλούν τους άνδρες. Έτσι, το ερώτημα στις μουσουλμανικές 
θεολογικές σχολές έχει μείνει μετέωρο.
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Η ετυμηγορία αν η μαντίλα προστατεύει τους άνδρες από ενδεχόμενες 
απιστίες μπορεί να θεμελιωθεί μόνο μετά από σύγκριση δύο αξιόπιστων 
επιστημονικών γκάλοπ προσδιορισμού του αριθμού κερατάδων σε χώρες 
που είναι υποχρεωτική και σε χώρες που δεν είναι υποχρεωτική η μαντίλα.

Ίσως ήρθε ο καιρός οι άνδρες στην εξουσία ορισμένων μουσουλμανικών 
χωρών που φοράνε ευρωπαϊκά ρούχα να αξιολογήσουν επιστημονικά τα 
στατιστικά στοιχεία των γκάλοπ αυτών περί συζυγικής απιστίας πριν 
πάρουν οριστικές αποφάσεις για την περί μαντίλας πολιτική τους. Ιδανική 
ώρα να πάρουν τέτοιες σοβαρές αποφάσεις είναι το πρωί μπροστά στον 
καθρέφτη όταν δένουν τη θηλιά της γραβάτας γύρω από τον λαιμό τους.

Το τουρμπάνι (turban) είναι ένα κομμάτι ύφασμα περίπου πέντε μέτρα 
μήκος που οι άνδρες ανά τους αιώνες τυλίγουν και ξετυλίγουν για να 
προστατέψουν από τον ήλιο το κεφάλι τους. Η διαφορά του με τη μαντίλα 
είναι ότι έχει περισσότερες πτυχές και δεν προκαλεί έντονες πολιτικές 
συζητήσεις.

Οι ιερείς το φορούσαν ως σύμβολο εξουσίας στον ναό του Σολομώντα 
στην Ιερουσαλήμ, οι Σιχ στην Ινδία για να δηλώνουν τη διαφορετικότητά 
τους και να κρατάνε τα πλούσια μαλλιά τους καθαρά, οι Αγιοταλλάχ στην 
Περσία φοράνε τουρμπάνια μαύρα και άσπρα για να τονίσουν την ιεροσύ-
νη τους, οι απλοί μεροκαματιάρηδες αγρότες τα φοράνε για να προστα-
τευτούν από τον ανελέητο ήλιο. Ο Σαχης Ισμαήλ φορούσε ένα τουρμπάνι 
με δώδεκα πτυχές για να δηλώνει ότι είναι πιστός στους δώδεκα ιμάμηδες 
του Σιϊσμού. Οι άνδρες σήμερα στο Αφγανιστάν, στο Σουδάν, στην Ινδία, 
στο Πακιστάν φοράνε με καμάρι τουρμπάνια διαφορετικών χρωμάτων.
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Κοιτούσα τον Αλή και τον Ιμπραήμ και προσπαθούσα να τους φαντα-
στώ με άσπρο τυλιχτό τουρμπάνι και ανοιχτή καφέ κελεμπία. Κούκλοι 
θα ήταν, ιδιαίτερα ο Αλή θα μπορούσε να πάει και σε διεθνή καλλιστεία 
να ανταγωνιστεί τον ίδιο τον πρόεδρο τον Τραμπ για την εκλογή του πιο 
ωραίου άνδρα με τυλιχτό τουρμπάνι στον κόσμο όλο. Ξεσπάσαμε σε βρο-
ντερά γέλια μόνο με την ιδέα να δούμε τον Τραμπ να φοράει τουρμπάνι. 

Η αλήθεια είναι ότι, πέρα από κάθε χιουμοριστική διάθεση, στον σύγχρο-
νο κόσμο η μαντίλα εξαπλώνεται και γνωρίζει δόξες, ενώ το τουρμπάνι 
υποχωρεί. 

Γιατί όμως φοριούνται σήμερα μόνο εκατοντάδες χιλιάδες τουρμπάνια 
στον κόσμο, ενώ οι μαντίλες είναι εκατομμύρια και αυξάνονται χρόνο με 
τον χρόνο; Σοβάρεψα για λίγο, πλησίασα τη Λεϊλά και τη Φατμέ και τους 
ψιθύρισα με νόημα:

«Νομίζω ήρθε η ώρα οι γυναίκες του Ισφαχάν, πέρα από αγώνες για 
ελεύθερες προγαμιαίες σχέσεις και ίσα κληρονομικά και συζυγικά δικαιώ-
ματα, να οργανώσουν επιτέλους μία ακηδεμόνευτη από την CIA μεγαλει-
ώδη επαναστατική διαδήλωση στην ιστορική πλατεία του Ισφαχάν, που 
σίγουρα θα προκαλέσει σεισμό στους οίκους μόδας του κόσμου, και να 
ζητήσουν όλοι οι άνδρες στο Ιράν ανεξαρτήτως θρησκευτικού πιστεύω 
μετά το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους να υποχρεωθούν να φοράνε 
όπως αυτές ένα υφασμάτινο καπέλο αντάξιο της μαντίλας, που θα επι-
λεγεί πανηγυρικά και εγκριθεί από τον γυναικείο πληθυσμό της πόλης».

Είναι θέμα ισότητας, θέμα αξιοπρέπειας, θέμα αισθητικής, έλεγα. Τα ωραία 
μάτια της Λεϊλά έλαμπαν. Γελάσαμε με την ψυχή μας, ανταλλάξαμε e-mail 
και αποχαιρετιστήκαμε.
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Οι γέφυρες του Ισφαχάν

Συνήθως οι γέφυρες στον κόσμο κατασκευάζονται για να περνάνε άν-
θρωποι, ζώα, στρατιώτες, κάρα, αυτοκίνητα, φορτηγά, τρένα, τανκς από 
τη μια πλευρά ενός ποταμού στην άλλη.

Ο Σάχης Αμπάς στο Ισφαχάν, καλοπερασάκιας από φύση, ήταν ο πρώ-
τος που κατασκεύασε μεγάλες -μέχρι τριακόσια μέτρα μήκος- γέφυρες 
με πρωταρχικό σκοπό να κάνει ρομαντικές βόλτες με τη διαλεκτή από το 
χαρέμι αγαπημένη του.

Άνθρωπος με αισθήματα μεσαιωνικού ιππότη, ο Σάχης έχτισε πάνω στις 
γέφυρες μικρά παβιγιόν και σκεπαστούς χώρους για να μη σηκώνει ο αέ-
ρας το φόρεμα της εκάστοτε αγαπημένης του ούτε να ξεπλένει η βροχή το 
κραγιόν από τα χείλη της την ώρα που αυτός συζητούσε με τους φίλους 
του και παρακολουθούσε τους κωπηλατικούς αγώνες.

Ποιητική ψυχή ο Σάχης, με αδυναμία στα τριαντάφυλλα, έφτιαξε μεγάλους 
κήπους στην απέναντι από το παλάτι όχθη του Ζαγιάντε Ρουντ για να 
προσφέρει δικής του παραγωγής τριαντάφυλλα στις τρυφερές υπάρξεις 
του χαρεμιού του.

Κατασκεύασε μάλιστα και μια πεζογέφυρα, τη Ριβουλέτ, εκατόν πενήντα 
μέτρα μήκος, για να πηγαίνουν χωρίς παρενοχλήσεις από αδιάκριτους 
αρσενικούς να μαζεύουν οι κοπέλες μόνες τους τα τριαντάφυλλα όταν 
αυτός έλειπε σε καμιά εκστρατεία.
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Πρακτικό εκτός από ποιητικό πνεύμα ο Αμπάς, θιασώτης του ρητού «το 
τερπνόν μετά του ωφελίμου» έβαλε τους μηχανικούς του να σκεφτούν 
πώς οι ρομαντικές αυτές γέφυρες μπορούσαν ταυτόχρονα να λειτουρ-
γούν και ως φράγματα που ρυθμίζουν τη ροή των νερών σε τυχόν πλημ-
μύρες, πώς τα φράγματα αυτά μπορούσαν παράλληλα να δημιουργούν 
στην κοίτη τεχνητές λίμνες για αγώνες κωπηλασίας, πώς τα νερά του πο-
ταμού μπορούσαν να ποτίζουν πρώτα τους δικούς του κήπους και μετά 
με υπερχείλιση τα χωράφια των υπηκόων του. Έτσι, οι πέρσες αρχιτέκτο-
νες μηχανικοί κατάφεραν να σχεδιάσουν τις πρώτες χρήσιμες γέφυρες 
αναψυχής στον κόσμο.

Έντεκα γέφυρες γεφυρώνουν τον τεράστιο ξεροπόταμο Ζαγιάντε Ρουντ, 
τον εποχιακό Νείλο της Περσίας, και ενώνουν τις γειτονιές του Ισφαχάν. 
Πρώτα κατασκευάστηκε τον έβδομο αιώνα η Σαρεστάν έξω από τα τείχη 
της παλιάς πόλης. Ακολούθησε η Γιαχουντίγια, που πήρε το όνομά της 
από την πανάρχαια εβραϊκή συνοικία της πόλης. 

Το 1602 ο Αμπάς ο μεγάλος άρχισε να κατασκευάζει τη Σιο-Σε-Πολ, τη 
γέφυρα με τις τριάντα τρεις οξύκορφες καμάρες, για να ενώσει και άλλες 
γειτονιές στην αναπτυσσόμενη πόλη. Η κεντρική λωρίδα της τριακοσίων 
μέτρων μήκους γέφυρας ήταν σχεδιασμένη για την κυκλοφορία με κάρα, 
έχοντας αριστερά δεξιά μεγάλα πεζοδρόμια για τους πεζούς. Θολωτά 
ανοίγματα και μικρά περίπτερα δημιουργούσαν κατά διαστήματα στε-
γασμένους χώρους για να ξαποσταίνουν και να θαυμάζουν τη θέα οι 
περαστικοί. 
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Κατέβηκα στην αποξηραμένη κοίτη του ποταμού και άρχισα να περπατάω 
από την Σιο-Σε-Πολ προς την άλλη μεγάλη γέφυρα την Πολ-ι-Χάτζιου, 
την αγαπημένη γέφυρα του Αμπάς Β΄, την πιο όμορφη, λένε, γέφυρα στο 
Ισφαχάν. Το ποτάμι ήταν ξερό, δεν υπήρχε ούτε σταγόνα νερού στην 
κοίτη του. Τα χιόνια στα βουνά δεν είχαν αρχίσει να λιώνουν. 

Ήταν Παρασκευή, ημέρα αργίας, και οι όχθες γύρω από το ποτάμι ήταν 
γεμάτες κόσμο. Άνδρες, γυναίκες, μαντίλες, παιδιά, είχαν στρώσει χαλιά 
και τραπεζομάντιλα στο χώμα, τρώγανε, πίνανε και διασκεδάζανε παρέα 
με τη φύση. Ήταν τόσο πολύς ο κόσμος στις όχθες του Ζαγιάντε Ρουντ, 
που προς στιγμή νόμισα ότι ήταν η ημέρα της περσικής και κουρδικής 
πρωτοχρονιάς, το Ναρούζ, μια ημέρα που από το έθιμο απαγορεύεται να 
μένεις σπίτι σου και θέλεις δεν θέλεις είναι υποχρεωτικό κάπου να πας 
να φας και να διασκεδάσεις στην εξοχή.

Στην απέραντη κοίτη του Ζαγιαντέ περπατούσα μόνος. Το τοπίο μέσα 
στο τεράστιο αυτό αποξηραμένο ποτάμι θύμιζε ταινία Φαρ Ουέστ. Μόνο 
οι Ινδιάνοι λείπανε. Προχώρησα με σεμνό βηματισμό προς την όμορφη 
γέφυρα Πολ-ι-Χάτζιου.

Η γέφυρα Πολ-ι-Χάτζιου είναι αισθητά μικρότερη από την Σιο-Σε-Πολ. Εί-
ναι κατασκευασμένη σε δύο επίπεδα με συνεχόμενες τριγωνικές καμάρες. 
Στο πάνω επίπεδο στον περιτοιχισμένο διάδρομο των πεζών προβάλλει 
στη μέση ένα οκταγωνικό κιόσκι. Στο κάτω επίπεδο, εκεί που περνάει το 
νερό, μηχανικά φράγματα κλείνουν τις πύλες και τα νερά δημιουργούνε 
λίμνες κατάλληλες για κολυμβητικούς αγώνες. Ανάμεσα στα ανοίγματα 
είναι κατασκευασμένες πέτρινες σκάλες και κατεβαίνεις με άνεση στην 
κοίτη όταν το ποτάμι δεν έχει νερό. 
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Στην όχθη κοντά στη γέφυρα είδα ένα πέτρινο λιτό κτίσμα που έμοιαζε με 
εκκλησάκι με δύο τρούλους. Ήταν το Μαυσωλείο του Pope Arthur Upham, 
του αμερικανού αρχαιολόγου που με το βιβλίο του «A Survey of Persian 
Art» ανέδειξε παγκοσμίως τον ιρανικό πολιτισμό. 

Ο Arthur Upham είναι για τους Πέρσες ότι για εμάς τους Έλληνες ο λόρ-
δος Βύρων, ο άνθρωπος που αγωνίστηκε μια ζωή να προσφέρει σε μια 
πατρίδα και έναν πολιτισμό που τον αγάπησε, και ας μην ήταν δικός 
του. Η ιρανική κυβέρνηση του έδειξε την ευγνωμοσύνη του περσικού λαού 
χτίζοντας δημοσία δαπάνη αυτό το απέριττο μαυσωλείο δίπλα στην πιο 
ιστορική και όμορφη γέφυρα της χώρας.

Πλησίασα τη γέφυρα Πολ-ι-Χάτζιου. Πάνω και κάτω έβλεπα ανθρώπους, 
μαντίλες, νεολαία. Θερμόαιμοι νεαροί κρέμονταν από τα στηθαία της γέ-
φυρας και έπαιρναν selfie φωτογραφίες με τα κινητά τους επιδεικνύο-
ντας τις ακροβατικές τους ικανότητες. Η ατμόσφαιρα ήταν εορταστική.

Έφτασα στα θεμέλια της γέφυρας και, πριν προλάβω να ανέβω τις σκά-
λες, άκουσα μια φωνή να ψέλνει. Πλησίασα και καμιά τριανταριά άνδρες 
ήταν μαζεμένοι εκεί και παρακολουθούσαν μια απρόσμενη μονόπρακτη 
εκκλησιαστική συναυλία. 

Ντράπηκα να πλησιάσω περισσότερο και κάθισα ακριβώς κάτω από τα 
θεμέλια της γέφυρας να απολαύσω την απρόσμενη αυτή συναρπαστική 
φωνή.

Η ένταση της φωνής ανέβαινε και κατέβαινε σαν κεράκι που πάει να 
σβήσει και ανάβει ξανά. Ήταν μια φωνή ψάλτη της ανατολής που την 
συντηρούσαν στη ζωή οι εξάρσεις της ψυχής.
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Ο ταλαντούχος αυτός ψάλτης θα μπορούσε να είναι περιζήτητος να ψά-
λει σε όλα τα τζαμιά του πλανήτη, να δίνει παραστάσεις σε μέγαρα μου-
σικής, να τον παρακαλάνε βυζαντινοί αυτοκράτορες να ψάλει στην Αγιά 
Σοφιά και όμως αυτός προτιμούσε να ψέλνει στα θεμέλια μιας γέφυρας 
ενός ξεροπόταμου για λίγους φίλους και λιγοστούς περαστικούς. 

Είχα πολλά ευχαριστώ να πω στον ανώνυμο αυτόν ψάλτη αλλά δεν ήξε-
ρα λέξη φαρσί και έτσι κάθισα ακίνητος και τον άκουγα να ψέλνει αστα-
μάτητα. Είχε έρθει το βράδυ, τα φώτα στις γέφυρες άναψαν και η νεολαία 
της πόλης ερχόταν σιγά σιγά να ανταλλάξει χαμόγελα στα αγαπημένα 
της αυτά νυχτερινά στέκια στις γέφυρες του Ισφαχάν.
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Τεχεράνη, η πρωτεύουσα των μουσείων 

Από το Ισφαχάν μετά από έξι ώρες πορεία έφτασα στην Τεχεράνη. Πριν 
από την είσοδο στην πόλη, το λεωφορείο σταμάτησε σε ένα κέντρο ελέγ-
χου της αστυνομίας. Αναλογίστηκα ότι δύο από τις οκτώ ημέρες της επί-
σκεψής μου στην Περσία ήμουνα μέσα σε ένα λεωφορείο. Το ξενοδοχείο 
που θα έμενα ήταν στο κέντρο, κοντά στην πλατεία Χομεϊνί. Σε όλες τις 
μεγάλες πόλεις του Ιράν οι κεντρικές πλατείες έχουν πάρει το όνομα του 
Χομεϊνί.

Η Τεχεράνη είναι μια διάσημη πρωτεύουσα που φιλοξενεί δέκα πέντε εκα-
τομμύρια ψυχές. Είναι μια πόλη χωρίς ιδιαίτερο ιστορικό παρελθόν, που 
την είχε διαλέξει για πρωτεύουσα ο Αγά Μουχαμάντ Χαν τον 18ο αιώνα 
γιατί η περιοχή είχε δροσερό κλίμα, ήταν κοντά στους λαούς της Κασπίας 
και ήταν πλούσια σε νερά από τα βουνά Ελμπούρτζ. Στην Τεχεράνη, όπως 
και σε κάθε πρωτεύουσα, έχουν συγκεντρωθεί εκπρόσωποι όλων των 
φυλών του Ιράν: Πέρσες, Αζέροι, Αρμένιοι, Κούρδοι, Τουρκμένοι, Βαλούχοι, 
Λορς. 

Είναι αλήθεια ότι, καθώς ταξίδευα από νότο προς βορρά, πλησιάζοντας 
την Τεχεράνη, διαπίστωνα ότι οι μύτες των περαστικών στους δρόμους 
μεγαλώνανε. Φαίνεται ότι οι λαοί γύρω από την Κασπία έχουν ιδιαίτερα 
μεγάλες μύτες.

Σε κάθε περίπτωση διάβαζα ότι στην πρωτεύουσα και μόνο γίνονται κάθε 
χρόνο ενενήντα χιλιάδες εγχειρήσεις αισθητικής βελτίωσης μύτης. Τρεις 
χιλιάδες ειδικευμένοι πλαστικοί χειρουργοί μικραίνουν μύτες και το κό-
στος για τυχόν ενδιαφερόμενους στην Ελλάδα κυμαίνεται από χίλια έως 
τέσσερις χιλιάδες ευρώ η μύτη.
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Οι Ιρανοί και οι Ιρανές έβλεπα ότι δεν κρύβουν τις επεμβάσεις αυτές, με-
ρικοί μάλιστα βάζουν ψεύτικα τσιρότα στη μύτη για να δείξουν ότι έχουν 
αρκετά χρήματα να πληρώνουν για χειρουργικές αισθητικές βελτιώσεις 
και ως εκ τούτου ανήκουν στην άρχουσα τάξη.

Στα βόρεια προάστια της Τεχεράνης, στους πρόποδες των βουνών Ελ-
μπούρτζ ζούνε οι πλούσιοι. Εκεί ήταν και το θερινό παλάτι του Σάχη, όπου 
έζησε τα τελευταία δέκα χρόνια της ζωής του. Μία λεωφόρος μήκους δε-
καεπτά χιλιομέτρων, η Βαλιάσρ (Valiasr), ενώνει τα βόρεια προάστια με 
το κέντρο. Στο κέντρο είναι τα μουσεία, το παζάρι, και τα ενδιαφέροντα 
αξιοθέατα.

Έφτασα στο ξενοδοχείο, άφησα τα πράγματα και έτρεξα στο παζάρι να 
πάρω δώρα, για να μην αναγκαστώ να ψωνίζω στα καταστήματα του 
αεροδρομίου τελευταία στιγμή. 

Το παζάρι της Τεχεράνης με δέκα χιλιάδες καταστήματα είναι μια μικρή 
πόλη μέσα στην πόλη. Οι καταστηματάρχες, οι παζάρις (pazaris), ήταν 
φορείς της θρησκευτικής παράδοσης και ο Σάχης είχε προσπαθήσει να 
μειώσει την επιρροή τους κατεδαφίζοντας περιοχές του παζαριού και 
χτίζοντας στις θέσεις των μαγαζιών τους μοντέρνα εμπορικά κέντρα. 
Οι παζάρις τον πολέμησαν θανάσιμα και συνέβαλαν τα μέγιστα στην 
εκθρόνισή του. 

Περιφερόμουνα σε αυτόν τον λαβύρινθο από μαγαζιά προσέχοντας να μη 
μου φάνε κανένα πόδι τα κάρα που περνούσαν δίπλα μου φορτωμένα με 
εμπορεύματα. Υπήρχαν δρομάκια με κοσμήματα, δρομάκια με ρούχα, δρο-
μάκια με ξηρούς καρπούς, δρομάκια με παπούτσια, δρομάκια με χαλιά.
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Σε λίγο με πλησίασε ένας από τους τρεις χιλιάδες πωλητές χαλιών και 
με το ζόρι με έσπρωξε μέσα στο κατάστημά του σε ένα εσωτερικό αίθριο. 
Άρχισε να αραδιάζει στη μέση του μεγάλου καταστήματος όλα τα είδη 
χαλιά της Περσίας. Χαλιά της προσευχής που απεικόνιζαν μία λάμπα 
που με λίγη φαντασία είναι το επουράνιο φως, χαλιά με λουλουδάκια, 
χαλιά με σχέδια που διώχνουν το κακό μάτι, χαλιά για να κοσμούν τα 
καπούλια αλόγων και γαϊδάρων και να ξαπλώνουν οι καμηλιέρηδες τα 
βράδια, χαλιά μικρά (κιλίμια) μεταφερόμενα για κάθε χρήση. Χαλιά από 
πρόβατα, από κατσίκες, από καμήλες, από μεταξοσκώληκες της μακρινής 
Κίνας είχαν πέσει στο πάτωμα μπροστά στα γεμάτα απορία μάτια μου.

Ο πωλητής είχε καταλάβει από τον τρόπο που κοίταγα ότι έβλεπα για 
πρώτη φορά περσικά χαλιά και μου παρουσίαζε σαν έργα λαϊκής τέχνης 
κάτι ευτελή τυποποιημένα χαλιά με συνθετικά χρώματα, από αυτά που 
βγάζουν χιλιάδες την ημέρα οι σύγχρονες υφαντουργικές μηχανές. Μετά 
ανέφερε μια τιμή και ήταν έτοιμος για το παζάρι.

Προσωπικά έχω μια αποστροφή για τα παζάρια, θέλω να νιώθω ότι 
είμαι υπεράνω χρημάτων και μερικές φορές πληρώνω αμαχητί ότι μου 
ζητάνε για να ξεφεύγω από αυτή την υποτιμητική αισθάνομαι διαδικασία 
της εμπορικής συναλλαγής. Αν όμως καταλάβω ότι κάποιος αρχίζει να 
υποτιμά κραυγαλέα τη νοημοσύνη μου, η αντίδραση έρχεται.

Άρχισα λοιπόν να αντιδρώ και να παρουσιάζομαι στον πωλητή που με 
είχε υποτιμήσει ως γνώστης χαλιών, αραδιάζοντάς του έντεχνα υπό μορ-
φή ερωτήσεων διάφορες πληροφορίες που είχα διαβάσει στην εγκυκλο-
παίδεια για τα περσικά χαλιά.

Τον ρωτούσα αν τα χαλιά που είχε βγάλει στο πάτωμα να μου πουλήσει 
ήταν από το Ταμπρίζ, το Κερμάν, το Ισφαχάν, το Μασχάντ, αν τα χρώ-
ματά τους ήταν από φυσικά πατζάρια, από κρεμμύδια, από άνθεμες, από 
ινδιόφορα ή αν τα χρώματα ήταν ζωικής προέλευσης από έντομα, από 
κοχύλια της θάλασσας, από σουπιές. Τον ρωτούσα αν η ύφανση των χα-
λιών στον αργαλειό είναι σε σχήμα S ή Ζ, αν οι κόμποι είναι συμμετρικοί 
ή ασύμμετροι και πόσοι κόμποι αντιστοιχούν ανά τετραγωνικό εκατοστό 
ύφανσης.

Όταν το ρώτησα αν ένα χαλί στο πάτωμα ήταν φτιαγμένο από μαλλί 
πρόβατου που κουρέψανε την άνοιξη ή το φθινόπωρο και αν το περι-
μετρικό ενισχυμένο ζωνάρι του είναι από μαλλί καμήλας ή κατσίκας, κα-
τάλαβε ο άνθρωπος ότι δεν μπορεί να με κοροϊδέψει και μου έφερε από 
μέσα ένα αυθεντικό χαλί νομάδων από το Κερμανσάχ που απεικόνιζε 
το Δένδρο της ζωής και με μια απαλή αβράς διαβάθμιση των χρωμάτων 
ξεχώριζε ότι ήταν χειροποίητο με φυσικά χρώματα.

Άρχισα τις δικαιολογίες για να ξεφύγω, λέγοντας ότι οι διεθνείς πιστω-
τικές κάρτες δεν είναι αποδεκτές στο Ιράν και δεν έχω αρκετά μετρητά 
πάνω μου. Μου έφερε ένα χειροκίνητο μηχάνημα πιστωτικών καρτών, 
λέγοντας ότι μπορεί να γίνει η δουλειά χειροκίνητα και τηλεφωνικά μέσω 
Ντουμπάι. Απέρριψα την πρόταση και ρώτησα αν έχει κανένα ιπτάμενο 
μαγικό χαλί να έρθει μόνο του πετώντας στο σπίτι μου στην Ελλάδα. Μου 
απάντησε ότι θα το φέρει ο ίδιος στο αεροδρόμιο σε μια ειδική βαλίτσα ή 
θα μου το στείλει σαν δέμα στην Ελλάδα

Τελικά κατάφερα να ξεγλιστρήσω από τον επίμονο πωλητή αργά μετά τη 
δύση του ήλιου λίγο πριν κλείσει το παζάρι και το μόνο που είχα κατα-
φέρει να αγοράσω ήταν στραγάλια και σταφίδες. Η επιχείρηση για την 
αγορά δώρων είχε μετατεθεί για την επόμενη ημέρα, την τελευταία, όπως 
πάντα, ημέρα.
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Άφησα το παζάρι με τα χαλιά και περπατούσα με κατεύθυνση το ξενο-
δοχείο. Είχαν περάσει οι πρώτες ώρες στην Τεχεράνη και είχα αρχίσει να 
εξοικειώνομαι με τη ζωή της πόλης. Αυτό που αναφέρουν οι ταξιδιωτικοί 
οδηγοί, ότι δήθεν είναι άθλος του Ηρακλή να διασχίσεις πεζός έναν δρόμο 
στην Τεχεράνη, για μένα ήταν εύκολο παιχνίδι. 

Συνηθισμένος από την Αθήνα, όπου τα αυτοκίνητα, τα μηχανάκια και 
οι πεζοί έχουν ίσα δημοκρατικά δικαιώματα στον δρόμο και κυριαρχεί η 
αρχή όποιος προλάβει πρόλαβε, περπατούσα με άνεση ανάμεσα στα αυ-
τοκίνητα χαϊδεύοντας καθρέφτες και προφυλακτήρες και κάνοντας συν-
θηματικά νοήματα με τις παλάμες των χεριών μου. Στεκόμουνα ακίνητος 
μπροστά στα μηχανάκια, που με προσπερνούσαν χωρίς να διακινδυνεύω 
συγκρούσεις, και γενικά, αξιοποιώντας την ελληνική μου κυκλοφοριακή 
κουλτούρα, κατάφερνα να διασχίζω γρήγορα και ακίνδυνα τους δρόμους 
της Τεχεράνης. Επέστρεψα στο ξενοδοχείο με το οικείο μου πια μετρό.
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Το μετρό της Τεχεράνης

Οι σταθμοί του μετρό στον κόσμο έχουν εξελιχθεί σε μοντέρνες βαλβίδες 
της καρδιάς του πολεοδομικού ιστού κάθε σύγχρονης πόλης. Εκεί είναι 
ο ιδανικός τόπος για έναν ταξιδευτή να γνωρίσει και να φωτογραφίσει 
τους κατοίκους μιας πόλης που επισκέπτεται. Εκεί τους συναντά κανείς 
όλους, μικρούς και μεγάλους, κοντούς και ψηλούς, αδύνατους και χο-
ντρούς, άσπρους και μαύρους, γυναίκες και άνδρες.

Εκεί βλέπεις τι ρούχα φοράνε, πώς περπατάνε, πώς συμπεριφέρονται και 
ακούς τι γλώσσα μιλάνε. Συχνά μου περνάει η ιδέα να γράψω ένα βιβλίο 
για τα διάφορα μετρό στον κόσμο. Μάλλον αφορμές για ταξίδια ψάχνω.

Έργα τέχνης οι σταθμοί του μετρό στη Μόσχα. Ο κάθε σταθμός είναι ένα 
μικρό μουσείο. Ποιος αλήθεια εργαζόμενος στον κόσμο φανταζόταν ότι 
θα πηγαίνει στη δουλειά του το πρωί περνώντας μέσα από ένα μουσείο;

Ημιυπόγειο το μετρό στο Σίδνεϋ. ανεβαίνεις πέντε σκαλιά για να βρεθείς 
στο επίπεδο εξόδου του σταθμού και, αν τύχει και είσαι καθιστός όταν 
το βαγόνι πλησιάζει την πλατφόρμα, το οριζόντιο βλέμμα σου σταματάει 
εκεί ακριβώς που τελειώνουν τα πόδια και ξεκινάει το μίνι των γυναικών 
που περιμένουν να επιβιβαστούν στο τρένο.

Υπερυψωμένα επτά περίπου μέτρα από τη γη κυκλοφορούν σε συνεχόμε-
νες πάνω από λεωφόρους γέφυρες τα βαγόνια του μετρό στη Μπανγκόκ 
και βλέπεις χωρίς να το θέλεις τι φαΐ μαγειρεύουν στα διαμερίσματα 
τους στους ορόφους των παρακείμενων πολυκατοικιών οι ταϋλανδέζες 
νοικοκυρές. 

Από όλα τα μετρό του κόσμου που έτυχε ταξιδεύοντας να δω, το μετρό 
της Τεχεράνης έχει κάτι το ιδιαίτερο, που, όσο αφηρημένος και να είσαι, δεν 
μπορείς να μην το προσέξεις. Τα πρώτα δύο και τα τελευταία δύο βαγόνια 
κάθε τρένου είναι ρεζερβέ αποκλειστικά για γυναίκες. Women only.

Βρέθηκα στον κεντρικό σταθμό του Ιμάμη Χομεϊνί, σαν να λέμε στο Σύνταγ-
μα, με προορισμό τη βόρεια Τεχεράνη για να επισκεφτώ τα ανάκτορα του 
τέως Σάχη Ρεζά Παχλεβί.  Ήταν η ώρα οκτώ το πρωί και όλοι πηγαίνανε 
για δουλειά. Το πρώτο τρένο που πέρασε ήταν γεμάτο. Οι άνδρες σπρώ-
χνονταν, αλλά ελάχιστοι κατάφεραν να μπούνε στο τρένο. 

Οι γυναίκες, μοντέρνα ντυμένες, βαμμένες, ατσαλάκωτες, με τη μαντίλα λίγο 
πιο πίσω να αφήνει το μαλλί να φαίνεται, περνάγανε άνετα στα δικά τους 
ρεζερβέ βαγόνια κουνιστές και λυγιστές. Σημειωτέον ότι στα βαγόνια των 
ανδρών επιτρέπεται να μπαίνουν γυναίκες αν συνοδεύονται από άνδρες, 
αλλά στα βαγόνια των γυναικών απαγορεύεται να μπαίνουν οι άνδρες, 
έστω και αν συνοδεύονται από γυναίκες. Ένα εκατομμύριο γυναίκες και δύο 
εκατομμύρια άνδρες χρησιμοποιούν καθημερινά το μετρό στην Τεχεράνη.

Είχα καθίσει σε ένα παγκάκι στην πλατφόρμα και διακριτικά με το κινητό 
τραβούσα βίντεο τις γυναίκες να μπαίνουν άνετα στα βαγόνια τους και 
τους άνδρες σε απόγνωση να στριμώχνονται στην πλατφόρμα. Το βίντεο 
αποτελεί τεκμήριο για όσους φίλους δεν θα ήθελαν να πιστέψουν τις μαρ-
τυρίες μου. Τρία τρένα πέρασαν μέχρι που να καταφέρω να μπω κι εγώ 
και είναι από τις ελάχιστες φορές που ζήλεψα που δεν ήμουνα γυναίκα.



143

Μέσα στο τρένο το βαγόνι των ανδρών χωριζόταν από το βαγόνι των 
γυναικών με ένα τζάμι, υποθέτω αλεξίσφαιρο. Πρέπει να ομολογήσω ότι, 
στοιβαγμένος όπως ήμουν στο ανδρικό βαγόνι και βλέποντας τις γυναί-
κες απέναντι μέσα από το τζάμι βαμμένες και ωραίες να κάθονται και να 
συζητάνε με άνεση, αισθάνθηκα αρσενικός πολίτης δεύτερης κατηγορίας.

Το τρένο έφτασε στο Ταϊρίς, κάτι σαν τη δική μας Κηφισιά, τον τελευταίο 
σταθμό του μετρό στο ομώνυμο αυτό πλούσιο προάστιο στη βόρεια Τε-
χεράνη. Βγήκα έξω από τον σταθμό και αντίκρισα τα χιονισμένα βουνά 
Ελμπούρτζ. Ποτέ δεν φανταζόμουνα ότι τα βουνά θα είναι τόσο κοντά, 
σχεδόν σε επαφή με την πόλη. Σίγουρα, όταν χιονίζει, μερικοί μαθητές θα 
πηγαίνουν με snowboard από το σπίτι τους στο σχολείο.

Η οροσειρά Ελμπούρτζ σηκώνεται από την Τεχεράνη, πλησιάζει τον ουρα-
νό και πέφτει ξανά προς τα νερά της Κασπίας. Η υψηλότερη κορυφή, το 
Νταμαβάντ, είναι σε υψόμετρο 5.500 μέτρα από τη θάλασσα.

Μπροστά στον σταθμό είχε μια σειρά από πράσινα μίνι βαν και μια σειρά 
από κίτρινα ταξί. Μπήκα σε ένα πράσινο μίνι βαν, που σε λίγο γέμισε με 
οκτώ νεαρές κοπέλες, μάλλον φοιτήτριες, και ξεκίνησε για το Νιγιαβαράν, 
την περιοχή που ο Σάχης Ρεζά Παχλεβί έζησε τα τελευταία δέκα χρόνια 
της αυτοκρατορικής ζωής του. Έφτασα στην πύλη των θερινών ανακτό-
ρων του Σάχη με σκοπό να δω την κρεβατοκάμαρα της Φαράχ. Η σιδε-
ρένια πόρτα του κήπου και το εκδοτήριο εισιτηρίων στο παλάτι-μουσείο 
ήταν κλειστά. Μια ιρανή κοπέλα περίμενε και αυτή στην είσοδο. 

Ρωτήσαμε έναν αστυνομικό που πρόβαλε πίσω από την σιδερένια πύλη 
και μας επιβεβαίωσε ότι το μουσείο-παλάτι ήταν σήμερα κλειστό. Έκανα 
ελληνικές υποθέσεις ότι μπορεί να έγινε κανένα τηλεφώνημα για βόμβα ή 
καμία απεργιακή κινητοποίηση ή καμία γενική συνέλευση του προσωπικού 
να ήταν σε εξέλιξη, αλλά η αιτιολογία που μου μετέφερε η κοπέλα ήταν ότι 
εκείνη την ημέρα κουρεύανε το γκαζόν του κήπου στο παλάτι.
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Έξω από τα κάγκελα λοιπόν περιεργαζόμουνα τα κτίρια των θερινών 
ανακτόρων. Το κεντρικό κτίριο στο θερινό παλάτι του Σάχη θύμιζε την 
αίθουσα υποδοχής στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού. Τίποτα δεν πα-
ρέπεμπε στο μεγαλείο του βασιλέα των βασιλέων.

Στο κεντρικό αυτό κτίριο λένε ότι το πάτωμα του living room σκεπάζεται 
από το μεγαλύτερο σε μέγεθος χαλί στον κόσμο. Στο αμφιθεατρικό βα-
σιλικό κτήμα στους πρόποδες του βουνού, κάτι σαν το δικό μας Τατόι με 
πιο ωραία θέα, είχε, διάβαζα, ο Σάχης κατασκευάσει δεκαπέντε ανεξάρτη-
τες βίλες-παλατάκια για να αποκεντρώσει τα μέλη της οικογένειας. Μαζί 
και χώρια για να μην τσακωνόμαστε, όπως λέει ο σοφός λαός. Απογοη-
τευμένος που δεν τα κατάφερα να επισκεφτώ τα θερινά ανάκτορα πήρα 
με τα πόδια το δρόμο της επιστροφής στο μετρό.

Η περιμετρική στους πρόποδες του βουνού λεωφόρος σε αυτό το πλού-
σιο προάστιο ήταν γεμάτη τράπεζες και αντιπροσωπείες πολυτελών αυ-
τοκινήτων. Μπροστά σε μία πολυτελή αντιπροσωπεία αυτοκινήτων είδα 
το μεγάλο πορτραίτο του Ακμπάρ Χασεμί Ραφσαντζανί, που οι κακές 
γλώσσες άκουγα να λένε ότι ήταν ο Αγιοταλλάχ προστάτης των πλουσί-
ων. Έφτασα στο μετρό και σκεφτόμουνα ότι, αν δεν είχε γίνει η ισλαμική 
επανάσταση, άνδρες και γυναίκες θα μπαίναμε όλοι στο ίδιο βαγόνι. 

Ήρθαν στη μνήμη μου εικόνες από την κινηματογραφική ταινία «Το ξύλο 
βγήκε από τον παράδεισο» με τη Βουγιουκλάκη και τον Παπαμιχαήλ, όταν 
και στην Ελλάδα δεκαετίες πριν τα σχολεία ήταν χωρισμένα σε αρρένων 
και θηλέων. Ήταν μεσημέρι όταν γύρισα από τα βόρεια προάστεια στο 
κέντρο με το αγαπημένο μου πια μετρό.
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Μουσεία Hopping

Η Τεχεράνη είναι μια πόλη δημιούργημα της αστυφιλίας του αιώνα μας, 
όπου η οικιστική κερδοσκοπία δεν άφησε περιθώρια στην ομορφιά να αν-
θίσει. Θα μπορούσε να πει κανένας ότι είναι μια πόλη άσχημη. Είναι όμως 
μια πόλη που έχει είκοσι τρία εξαιρετικά μουσεία έτοιμα να ανταμείψουν 
και τον πιο απαιτητικό με τον πολιτισμό επισκέπτη. Πολλά από τα μουσεία 
αυτά δημιουργήθηκαν την εποχή του Σάχη Ρεζά Παχλαβί.

Σήμερα έχει η Τεχεράνη πέραν από το αρχαιολογικό μουσείο (National 
Museum) και το μουσείο ισλαμικών τεχνών (Islamic arts museum), εθνικές 
πινακοθήκες (Reza Abbas, Contemporary Arts museum), ιστορικές βιβλιοθή-
κες (Malek, Reza), μουσεία κινηματογραφικής καλλιτεχνικής δημιουργίας 
(Ferdows), ιατρικής ιστορίας (Medical science Museum), μουσείο Eιρήνης (Peace 
Museum). μουσεία φυλακές και επαναστατικής μνήμης (Qasr, Erbat), αντιπολε-
μικό μουσείο (Holy Defence), μουσείο παλαιών γραφομηχανών (Safir), μουσείο 
πυρηνικών επιστημών (Mahmoud Hessabi), μουσείο εντόμων και πεταλούδων 
(Hayk Mirzayans Insect museum), μουσεία κοσμημάτων και μικρών έργων τέ-
χνης (National jewerly museum, Ahmad Shahi, Agnineh).

Παράλληλα, ο χώρος του μαυσωλείου του Χομεϊνί, μία έκταση 19.000 στρεμ-
μάτων, τέσσερις φορές η έκταση του Ελληνικού, με απευθείας σύνδεση στο 
μετρό της πόλης, φιλοξενεί μουσεία ισλαμικής τέχνης και φιλοδοξεί να γίνει 
ένα νέο τεράστιο πολιτιστικό πάρκο στην πόλη. Όλα δείχνουν ότι η Τεχερά-
νη δίκαια διεκδικεί με αξιώσεις τον τίτλο της πρωτεύουσας των μουσείων 
στη Μέση Ανατολή αν όχι στον κόσμο όλο. 

Είχα πέντε περίπου ώρες να επισκεφτώ έξι από τα είκοσι τρία μουσεία της 
πόλης και άρχισα να πηδάω σαν καγκουρό από μουσείο σε μουσείο. Ευτυ-
χώς ήταν όλα εκεί κοντά στο κέντρο και ξεκίνησα από το Εθνικό Μουσείο.
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Το Εθνικό Μουσείο είναι ένα κτίριο στο χρώμα της άμμου σχεδιασμένο 
στη Γαλλία στις αρχές του εικοστού αιώνα. Θυμίζει αρκετά το αρχαιο-
λογικό μουσείο στο Κάιρο και ίσως το είχαν σχεδιάσει την ίδια εποχή οι 
ίδιοι γάλλοι αρχιτέκτονες. Είναι μια όμορφη λιτή κατασκευή με περσικά 
στοιχεία από την εποχή των Σασανιδών. Η είσοδος είναι όμορφη και 
εντυπωσιακή, αποτελούμενη από ένα ανάγλυφο ψηλόκορμο Ιβάν.

Στο εσωτερικό με περίμεναν οι Πέρσες Αθάνατοι και ένα εκπληκτικό ανά-
γλυφο του Δαρείου, με τον Ξέρξη να παρακολουθεί αμήχανα τον πατέ-
ρα του, τον μεγάλο βασιλιά. Πολλά από τα εκθέματα στο μουσείο αυτό 
νόμιζα ότι κάπου τα έχω ξαναδεί, ήμουνα σίγουρος ότι τα είχανε κλέψει 
από διάφορες περιοχές που είχα περάσει. Η αλήθεια είναι ότι προτιμώ τα 
έργα τέχνης στον φυσικό τους χώρο, όπως στην Απαντάνα στην Περσέ-
πολη, αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα αφήνουμε για πάντα εκεί 
έξω να βρέχονται και να κρυώνουν. 

Πολύτιμα εκθέματα είναι φυλαγμένα εδώ στο Εθνικό μουσείο του Ιράν. 
Προϊστορικά αγαλματάκια κάθε είδους, μικρά αγριογούρουνα, ελαμίτες 
ταύροι, νεολιθικές θεές. Αγάλματα Αχαιμενίδων και Σασανίδων βασιλιά-
δων, το περίφημο μπρούτζινο άγαλμα του Πάρθου ηγεμόνα με τα φαρδιά 
παντελόνια και πολλά άλλα. 

Από όλα τα αντικείμενα που είδα, μου έμεινε ανεξίτηλη η εικόνα ενός μι-
κρού νομίσματος από την εποχή του Δαρείου. Ήταν ένας χρυσός Δαρικός 
του 6ου π.Χ. αιώνα, το δολάριο της εποχής, το νόμισμα του τοξότη όπως 
το αποκαλούσαν οι Έλληνες, που απεικόνιζε έναν ώριμο πολεμιστή με 
χλαμύδα που έτρεχε στη μάχη κρατώντας ένα δόρυ στο δεξί χέρι και ένα 
τόξο στο αριστερό και ταυτόχρονα σήκωνε με χάρη την άκρη της χλαμύ-
δας που φορούσε.
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Το νόμισμα θύμιζε τον δρυΐδη του Αστερίξ ζωσμένο με όπλα να τρέχει, να 
κυνηγάει κάτι. Νομίζω ότι η παγκόσμια τράπεζα θα μπορούσε να εκδώσει 
ξανά έναν συλλεκτικό χρυσό Δαρικό στο ίδιο βάρος χρυσού με τη λίρα 
Αγγλίας να γεμίζει γέλιο και αισιοδοξία όλους εκείνους που μετράνε συ-
χνά τις χρυσές τους λίρες.

Το Μουσείο ισλαμικής τέχνης χτίστηκε με άσπρους ασβεστολιθικούς 
κρυστάλλους (traventine) σχεδόν σε επαφή με το Εθνικό Μουσείο. Το λευκό 
κτίριο, που λάμπει σαν πάγος δίπλα στο καφέ χρώματος της άμμου ιστο-
ρικό κτίριο του Εθνικού Μουσείου, είναι μία από αυτές τις προς αποφυγή 
αρχιτεκτονικές επεμβάσεις εντυπωσιασμού μοντέρνων δήθεν αρχιτεκτό-
νων, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τα ιστορικά μνημεία για να προβάλλουν 
το επαγγελματικό εγώ τους.

Στο μουσείο αυτό βλέπει κανείς ολόκληρα ιερά ναών (Μπιχράμ) και δείγ-
ματα από σκάλες ιμάμηδων (Μινμπάρ) να έχουν μεταφερθεί αυτούσια 
από τζαμιά της χώρας στις αίθουσες του μουσείου. Στην έκθεση υπάρ-
χουν υπέροχες τοιχογραφίες, πολλά πορτραίτα σάχηδων και επώνυμων 
αρχόντων πριν και μετά από την εποχή της μογγολικής κατάκτησης και 
δείγματα καλλιγραφικών επιγραφών που σε κάνουν να θέλεις να μάθεις 
αραβικά για να τα διαβάσεις.

Το αδιαμφισβήτητο αξιοθέατο του μουσείου αυτού ήταν για μένα οι συλ-
λογές από ξύλινες πόρτες. Οι σκαλιστές αυτές πόρτες από διάφορα μέρη 
της Περσίας είναι θαύματα της ανθρώπινης χαρακτικής τέχνης. Μόνο για 
αυτές αξίζει να έρθει κανείς στην Περσία, για να δει από κοντά αυτά τα 
όρθια ξύλινα περσικά χαλιά στο Μουσείο ισλαμικής τέχνης στην Τεχερά-
νη. Προχώρησα με τα πόδια προς το Παλάτι Γκολεστάν.
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Το Παλάτι Γκολεστάν (Golestan palace) είναι ένα σύνολο από πολλές αί-
θουσες και ιστορικά κτίρια που έχει χαρακτηριστεί από την Ουνέσκο ως 
ένα από τα μνημεία της ανθρωπότητας. Εδώ οι βασιλιάδες Σαφαβίδες, Ζαντ, 
Κχαζάρ υποδέχονταν τους ξένους ομολόγους τους. Ο πραξικοπηματίας 
αξιωματικός αυτοανακηρυσσόμενος Σάχης Ρεζά Σαχ έκανε εδώ την τελε-
τή στέψης του στην υπέροχη σκεπαστή βεράντα του μαρμάρινου θρόνου. 
Έτρεχα από αίθουσα σε αίθουσα.

Πέρασα από την αίθουσα με το σιντριβάνι (Pond House), που αναδεικνύ-
ει την ικανότητα των Περσών να τιθασεύουν τα υπόγεια νερά, πέρασα 
από το χολ με τους λαμπιρίζοντες στην οροφή πλουμιστούς καθρέφτες 
(Brilliant Hall), πέρασα από το κτίριο αποθήκευσης δώρων ευρωπαίων ηγε-
τών (Containers Hall), από την περίφημη αίθουσα με τους πανέμορφους κα-
θρέφτες (Mirror Hall), από τον χώρο υποδοχής και εκθέσεων (Salam Hall) και  
από την τραπεζαρία (Ivory Hall). 

Ένα αυθάδικο κτίριο που σηκώθηκε πάνω από τα άλλα για να βλέπει καλύ-
τερα τη θέα με δύο ανυψώσεις στις άκρες (Shams Emareh) μου φάνηκε κακό-
γουστο και μου θύμισε το Al Qapu στο Ισφαχάν. Πιο πέρα τέσσερις καμινά-
δες στην ταράτσα ενός κτιρίου μού έφεραν αναμνήσεις από τα Badgir, αυτά 
τα βιολογικά air conditions στο Γιαζντ. Το Museum Hall ήταν η αίθουσα των 
μεγάλων εκδηλώσεων που διάλεξε ο νεώτερος Μοχαμμάντ Ρεζά Παχλαβί 
για να στεφτεί και αυτός με τη σειρά του Σάχης της Περσίας.

Οφείλω να ομολογήσω ότι αυτή η Λουδοβίκ Οριεντάλ αρχιτεκτονική και δια-
κόσμηση που βλέπεις στο παλάτι Γκολεστάν μπορεί σε μερικούς να αρέσει 
άλλα εμένα με απωθεί. Μπορώ να πω ότι αυτή η πολυτέλεια της επενδυ-
μένης με χρυσό αριστοκρατικής φλυαρίας μού προξενεί αποστροφή. Βγήκα 
λοιπόν με χαρά στην έξοδο, προχώρησα στον δρόμο και πήρα μια βαθιά 
γεμάτη καυσαέρια λυτρωτική αναπνοή.
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Το Μαρμάρινο Παλάτι (Marble Palace) είναι το κτίριο-μάρτυρας που 
βίωσε όλες τις ιστορικές στιγμές των ανατροπών και ταραχών του ει-
κοστού αιώνα στο Ιράν. Το παλάτι το έχτισε μετά τη στέψη του ο λαϊκός 
αξιωματικός Ρεζά Σαχ σε οικόπεδο επιφανούς πρίγκιπα της δυναστείας 
των Κχαζάρ, του Αμπντούλ Χουσεΐν Φαρμάν Φάρμα. Ο Φάρμα είχε είκοσι 
έξι γιούς από οκτώ γυναίκες.

Ο άκαρδος Ρεζά Σαχ πέταξε έξω την πολυάριθμη πριγκιπική οικογένεια 
Φαρμάν, κατεδάφισε όλες τις παλιατζούρες κτίρια των πρώην ιδιοκτητών 
και έχτισε το Μαρμάρινο Παλάτι του στο ξένο πριγκιπικό οικόπεδο. Το 
μαρμάρινο παλάτι που κατασκεύασε ενέπνεε μια αίσθηση συμμετρικής 
ηρεμίας. Η κύρια όψη του κτιρίου πάντρευε με επιτυχία τον δυτικό ορθο-
λογισμό με στοιχεία ανατολίτικης πολυτέλειας. 

Τον έφαγε η γρουσουζιά τον κακομοίρη τον Ρεζά Σαχ και δεν πρόλαβε 
να χαρεί το νέο του παλάτι γιατί τον έδιωξαν οι Άγγλο-Ρώσοι, οι οποίοι 
εισέβαλαν στο Ιράν το 1941 όταν έμαθαν ότι ο αθεόφοβος ερωτοτροπούσε 
με τη Γερμανία του Χίτλερ. Οι τότε σύμμαχοι τον αντικατέστησαν με τον 
τρέντυ γιο του.

Ο νέος Σάχης Ρεζά Παχλεβί χορήγησε γενική αμνηστία στους φυλακισμέ-
νους από τον πατέρα του και στα πρώτα βήματα της ιρανικής δημο-
κρατίας ακροβατούσε ανάμεσα στη Ρωσία και την Αγγλία σε μια εποχή 
κοσμογονικών γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Λίγα χρόνια αργότερα ο 
εκλεγμένος πρωθυπουργός Μοχαμάντ Μοσαντέκ εθνικοποιεί τα πετρέ-
λαια του Ιράν. Ακολουθεί πραξικόπημα που οργανώνεται από τη CIA, 
συλλαμβάνεται και εξουδετερώνεται ο πρωθυπουργός Μοσαντέκ και ο 
Σάχης Ρεζά Παχλεβί απόλυτος μονάρχης πιά, εξουσιοδοτείται να εκσυγ-
χρονίσει το Ιράν κατά τα αμερικανικά πρότυπα.
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Πενήντα χρόνια μετά, τα ιστορικά αρχεία του πραξικοπήματος αυτού με 
την επωνυμία Αίας είναι αποκαλυπτικά και σοκάρουν τους καλοπροαίρε-
τους αστούς πολίτες του κόσμου. Ο νέος Σάχης έχει μεγάλο έρωτα για τα 
αυτοκίνητα, τα αεροπλάνα και τις γυναίκες. Νέος, αρρενωπός, μορφωμέ-
νος, πλούσιος, με βασιλικές περγαμηνές, είναι ο πρώτος ανά την υφήλιο 
γαμπρός. Παντρεύεται τρεις φορές.

Οι τρεις γάμοι και το τέλος του Ρεζά Παχλαβί

Ο πρώτος γάμος έγινε στο παλάτι Αμπντίν στο Κάιρο με την αιγύπτια 
πριγκίπισσα Φάβζια, αδελφή του βασιλιά Φαρούκ. Λένε ότι προξενητής με 
πολιτική σκοπιμότητα ήταν ο φίλος του πατέρα του Κεμάλ Ατατούρκ. Η 
σεμνή και όμορφη Φάβζια βρέθηκε στην Τεχεράνη και μετρούσε τις όμορ-
φες με γαλανά μάτια και ατέλειωτα πόδια ευρωπαίες ερωμένες του Σάχη 
που κυκλοφορούσαν στην Τεχεράνη με ένα από τα είκοσι πέντε προσω-
πικά του αυτοκίνητα. Η Φάβζια του χάρισε μία κόρη αλλά δεν τον άντεξε 
και σε λίγα χρόνια εγκατέλειψε την Τεχεράνη, γύρισε στο Κάιρο και πήρε 
επίσημα διαζύγιο. 

Ο δεύτερος γάμος του Σάχη με την όμορφη δεκαοκτάχρονη Σοράγια 
Εσφαντιάρι, κόρη ενός πρέσβη του Ιράν με μια Γερμανίδα, δίνει απεριόρι-
στη τροφή στις κοσμικές στήλες των ευρωπαϊκών περιοδικών μόδας. Τα 
πράσινα μάτια της Σοράγιας κάνουν τον γύρο του κόσμου. Τα πλούσια 
δώρα των γάμων, τα μαργαριτάρια στο χρώμα των ματιών της κάνουν 
τις παντρεμένες κοκέτες ανά τον κόσμο να σνομπάρουν τους μικρομεσαί-
ους άνδρες τους. Το στέμμα της Σοράγιας κάνει τη βασίλισσα της Αγγλίας 
να ζηλεύει.
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Για την τελετή του γάμου αυτού έρχονται με αεροπλάνο δύο τόνοι ορ-
χιδέες και τουλίπες από την Ολλανδία για να διακοσμηθούν οι γαμήλι-
ες αίθουσες. Από τα δώρα των επωνύμων ξεχωρίζει ένα γούνινο μινγκ 
παλτό και μια κασετίνα με μαύρα διαμάντια, δώρο του Ιωσήφ Στάλιν. Στη 
συνέχεια, μετά από επτά χρόνια συζυγικού βίου, ο χωρισμός δημιούργει 
ρίγη συμπάθειας για την όμορφη Σοράγια. Την χώρισε ο άκαρδος την 
καημένη, τη θλιμμένη πριγκίπισσα, γιατί δεν έκανε παιδιά, γράφουν τα 
κοσμικά περιοδικά.

Η ηθική ανωτερότητα της Σοράγιας να απορρίψει την πρόταση του Σάχη 
να παραμείνει αυτοκράτειρα και πρώτη κυρία με αντάλλαγμα να μοιρα-
στεί το κρεβάτι του αγαπημένου της με κάποια άλλη καρπερή προκαλεί 
ρίγη συγκίνησης στο ανερχόμενο φεμινιστικό κίνημα της εποχής.

Ο τρίτος γάμος του Σάχη με τη Φαράχ Ντιμπά έγινε πάλι στο Μαρμάρινο 
Παλάτι με την ίδια πολυτέλεια όπως ο γάμος με τη Σοράγια αλλά είχε 
πιο οικογενειακά χαρακτηριστικά. Η Φαράχ, γνήσια Περσίδα, κατάφερε 
να χαρίσει στον βασιλέα των βασιλέων τέσσερα παιδιά. Ο Σάχης ανα-
βάθμισε τη Φαράχ σε σουλτάνα από βασίλισσα, (Sachbanu από Malakeh), 
σουλτάνα μου που λένε, αλλά η δυναστεία των Παχλεβί δεν πρόλαβε να 
μακροημερεύσει.

Ένα βιβλίο best seller με τίτλο «Ερνέστ Περρόν, ο σύζυγος του Σάχη της 
Περσίας» εκδόθηκε στην Τεχεράνη μετά την ισλαμική επανάσταση. Ο συγ-
γραφέας του υπαινίσσεται ομοφυλοφιλικές σχέσεις του Σάχη με έναν 
φίλο του από τα φοιτητικά χρόνια στο κολέγιο Le Rosey της Ελβετίας. Ο 
Ερνέστ Περρόν ήταν ποιητής, σύμβουλος και φίλος του Σάχη και έζησαν 
μαζί αχώριστα μέχρι το τέλος της ζωής τους.
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Μπήκα με κουτσομπολίστικη διάθεση στην επιβλητική μεγάλη αίθουσα στο 
Μαρμάρινο Παλάτι, εκεί που οι δύο νύφες, η Σοράγια, και η Φαράχ προ-
βάρανε τα Ντιορ νυφικά και τις διαμαντοφόρες κορώνες από το Παρίσι 
και μαθαίνανε πώς να κρατάνε την ουρά του νυφικού τους κάτω από την 
ποιητική επίβλεψη του Ερνέστ Περρόν.

Ο Σάχης, παιδί ενός απλού αξιωματικού που κατέλαβε με πραξικόπημα 
την εξουσία, έβλεπε με μεγάλη ικανοποίηση τη διεθνή αναγνώριση από την 
αφρόκρεμα των γαλαζοαίματων του τότε κόσμου. 

Έβλεπε με χαρά και υπερηφάνεια τον βασιλιά Χουσεΐν της Ιορδανίας, τον 
Κωσταντίνο της Ελλάδας, τον Χασάν του Μαρόκου, τον Χαϊλέ Σελασιέ της 
Αιθιοπίας, τη Μαρία Γαβριέλλα του Σαβόι, την Αλεξάνδρα του Κεντ και 
πολλούς άλλους πρίγκιπες, προέδρους κρατών και επώνυμους επιχειρη-
ματίες να συνωστίζονται στις αυτοκρατορικές αίθουσες στο Μαρμάρινο 
Παλάτι με την ελπίδα οι μπομπονιέρες των γάμων αντί για κουφέτα να 
είναι γεμάτες με πολύχρωμα διαμάντια και ρουμπίνια.

Η μεγαλομανία του Σάχη είχε ανοδική πορεία, ανάλογη με τις τιμές του 
πετρελαίου της εποχής του. Το 1975 δάνεισε ένα δισεκατομμύριο δολάρια 
στη Γαλλία του Giscard d’ Estaing και ένα στην Αγγλία του Harold Wilson, 
για να βοηθήσει, όπως έλεγε, τους κακόμοιρους τους Ευρωπαίους να επι-
βιώσουν οικονομικά. Η υπερβολή του νέου Σάχη στον ρόλο του βίαιου 
δυτικού εκσυγχρονιστή της ιρανικής κοινωνίας, οι συνεχείς προκλήσεις 
επίδειξης πλούτου και η απαγόρευση της μαντίλας δημιούργησαν αντι-
δράσεις στον λαό, που αποδείχτηκαν μοιραίες για τον ίδιο και τους προ-
στάτες του. Σιΐτες ιερωμένοι, οπαδοί του Μοσαντέκ και ιρανοί κομμουνι-
στές ενώθηκαν εναντίον του.
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Η πανίσχυρη μυστική υπηρεσία Σαβάκ του νέου Σάχη μάταια προσπα-
θεί με καταστολή και βασανιστήρια να ελέγξει και να συμμορφώσει τους 
αντιφρονούντες. Οι φανατικοί Σιΐτες ιερωμένοι και ο φτωχός λαός αντι-
δρούν όλο και πιο δυναμικά.

Η μαντίλα γίνεται σύμβολο αντίστασης κατά του Σάχη και των ξένων 
φίλων του. Οι εκατοντάδες αρχηγοί κρατών που πηγαινοέρχονταν στους 
γάμους του δεν θα καταφέρουν να τον σώσουν. Η ώρα της ανατροπής 
έρχεται.

Στις 16 Ιανουαρίου 1979 μετά από διαδήλωση πέντε εκατομμυρίων ατό-
μων, τη μεγαλύτερη διαδήλωση που γνώρισε ο κόσμος, επιστρέφει θριαμ-
βευτικά στην Τεχεράνη ο εξόριστος στη Γαλλία αντιστασιακός ιερωμένος 
Αγιοταλλάχ Χομεϊνί και μετά από διεξαγωγή εθνικού δημοψηφίσματος κη-
ρύσσει επίσημα την ισλαμική δημοκρατία του Ιράν. 

Ο Σάχης Μοχάμμαντ Ρεζά Παχλαβί, άρρωστος από καρκίνο, περιφέρεται 
στην εξορία: στο Μαρόκο, στο Μεξικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Πα-
ναμά με ένα διεθνές ένταλμα σύλληψης πεντακοσίων σελίδων της ισλα-
μικής δημοκρατίας σε βάρος του. Πεθαίνει στην Αίγυπτο δίπλα στον φίλο 
του Ανουάρ Σαντάτ το 1980.

Η Σοράγια, ο μεγάλος έρωτάς του, θέλησε να βρεθεί στο προσκέφαλό του 
μαζί με τη Φαράχ τις τελευταίες ώρες της ζωής του αλλά δεν πρόλαβε. Ο 
Σάχης Ρεζά Παχλαβί, αυτός ο σύγχρονος, όπως ήθελε να πιστεύει, από-
γονος του Κύρου του Μεγάλου και του Δαρείου, δεν ζούσε πια. 
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Το Μουσείο των κοσμημάτων (National Jewelry Museum) ανήκει στην 
Κεντρική τράπεζα του Ιράν. Ο αμφιλεγόμενος περίφημος θρόνος του 
παγωνιού (Peacock Throne), ένα τραπέζι περσικού καφενείου (τσάι χανέ)
επενδυμένο με τριάντα χιλιάδες πολύτιμους λίθους, στεκόταν εκεί. Διαμα-
ντένιες κορώνες που φόρεσαν στη στέψη τους Σαφαβίδες, Ζαντ και Καχ-
γιάρ σάχηδες ήταν εκεί κλεισμένες σε κάτι γυάλινες προθήκες. Οι κορώνες 
των γάλλων κοσμηματοπωλών που φορούσαν με καμάρι στους γάμους 
τους οι όμορφες πρώην και ερχόμενες αυτοκρατόρισσες της Περσίας, 
ήταν τώρα ακουμπισμένες σε ένα γυάλινο ράφι στο ύψος του ματιού των 
επισκεπτών.

Εντυπωσιακά περιδέραια που κοσμούσαν για αιώνες ολοκλήρους πριγκι-
πικούς λαιμούς ήταν τώρα κρεμασμένα στους τοίχους με προστατευτικά 
τζάμια γύρω τους. Σε ένα σημείο βρισκόταν η περίφημη υδρόγειος σφαίρα 
(Globe of Jewels), που έχει πάνω της πενήντα χιλιάδες πολύτιμους λίθους. 
Η θάλασσα ήταν από τουρκουάζ σμαράγδια, η στεριά από κοκκινωπά 
ρουμπίνια και μόνο το Ιράν, η Γαλλία και η Αγγλία ήταν σχηματισμένες από 
απαστράπτοντα διαμάντια. 

Αμύθητος ο θησαυρός από πολύτιμούς λίθους μπροστά στα μάτια μου. Η 
τεράστια αξία του, όπως μαθαίνω, συνυπολογίζεται στα συναλλαγματι-
κά αποθέματα της χώρας. Άφησα το εκπληκτικό αυτό μουσείο-κοσμημα-
τοπωλείο πραγματικά εντυπωσιασμένος. Αποφάσισα, όταν γυρίσω στην 
πατρίδα, να μαζεύω χρωματιστά βότσαλα στις παραλίες του Αιγαίου, 
γιατί, ποτέ δεν ξέρεις, κάποια στιγμή μπορεί να αποκτήσουν και αυτά 
αμύθητη αξία.
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Το Μουσείο των χαλιών ήταν ένα άσπρο κτίριο στην άκρη ενός πάρκου 
που θύμιζε κτίριο εμπορικών εκθέσεων. Ένα καμβάς από άσπρα μπετο-
νένια δοκάρια που ήθελαν να μοιάζουν με νήματα αργαλειού έζωνε το 
κτίριο. Πανέμορφα περσικά χαλιά είναι στερεωμένα στους τοίχους του 
μουσείου. Το παλαιότερο χαλί στον κόσμο (του 4ου αιώνα π.Χ.) βρέθηκε 
στην κοιλάδα του Παζιρίκ στη νότια Σιβηρία στον τάφο ενός σκύθη ευγενή. 
Η τέλεια ύφανση και οι χρωματισμοί του χαλιού αυτού έδειχναν ότι η πα-
ραγωγή χαλιών στην Περσία ήταν σε άνθηση από τα χρόνια του Δαρείου. 

Δυστυχώς η υγρασία και τα έντομα έχουν καταστρέψει τα περισσότερα 
χαλιά της αρχαιότητας. Οι Πέρσες Σαφαβίδες μετά το 1500 μ.Χ. αναβίω-
σαν την αρχέγονη αυτή τέχνη.

Τα περσικά χαλιά σήμερα κατακλύζουν τα μουσεία και τις ιδιωτικές συλ-
λογές στην Ευρώπη και στην Αμερική. Το Μάντες είναι στο μουσείο του 
Λούβρου, το Γκυάθ Ουντ Ντιν στο μουσείο Πετζόλι στο Μιλάνο, το Αρντα-
μπίλ, το ωραιότερο, λένε, χαλί του κόσμου, στο Βικτώρια και Άλφρεντ 
Μουσείο του Λονδίνου, το Μεντάλιον στη συλλογή του Ρότσιλντ. Πολλά  
άλλα περσικά χαλιά ιστορικής αξίας βρίσκονται στη Βενετία, στο Αμβούρ-
γο, στη Νέα Υόρκη, στο Λος Άντζελες, στη Μόσχα, στην Αγία Πετρούπολη. 
Τριάντα τρία εκατομμύρια δολάρια πουλήθηκε ένα περσικό χαλί του 17ου 
αιώνα σε έναν πλειστηριασμό στο Λονδίνο το 2013. 

Στο Μουσείο της Τεχεράνης μού ήταν δύσκολο να ξεχωρίσω τεχνοτροπί-
ες, ιστορικές περιόδους, γεωμετρικά μοτίβα, ασύμμετρους και συμμετρι-
κούς κόμπους, αλλά μπορούσα να διακρίνω την ομορφιά της ανθρώπινης 
καλλιτεχνικής δημιουργίας. Τα περσικά χαλιά είναι λαβύρινθοι ομορφιάς. 
Ένα περσικό χαλί αξίας θέλει χιλιάδες εργατοώρες ταλαντούχων καλλι-
τεχνών και αρκετά χρόνια εργασίας να ολοκληρωθεί,
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Καλλιτεχνικά επιτεύγματα της ανθρωπότητας χαρακτηρίζονται από την 
Ουνέσκο τα περσικά χαλιά και δεν τους αξίζει να εκτίθεται σε ένα ανού-
σιο μοντέρνο κτίριο, τους αξίζει να αναδεικνύονται σε ένα κτίριο εφάμιλλο 
της Αγιάς Σοφιάς,

Οι διεθνείς οργανώσεις και οι φίλοι της τέχνης στον κόσμο μπορούν και 
πρέπει να μαζέψουν χρήματα να χρηματοδοτήσουν ένα νέο μουσείο συλ-
λογής και παρουσίασης των ανά τον κόσμο περσικών χαλιών.

Η συνεργασία όλων για την αναβίωση της ιστορικής βιβλιοθήκης της Αλε-
ξάνδρειας δείχνει τον δρόμο στην παγκόσμια κοινότητα για μία αντί-
στοιχη διεθνή πρωτοβουλία ανάδειξης της αρχέγονης αυτής ανθρώπινης 
τέχνης. Ο χώρος που θα χτιστεί το νέο αυτό μουσείο δεν έχει σημασία. Ας 
είναι στο κέντρο της Τεχεράνης, ας είναι στα βουνά Ελμπούρτζ, ας είναι 
στις χαράδρες του Ζάγκρος, ας είναι στη μέση της ερήμου, αρκεί να είναι 
ένα κτίριο μουσείο που θα έχουν σχεδιάσει τα καλύτερα ταλέντα στον 
κόσμο και θα αναδεικνύει στην αιωνιότητα τα απαράμιλλα αυτά έργα 
τέχνης της ανθρωπότητας, τα περσικά χαλιά.
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Επιτέλους τα δώρα

Μετά από τόσες πολιτιστικές διαδρομές και πριν ο ήλιος δύσει στον ορί-
ζοντα, έφτασα σαν αιθίοπας μαραθωνοδρόμος στο παζάρι να αγοράσω 
επιτέλους κανένα δωράκι.

Μου είχε βάλει η κόρη μου την ιδέα να αγοράσω γυναικεία παπούτσια με 
περσικά τακούνια γιατί πρώτοι οι Πέρσες καθιέρωσαν τις γνωστές μας 
γόβες στιλέτα, για να σφηνώνουν το πόδι τους οι άντρες στους αναβα-
τήρες και να μπορούν να στέκονται όρθιοι πάνω στα άλογα.

Μπήκα λοιπόν στο παζάρι σίγουρος ότι κάπου θα βρω να αγοράσω 
γυναικεία παπούτσια με περσικά αυθεντικά αλογίσια τακούνια για δώρο 
στη γυναίκα και στις δύο κόρες μου.

Το παζάρι ήταν τεράστιο και γρήγορα συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν εύ-
κολο να φτάσω στον δρόμο που πουλάνε παπούτσια. Κοιτώντας το 
ρολόι μου, αποδέχτηκα ότι δεν προλάβαινα, μπήκα σε ένα μεγάλο κατά-
στημα με σουβενίρ και αγόρασα ένα τραπεζομάντιλο με εικαστικά σχέδια 
από ανοιγμένα ρόδια, δύο χειροποίητα ταγάρια και κάτι γυάλινα γαλάζια 
ματάκια για να μην σε πιάνει το κακό μάτι, σαν αυτά που πουλάνε στο 
Μοναστηράκι και τα λένε ροδίτικα. Συνεχάρην τον εαυτό μου για την 
πρωτόγνωρη αποφασιστικότητά μου να κάνω αγορές με τέτοια ταχύτη-
τα.

Έφτασα στο ξενοδοχείο στις οκτώ μετά τη δύση του ήλιου, τέσσερις ώρες 
πριν από τα μεσάνυχτα, όταν και έπρεπε να φύγω για το αεροδρόμιο. 
Όλη μέρα έτρεχα σαν τουρίστας ανιχνευτής, σαν στρατηλάτης κατακτητής 
που θέλει να τα δει όλα στη ζωή και που δεν έχει χρόνο να ξαποστάσει. 

Έτρεχα σαν γέννημα θρέμμα του δυτικού πολιτισμού που του έχουν μάθει 
να αναπτύσσεται χωρίς να ξαποσταίνει, που του έχουν μάθει ότι η υπο-
μονή είναι τροχοπέδη, ο στοχασμός μειονέκτημα, η Ανατολή καθυστέρηση. 
Έτρεχα με τα πόδια, έτρεχα με το ταξί, έτρεχα με το μετρό, έτρεχα για 
να τα δω όλα και να αναφωνήσω υπερήφανα στο τέλος της ημέρας με 
αμερικανική προφορά: Ι have done, Tehran.
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Oι τέσσερις τελευταίες ώρες στην Τεχεράνη

 

Είχα καθίσει στο λόμπι του ξενοδοχείου σε κάτι καναπέδες από πλαστικό 
δέρμα να ξαποστάσω. Είχα αφήσει ο τσιγγούνης το δωμάτιο το πρωί, 
για να μην πληρώσω μια ακόμη ημέρα διαμονής. Πήρα ένα μπουκάλι κόκα 
κόλα και ένα σάντουιτς τυλιγμένο σε ένα λεπτό νάιλον από το μπαρ, τα 
ακούμπησα σε ένα τραπεζάκι με άσπρη φορμάικα και είπα να δω λίγο 
τηλεόραση να μιλάνε άλλοι αντί για μένα για να ξεκουραστώ. Η τηλεόρα-
ση του ξενοδοχείου ήταν μεγάλη, home cinema, στερεωμένη στον τοίχο. Το 
σαλόνι εκείνη την ώρα ήταν άδειο και παρέα είχα μόνο τον θυρωρό και 
κάποιον άλλο υπάλληλο. Είχαν και οι δύο μεγάλα στρογγυλά κεφάλια και 
δεν φαινόταν να ήταν απόγονοι του Κύρου και του Δαρείου. 

Στην τηλεόραση βλέπω έναν αμερικάνο αστυνομικό να κυνηγάει με ένα 
πιστόλι έναν μαύρο. Το αμερικάνικο έργο αστυνομικής βίας ήταν μετα-
γλωττισμένο στα περσικά χωρίς υπότιτλους στα αγγλικά. Τέσσερα λε-
πτά έβλεπα υπομονετικά το έργο και, όταν σε κάποια σκηνή βλέπω τον 
αστυνομικό να πιάνει τον μαύρο και να του λέει με προτεταμένο το πι-
στόλι στα περσικά freeze, δεν άντεξα. Πετάχτηκα όρθιος.

Ευτυχώς είχα προλάβει να φάω το σάντουιτς. Έτρεξα στη ρεσεψιόν και 
ρώτησα αν έχει κανένα σινεμά εκεί κοντά να δω καμιά ιρανική ταινία και 
η απάντηση ήταν αρνητική. Παρήγγειλα ένα ταξί να είμαι σίγουρος ότι θα 
με περιμένει στις δώδεκα ακριβώς μπροστά στο ξενοδοχείο να με πάει 
στο αεροδρόμιο και πήρα το μετρό για το δημοτικό θέατρο μήπως είχε 
εκεί καμιά παράσταση και περάσουν τέσσερις ώρες.
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Ο σταθμός του μετρό στην πλατεία του δημοτικού θεάτρου της Τεχερά-
νης με άφησε άφωνο με την εργονομική πολυτέλειά του. Ανεβαίνοντας τις 
πρώτες σκάλες του σταθμού, βρέθηκα σε μία κυκλική περιμετρική αίθουσα 
με τους τοίχους διακοσμημένους με πίνακες και έργα τέχνης. Ο σταθμός 
αυτός θύμιζε φουαγιέ Όπερας ή Μεγάρου Μουσικής.

Οκτώ κυλιόμενες σκάλες σε απόσταση πενήντα μέτρα η μία από την άλλη 
σε ανέβαζαν από διάφορα σημεία σε ένα πάρκο. Ανέβηκα και βρέθηκα στο 
γκαζόν με λίγα δένδρα τριγύρω. Στο βάθος το φωταγωγημένο δημοτικό 
θέατρο θύμιζε αναβαθμισμένο μέγαρο Μαξίμου.

Μπροστά στο θέατρο ήταν μαζεμένος κόσμος και παρακολουθούσε κάτι 
κλόουν να κάνουν ταχυδακτυλουργικά. Πέρασα στην είσοδο του θεάτρου 
καθυστερημένος, η παράσταση είχε αρχίσει και οι τελευταίοι υποψήφιοι 
θεατές μάταια παρακαλούσαν να τους αφήσουν να περάσουν στην αί-
θουσα. Πλησίασα τον ελεγκτή εισιτηρίων και τον ρώτησα αν απλά μπορώ 
να περάσω μέσα να πάω στο καφέ του θεάτρου. Με άφησε και οι άλλοι 
κοιτούσαν με απορία, θεωρώντας ότι είμαι κάποιος παράγοντας. 

Κατέβηκα λίγες σκάλες στον χώρο του καφέ του θεάτρου. Ο χώρος ήταν 
γεμάτος με πίνακες ζωγραφικής και κάδρα με κεντημένα αριστουργήματα. 
Το παρασκευαστήριο ήταν ανοικτό στον χώρο και πάνω από τα μηχανή-
ματα παραγωγής καφέ και πορτοκαλάδας κρέμονταν πίνακες ζωγραφι-
κής μεγάλης αξίας. Ένα τέτοιο όμορφο καφενείο θα ζήλευαν στο Λούβρο, 
στο Βρετανικό μουσείο, ακόμη και στην όπερα του Σίδνεϋ. 

Δύο κοπελίτσες, αντί για μία, με μαντίλες ήρθαν μαζί να μου πάρουν πα-
ραγγελία για ένα ρόφημα χωρίς αλκοόλ. Έφεραν το τσάι και στο πιατάκι 
δίπλα στο φλιτζάνι ήταν ακουμπισμένο ένα μικρό κίτρινο γλειφιτζούρι. 

Ήταν κίτρινη ζάχαρη με άρωμα σαφράν. Ζήτησα κανονική ζάχαρη και μου 
φέρανε σε ένα κλειστό μπολ μερικούς μικρούς κύβους ζάχαρη. Ζήτησα ένα 
κουταλάκι και με κοιτάξανε περίεργα. Στο Ιράν δεν ανακατεύουν τη ζάχαρη 
στο φλιτζάνι αλλά βάζουν τους μικρούς κύβους στο στόμα και τους αφή-
νουν να τους λιώνει καθώς περνάει το καυτό τσάι. Άφησα το αναψυκτήριο 
αυτό ρίχνοντας κλεφτές ματιές στις διάφορες αίθουσες του θεάτρου και 
συνέχισα με τα πόδια για ένα εκεί κοντά σπίτι των καλλιτεχνών που περι-
έγραφε με καλά λόγια ο τουριστικός μου οδηγός.

Το σπίτι των καλλιτεχνών Artist House ήταν ένα διώροφο δημόσιο κτίριο, 
και αυτό μέσα σε ένα πάρκο. Είχε δώδεκα μεγάλους χώρους στους δύο 
ορόφους που λειτουργούσαν ως ανεξάρτητες γκαλερί και κάθε καλλιτέχνης 
είχε το δικαίωμα να παρουσιάζει αυτόνομα τα προσωπικά του έργα. 

Στον όροφο είχε μία αίθουσα συνεδριάσεων και τρεις μαυροφορεμένες νεα-
ρές κοπέλες μπροστά σε μια σειρά κομπιούτερ έδειχναν να οργανώνουν και  
διαχειρίζονται τις επιμέρους εκθέσεις. Τα αντικείμενα των εκθέσεων ήταν 
ζωγραφική, φωτογραφία, γλυπτική καθώς και μοντέρνες μορφές τέχνης. 

Στο ισόγειο είχε ένα μαγαζί με σουβενίρ και καλλιτεχνικά αντικείμενα προς 
πώληση και ακριβώς απέναντι μια μεγάλη αίθουσα βιβλιοπωλείο γεμά-
τη βιβλία τέχνης. Χάρηκα πολύ για το πολιτιστική προσφορά του χώρου 
στην πόλη που θύμιζε μικρό σύγχρονο συμμετοχικό εκθεσιακό χώρο τέχνης, 
ανοιχτό χωρίς είσοδο για όλο τον κόσμο μέχρι αργά τις νυχτερινές ώρες.

Ξαφνικά, βλέποντας στο εξώφυλλο ενός βιβλίου για την Τεχεράνη τον πύρ-
γο Αζατνί, μου ήρθε στο μυαλό ότι είχα ξεχάσει να επισκεφτώ τον ομώνυμο 
πύργο και την πλατεία των διαδηλώσεων, που φιγουράρει σε όλες τις του-
ριστικές μπροσούρες της Τεχεράνης. Ντροπή μου. Κοίταξα το ρολόι μου: η 
ώρα ήταν δέκα και τέταρτο.
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Η πλατεία των διαδηλώσεων Αζαντί. Azadi Square

Έτρεξα στο θαυματουργό μετρό και, αλλάζοντας από την κίτρινη στην 
μπλε γραμμή, σε είκοσι πέντε λεπτά κατέβηκα στον σταθμό Αζαντί. Οι μι-
κροπωλητές γύρω από το μετρό ήταν ακόμα εκεί. Πλησίασα το φωτισμένο 
τεράστιο μνημείο πύργο και προσπάθησα να φανταστώ τι θα έβλεπε τα 
χρόνια που πέρασαν ο πύργος αυτός από εκεί ψηλά.

Θα έβλεπε εκείνη την ημέρα του 1979 πέντε εκατομμύρια λαού στη μεγαλύ-
τερη διαδήλωση που γνώρισε ο κόσμος να ζητάνε την εκθρόνιση του Σάχη 
της Περσίας Ρεζά Παχλαβί. Τριάντα χρόνια αργότερα, το 2009 θα έβλε-
πε μετά τις εκλογές τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις αντιπαράθεσης μεταξύ 
των ρεφορμιστών του Καταμί και των σκληρών οπαδών της ισλαμικής 
επανάστασης. 

Πεδίο πολιτικών διαδηλώσεων η πλατεία του πύργου Αζαντί, έρχεται να 
επιβεβαιώσει τη φήμη της Τεχεράνης ως την πρωτεύουσα των διαδηλώ-
σεων στον κόσμο όλο.

Ο πύργος Αζαντί είχε κατασκευαστεί από τον Σάχη το 1971 για τους εορ-
τασμούς των 2500 χρόνων από τη γέννηση της περσικής αυτοκρατορίας 
των Αχαιμενιδών του Δαρείου. Η ισλαμική επανάσταση δεν ανατίναξε 
το μνημείο άλλα το οικειοποιήθηκε. Είναι ένα εντυπωσιακό ωραίο μνημείο 
που έχει καθιερωθεί ως σήμα κατατεθέν της Τεχεράνης όπως ο Πύργος 
του Άιφελ στο Παρίσι. Το μνημείο έχει σχήμα αντεστραμμένο κεφαλαίο 
ύψιλον. Το άνοιγμα στη βάση του παραπέμπει σε μεγαλειώδες μοντέρνο 
Ιβάν. Το ύψος του είναι σαράντα πέντε μέτρα.
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Χιλιάδες άσπρα μάρμαρα από την περιοχή του Ισφαχάν χρησιμοποιήθη-
καν για να επενδυθεί το μνημείο στα λευκά. Το όνομα του πύργου όταν 
χτίστηκε ήταν Sahyad (Μνημείο του Σάχη). Αμέσως μετά την ισλαμική επα-
νάσταση μετονομάστηκε σε Azadi Tower (Πύργος της ελευθερίας). 

Είναι απίστευτο πόσο γρήγορα αλλάζουν τα ονόματα ιστορικών μνημείων 
και τόπων ανάλογα με τις βουλές των ιδιοκτητών της εκάστοτε εξουσίας. 
Πώς η Αγία Πετρούπολη έγινε Λένινγκραντ, η πλατεία των τσάρων Κόκκι-
νη πλατεία, το παλάτι του Όθωνα Βουλή των Ελλήνων, το Σαχ τζαμί στο 
Ισφαχάν Ιμάμ τζαμί.

Λεξικό μπορείς να γράψεις από ιστορικά κτίρια, πόλεις, χώρες, μνημεία, 
πλατείες και δρόμους που έχουν αλλάξει όνομα στην πορεία της αν-
θρώπινης Ιστορίας. Μόνο οι δημιουργοί των έργων αυτών, οι χιλιάδες 
εργάτες, οι χιλιάδες τεχνίτες, οι χιλιάδες καλλιτέχνες δεν έχουν κανένα 
μνημείο στο όνομά τους. Ούτε ένα μνημείο για τον άγνωστο εργάτη, για 
τον άγνωστο τεχνίτη, για τον άγνωστο καλλιτέχνη συνάντησα στα ταξί-
δια μου. Μόνο μνημεία για τον άγνωστο στρατιώτη εκεί που καταθέτουν 
στεφάνια οι ανά τον κόσμο επίσημοι επισκέπτες χωρών συναντούσα.

Κάθισα σε ένα τραπεζάκι να φάω δίπλα στους μικροπωλητές και συνει-
δητοποίησα ότι ήταν η πρώτη φορά που έτρωγα πραγματικά την ημέ-
ρα εκείνη. Γύρισα στο ξενοδοχείο με το θαυματουργό μετρό στις δώδεκα 
ακριβώς, στην ώρα μου, την τελευταία στιγμή. Το ταξί για το αεροδρόμιο 
περίμενε στην είσοδο. Η τηλεόραση κρεμόταν σιωπηλή στον τοίχο, οι πυ-
ροβολισμοί από την αμερικάνικη ταινία δεν ακούγονταν πια. 

Οι τελευταίες τέσσερις ώρες στην Τεχεράνη είχαν περάσει πάλι τρέχο-
ντας. Έβαλα τη βαλίτσα μου στο ταξί για το αεροδρόμιο με μία αίσθηση 
πρώιμης νοσταλγίας. Αποχαιρετούσα την Τεχεράνη την ίδια σχεδόν μέρα 
που τη γνώρισα.



Η εναέρια ιστορική ξενάγηση της Περσίας
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Είχα μια περίεργη αίσθηση. Ένιωθα σαν να είχα κάνει ένα ταξίδι που δεν 
είχε τελειώσει. Αποχαιρετούσα την Περσία χωρίς να έχω δει τους τόπους 
από όπου ξεκινούσαν οι υπήκοοι του Δαρείου να φέρουν τα δώρα στο 
παλάτι του μεγάλου βασιλιά, χωρίς να έχω δει τα μέρη έξω από τα σύ-
νορα του σημερινού Ιράν από που ξεκινούσαν ο ένας μετά τον άλλο οι 
έφιπποι κατακτητές που χάραξαν την ιστορία της χώρας, χωρίς να έχω 
ακολουθήσει την πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι τον Ινδό ποταμό. 

Αποφάσισα να αναβάλω το ταξίδι της επιστροφής. Ήθελα τουλάχιστον 
πριν φύγω να έχω μια φευγαλέα εικόνα της ευρύτερης περιοχής όπου 
άνθισε ο περσικός πολιτισμός. Επικοινώνησα αμέσως με τον Ρουστάν, τον 
ήρωα στα ποιήματα του Φερντουσί, και τον ρώτησα αν είναι δυνατόν να 
βρεθεί ένα μαγικό χαλί να κάνω μια σύντομη εναέρια ξενάγηση της χώρας 
του.

Ο Ρουστάν μού είπε ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο σε αυτό τον κόσμο αν 
το θέλει κάποιος πραγματικά και μου υποσχέθηκε ότι θα μιλήσει με το 
μαγικό λυχνάρι να δει τι μπορεί να κάνει. Περίμενα όλη τη νύχτα στο αε-
ροδρόμιο πίνοντας τον ένα καφέ μετά τον άλλο.

Το πρωί, την ώρα που ανέτειλε ο ήλιος, ένα μαγικό χαλί ήρθε και στάθηκε 
δίπλα μου. Τρελάθηκα από τη χαρά μου, κρέμασα τη φωτογραφική μηχανή 
στον λαιμό μου, και σε λίγα λεπτά, καθισμένος σε ένα περσικό πολύχρω-
μο χαλί, βρέθηκα εκεί ψηλά πάνω από την Τεχεράνη.
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Ο καιρός ήταν καλός, τα σύννεφα τα είχαν διώξει οι άγγελοι, οι θεοί δεν 
μπορούσαν να κρυφτούν στον ουρανό. Η οροσειρά του Ελμπούρτζ ήταν 
κάτασπρη, χιονισμένη, υπερήφανη. Στο βάθος φαινόταν η Κασπία. Η θέα 
ήταν συναρπαστική. Έβλεπα τον κόσμο, έβλεπα την Ιστορία από ψηλά.

Ο Δημιουργός Θεός

Ξαφνικά ανάμεσα στα χιόνια στην ψηλότερη κορυφή της ιερής οροσει-
ράς Ελμπούρτζ, το Νταμαβάντ, διακρίνω μια φωτιά να καίει. Πλησιάζω 
και βλέπω τον πέρση Ζωροάστρη θεό δημιουργό Αχούρα Μάζντα. Ήταν 
μόνος μέσα στο κρύο χωρίς άλλους έντεκα θεούς παρέα μπροστά στην 
ιερή φλόγα. Απέναντι του ο Αχριμάν, το πνεύμα του κακού, ο θεός του 
ψεύδους, παρέπαιε και προσπαθούσε να κρατηθεί στη ζωή. Ο Προμηθέας 
αλυσοδεμένος με τα όρνια να τον κατασπαράζουν στο απέναντι σιδερέ-
νιο βουνό, τον Καύκασο, μάταια προσπαθούσε να του κάνει με τα μάτια 
νοήματα να μην παίζει με τη φωτιά.

Οι Ασσασίνοι στα Ελμπούρτζ

Λίγο πιο κάτω σε ένα πλάτωμα των βουνών ανάμεσα σε πράσινα με-
γάλα δένδρα και χωμάτινες χαράδρες βλέπω μια σειρά από οχυρά. Όλα 
δείχνανε ότι ήταν το Αλαμούτ (αετοφωλιά), το κρησφύγετο οχυρό των 
Ασσασίνων, των πιο διάσημων τρομοκρατών δολοφόνων στην Ιστορία. Ο 
αρχηγός τους, ο αμείλικτος Χασάν Ιμπν Σαμπάχ, φανατικός Σιΐτης Ισμα-
ϊλίτης έδινε εντολές για συμβόλαια θανάτου πολιτικών και θρησκευτικών 
εχθρών. Αμέτρητους πρίγκιπες, βεζίρηδες και αξιωματούχους δολοφονού-
σαν οι πιστοί μαχητές του Χασάν, οι πρόγονοι των σημερινών τρομοκρα-
τών βομβιστών αυτοκτονίας. Εκτελούσαν τις εντολές του υπό την επήρεια 
χασίς, χωρίς να κρύβονται, χωρίς να φοβούνται τον θάνατο, μαγεμένοι 

όπως λένε από οργανωμένα με ωραίες γυναίκες παραδείσια γλέντια και 
σίγουροι ότι, αν πεθάνουν για ιερό σκοπό, θα βρεθούν ξανά στον άλλο 
κόσμο με τα μαγευτικά αυτά ουρί του Παραδείσου.

Στους πρόποδες του βουνού διέκρινα χιλιάδες καβαλάρηδες να ανεβαί-
νουν την πλαγία χωρίς το Κοράνι να φαίνεται στη σέλα του αλόγου τους. 
Ήταν Μογγόλοι του Τζένγκις Χαν, έφιπποι δολοφόνοι που έρχονταν και 
αυτοί με τη σειρά τους να κατασφάξουν τους Ασσασίνους και να γκρεμί-
σουν τα οχυρά τους.

Συνάντηση με τις Αμαζόνες

Στις βορειοανατολικές πλαγιές των Ελμπούρτζ απέναντι από την Κασπία 
βλέπω αμαζόνες να τρέχουν πάνω στα άλογα. Τις κατάλαβα γιατί στις 
στολές που φορούσαν είχαν το δεξί στήθος ακάλυπτο για να αποπροσα-
νατολίζουν τους εχθρούς. Έτρεχαν σαν να ζητούσαν να τιμωρήσουν τους 
Αθηναίους και τον Θησέα που νίκησαν τις αμαζόνες στην Ευρώπη και τον 
Ηρακλή που έκλεψε τη ζώνη της Ιππολύτης.

Είχα ακούσει ότι η βασίλισσα των αμαζόνων στην περιοχή αυτή, την 
Υκρανία της Περσίας, έψαχνε τον Αλέξανδρο να κάνει μαζί του μία κόρη 
να τη διαδεχθεί. Ήθελε με το σπέρμα του Αλέξανδρου να γεννήσει μια 
superwoman που θα πάρει από τους αρσενικούς αιώνια εκδίκηση.



Κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου Περσική Αυτοκρατορία
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Στα αχνάρια του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Ήμουνα μόνος χωρίς πυξίδα στους ουρανούς πάνω σε ένα περσικό χαλί. 
Σύνορα μεταξύ χωρών δεν έβλεπα πουθενά, μόνο βουνά, λίμνες και θά-
λασσες φαίνονταν στον ορίζοντα. Οι ουρανοί ήταν ελεύθεροι.

Μακριά μπροστά μου έβλεπα κάτι μεγάλα βουνά. Ήταν οι οροσειρές του 
Ινδοκαυκάσου. Κατάλαβα ότι βρισκόμασταν πάνω από τη Βακτρία και τη 
Σογδιανή και άρχισα να ψάχνω με αγωνία μήπως βρω τον Μέγα Αλέξαν-
δρο και τη Ρωξάνη. Έβλεπα παντού μακεδόνες στρατιώτες να κυνηγούν 
να τιμωρήσουν παραδειγματικά τον δολοφόνο του Δαρείου Βήσσο, για 
να μην τον πάρουν για παράδειγμα και άλλοι φιλόδοξοι και αρχίζουν να 
αμφισβητούν τους αρχηγούς τους. Τελικά, κοντά σε έναν παραπόταμο 
του Ώξου βλέπω Μακεδόνες να περνάνε το ποτάμι σε φουσκωτές βάρκες 
από δέρματα ζώων γεμισμένα με άχυρα. Λίγο πιο πέρα ο Μέγας Αλέξαν-
δρος έκανε γυμνός μπάνιο στο ποτάμι. Είχε αρχαιοελληνικό σώμα, σαν 
αυτά που βλέπεις στα αγάλματα. 

Εκεί κοντά επίλεκτοι στρατιώτες του μακεδονικού στρατού, αναρριχητές 
με ορειβατικά καρφιά και σκοινιά ανεβαίνανε κατακόρυφους βράχους και 
πολιορκούσαν ένα οχυρό. Ο Οξυάρτης, ο ηγεμόνας του οχυρού της Σο-
γδιανής Πέτρας, μόλις είδε τους Μακεδόνες να ανεβαίνουν τα βράχια και  
να περικυκλώνουν το οχυρό του, παραδόθηκε.

Ο Μέγας Αλέξανδρος, όταν μπήκε στο οχυρό-παλάτι και είδε τη Ρωξάνη, 
την εικοσάχρονη κόρη του Οξυάρτη, έχασε τον νου του. Ένα ερωτικό βέ-
λος τού διαπέρασε τα σωθικά. Σαν να είχε από τότε ακούσει το σλόγκαν 
make love not war, άφησε τα σπαθιά κάτω και κλείστηκε λένε για μέρες 
στην κρεβατοκάμαρα της Ρωξάνης. Όταν βγήκε από εκεί, ζήτησε αποφα-
σισμένος το χέρι της από τον γαλαζοαίματο ασιάτη πεθερό. 

Σαμαρκάνδη (Μαρακάνδα), το στέκι του Ταμερλάνου

Καθισμένος αναπαυτικά στο μαγικό χαλί, πετούσα τώρα προς μία πόλη 
με ψηλούς μιναρέδες. Ήταν η Σαμαρκάνδη στο σημερινό Ουζμπεκιστάν. 
Έβλεπα πολύ κόσμο να πηγαινοέρχεται στην πόλη που οι Έλληνες της 
περιοχής αποκαλούσαν Μαρακάνδα. Με χαμηλές πτήσεις έψαχνα μή-
πως βρω πεταμένο στον δρόμο κανένα συλλεκτικό νόμισμα με ελληνική 
περικεφαλαία της αρχαιοελληνικής πολιτείας της Βακτρίας. Ο Μέγας Αλέ-
ξανδρος, που είχε κατασκηνώσει για δεκαοκτώ ολόκληρους μήνες στην 
Σαμαρκάνδη για να οργανώσει την εκστρατεία του προς την Ινδία, δεν 
φαινόταν πουθενά στον ορίζοντα.

Μόνο τον Ταμερλάνο, αυτόν τον σχιστομάτη Μογγόλο που θεωρούσε 
τον εαυτό του διάδοχο του Τζένγκις Χαν, έβλεπα να παίζει κάποιας μορ-
φής σκάκι με άραβες διανοούμενους ανάμεσα σε εκπληκτικής ομορφιάς 
τζαμιά καθώς ετοίμαζε τα στρατεύματα του να καταλάβουν την Περσία. 
Πολυπράγμων προσωπικότητα ο Ταμερλάνος: στρατηλάτης, δολοφόνος, 
σκακιστής και θαυμαστής έργων τέχνης, όλα σε ένα. Δεκαεπτά εκατομμύ-
ρια ανθρώπους υπολογίζουν οι ιστορικοί ότι έσφαξαν οι Μογγόλοι του 
Ταμερλάνου στο πέρασμά τους από τη Μέση Ανατολή.

Μασχάντ, ο όγδοος ιμάμης των Σιΐτών

Ακολουθώντας ένα ελαφρύ νοτιοανατολικό αεράκι, έφτασα πάνω από 
το Μασχάντ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ιράν. Έβλεπα μεγαλοπρεπή 
τζαμιά με χρυσούς τρούλους, χρυσούς μιναρέδες και ανάμεσά τους μια 
από τις μεγαλύτερες μετά από τη Μέκκα πλατείες προσευχής στον μου-
σουλμανικό κόσμο.
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Στο κέντρο της πλατείας ήταν το μαυσωλείο μνημείο του μάρτυρα Ιμάμ 
Ρεζά, του όγδοου από τους δώδεκα ιμάμηδες των Σιϊτών, που είχε, όπως 
λένε, αδιαμφησβήτητα πιστοποιητικά DNA συγγένειας με τον προφήτη 
Μωάμεθ. 

Αναρωτιόμουνα μήπως ο όγδοος αυτός ιμάμης είχε προσωπικές σχέσεις 
με τον πατέρα των Σιϊτών, τον Αλή, τον σύζυγο της αγαπημένης κόρης 
του Μωάμεθ Φατιμά που είχαν άνανδρα δολοφονήσει με μολυσμένο σπα-
θί οι πρόγονοι των Σουνιτών Ουμαγιάδες;

Ήθελα να μάθω αν ο Ιμάμ Ρεζά είχε σταθεί στο πλευρό του Χουσεΐν, του 
εγγονού του Μωάμεθ, του δεύτερου μεγάλου μάρτυρα των Σιϊτών, που 
κατέσφαξε ο Μουαβίγια στην Καρμπάλα του Ιράκ, αλλά μου φαίνεται ότι 
έχω αρχίσει να το παρακάνω με τις ιστορικές αναζητήσεις σε αυτό το 
ταξιδιωτικό βιβλίο.

Λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη το μαγικό χαλί με έφερε μόνο του στο 
μαυσωλείο του ποιητή Φερντοσί, του πνευματικού πατέρα του Ιράν. Ένα 
ποίημα εξήντα χιλιάδων στίχων, το Σαχναμέ (βιβλίο των βασιλέων), ήταν 
το επικό έργο ζωής του ποιητή. 

Ο Φερντοσί, ο Όμηρος της Περσίας, περιέγραφε αλληγορικά την ιστορία 
της χώρας του εν μέσω αραβικής κατοχής, δημιουργώντας αλληγορικούς 
παραμυθένιους εθνικούς ήρωες και προετοιμάζοντας τους Πέρσες για 
αγώνες ανεξαρτησίας από τον αραβικό ζυγό. 

Χεράτ, στα λημέρια των Ταλιμπάν

Συνέχισα την πορεία προς τον νότο. Αριστερά ήταν μια χώρα γεμάτη πα-
παρούνες, που απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο. Σε μια όμορφη κοιλάδα 
του ποταμού Χαρέι είδα μια πόλη, τη Χεράτ. Η Φλωρεντία της Ανατολής 
λέγανε για την Χεράτ τα παλιά εκείνα χρόνια οι ποιητές.

Χαμένη πατρίδα της Περσίας η Χεράτ. Εκπρόσωποι της πόλης ξεκινούσαν 
με δώρα από εδώ για να προσκυνήσουν τον Δαρείο στην Περσέπολη. Ο 
Μέγας Αλέξανδρος ήρθε να ανακαινίσει την πόλη. Ο Ταμερλάνος έκανε τη 
Χεράτ πρωτεύουσά του και κέντρο ισλαμικών τεχνών. Η πόλη ενσωμα-
τώθηκε στο Αφγανιστάν μετά τις πολεμικές νίκες των Άγγλων στην πε-
ριοχή, στη συνέχεια ακολούθησαν οι Σοβιετικοί, μετά ήρθαν οι Αμερικανοί. 

Έβλεπα στα βουνά παντού στρατιώτες της πολυεθνικής δύναμης να συ-
γκρούονται με κάτι ντόπιους με τουρμπάνια και γενειάδες, τους περιβό-
ητούς Ταλιμπάν. Αυτοί οι άτιμοι, που πριν από δέκα χρόνια τόλμησαν να 
φιλοξενήσουν τον Μπιν Λάντεν, είναι επικίνδυνοι. Φανατικοί οπαδοί του 
Μωάμεθ οι Ταλιμπάν, αν τους δώσεις εκρηκτικά, είναι οι ανόητοι αποφα-
σισμένοι να τα καταναλώσουν για να τινάξουν στον αέρα κανένα πελώ-
ριο άγαλμα του Βούδα που βρέθηκε στην περιοχή τους.

Ο Αλέξανδρος στον Ινδό ποταμό

Το μαγικό χαλί συνέχισε να πετάει νότια προς το σημερινό Πακιστάν. 
Κάτω στην πεδιάδα έβλεπα κάτι δίμετρους ομορφάντρες με τουρμπάνια 
να καλλιεργούν τη γη. Από ποιο χαρέμι και με ποιο σπόρο ξεφύτρωσαν 
οι Βαλούχοι, αυτή η λεβεντόκορμη ράτσα, αναρωτήθηκα. Πώς δεν αναμεί-
χθηκαν με άλλους μετρίου αναστήματος λαούς στην περιοχή;
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Αγώνες ανεξαρτησίας έχουν κάνει οι Βαλούχοι, που είναι διασκορπισμένοι 
σε τρεις χώρες, στο Ιράν, στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν. Αν ποτέ 
γίνει το Βαλουχιστάν ανεξάρτητο κράτος, θα είναι η πρώτη χώρα στον 
κόσμο που, για να έχεις δικαίωμα ψήφου, θα πρέπει να έχεις ύψος πάνω 
από 1.90 μ.

Με το περσικό χαλί μου έφτασα μέχρι τον Ινδό ποταμό και έψαχνα πάλι 
τον Μέγα Αλέξανδρο. Ήθελα να τον δω μια φορά στη ζωή μου καβάλα σε 
ελέφαντα και όχι σε άλογο.

Έβλεπα τον Ινδό ποταμό να χωρίζει το Πακιστάν από την Ινδία και τους 
πέντε αδελφούς ποταμούς του να κυλάνε από τα Ιμαλάια προς την Αρα-
βική θάλασσα.

Έψαχνα να τον βρω τον Μακεδόνα βασιλιά σε μια από τις παραποτάμιες 
πολιτείες, τις αυριανές Αλεξάνδρειες που έχτιζε στην περιοχή. Σταμάτησα 
στη Βουκεφάλα Αλεξάνδρεια, την πόλη που δημιούργησε για να τιμήσει το 
αγαπημένο του άλογο.

Είχα την ελπίδα να τον βρω εκεί στα περίχωρα της πόλης, στις όχθες κά-
ποιου παραπόταμου να πηγαίνει πάνω σε έναν ελέφαντα απογευματινή 
βόλτα με τη Ρωξάνη να ξεσκάσει από τις σκοτούρες του πολέμου

Η περίφημη μάχη των ελεφάντων στον Υδάσπη ποταμό είχε τελειώσει, 
αλλά οι ελέφαντες του Πώρου ήταν παντού. Τελικά, βρήκα τον Αλέξανδρο 
να κάθεται με τον Πώρο σε ένα τραπεζάκι στερεωμένο πάνω σε έναν 
ελέφαντα και να διαπραγματεύονται το μέλλον της χώρας του Πώρου.

Η διαπραγμάτευση αυτή είχε αίσιο τέλος. Ήταν η πρώτη εφαρμογή 
franchising ολόκληρης χώρας στον κόσμο.

Τα στενά του Ορμούζ. Επιτέλους θάλασσα.

Με το χαλί πετούσαμε τώρα παράλληλα στην ακτογραμμή. Επιτέλους θά-
λασσα, επιτέλους λίγο γαλάζιο. Έβλεπα ελληνικές τριήρεις με τον Νέαρχο, 
αρχηγό του στόλου, να επιστρέφουν στην Περσία με μια συνοδεία από 
φάλαινες. Λίγο πιο πάνω η γη είχε σχηματίσει το τέλειο σχήμα της μύτης 
ενός ρινόκερου. Πλησιάζαμε τα Στενά του Ορμούζ.

Αμερικανικά αεροπλανοφόρα είχαν στρατοπεδεύσει στην άκρη του Περ-
σικού κόλπου έτοιμα να υπερασπισθούν τα αμερικανικά πετρελαϊκά εδά-
φη. Τα δελφίνια είχαν περικυκλώσει τα αεροπλανοφόρα, περιμένοντας 
οι χορτασμένοι ναύτες να πετάξουν στη θάλασσα κανένα χάμπουργκερ 
που περίσσευε. 

Εκεί στα στενά του Περσικού κόλπου έβλεπα κάτι μικρά βαρκάκια, μάλλον 
περσικές τορπιλάκατοι των φρουρών της επανάστασης, να κυκλοφορούν 
απειλητικά γύρω από τα αεροπλανοφόρα. Είχαν φαίνεται οι Πέρσες ναύ-
τες διαβάσει εβραϊκές ιστορίες για τον Δαβίδ και τον Γολιάθ.

Στην απέναντι ακτή έβλεπα φωτιές από διυλιστήρια πετρελαίων. Ήταν η 
Σαουδική Αραβία, τα Εμιράτα, το Ομάν, η Υεμένη. Όλη η αραβική χερσόνη-
σος έμοιαζε σαν ταψί έτοιμο να το βάλεις στον φούρνο.

Ακόμα πιο πέρα έβλεπα να ξεπροβάλει η Ερυθρά θάλασσα και η μεγάλη 
ήπειρος, η Αφρική. Αφήσαμε τις ακτές και ανεβήκαμε βόρεια προς το Σι-
ράζ και την Περσέπολη. Με το μαγικό χαλί είχαμε γίνει φίλοι, αν ήθελα να 
στρίψει, τράβαγα τα κρόσια στην αντίστοιχη άκρη μπροστά, αν ήθελα να 
πετάει πιο χαμηλά, έκανα επικύψεις σαν να προσκυνάω τον Αλλάχ, αν 
ήθελα να πετάει πιο ψηλά, σήκωνα τα χέρια, αν ήθελα να τρέχει πιο γρή-
γορα, χτυπούσα τα πόδια, αν ήθελα να σταματήσει, ξάπλωνα ανάσκελα.
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 Ήθελα να δω στη φωτογραφία αυτή αν ο Αλέξανδρος φορούσε στον γάμο 
αυτόν τη βέρα του από τον γάμο με τη Ρωξάνη. Μόλις πλησίαζα στη φωτο-
γραφική επιτυχία, πάντα πετάγονταν ο Ηφαιστίωνας ανάμεσα στη νύφη 
και τον γαμπρό και μου χάλαγε τα σχέδια.

Βαβυλώνα, η πρωτεύουσα της ανθρωπότητας

Σε μικρή απόσταση από τα Σούσα ήταν η Βαβυλώνα. Ένας θρύλος ήταν 
από τα παιδικά μου χρόνια η Βαβυλώνα. Προσπαθούσα πάντα να φαντα-
στώ τους κρεμαστούς της κήπους, ένα από τα επτά θαύματα του κόσμου. 
Πώς κρέμονταν αλήθεια τα φυτά στη Βαβυλώνα; Πάνω σε ξύλινες κυπα-
ρισσένιες πέργολες που κάνανε σκιές στους δρόμους της πόλης; Πάνω σε 
σχοινιά από ταράτσα σε ταράτσα των σπιτιών; Μήπως από έπαλξη σε 
έπαλξη ανάμεσα στους τριακόσιους εξήντα πύργους της οχύρωσης; 

Τι φυτά είχε επιλέξει και παραγγείλει η βασίλισσα Αμυίτις μετά την από-
φαση του άνδρα της του Ναβουχοδονόσορα να της δωρίσει αντί για κα-
νένα τριαντάφυλλο ολόκληρους κρεμαστούς κήπους στην επέτειο των γά-
μων τους;

Ήθελε φαίνεται ο ερωτευμένος μεγάλος αυτοκράτορας να ασχολείται με 
τα λουλούδια και τους κρεμαστούς κήπους η γυναίκα του μην τυχόν και 
αισθανθεί νοσταλγία για τη Μηδεία, την πράσινη πατρίδα της, και τον 
εγκαταλείψει μόνο του στην άνυδρη Μέση Ανατολή;

Τι φυτά όμως ευδοκιμούσαν στους κρεμαστούς κήπους της Βαβυλώνας; 
Ήταν αμπέλια κρεβατίνες με μαύρα κρασοστάφυλλα από τη Μηδεία, ήταν 
γιασεμιά από τη Χίο, αγιοκλήματα από τη Σμύρνη, φίκοι από τον Λίβανο, 
βουκαμβίλιες μοβ από το Ισφαχάν, δάφνες τιμημένες από την Ελλάδα;

Σούσα. Ο μεγάλος γάμος.

Σε λίγο σταματήσαμε πάνω από τα Σούσα. Συνωστισμός από την αρ-
χαιότητα στα Σούσα. Ελαμίτες τράγοι από τα βουνά Ζάγκρος έτρεχαν 
στην πόλη στο ετήσιο φεστιβάλ από το 4000 π.Χ. Η βασίλισσα Εσθήρ και 
ο προφήτης Δανιήλ κατά τις εβραϊκές γραφές (Κετουβίμ) είχαν σπίτι στα 
Σούσα.

Αφερέγγυοι Ακκάδες και διανοούμενοι Σουμέριοι περνοδιαβαίνανε απρό-
σκλητοι για χρόνια στην πρωτεύουσα των ορεινών Ελαμιτών. Βαβυλώνιοι 
και Ασσύριοι με συναισθήματα μεταξύ έρωτα και μίσους έρχονταν και 
έφευγαν με τα όπλα από την πόλη. 

Όλα αυτά μέχρι να επιτεθεί ο Κύρος από την Περσία και κάνει τα Σούσα 
πρωτεύουσα δικιά του. Μέλι είχε αυτή η πόλη κοντά στα νερά του Τίγρη 
ποταμού και τραβούσε τον έναν μετά τον άλλο όλους τους κατακτητές. 
Εδώ ήρθε και ο Μέγας Αλέξανδρος και άφησε τη γυναίκα και τις κόρες του 
Δαρείου για να μην τις κουβαλάει μαζί του στις εκστρατείες. 

Οι Ρωμαίοι πέρασαν και αυτοί από τα Σούσα και είχαν καλά λόγια για 
την πόλη αλλά δεν έμειναν για πολύ. Μόνο οι Άραβες κατακτητές, χωρίς 
ελληνορωμαϊκή παιδεία, κατέστρεψαν την ωραία πόλη. Ήρθαν και οι πο-
λεμοχαρείς Μογγόλοι και την ισοπέδωσαν τελείως.

Διάσημη ιστορική πόλη τα Σούσα αλλά δεν θα έμενε για πάντα στην 
ιστορία αν δεν γινόταν εκεί ο μεγάλος γάμος δέκα χιλιάδων γαμπρών 
Μακεδόνων με δέκα χιλιάδες όμορφες περσίδες νύφες.

Προσπαθούσα να εντοπίσω τον Μέγα Αλέξανδρο στον γάμο αυτό για να 
τον φωτογραφίσω με τη νέα νύφη του, τη Στάτειρα, την όμορφη, λέγανε 
όλοι, κόρη του Δαρείου.
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Πολυεθνική πόλη τα αρχαιά χρόνια, σαν το Λονδίνο σήμερα, η Βαβυλώ-
να, χωρίς όμως τα αγγλικά για κοινή γλώσσα συνεννόησης. Διανοούμε-
νοι Σουμέριοι, ψηλομύτες Ακκάδες, βουνίσιοι Ελαμίτες, πονηροί Χετταίοι 
και Κασσίτες, παραδόπιστοι Αραμαίοι, σφετεριστές Χαλδαίοι, κομπλεξικοί 
Ασσύριοι από τη Νινευή, που δεν μπορούσαν να χωνέψουν ότι η πόλη 
τους παρά την μεγάλη κεραμική της βιβλιοθήκη δεν ήταν πρωτεύουσα της 
περιοχής. 

Άντε να συνεννοηθείς με όλους αυτούς, κατακτητές και κατακτημένους, 
ελεύθερους και σκλάβους, εκδικητές προγόνων και ραδιούργους έμπορους 
στην ίδια πόλη σε τόσες ξένες γλώσσες και ας είσαι μελαψός δήμαρχος.

Άντε να χτίσεις τον Πύργο της Βαβέλ με συνεργεία και εργολάβους να 
μιλάνε όλοι διαφορετικές γλώσσες και να θέλεις μάλιστα το κτίριο να 
φτάσει σαν ελικοειδές περιστρεφόμενο ζιγκουράτ μέχρι τον ουρανό. Καλά 
τους τα λέγαν οι Εβραίοι στην Παλαιά Διαθήκη: Πού πάτε, υπερόπτες 
Βαβυλώνιοι, μεταξύ σας δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε και θέλετε να 
φτάσετε στον θεό;

Αυτά τα κακά λόγια άκουσε φαίνεται ο Ναβουχοδονόσωρ και το 586 π.Χ. 
πολιόρκησε και κατέλαβε τα Ιεροσόλυμα, πήρε όλους τους κατοίκους αιχ-
μαλώτους και τους πήγε στη Βαβυλώνα κηπουρούς στους κρεμαστούς 
κήπους της όμορφης γυναίκας του.

Όλα αυτά μέχρι που ο πέρσης βασιλιάς Κύρος ο Μέγας αποφασίσει μετά 
τη νίκη στη μάχη του Ώπις (539 π.Χ.) να εγκατασταθεί με τη σειρά του στη 
Βαβυλώνα. Μεγάλος πράγματι ο Πέρσης κατακτητής, επέτρεψε σε όλους 
τους υποδουλωμένους λαούς που ζούσαν στην πόλη να επιστρέψουν 
στην πατρίδα τους και δεν τους ρωτούσε σε ποιον θεό πιστεύουν.

Ήταν οι ταράτσες των σπιτιών στην αρχαία Βαβυλώνα γεμάτες γλάστρες 
με παπαρούνες από το Αφγανιστάν, χασίς από την Περσία, κατ από την 
Αιθιοπία;

Ογδόντα πέντε χιλιόμετρα περιμετρικό πέτρινο τοίχος με ύψος που έφτα-
νε τα πενήντα μέτρα προστάτευε τη Βαβυλώνα. Η μεγαλύτερη οχύρωση 
αρχαίας πόλης σε όλη την Ανατολή.

Μάταια έψαχνα στην πόλη μήπως βρω τον περίφημο κώδικα του Χα-
μουραμπί, το κείμενο που σίγουρα διάβασε ο Μωυσής πριν γράψει στις 
πλάκες τις δικές του δέκα εντολές. Τον είχαν κλέψει τον κώδικα σε μια 
επιδρομή τους οι γρήγοροι σαν κατσίκια Ελαμίτες και τον είχαν μεταφέρει 
οι αρχαιοκάπηλοι στην πρωτεύουσά τους τα Σούσα.

Παράδεισος για ιστορικές φωτογραφίες η Βαβυλώνα. Φτερωτά λιοντάρια 
σύμβολα της βαβυλωνιακής δύναμης στους δρόμους της πόλης, εντυπω-
σιακοί ναοί από την 3η π.Χ. χιλιετία εδώ και εκεί, βασιλικά ανάκτορα με 
χρυσάφια στις ταράτσες. Ένας ουρανοξύστης, ενενήντα λένε μέτρα ύψος, 
ο ναός του Μαρδούκ, του θεού των υδάτων που γονιμοποιούσαν τη γη, 
δέσποζε στο κέντρο της πόλης. Οι οπαδοί των θεών της φωτιάς είχαν 
τρελαθεί από τη ζήλια τους.

Σκαλοπατιαστές πυραμίδες, τα ονομαζόμενα ζιγκουράτ, υψώνονταν προς 
τον ουρανό. Μαθηματικοί και αστρονόμοι παρακολουθούσαν από εκεί τα 
άστρα αν συμπεριφέρονται όπως πρέπει. Επιστημονική κοσμογονία στη 
Βαβυλώνα, άλλα όχι και να προσπαθούν οι αθεόφοβοι να φτιάξουν τον 
Πύργο της Βαβέλ, ένα τόσο ψηλό ζιγκουράτ που θα έφτανε στον ουρανό, 
θα πλησίαζε τους θεούς.



203202

Κέντρο του ισλαμικού πολιτισμού τα μεσαιωνικά χρόνια η Βαγδάτη, με 
ακαδημίες και δημόσιες βιβλιοθήκες. Εδώ μεταφράστηκαν για πρώτη φορά 
τα αρχαία ελληνικά κείμενα στα αραβικά. Βαγδάτη, η πόλη της σοφίας, 
έλεγαν οι ποιητές, μέχρι που ήρθαν νέοι κατακτητές και σε αυτήν την 
πόλη: Οι Οθωμανοί Τούρκοι, οι Εγγλέζοι, οι Αμερικάνοι.

Το μαγικό χαλί μου αισθανόταν στη Βαγδάτη σαν το σπίτι του, πέρασε 
ανάμεσα στα θανάσιμα βεγγαλικά των αμερικανικών πυραύλων και σε 
χαμηλές πτήσεις έψαχνε τα κιούπια του Αλή Μπαμπά με τους σαράντα 
του κλέφτες. Είχα την κρυφή ελπίδα μήπως το μαγικό χαλί με οδηγήσει 
στο μαγικό λυχνάρι του Αλαντίν.

Ήμουνα έτοιμος να ζητήσω από το μαγικό λυχνάρι δώρο ένα φίλτρο 
του χρόνου για να μπορεί η φωτογραφική μου μηχανή να φέρνει στην 
επιφάνεια και να ζωντανεύει εικόνες από το παρελθόν, αναλύοντας και 
αποκρυπτογραφώντας αποθηκευμένες μαγνητικές πληροφορίες σε πε-
τρώματα και άλλα αντικείμενα αρχαιολογικών χώρων.

Θα ζητούσα παράλληλα να αποκρυπτογραφεί τους ήχους που ακούγανε 
τα πετρώματα αυτά στο παρελθόν. Νομίζω ότι δεν ζητούσα πολλά από 
ένα μαγικό λυχνάρι.

Από τη Βαγδάτη συνεχίσαμε την πορεία μας προς την επαρχία Φαρς. Εκεί 
στην έρημο, απέναντι από κάτι βραχώδεις σχηματισμούς που θύμιζαν 
τοπία με Ινδιάνους στο Φαρ Ουέστ, είδα ένα ερειπωμένο τεράστιο καρα-
βάν σεράι που έμοιαζε με το γνωστό από τους ταξιδιωτικούς οδηγούς 
Ιζαντκάστ.

Στρατιές εβραίων προσφύγων έβλεπα να βγαίνουν από τις πύλες της 
Βαβυλώνας και να κατευθύνονται πάλι προς την Ιερουσαλήμ. Εκεί στη 
Βαβυλώνα φάνηκε και ο Αλέξανδρος να περνάει με τον Βουκεφάλα τις 
πύλες της πόλης και να προσκυνάει την Ιστάρ, τη γυμνή βαβυλώνια θεά 
της γονιμότητας.

Λίγα χρόνια αργότερα ξανάρχεται ο Αλέξανδρος νικητής και τροπαιού-
χος στη Βαβυλώνα. Η Ασία μέχρι τον Ινδό ποταμό ήταν δικιά του. Είχε 
μαζί του δύο γαλαζοαίματες γυναίκες της Ανατολής, την Ρωξάνη και τη 
Στατείρα έτοιμες να του δώσουν απογόνους. Ετοίμαζε νέους στρατούς, 
νέες εκστρατείες στην αραβική χερσόνησο, στη βόρειο Αφρική εναντίον της 
μακρινής Καρχηδόνας, ίσως και εναντίον της ίδιας της Ρώμης.

Ξαφνικά τον βρήκε ένας θάνατος άδοξος από πυρετό στην ιστορική πόλη 
που αγάπησε. Ακολούθησε τον αιώνιο σύντροφό του, τον Ηφαιστίωνα, 
στον άλλο κόσμο. Είχε σχέδια ο Αλέξανδρος να αναστηλώσει την πρωτεύ-
ουσα της ανθρωπότητας. Αν ζούσε, θα ήταν σίγουρα η Βαβυλώνα η πιο 
όμορφη Αλεξάνδρεια του κόσμου.

Βαγδάτη. Το λυχνάρι του Αλαντίν.

Ενενήντα μόνο χιλιόμετρα σε έναν αυτοκινητόδρομο απέχει η Βαβυλώνα 
από τη Βαγδάτη. Το μαγικό χαλί μου βρέθηκε πάνω από τη Βαγδάτη, τη 
δεύτερη μεγαλύτερη μετά το Κάιρο πόλη στον αραβικό κόσμο. Η πόλη 
είναι σχεδιασμένη σε ομόκεντρους κύκλους που οι ακτίνες τους οδηγούν 
στο κέντρο, στο τζαμί της προσευχής, στο παλάτι του χαλίφη, στα νέα 
μνημεία θριάμβου του Σαντάμ Χουσεΐν.
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Μήπως ήταν το Ιζαντκάστ, μήπως το Τζέιν-ο-Ντιν έξω από την αγαπη-
μένη του πόλη το Γιαζντ, μήπως του άρεσε το κοσμοπολίτικο Ρέι; Έψαχνα 
με αγωνία τον Μάρκο Πόλο.

Ξεκίνησα με το μαγικό χαλί μου από το λιμανάκι στο Ορμούζ μήπως τον 
εντοπίσω να τρώει εκεί σε καμία ψαροταβέρνα με τους θείους του πριν 
ξεκινήσει την πορεία του στην ενδοχώρα. Συνέχισα να τον ψάχνω σε όλα 
τα καραβάν σεράι της Περσίας. 

Τελικά τον βρήκα στο Μπαμ, μια πόλη φρούριο στον δρόμο για το ση-
μερινό Πακιστάν. Μεγάλη χωμάτινη πόλη των οκτώ χιλιάδων κατοίκων 
το Μπαμ Ένα καραβάν σεράι ήταν κατασκευασμένο μέσα στα τείχη της 
οχυρωμένης χωμάτινης πόλης με δικιά του διπλή οχύρωση. 

Τριακόσια άλογα μπορούσαν να σταβλίζονται ταυτόχρονα και φαντάζο-
μαι άλλοι τόσοι άνθρωποι. Όλοι οι έμποροι πελάτες ήταν εκεί ασφαλείς 
και ξεκουράζονται πριν προχωρήσουν στο μονοπάτι της προβοσκίδας 
προς την Ινδία. Όλα αυτά πριν αρχίσουν τις επιδρομές οι Αφγανοί και 
γίνει ο μεγάλος σεισμός.

Ο Μάρκο Πόλο ξεχώριζε με τη βενετσιάνικη τραγιάσκα του ανάμεσα σε 
εκατοντάδες τουρμπάνια. Ξαφνιάστηκε που με είδε να πετάω πάνω από 
το κεφάλι του με ένα μαγικό χαλί.

Τον συνόδευαν κάτι σχιστομάτηδες Κινέζοι κρατώντας πάνω από το κε-
φάλι του κινέζικες ντελικάτες από ρύζι ομπρέλες να τον προστατεύουν 
από τον ανελέητο ήλιο. Σίγουρα ήταν σωματοφύλακες από τη συνοδεία 
που του είχε δώσει για τα ταξίδια του ο Ουμπλάι Χαν.

Καραβάν Σεράι, στα αχνάρια του Μάρκο Πόλο

Όταν είμαι σε κακή ημέρα, σκέφτομαι ένα καραβάν σεράι στην έρημο και 
μου φτιάχνει η διάθεση. Βλέπω ταξιδευτές εμπόρους με καμήλες να φτά-
νουν από την έρημο, να περνάνε την κεντρική είσοδο, να πηγαίνουν στο 
κέντρο της οχυρωμένης πλατείας, να πίνουν μία χούφτα δροσερό νερό 
από το πηγάδι, να οδηγούνται στα νοικιασμένα δωμάτιά τους και να κά-
θονται στα γύρω γύρω πέτρινα κρεβάτια.

Βλέπω απέναντι καμήλες με μια καμπούρα να κοιτάνε περίεργα τις κα-
μήλες με τις δύο καμπούρες, βλέπω στους στάβλους άσπρα και μαύρα 
αραβικά άλογα να ερωτοτροπούν χωρίς αιδώ και φυλετικές ανησυχίες, 
βλέπω μελαχρινές χορεύτριες να χορεύουν τον χορό της κοιλιάς και τους 
εμπόρους να σπάνε κεραμικά κανάτια πάνω στο γλέντι τους, βλέπω 
κάρα γεμάτα πρασινάδες, χασίς, κατ, παπαρούνες, να μπαίνουν στην 
πλατεία του καραβάν σεράι και τους αμαξάδες να πουλάνε τα αγνά 
βιολογικά τους προϊόντα σε τιμές λαϊκής αγοράς. Βλέπω τους εμπόρους 
να συζητάνε μεταξύ τους, να κλείνουν σημαντικές εμπορικές συμφωνίες, 
να μετράνε και ξαναμετράνε τα χρήματα που μάζεψαν στην πόλη και να 
παίζουν τάβλι και τυχερά παιχνίδια να ξεχαστούν.

Βλέπω τους γύπες και τα κοράκια να έχουν γελοιοποιήσει τα μέτρα 
ασφάλειας της ξενοδοχειακής οργάνωσης της ερήμου και να κάθονται 
πάνω στους περιμετρικούς τοίχους της οχύρωσης κοιτώντας αδιάκριτα 
τους πελάτες μήπως κανένας από αυτούς τους πετάξει κανένα κομμάτι 
παστουρμά.

Ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι σε αυτήν την εναέρια ιστορική ξενάγηση 
πάνω από το Ιράν είχα ξεχάσει να αναζητήσω τον Μάρκο Πόλο. Ποιο, 
αλήθεια, να ήταν το αγαπημένο καραβάν σεράι του Μάρκο καθώς διέσχι-
ζε την Περσία στον δρόμο του για την Κίνα;
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Αποχαιρετισμός στο μαγικό χαλί

Σε λίγο πλησιάζαμε στην Τεχεράνη. Επικοινώνησα με τον Ρουστάν να τον 
ευχαριστήσω για την υπέροχη εναέρια ξενάγηση. Το μαγικό χαλί με άφησε 
στην είσοδο του αεροδρομίου της Τεχεράνης, εκεί που σταματάνε τα ταξί. 
Όλος ο κόσμος μάς κοιτούσε και δεν πίστευε στα μάτια του.

Ήθελα να σφίξω το χέρι στο μαγικό χαλί, να το αγκαλιάσω, να το ευχα-
ριστήσω αλλά δεν ήξερα ούτε μια λέξη περσικά. Το χάιδεψα λίγο αμήχανα 
και το μαγικό χαλί συνέχισε την πορεία του στον ουρανό ανάμεσα στα 
αεροπλάνα. Είχα μείνει με μία έκφραση απορίας στο πρόσωπό μου. Πώς, 
αλήθεια, ένας άνθρωπος αποχαιρετά ένα χαλί; Προχώρησα στην αίθουσα 
αναχωρήσεων του αεροδρόμιου και πήρα το επόμενο αεροπλάνο για την 
Κωνσταντινούπολη. Κοιμήθηκα κουρασμένος, χωρίς ανησυχίες και ξύπνη-
σα με την ανακοίνωση από τα μεγάφωνα «Βάλτε τις ζώνες σας, ετοιμα-
ζόμαστε για προσγείωση στην Κωνσταντινούπολη». Πετάχτηκα όρθιος.

Ο τρούλος της Αγιάς Σοφιάς ήταν ακόμα εκεί, η γέφυρα του Βόσπορου 
ήταν γεμάτη αυτοκίνητα, μερικά πολεμικά πλοία, μάλλον ρωσικά, περνού-
σαν τα στενά, οι γλάροι πετάγανε απτόητοι πάνω από τον Μαρμαρά. 
Κατέβηκα από το αεροπλάνο, πέρασα από τις αίθουσες του αεροδρομίου 
με τα καλλυντικά και τις κολόνιες και στάθηκα μπροστά σε έναν πίνακα 
με τις αναχωρήσεις των αεροπλάνων. Η πτήση για Αθήνα έφευγε σε πέ-
ντε ώρες. 

Το αεροπλάνο με τελικό προορισμό την Αθήνα έφυγε στην ώρα του. Είχαν 
περάσει οκτώ μέρες που έλειπα από την πατρίδα και μου φαινόταν σαν 
να πέρασε ένας αιώνας.

Η εναέρια ξενάγηση στην Περσία πλησίαζε στο τέλος της. Με το μαγι-
κό χαλί είχαμε γίνει αχώριστοι φίλοι, περάσαμε από το Κερμανσάχ στα 
κουρδικά βουνά, χαιρετήσαμε τις βοσκοπούλες Καουσάϊ στα βουνά του 
Ζάγκρος, περάσαμε από τους αμπελώνες του Αρνταμπίλ να αποτίσουμε 
φόρο τιμής στο μαυσωλείο του επώνυμου μπεκρή Σαφί αλ Ντιν που είχε 
το θάρρος να αντισταθεί στην ποτοαπαγόρευση του Μωάμεθ, περάσαμε 
από τα Εκβάτανα, την πρωτεύουσα της Μηδείας, πλησιάσαμε τα εργο-
στάσια χαλιών στο Ταμπρίτζ, όπου όλοι οι εργαζόμενοι είχαν βγει στο 
προάυλιο και χαιρετίζανε με θαυμασμό το μαγικό χαλί. 

Συνεχίσαμε προς την κοιλάδα του ποταμού Αράς, μια αναπνοή από την 
Κασπία, τη μεγαλύτερη λίμνη του κόσμου. Εκεί στα σύνορα της Τουρκίας 
βλέπαμε στον ορίζοντα ένα τεράστιο χιονισμένο βουνό. Έμοιαζε σαν χω-
νάκι κρέμα παγωτό. Κατάλαβα ότι ήταν το όρος Αραράτ. Έβαλα τον πιο 
ισχυρό τηλεφακό στη φωτογραφική μου μηχανή και έψαχνα με αγωνία 
τις χιονισμένες πλαγιές μήπως δω πουθενά την κιβωτό του Νώε να έχει 
αράξει στο βουνό και άνθρωποι και ζώα να πατάνε στη στεριά μετά τον 
βιβλικό κατακλυσμό.

Ξεκινήσαμε την επιστροφή προς Τεχεράνη. Στο αρμενικό οροπέδιο έβλε-
πα χριστιανικές εκκλησίες με κωνικές στέγες που θύμιζαν την κορυφή 
του όρους Αραράτ, στο βάθος του ορίζοντα στην περιοχή του σημερινού 
Αζερμπαϊτζάν έβλεπα μιναρέδες να στοχεύουν στον ουρανό, ακριβώς 
από κάτω μας ήταν η γεωργική γη του Ιράν. Ένα μαύρο σύννεφο έφερνε 
βροχή από την Κασπία θάλασσα. Ευλογημένη συνεχόμενη βροχή θα λέγα-
νε οι αγρότες στην περιοχή.
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Farewell Ιράν

Αυτό το ταξίδι ήταν ήρεμο, σε πατημένα τουριστικά μονοπάτια, όπου η 
περιπέτεια είχε παραδώσει απλόχερα τη θέση της στη φαντασία. Οκτώ 
μέρες στην Περσία δεν πρόλαβα να αισθανθώ μόνος. Είχα σταθερή παρέα 
την Ιστορία. Αισθανόμουνα σαν παραγωγός του Χόλυγουντ που έψαχνε 
να διαλέξει θέμα για κάποια κινηματογραφική υπερπαραγωγή. Αισθανό-
μουνα σαν ηθοποιός που θέλει να ντυθεί με χλαμύδες, με πανοπλίες, να 
καβαλήσει άλογα, να ζωστεί με τόξα και σπαθιά και να παίξει κάποιον 
ρόλο στις χιλιετίες που πέρασαν. 

Σε κάθε μου βήμα στο Ιράν ένιωθα σαν να έκανα παρέα με όλους εκείνους 
τους επώνυμους και ανώνυμους που πέρασαν πριν από εμένα στην αμ-
μοδαρμένη Μέση Ανατολή, σαν να τους ήξερα όλους από παλιά, σαν να 
ήμασταν συνταξιδιώτες σε άλλο χρόνο, στον ίδιο χώρο, σαν ο Ηρόδοτος 
όσο ζούσε να ήταν δίπλα μου και να έλεγε τις ιστορίες του και τα σόκιν 
ανέκδοτά του. 

Κι όμως, αυτό το ταξίδι στο Ιράν δεν ήταν μόνο ένα ταξίδι ιστορικών 
διαδρομών. ‘Ήταν παράλληλα ένα ταξίδι που με γέμισε εικόνες ενός λαού 
που αγωνίζεται να βρει τον δρόμο του στον αιώνα της παγκόσμιας βιο-
μηχανικής τυποποίησης προβάλλοντας πολιτιστικές και θρησκευτικές ιδι-
αιτερότητες. 

Έβλεπα συναρπαστικές κοινωνικές διεργασίες σε εξέλιξη στη χώρα αυτή 
της Ανατολής που σαγηνεύει εκούσια ή ακούσια κάθε καλοπροαίρετο τα-
ξιδευτή. Οι εκπλήξεις διαδέχονταν η μία την άλλη καθώς συναντούσα τα 
βλέμματα των απλών ανθρώπων στις ιρανικές πόλεις.
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Έβλεπα στο βλέμμα τους μια νοικοκυροσύνη, έναν στοχασμό, μια σεμνή 
αγωνία για το αύριο, που έχουν χαθεί στον δυτικό κόσμο. Η μεγάλη έκ-
πληξή μου ήταν το μακιγιαρισμένο, μαντιλοδεμένο πρόσωπο της Ιρανής με 
τα βαμμένα κόκκινα χείλια. 

Αυτό το ταξίδι στην Περσία ήταν ένα ταξίδι αστραπή. Έφυγα από τη χώρα 
με ένα μεγάλο παράπονο, δεν μπορούσα να διαβάσω τον αριθμό κυκλο-
φορίας των ταξί. 

Θα ξαναγυρίσω κάποτε όταν θα έχω μάθει να γράφω από δεξιά προς 
τα αριστερά περσικά γράμματα και αραβικούς αριθμούς, όταν θα έχω 
διαβάσει μερικά ποιήματα του Σααντί, του Χαφέζ, του Ομάρ Καγιάμ, όταν 
θα έχω δει στο www.ιranian.movies μερικά κινηματογραφικά έργα του Κι-
αροστάμι,, του Φαραντί και άλλων. 

Θα ξανάρθω ως πολεμικός ανταποκριτής να βρεθώ στο πλάι της πολιορ-
κούμενης με διηπειρωτικούς εμπορικούς πυραύλους ιρανικής ψυχής, στις 
τελευταίες μάχες ανάμεσα στην παράδοση και την τεχνολογία, ανάμεσα 
στην αόρατη ανατολίτικη ψυχή και στο ορατό δυτικό πνεύμα σε αυτή την 
γεμάτη πετρέλαια πλούσια χώρα της ανατολής.

Ας ελπίσουμε ότι μέχρι τότε κανένας δεν θα τολμήσει να ρίξει πραγματι-
κούς πυραύλους στην αυθάδικη αυτή χώρα με τα όμορφα μακιγιαρισμένα 
γυναικεία πρόσωπα.

Οκτώ ημέρες στην Περσία και είχα γίνει πραγματικός φίλος ενός ολόκλη-
ρου λαού.
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