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Ακολουθώντας τον γαλάζιο Νείλο
Ετοιμάζοντας τις αποσκευές
Ένα ακούραστο τεράστιο ποτάμι έχει χαράξει με την αιώνια παρουσία
του την ιστορία της ανθρωπότητας, ένα ποτάμι που για χιλιάδες χρόνια έχει καταφέρει να δίνει ζωή στην έρημο, να θρέφει στο πέρασμά του
λαούς εκατομμύριων ψυχών, ένα ποτάμι μητέρα πατρίδα έργων τέχνης
που κόβουν την ανθρώπινη ανάσα, ένα ποτάμι που έχει κάνει θνητούς
βασιλιάδες αθάνατους ανά τους αιώνες.
Πάντα διερωτόμουνα αν ο Νείλος είχε γοργόνες, αν οι φελούκες του
είχαν τόσο μεγάλα κατάρτια όπως δείχνουν οι ιστορικές φωτογραφίες, αν τα νερά του ήταν καφέ ή γαλάζια, αν τα ψάρια του είχαν πάρει
νοστιμάδα από την άγονη γη της ερήμου. Πάντα είχα την απορία αν οι
καμήλες που πλησίαζαν τον Νείλο έβλεπαν στον υγρό αυτό καθρέφτη
την επιβεβαίωση της ομορφιάς τους.
Εκατομμύρια ψυχές περιμένουν κάθε χρόνο το ιερό ποτάμι να δώσει
ζωή στην καυτή άμμο. Σκληροτράχηλοι εξερευνητές τον 19ο αιώνα, ο
John Speke, o James Grant, o Henry Stanley, ανάμεσα σε άγριες φυλές,
κροκόδειλους και κουνούπια προσπαθούσαν να εντοπίσουν τις πηγές
του Νείλου. Απαθής για τις ανθρώπινες αυτές εξερευνήσεις, ο γαλάζιος
Νείλος ξεκινούσε πάντα τον Ιούλιο με ορμή από τα βουνά της Αιθιοπίας,
για να συναντήσει στο Χαρτούμ το αδέλφι του τον λευκό Νείλο, που σαν
δρομέας αντοχής ερχόταν κουρασμένος μέσα από τα έλη του Suds στην
καρδιά της μαύρης Αφρικής.
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Έξι καταρράκτες σαν φυλάκια ελέγχου ανάμεσα σε γρανιτένια βράχια διέκοπταν την πλωτή πορεία σε κωπηλάτες και κατακτητές που ανέβαιναν
από τη Μεσόγειο για να κατακτήσουν ή να εξερευνήσουν τo εσωτερικό
της αφρικανικής ηπείρου.
Ιστορικό μυστήριο από τα αρχαία χρόνια ο Νείλος. Πάντα ήθελα να έβλεπα το πρόσωπο του Ηρόδοτου όταν μπροστά στα μάτια του ξεπρόβαλαν ανάμεσα στους πάπυρους οι πελώριες πυραμίδες και οι ναοί του
Λούξορ και του Καρνάκ. Πάντα ήθελα να είμαι μπροστά όταν συνάντησε
τον πρώτο καταρράκτη στο Ασουάν και βγήκε με τα σανδάλια του στην
ακτή. Πάντα ήθελα να μάθω αν τα γεράκια στην Αίγυπτο επιτίθενται στις
κόμπρες.
Με τόσες διαχρονικές απορίες, ένα ταξίδι στη χώρα των Φαραώ είναι
μια αιώνια πρόσκληση για τους ταξιδευτές. Οι σειρήνες απέναντι από
την Κρήτη δίνουν συνεχείς συναυλίες και πρέπει να δεθείς σε κατάρτι για
να μην υποκύψεις στο κάλεσμά τους. Πάντα ήθελα να ακολουθήσω τον
Νείλο, να μετρήσω τη δύναμή του, να δοκιμάσω τους χουρμάδες του, να
θαυμάσω τους ναούς στις όχθες του.
Τελικά υπέκυψα στους ταξιδιωτικούς πειρασμούς. Θα ξεκινούσα από τις
πηγές του γαλάζιου Νείλου στα βουνά της Αιθιοπίας, θα συναντούσα στο
Χαρτούμ τον λευκό Νείλο, που έρχεται από τα βάθη της μαύρης Αφρικής,
και θα ακολουθούσα το ενωμένο πια ιερό ποτάμι μέχρι την εκβολή του
στη Μεσόγειο θάλασσα, στην ιστορική Αλεξάνδρεια.
Η φαντασία είχε χαράξει συγκεκριμένη πορεία, ο ταξιδιωτικός στόχος είχε
αποκτήσει γεωγραφικές και πολιτιστικές συντεταγμένες, το ραντεβού με
την Ιστορία είχε προσδιοριστεί. Όλα ήταν έτοιμα για να γίνουν τα όνειρα πραγματικότητα. Ένα ταξίδι σαν αυτό στη φλεγόμενη από κοινωνικές
αναταραχές βορειοανατολική Αφρική ήταν γνωστό σε όλους ότι στις ημέρες μας δεν είναι κρουαζιέρα για νεόνυμφους.
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Οι ταξιδιωτικές οδηγίες Αμερικανών, Ελβετών και άλλων κρατικών υπηρεσιών ήταν αποθαρρυντικές για επισκέψεις τουριστών στην περιοχή. Τα
σύνορα μεταξύ Αιθιοπίας-Σουδάν στην πόλη Μετέμα, τα μοναδικά σύνορα
που μπορεί να περάσει κανείς στο Βόρειο Σουδάν, είχαν κλείσει πριν από
δύο μήνες έπειτα από σοβαρές ταραχές και ένοπλες φυλετικές συγκρούσεις που άφησαν πίσω τους είκοσι νεκρούς.
Oι τζιχαντιστές έχουν πολλούς φίλους στους λαούς της περιοχής. Ο
κίνδυνος τρομοκρατικών επιθέσεων και απαγωγών είναι υπαρκτός και
τα αντιδυτικά αισθήματα στην περιοχή βρίσκονται σε έξαρση λόγω των
στρατιωτικών επεμβάσεων δυτικών χωρών σε μουσουλμανικές χώρες. H
εριστική φωνή του μουεζίνη στις μικρές πόλεις στην όχθη του Νείλου σε
ξυπνάει χαράματα και σε καλεί σε προσευχή στο όνομα του Αλλάχ.
Οι δυσκολίες, ακόμα και για έμπειρους σε αφρικανικές περιηγήσεις ταξιδιώτες, είναι πολλές. Η περιοχή γύρω από την λίμνη Τάνα, εκεί που ξεκινάει
την πορεία του ο γαλάζιος Νείλος, είναι γεμάτη κουνούπια με τον ιό της
ελονοσίας στην προβοσκίδα τους, η ζέστη στα πεδινά της ερήμου έρχεται
νωρίς από τον μήνα Μάρτη, τα ξενοδοχεία στις περισσότερες μικρές πόλεις στις όχθες του Νείλου είναι ακατάλληλοι χώροι διαμονής για καλομαθημένους Ευρωπαίους.
Οι φίλοι και γνωστοί στους οποίους περιέγραφα τα όνειρά μου για το ταξίδι αυτό στις πηγές του γαλάζιου Νείλου δεν έδειχναν καμία διάθεση να
ακολουθήσουν σε παρόμοιες περιπέτειες, μέχρι που μια μέρα σε μία τυχαία
συνάντηση ένας γείτονας φίλος εκδήλωσε με ενθουσιασμό την πρόθεση να
έρθει μαζί μου σε ένα τέτοιο ταξίδι. Τρελάθηκα από τη χαρά μου. Γνώριζα
ότι, παρά τις μεγαλόστομες δηλώσεις μου ότι «θα πάω μόνος αν δεν βρω
παρέα», ήταν σίγουρο ότι χωρίς έναν συνταξιδιώτη, χωρίς εκατέρωθεν
κάλυψη, ένα τέτοιο ταξίδι δεν θα τολμούσα τελικά να το κάνω μόνος.
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Έτσι, βρεθήκαμε δύο ώριμοι, τέως νέοι, έμπειροι
ταξιδιώτες και οι δύο, να ξεκινήσουμε παρέα ένα
τέτοιο ταξίδι με ισχυρούς τηλεφακούς ανίχνευσης ζωής στις φωτογραφικές μας μηχανές.
Ήμασταν έτοιμοι να καταπιούμε λίγη από τη
σκόνη της ερήμου, να περπατήσουμε ώρες κάτω
από τον καυτό ήλιο, να κοιμηθούμε αγκαλιά με
καμιά κατσαρίδα σκαραβαίο μόνο και μόνο για
τη χαρά της περιπέτειας, μόνο και μόνο για να
αποθηκεύσουμε στο θυμικό μας ανεκτίμητης αξίας αναμνήσεις. Ίσως υποσυνείδητα για να πείσουμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε ακόμα νέοι,
μάχιμοι, έτοιμοι να απαντήσουμε στις προκλήσεις κάθε είδους, αθεράπευτοι μαζοχιστές ταξιδιώτες στη ζωή. Ενώνοντας εμπειρίες και δυνάμεις με αστραπιαία ταχύτητα, ετοιμάστηκαν
διαβατήρια, διπλώματα, βίζες, φάρμακα, και εμβολιασμένοι με αισιοδοξία ξεκινήσαμε.
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Από το απέραντο γαλάζιο στο απέραντο καφέ
Ήταν 8 Φεβρουαρίου 2016 αργά το απόγευμα όταν φτάσαμε από την
Αθήνα στο Κάιρο. Μια πτήση από την χριστιανική Ευρώπη στη μουσουλμανική Βόρεια Αφρική. Ο καιρός ήταν καλός, βλέπαμε από το παράθυρο
του αεροπλάνου το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, τις μικρές Κυκλάδες
να επιπλέουν σαν νησιώτικες χάντρες στη γαλάζια θάλασσα, παρακολουθούσαμε τα κύματα να περικυκλώνουν τη Νάξο, τη Μήλο, την Κρήτη.
Σε δύο μόνο ώρες προσγειωθήκαμε στο απέραντο καφέ της ερήμου. Οι
αιγύπτιοι ελεγκτές στο αεροδρόμιο μάς σφράγισαν χαρούμενοι τα διαβατήρια χωρίς πολλές καθυστερήσεις. Οι ευρωπαίοι επισκέπτες στην
Αίγυπτο έχουν μειωθεί στο ελάχιστο μετά τα δραματικά γεγονότα της
αραβικής άνοιξης του 2011.
Ο Αχμέτ, ευτραφής, καλοσυνάτος, παιδί θρεμμένο από τον Νείλο, με ένα
στρογγυλό αιγυπτιακό κεφάλι ακουμπισμένο πάνω σε έναν συμπαγή,
σχεδόν γρανιτένιο σβέρκο, οδηγούσε το ταξί προς το κέντρο του Καΐρου.
Οπαδός του Σίσυ, ο Αχμέτ είχε βαρεθεί τις διαδηλώσεις, τις φωνές, τις
διαμαρτυρίες, ήθελε ηρεμία, μεροκάματο, δεν είχε αντίρρηση ένα παιδί του
λαού σαν τον Νάσερ ντυμένο με στρατιωτική στολή να αποφασίζει για
αυτόν. Φτάσαμε στην πλατεία Ταχρίρ. Κάτι απομεινάρια από συρματοπλέγματα ήταν ακόμα εκεί στην άκρη του πεζοδρομίου να θυμίζουν τους
εκατοντάδες νεκρούς της αραβικής επαναστατικής άνοιξης. Το Κάιρο είναι
μια ζωντανή μεγαλούπολη των είκοσι εκατομμυρίων κατοίκων. Οι ναργιλέδες είναι κρεμασμένοι παντού στα ράφια των καφενείων έτοιμοι για
χρήση. Οι μαντίλες στα κεφάλια των όμορφων γυναικών δεν σε αφήνουν
να ξεχνάς ότι βρίσκεσαι σε μουσουλμανική χώρα. Παραδοσιακά φέσια
στα κεφάλια ανδρών δεν είδαμε πουθενά.
Το ξενοδοχείο μας με το μοντέρνο όνομα City View στεγαζόταν σε ένα
κτίριο του περασμένου αιώνα, του αποικιακού αιώνα.
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Το ασανσέρ πήγαινε κατευθείαν στον έκτο όροφο, μιας και τα ενδιάμεσα
πατώματα στο εγκαταλειμμένο αυτό κτίριο ήταν ακατοίκητα. Το δωμάτιο
ήταν ψηλοτάβανο με έπιπλα εποχής Καβάφη. Ένα μαύρο σκαθάρι, ξαδελφάκι κάποιας φαραωνικής κατσαρίδας, πρόβαλε το κεφάλι του κάτω
από τα στρωσίδια του κρεβατιού, με χαιρέτησε, έκανε μεταβολή και εξαφανίστηκε κάτω από το κρεβάτι. Έκανα και εγώ ότι δεν το είδα και αποφάσισα να μην το κυνηγήσω.
Μου πέρασε από το μυαλό ότι μπορεί να είναι καμία θεότητα της αρχαίας Αιγύπτου και καλό είναι να τα έχει κανείς καλά με τις τοπικές
θεότητες. Τα λιγοστά κουνούπια στο δωμάτιο, όσα είχαν καταφέρει με
αναπνευστικά έστω προβλήματα να πετάξουν από το ποτάμι στο ξενοδοχείο διασχίζοντας το πυκνό σύννεφο καυσαερίων πάνω από την
πλατεία Ταχρίρ, είχαν όλα μαζευτεί στα φτερά του ανεμιστήρα οροφής
του ψηλοτάβανου δωματίου.
Οι ήχοι από τα κλάξον των αυτοκινήτων στην πλατεία περνούσαν μέσα
από τις γαλλικού τύπου γρίλιες της μπαλκονόπορτας και έφταναν στα
αυτιά μας. Εθνικό ηχητικό πανδαιμόνιο το κλάξον στην Αίγυπτο. Και όμως,
οι ήχοι από τα κλάξον στην πλατεία Ταχρίρ αντηχούσαν προειδοποιητικά
και δεν είχαν τα ενοχλητικά στοιχεία εκνευρισμού και υστερίας που συναντάς στην Ελλάδα. Οι οδηγοί των αυτοκινήτων έμοιαζαν με τα κλάξον
να μιλάνε τη δικιά τους θορυβώδη γλώσσα κυκλοφοριακής επικοινωνίας.
Υπέθεσα με μία δόση αισιοδοξίας ότι το βράδυ η κυκλοφορία θα μειωθεί, ο
θόρυβος θα κοπάσει, και έτσι θα μπορέσουμε να κοιμηθούμε. Καλού κακού
έβγαλα από το τσαντάκι με τα φάρμακα ένα ζευγάρι κέρινες ωτασπίδες
και τις ακούμπησα στο κομοδίνο. Είχε νυχτώσει και βγήκαμε στον δρόμο
για φαΐ. Το εστιατόριο που μας είχε συστήσει ο στρογγυλοπρόσωπός ταξιτζής μας, ο Αχμέτ, ήταν μερικά βήματα μακριά από το ξενοδοχείο.
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Δύο τεράστιοι γύροι, ένας από κοτόπουλο και ο άλλος από αρνί, στερεωμένοι σε προεξέχουσες σιδερογωνιές στον εξωτερικό τοίχο του κτιρίου,
περιστρέφονταν αυτάρεσκα στο πεζοδρόμιο προκαλώντας τους περαστικούς με τις μυρουδιές τους. Στο εσωτερικό του μαγαζιού, κατεβαίνοντας τέσσερα σκαλοπάτια, καμία δεκαριά άνδρες με πράσινους μαγειρικούς σκούφους στο κεφάλι ψήνανε διάφορα είδη κρεάτων και ετοιμάζανε
σουβλάκια. Όλοι δείχνανε ευχαριστημένοι που δουλεύανε σε αυτή την
ανθρώπινη αλυσίδα παραγωγής φαγητού.
Επιτυχημένο στέκι το Καζάζ, στο πεζοδρόμιο μπροστά από το μαγαζί
νέοι τρώγανε όρθιοι τυλιχτά σουβλάκια, ενώ στο εσωτερικό ένα μεγάλο
πλήθος κόσμου περίμενε στην ουρά να πάρει φαγητό για το σπίτι. Μια
στενή ξύλινη σκάλα σε ανέβαζε σε ένα ξύλινο πατάρι που φιλοξενούσε
καμιά δεκαριά τραπεζάκια. Ζευγαράκια, φοιτητές, εργένηδες, οικογένειες
περνούσαν από εκεί για να φάνε οικονομικά σε αυτό το πατάρι. Μόνο
εκπρόσωπους των Φαραώ δεν είδαμε κανέναν. Μια τηλεόραση ήταν κρεμασμένη χαμηλά στον τοίχο και μια μαντηλοφορεμενη γυναίκα εκφωνούσε
το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά άρχισε να μεταδίδει έναν ποδοσφαιρικό
αγώνα.
Φάγαμε μια κίτρινη αχνιστή ρεβιθόσουπα και δοκιμάσαμε τα αιγυπτιακά
σουβλάκια με το ψιλοκομμένο κρέας, την ψιλοκομμένη ντομάτα και το
ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι τυλιγμένα σε μία λεπτή πίτα σαν ταχυδρομικό
φάκελο εποχής. Η τηλεόραση συνέχιζε να μεταδίδει τον ποδοσφαιρικό
αγώνα χωρίς να καταλαβαίνουμε ούτε μια λέξη, ούτε ένα γράμμα, ούτε
καν να μπορούμε να διαβάσουμε το σκορ. Παρόλο που ήμασταν ξένοι,
όλοι οι θαμώνες έμοιαζαν γνωστοί, σαν κάπου να τους έχουμε ξαναδεί,
σαν κάπου να μας έχουν ξαναδεί. Φύγαμε νωρίς από το Καζάζ χορτάτοι
και ευχαριστημένοι. Χρειαζόμασταν ξεκούραση. Αύριο ήταν η μεγάλη μέρα
του ραντεβού με τον Τουταγχαμών.
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Το Μουσείο του Καΐρου
Στον δρόμο μας για την Αντίς Αμπέμπα, είχαμε σταματήσει στο Κάιρο
μόνο για μία νύχτα με έναν συγκεκριμένο σκοπό. Θέλαμε να περάσουμε
μια ολόκληρη μέρα στο αρχαιολογικό μουσείο του Καΐρου πριν συνεχίσουμε το ταξίδι μας προς Νότο. Θέλαμε να συναντήσουμε τον Τουταγχαμών.
Θέλαμε να μας δώσει την άδεια και τις ευχές του πριν ξεκινήσουμε το
ταξίδι μας στην επικράτεια του βασιλείου του, στον απέραντο Νείλο. Θέλαμε να δούμε τα αμυγδαλωτά μάτια της Νεφερτίτης να μας κοιτάζουν.
Στις εννέα το πρωί μπήκαμε στο προαύλιο του μουσείου. Μια γρανιτένια
σφίγγα με σώμα λιονταριού και το κεφάλι του Τουτμόση μάς υποδέχθηκε
νωχελικά στον κήπο. Λίγο πιο πέρα ένας τρίμετρος οβελίσκος στόχευε
στον ουρανό. Ακόμα πιο πέρα σε περίοπτη θέση ένας κριόμορφος θεός,
ένας ιερέας και ένας Φαραώ, ενωμένοι σε ένα γρανιτένιο σύνολο από
μάρμαρο του Ασουάν, συμβόλιζαν τη μετά φόβου θεού διαχρονική εξουσία των ισχυρών. Στην άλλη μεριά του κήπου, κάπου στην άκρη ήταν
το άγαλμα και μαυσωλείο του Αυγουστίνου Μαριέτε, του αρχαιολόγου
εκείνου που το 1858 οργάνωσε για πρώτη φορά την αιγυπτιακή αρχαιολογική υπηρεσία και έβαλε τέλος στην κλοπή από τους Ευρωπαίους των
αιγυπτιακών έργων τέχνης.
Το κτίριο του μουσείου του Καΐρου είναι λιτό, όμορφο, αριστοκρατικό, με
γήινα χρώματα. Είναι μια ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική γαλλική δημιουργία
του τέλους του 19ου αιώνα. Στα ταμεία των εισιτηρίων ένα γκρουπ Κινέζων περίμενε στην ουρά. Μαζί με τα εισιτήρια εισόδου πήραμε και δύο
ειδικά εισιτήρια που επέτρεπαν τη φωτογράφιση εντός του μουσείου.
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Περάσαμε από τα σύγχρονα συστήματα σωματικού ελέγχου και βρεθήκαμε
ανάμεσα σε σαρκοφάγους, αγάλματα, τοιχογραφίες και αντικείμενα καθημερινής χρήσης των Αιγυπτίων από το 4.000 έως το 500 π.Χ.
Το μουσείο του Καΐρου είναι ένας ύμνος της ανθρώπινης καλλιτεχνικής
δημιουργίας στη μετά θάνατο ζωή. Τα καλλιτεχνικά εκθέματα που συνόδευαν τους νεκρούς στην τελευταία τους κατοικία ήταν τα περισσότερα
τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο και, αν ήθελες, τα ακουμπούσες και
γινόσουνα ένα με αυτά
Αρχίσαμε να ακολουθούμε τα αχνάρια του αιγυπτιακού πολιτισμού ανά
τους αιώνες στους διαδρόμους του μουσείου. Στο ισόγειο αρχίζει η ιστορία
του Νείλου, η ιστορία της Αιγύπτου. Τότε, το 4.000 π.Χ., το καλό θεϊκό γεράκι
Χόρους πολεμούσε τον εκπρόσωπο του χάους, τον διάβολο Σεθ, που είχε
δολοφονήσει τον ‘Οσιρι, τον θεό με τα σταυρωμένα μπροστά στο στήθος
χέρια, τον πατέρα του Χόρους. Ο λαός της Αιγύπτου με τους Φαραώ στην
ηγεσία δεν σταματά να πολεμά για να εκδικηθεί τον θάνατο του Όσιρι και
να διατηρήσει το βασίλειο ανέπαφο από κάθε επιδρομή ξένων διαβόλων
συμμάχων του Σεθ. Δαιμονοποίηση εχθρών, συσπείρωση υπηκόων, εκδίκηση
λαού. H ανθρώπινη και ταυτόχρονα θεϊκή υπόσταση των Φαραώ ήταν η
εγγύηση για τη νίκη στη μάχη αυτή και η προϋπόθεση για την αποκατάσταση της τάξης και της αρμονίας στην Αίγυπτο και στον κόσμο όλο. Θεϊκοί
βασιλιάδες, θεϊκοί μύθοι, θεϊκές ιστορίες, θεϊκά έργα τέχνης.
Στην πορεία μας στο μουσείο χαιρετούσαμε αριστερά δεξιά γρανιτένιους
επώνυμους. Ο Κάφρα σκαλισμένος σε πράσινο διορίτη, ο πρίγκιπας Ραχοτέπ κοντοκουρεμένος, ο Μεντουχοτέπ φορώντας το κόκκινο στέμμα της
Κάτω Αιγύπτου, ο Σενσουρέτ με το άσπρο κωνικό στέμμα της Άνω Αιγύπτου, ο Μίτρι, ο υπουργός γραφιάς, καθισμένος σταυροπόδι με έναν πάπυρο στα γόνατα.
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Στο κεντρικό χολ βρεθήκαμε μπροστά σε μια ευχάριστη έκπληξη. Δύο
φελούκες, τα καράβια του Νείλου, ήταν ανάμεσα στα εκθέματα. Μόνο οι
κωπηλάτες δεν ήταν εκεί.
Η ξηρασία της ερήμου είχε διατηρήσει τα ξύλα των λέμβων για τρεις
χιλιάδες χρόνια. Κάναμε σαν παιδάκια που μας δωρίσανε ένα ξύλινο
καραβάκι. Παιδικός ενθουσιασμός. Ψάχναμε για το τιμόνι, το κατάρτι, τα
κουπιά. Τι να κουβάλαγαν άραγε οι φελούκες αυτές τις μέρες εκείνες;
Κριθάρι, πάπυρους ή μήπως μετέφεραν νεκρούς με τα υπάρχοντά τους
στην τελευταία τους κατοικία στην κοιλάδα των νεκρών;
Απέναντι από την είσοδο, κατεβαίνοντας τα σκαλάκια του χολ, βρεθήκαμε
ανάμεσα στους Φαραώ του Νέου Βασιλείου. Ήταν γύρω στο 1387 π.Χ. που
οι νίκες των Αιγυπτίων ενάντια στους εισβολείς Χίκσος από την Ανατολή
είχαν φέρει σιγουριά, ευημερία και αισιοδοξία στη χώρα των Φαραώ. Η
βασίλισσα Χατσεπσούτ, ο μεγάλος Τουτμόσης, ο αθάνατος Ραμσής είναι
μερικά από τα ηχηρά ονόματα των ηγετών που άφησαν το πολιτιστικό
τους στίγμα την εποχή εκείνη. Ο χρυσούς αιώνας της Αιγύπτου είχε έρθει
και άφηνε τη λάμψη του στις όχθες του Νείλου.
Το 1935 π.Χ. ο εκκεντρικός μονοθεϊστής Φαραώ Αμενχοτέπ IV επιβάλλει
έναν νέο θεό του ήλιου, τον Ρα Ατέν, δημιουργώντας πολλούς εχθρούς
στο ιερατείο του Αμούν. Οι αντιδράσεις ήταν τόσο βίαιες, που ανάγκασαν τον φιλόδοξο Φαραώ να εγκαταλείψει οικογενειακώς τις Θήβες και
φτιάξει τη νέα δικιά του πρωτεύουσα, την Αμάρνα, σε μια άλλη ωραία
περιοχή στον Νείλο. H αρχαιολογική σκαπάνη στην Αμάρνα έφερε στην
επιφάνεια εξαιρετικά έργα τέχνης, που ανέδειξαν τον Αμενχοτέπ ΙV μαζί
με την όμορφη σύζυγό του Νεφερτίτη σε σταρ της αιγυπτιακής ιστορίας.
Λίγα χρόνια αργότερα, ο Ραμσής μετέφερε για στρατιωτικούς λόγους την
πρωτεύουσα στη Μέμφιδα στο δέλτα του Νείλου, πιο κοντά στη γεμάτη
εμπορικές τριήρεις Μεσόγειο θάλασσα.
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Οι Θεοί της Αρχαίας Αιγύπτου
Στην αίθουσα δεκαεννέα του μουσείου ήταν μαζεμένοι όλοι οι θεοί της
αρχαίας Αιγύπτου. Στα μάτια των αρχαίων Αιγυπτίων όλα τα ζώα είχαν
θεϊκές δυνάμεις, που οι άνθρωποι δεν είχαν. Κάθε χωριό, πόλη ή περιοχή
είχε το δικό της ζώο-θεό να λατρεύει. Όλοι οι συνδυασμοί ανθρώπων και
ζώων είχαν βρει μια θέση στο Πάνθεον των αιγύπτιων θεών.
Ο θεός Πτα ήταν ταύρος, ο Χόρους γεράκι, ο Τοτ πίθηκος, ο Σομπέκ
κροκόδειλος, η Σεκμέτ λιονταρίνα, η Χατόρ αγελάδα, ο Άνουμπις σκύλος.
Μετά την πέμπτη δυναστεία ξεκίνησε η λατρεία του θεού ήλιου Ρα, που
κάθε μέρα έδινε ζωή στη Γη. Τα ζώα-θεοί απέκτησαν έναν Ρα στο τέλος
του ονόματός τους, π.χ. Σομπέκ-Ρα, εξασφαλίζοντας έτσι θρησκευτική
συνέχεια στη χώρα των Φαραώ. Ο θεός Αμούν από τις Θήβες ήταν
τελικά ο πρώτος θεός που κατάφερε να καθιερωθεί ως θεός εθνικής εμβέλειας. Ο Αμενχοτέπ ΙV αμφισβήτησε την κυριαρχία του Αμούν και προσπάθησε να καθιερώσει τον Ρα Ατέν ως τον δικό του νέο θεό του ήλιου.
Με τον καιρό οι αιγύπτιοι θεοί άρχισαν και αυτοί να αποκτούν ανθρώπινο πρόσωπο και δημιουργούν ομοούσιες θεϊκές τριάδες, συνήθως τη
μητέρα, τον πατέρα και το παιδί. Οι Φαραώ οι ίδιοι άρχισαν να διεκδικούν μια θέση και στο βασίλειο των ουρανών. Πριν ακόμα μάθουν να
γράφουν ιερογλυφικά, άρχιζαν να χτίζουν τις πυραμίδες, τις αιώνιες
κατοικίες τους για τη μετά θάνατο ζωή, σαν να ήταν πιο σπουδαίο από
το να χτίζουνε ανάκτορα για τα λίγα χρόνια μιας ανθρώπινης ζωής. Ο
Χέοπας, ο Χεφρήνος, ο Μηκερίνος και πολλοί άλλοι φώναζαν ταλαντoύχους αρχιτέκτονες και διαγωνίζονταν με μάρτυρα την Ιστορία ποιος θα
χτίσει τη μεγαλύτερη, την πιο ασφαλή και την καλύτερη πυραμίδα με θέα
στον ήλιο, και ετοίμαζαν τους χώρους για να μετακομίσουν με τα αγαπημένα τους υπάρχοντα στην αιώνια κατοικία τους.
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Μεσημεριανό διάλειμμα
Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα μεσημεριανό διάλειμμα για να συνέλθουμε
από τους πολλούς γρανιτένιους θεούς τριγύρω μας. Το υπαίθριο καφενείο
στο προαύλιο του μουσείου είναι στο πίσω μέρος ανάμεσα στα δένδρα
με όμορφες αρχιτεκτονικές φυγές. Το ραντεβού μας με τον Τουταγχαμών
ήταν στις τρεις το μεσημέρι και είχαμε μία ώρα καιρό για ένα δροσιστικό
αναψυκτικό. Καθίσαμε σε ένα τραπεζάκι και ο Τόμας έπαιζε με τον τηλεφακό της φωτογραφικής του μηχανής. Είχε ανακαλύψει το προφίλ μιας
λευκής τουρίστριας που καθόταν μερικά τραπεζάκια πιο πέρα.
Η κοπέλα, με έντονη σκεπτόμενη μύτη, φορούσε μια λευκή μαντίλα και
κρατούσε μια γάτα στην αγκαλιά της. Είχε γίνει, χωρίς να το φαντάζεται,
αντικείμενο μοντέρνας φωτογράφισης. Ο τηλεφακός του Τόμας αποτύπωνε για την αιωνιότητα τους υδρατμούς που έβγαζε το φλιτζάνι του
ζεστού καφέ που έπινε η τουρίστρια και φωτογράφιζε τα σχήματα που
έπαιρναν τα δάχτυλα του χεριού της χαϊδεύοντας τη γάτα.
Κάθε τόσο ο Τόμας κοιτούσε την μικρή οθόνη της μηχανής του και έβγαζε
επιφωνήματα φωνάζοντας «Όλυμπος». Ήθελε με τον τρόπο αυτόν να
δείξει ότι είχε φτάσει στην κορυφή της καλλιτεχνικής φωτογραφικής του
δημιουργίας και ήταν έτοιμος να καθίσει δίπλα στους αρχαίους θεούς του
Ολύμπου κρατώντας την Canon φωτογραφική μηχανή δίπλα του.
Εγώ από την άλλη διάβαζα τον οδηγό του μουσείου για να μπορέσω να
ανταποκριθώ στη συνάντησή μου με τον Τουταγχαμών. Τελικά η ώρα
πήγε τρεις και ανεβήκαμε στον πρώτο όροφο του μουσείου.
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Το ραντεβού με τον Τουταγχαμών
Δύο πανομοιότυπα χρυσά αγάλματα, ο Τουταγχαμών και ο σωσίας του
σε φυσικό μέγεθος, μας περίμεναν στην είσοδο του ορόφου μόλις ξεπροβάλαμε από τη μαρμάρινη σκάλα. Η μοναδική διαφορά στα αγάλματα
ήταν η περούκα στο κεφάλι. Ο ένας δεξιά φορούσε την κλασική Νέμες, ο
άλλος ο σωσίας του φορούσε μια περούκα που είχε το σχήμα σακούλας.
Σταμάτησα μπροστά σε αυτόν με τη Νέμες και του συστήθηκα ως Έλληνας απόγονος του Ηροδότου. Αμέσως μετά συνειδητοποίησα ότι ο Ηρόδοτος γεννήθηκε 830 χρόνια μετά από τη γέννηση του Τουταγχαμών και
κατάλαβα την γκάφα μου. Ο νεαρός Φαραώ με κοίταξε με συμπάθεια.
Ήταν λεπτός, χωρίς κοιλίτσα. Η φούστα του ήταν ατσαλάκωτη από
χρυσό, το κορμί του ήταν σκούρο με λείο δέρμα, φορούσε κάτι θηλυπρεπή χρυσά σανδάλια και στο δεξί του χέρι κρατούσε το χρυσό ραβδί της
εξουσίας. Το ανθρώπινο Κα (ka), το ζωικό Βα (ba) και το μεταμφιεσμένο πνεύμα Ακ (akh) είναι οι δυνάμεις που τον κρατούσαν ζωντανό και
μπορούσε ακόμα να δίνει συνεντεύξεις. Μετά τις πρώτες φιλοφρονήσεις
άρχισα την ιστορική συνέντευξη:
Κύριε Τουταγχαμών, θα ήθελα να μας πείτε αν τρώτε όλοι μαζί η οικογένεια πρωινό στο ίδιο τραπέζι, αν σας αρέσει να τρώτε πάπιες παστές
ή κροκόδειλους στη θράκα, αν έχετε φάει ποτέ χοιρινό, αν πίνετε μπίρα
από κριθάρι ή προτιμάτε εισαγόμενο κρασί από σταφύλια από τη Μεσόγειο, αν έχετε ερωτευτεί ποτέ, αν προσφέρετε λωτούς στις αγαπημένες
σας, αν ο καλύτερός σας φίλος είναι γένους αρσενικού ή θηλυκού, αν
έχετε κάνει περιτομή μικρός.
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Ο νεαρός Φαραώ άρχισε να αισθάνεται άβολα με τις τόσες πολλές προσωπικές ερωτήσεις και μου είπε ότι είναι αρχηγός κράτους και καλά θα κάνω
να ρωτάω πράγματα που αφορούν το βασίλειό του και όχι τον ίδιο, αλλιώς
θα διακόψει τη συνέντευξη. Αμέσως συνειδητοποίησα ότι το είχα παρακάνει
και συνέχισα με γενικότερου ενδιαφέροντος ερωτήσεις.
Κύριε Τουτανχαμών, μήπως ξέρετε πόσους τόνους χαρτί-πάπυρο εξήγε η
Αίγυπτος σε τρίτες χώρες την εποχή της βασιλείας σας, πόσοι από εκείνους
τους εργάτες που έχτιζαν τις πυραμίδες της χώρας σας ήταν Αιγύπτιοι και
πόσοι ήταν αιχμάλωτοι δούλοι που τα αιγυπτιακά στρατεύματα έφερναν
πίσω μαζί τους μετά από εκστρατείες σε ξένες χώρες; Μήπως ξέρετε πόσες γυναίκες επιτρέπεται να παντρεύεται ο καθένας από τους αρσενικούς
υπηκόους σας, πόσα παιδιά επιτρέπεται να κάνει με την ίδια γυναίκα, τι
γεωμετρικό σχήμα και τι έκταση είχαν τα χωράφια δίπλα στον Νείλο που
μοιράζατε για καλλιέργεια στους υπηκόους σας και πόσο φόρο παίρνατε
από κάθε χωράφι;
Μήπως ξέρετε πόσα εκατομμύρια άνθρωποι, πόσα εκατομμύρια πουλιά,
πόσα εκατομμύρια ψάρια, πόσες χιλιάδες κροκόδειλοι ζούσαν από τα νερά
του Νείλου στην εποχή σας; Μήπως ξέρετε πόσες φελούκες ταξίδευαν τότε
στο ποτάμι; Μήπως ξέρετε να γράφετε ο ίδιος ιερογλυφικά; Μήπως έχετε
μάθει καμιά ξένη γλώσσα; Μήπως ξέρετε αν τα γεράκια τρώνε χουρμάδες;

Προχωρήσαμε ανάμεσα στα χιλιάδες εκθέματα που βρέθηκαν στον τάφο του νεαρού Φαραώ. Χρυσές σαρκοφάγοι, χρυσοί θρόνοι, χρυσές πολυθρόνες, δίτροχα
άρματα μάχης, νεκρικά κρεβάτια, νεκρικές μάσκες, χιλιάδες μικροαντικείμενα, βάζα
και κοσμήματα.
Ο τάφος του Τουταγχαμών βρέθηκε στις 17 Φεβρουαρίου του 1923 από τον Χάουαρντ Κάρτερ στην κοιλάδα των νεκρών στις Θήβες. Ο Κάρτερ, σπάζοντας τη
χτισμένη πόρτα του νεκρικού θαλάμου, βρέθηκε μπροστά σε τέσσερα τεράστια
ξύλινα επιχρυσωμένα κιβώτια που ήταν γεμάτα αντικείμενα που συνόδευαν τον
νεκρό στην άλλη ζωή. Χρειάστηκε δέκα ολόκληρα χρόνια για να ταξινομήσει τον
αρχαιολογικό θησαυρό που ανακάλυψε.
Ο Τουταγχαμών γεννήθηκε το 1341 π.Χ. Ήταν ένας Φαραώ της 18ης δυναστείας του
Νέου Βασιλείου. Μετά από σχετικές έρευνες στον σκελετό, ο θάνατός του αποδίδεται σε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κανένας δεν ξέρει αν πέθανε από ατύχημα ή δολοφονήθηκε. Ο λόρδος Κάρναρβον καθώς και άλλοι που χρηματοδότησαν
και εργάστηκαν στις ανασκαφές πέθαναν πριν παρουσιαστούν τα εκθέματα στο
αγγλικό κοινό. Το γεγονός αυτό έδωσε αφορμή για δημοσιογραφικά σχόλια περί
γρουσουζιάς και μυθιστορήματα με τίτλους όπως «Η κατάρα της μούμιας». Γεγονός πάντως είναι ότι παρά το νεαρό της ηλικίας του ο Τουταγχαμών, ένας άσημος
Φαραώ, μετά την ανακάλυψη του ασύλητου τάφου του έγινε ο αιώνιος διάσημος.

Ο Τόμας με κοιτούσε έκπληκτος να παραμιλάω μπροστά στο άγαλμα του
Τουταγχαμών. «Αργήσαμε με τις φαντασιώσεις σου» μου φώναξε. «Τι ρωτάς
τον άνθρωπο, ήταν μόλις δεκαεπτά χρονών όταν πέθανε. Η μόνη πληροφορία που μπορεί να σου δώσει είναι πόσες αδελφές είχε. Πάμε να δούμε τις
άλλες αίθουσες του ορόφου γιατί πλησιάζει πέντε και το μουσείο κλείνει».

Η ψυχή του δεν είναι πια θαμμένη κάτω από τη γη στην κοιλάδα των νεκρών αλλά
στέκεται όρθιος ανάμεσά μας, περιτριγυρισμένος από φύλακες και θαυμαστές,
χρυσές πολυθρόνες και όλο το νοικοκυριό των ανακτόρων του και είναι έτοιμος
κάθε στιγμή να δίνει συνεντεύξεις στο μουσείο του Καΐρου.
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Θεϊκός Αποχαιρετισμός
Φύγαμε τελευταίοι από το μουσείο. Μετά τις πέντε κλείνουν οι πόρτες
για τους νεοεισερχόμενους επισκέπτες. Τα γκρουπ των Κινέζων είχαν
ήδη φύγει. Ήμασταν μόνοι, περιτριγυρισμένοι από επώνυμους διάσημους νεκρούς. Περίεργο συναίσθημα, σχεδόν τρομακτικό να διασχίζεις
ένα μουσείο με εκατοντάδες αγάλματα σε υπερφυσικό μέγεθος χωρίς
άλλους ζωντανούς επισκέπτες γύρω σου.
Βγήκαμε έξω λίγο πριν νυχτώσει και περπατήσαμε μέχρι το κέντρο
της πλατείας Ταχρίρ. Σταματήσαμε και κοιτάξαμε πίσω προς το μουσείο έτοιμοι να απευθύνουμε στον Τουταγχαμών τον τελευταίο μας
νοητό χαιρετισμό. Κοιτώντας το κτίριο του μουσείου, διακρίναμε να
ανεβαίνουν στην ταράτσα κάτι σκιές. Τα αγάλματα είχαν βγει έξω να
χαιρετήσουν τους περιηγητές θαυμαστές τους από την Ελλάδα.

Ο Άνουμπις, που έμοιαζε σαν σκύλος Greyhound, περιφερόταν ασταμάτητα. Ο Αμούν και ο Ατέν, οι αριστοκράτες θεοί του ήλιου ένιωθαν άβολα
ανάμεσα σε τόσους άλλους θεούς από το ζωικό βασίλειο και είχαν κάνει
το δικό τους μικρό ιντελεκτουέλ θεϊκό πηγαδάκι.
Οι εργάτες, οι καλλιτέχνες, οι βιοπαλαιστές, οι κωπηλάτες, οι δούλοι, όλος
ο λαός ήταν καθισμένοι στα περιμετρικά στηθαία και παρακολουθούσαν
την τελετή. Ποτέ δεν είχαν ξαναδεί τόσους αιώνιους επώνυμους μαζεμένους σε μία ταράτσα. Τα αποδημητικά πουλιά κάνανε ακροβατικούς σχηματισμούς πετώντας αθόρυβα σε χαμηλό ύψος πάνω από την πλατεία
Ταχρίρ. Οι πάπιες, οι χήνες, οι πάπυροι, τα λουλούδια συμπληρώνανε το
θεατρικό σκηνικό. Δύο γρανιτένιες σφίγγες είχαν πάρει θέση αντικριστά
στο στηθαίο της ταράτσας πάνω από την κεντρική πόρτα του Μουσείου
για να δώσουν αίγλη στο γεγονός.

Στο πίσω μέρος της ταράτσας ήταν μαζεμένοι όλοι οι θεοί - ζώα, οι
ταύροι, οι αγελάδες, οι κροκόδειλοι, τα γεράκια, οι μπαμπουίνοι και
συζητούσαν.

Η Νεφερτίτη είχε βγάλει ένα μαντίλι και μας χαιρετούσε εγκάρδια. Εμείς
ανεμίζαμε τα γιλέκα μας ανταποδίδοντας συγκινημένοι τον χαιρετισμό.
Μια ομάδα τουρίστες που πέρασε διπλά μας προσπαθούσε μάταια να
καταλάβει ποιον χαιρετάμε. Η νύχτα είχε έρθει, τα φώτα της πόλης άναψαν. Οι θεϊκές σκιές χάθηκαν στον ορίζοντα. Μόνο η αιγυπτιακή σημαία
με τις μαύρες, καφέ και άσπρες λουρίδες φωτιζόταν από τα φώτα της
πόλης. Συνεχίσαμε προς την οδό Ελ Φαλάκι, πήραμε τα πράγματά μας
από το ξενοδοχείο, περάσαμε από το αγαπημένο μας σουβλατζίδικο το
Καζάζ να φάμε το τελευταίο μας ψιλοκομμένο αιγυπτιακό σουβλάκι και
φτάσαμε στην ώρα μας στο αεροδρόμιο για τη νυχτερινή μας πτήση προς
τα αιθιοπικά υψίπεδα. Ήμασταν μόνο είκοσι τέσσερις ώρες στο Κάιρο.
Το ραντεβού αυτό με τον Τουταγχαμών είχε περάσει στην ιστορία, στην
ιστορία των ανεξίτηλων αναμνήσεών μας.
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Διακρίναμε τον Ντόζερ, τον Κάφρα, τον Ραχοτέπ, την Χατσεπσούτ,
τον Αμενχοτέπ, τη Νεφερτίτη, τον Ραμσή και έναν σωρό άλλους επώνυμους. Ο Τουταγχαμών δεν ήταν εκεί, φαίνεται ότι οι φύλακες τον
είχαν ερμητικά κλειδώσει μαζί με τους θησαυρούς του στο δωμάτιό
του. Ο Μίτρι με μια παρέα γραφιάδες υπουργούς στεκόταν πιο πέρα.
Έπαιρνε τηλέφωνο στο κινητό τα ξαδέλφια του στο Λούβρο, στο Ερμιτάζ και στο Βρετανικό Μουσείο να τα ρωτήσει πώς περνάνε εκεί στην
ξενιτιά μακριά από τον Νείλο.

ΑΙΘΙΟΠΙΑ
Από τη μουσουλμανική έρημο
στα χριστιανικά βουνά
Ήταν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα όταν δώσαμε τα διαβατήριά μας στον
πάγκο της Ethiopian Airlines για check in στην πτήση 707 για Αντίς Αμπέμπα. Εκεί μας περίμενε μια ανησυχητική εξέλιξη. Ένας ψαρομάλλης υπάλληλος μας ανακοίνωσε με ύφος καρδινάλιου ότι δεν μπορούμε να πετάξουμε στην Αιθιοπία χωρίς βίζα στο διαβατήριό μας γιατί δεν έχουμε
αεροπορικό εισιτήριο επιστροφής.
Του εξήγησα νηφάλια ότι θα βγούμε από την Αιθιοπία οδικώς σε δέκα
μέρες με προορισμό το Σουδάν και έχουμε για τον σκοπό αυτό σουδανική
βίζα. Έδειχνε αδιάφορος στις εξηγήσεις μου και μας υπέδειξε να περιμένουμε στη γωνία μέχρι τα μεγάλα αφεντικά να κάνουν διαβουλεύσεις για
την περίπτωσή μας.
Στην Αθήνα είχα προσπαθήσει να βγάλω βίζα για είσοδο στην Αιθιοπία
οδικώς από το Σουδάν και μου είπαν ότι αυτό είναι δυνατόν μόνο στην
πρεσβεία της Αιθιοπίας στη Ρώμη. Πάλι καλά που δεν με έστειλαν στο
Βατικανό. Μου ανακοίνωσαν όμως ότι, αν πάμε αεροπορικώς, μπορεί να
μας χορηγηθεί βίζα ενός μηνός χωρίς άλλες διατυπώσεις κατά την άφιξή
μας στο αεροδρόμιο της Αντίς Αμπέμπα. Η λεπτομέρεια αυτή ήταν και η
αιτία να εγκαταλείψουμε την ιδέα να ανέβουμε τον Νείλο από τη Μεσόγειο σαν τον Ηρόδοτο και αποφασίσαμε να τον κατέβουμε ξεκινώντας το
ταξίδι μας από τα υψίπεδα της Αιθιοπίας ακολουθώντας τη φυσική ροή
του γαλάζιου ποταμού. Παρά τις επίσημες αυτές διαβεβαιώσεις, σήμερα
περιμέναμε σαν πρόσφυγες στη γωνία την ετυμηγορία των υπεύθυνων
για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας.
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Τα μεγάφωνα ανακοίνωναν την αναχώρηση της πτήσης 707 για Αντίς
Αμπέμπα. Είχα αρχίσει να ανησυχώ σοβαρά όταν τελικά μας φώναξαν και
ρώτησαν αν έχουμε ο καθένας τουλάχιστον δύο χιλιάδες δολάρια πάνω
μας. Έβγαλα εκνευρισμένος πολλά χαρτονομίσματα των πέντε, των δέκα
και είκοσι δολαρίων που είχα μαζέψει για να μην περιμένω ρέστα στις
καθημερινές συναλλαγές στο ταξίδι αυτό και τα σκόρπισα στον πάγκο. Ο
πάγκος της Ethiopian Αirlines στο αεροδρόμιο του Καΐρου πρασίνισε. Ο Τόμας, ψύχραιμος μέχρι τότε, με κοιτούσε έκπληκτος. Τελικά μας έδωσαν την
πολυπόθητη κάρτα επιβίβασης.
Ρώτησα πριν φύγω τον υπάλληλο με το ξινό ύφος πόσα λεφτά χρειάζονται
να γίνω αιθίοπας πολίτης για να μην υποστώ, αν ξανάρθω, αυτήν την ψυχική δοκιμασία με τις βίζες. Με κοίταξε έκπληκτος. «Στην ευρωπαϊκή Ελλάδα» του είπα «αν αγοράσεις σπίτι αξίας 250.000 ευρώ, γίνεσαι ουσιαστικά
Έλληνας πολίτης και σου κάνουν δώρο και μια φουστανέλα. Στην Αιθιοπία
πόσα λεφτά θέλετε για να εξαγοράσω την αιθιοπική υπηκοότητα;» Όσο τον
ρωτούσα με επιμονή και σοβαρότητα τόσο εκείνος με κοιτούσε με έκπληκτη
καχυποψία. Άρχισε να μην είναι σίγουρος αν αστειεύομαι ή σοβαρολογώ.
Τελικά, βρεθήκαμε στις τελευταίες θέσεις του αεροπλάνου, μια αναπνοή
από την πίσω τουαλέτα, ευτυχείς που είχαμε τελικά καταφέρει να συνεχίσουμε το ταξίδι μας.

Αντίς Αμπέμπα
Στα χαρακώματα της ανάπτυξης
Η ανατολή του ήλιου μας βρήκε στην Αντίς Αμπέμπα. Ο καιρός ήταν ιδανικός, λιακάδα χωρίς ζέστη στα 2.500 μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Κάποτε,
το 1887 ο αυτοκράτορας Μένελικ εγκατέλειψε την κρύα πρωτεύουσα στο
Ανκόμπερ στον βορρά και μετακόμισε στους λόφους του Έντομπο στην
σημερινή περιοχή της Αντίς Αμπέμπα γιατί εδώ οι ημέρες ήταν ηλιόλουστες
και οι μιμόζες ανθούσαν τον χρόνο όλο. Σωστή αυτοκρατορική επιλογή αν
κρίνουμε από την ηλιόλουστη και συνάμα δροσερή μέρα που μας υποδέχθηκε η πόλη.
Στο αεροδρόμιο ξεμπερδέψαμε γρήγορα με τη σφραγίδα μιας βίζας στο διαβατήριό μας. Με ένα ταξί βρεθήκαμε σε ένα καινούργιο μοντέρνο ξενοδοχείο
ονόματι Bluebird κοντά στο κέντρο της πόλης. Τα δωμάτια ήταν χτισμένα
γύρω από ένα εσωτερικό αίθριο σκεπασμένο με γυαλί. Στην είσοδο πάνω
από τη μελαμψή ρεσεψιονίστ κρεμόταν στον τοίχο η εικόνα του Χριστού.

Το αεροπλάνο πετούσε νύχτα προς την Αιθιοπία. Σε λίγο θα πλησιάζαμε
τα χριστιανικά αιθιοπικά βουνά, οι μελαμψοί δρομείς αντοχής θα τρέχανε
από χωριό σε χωριό, τα γεράκια και ένας στρατός αποδημητικά πουλιά θα
επιθεωρούσαν τα αμέτρητα φαράγγια στο αιθιοπικό ρήγμα, χιλιάδες φορτωμένα μικρά αιθιοπικά γαϊδουράκια θα ακολουθούσαν τα αφεντικά τους
στον καθημερινό αγώνα για επιβίωση. Εκατομμύρια άνθρωποι από διαφορετικές φυλές, οι Αμχάρα, οι Ομόρο, οι Τίγκρε, θα παρακολουθούσαν από
εκεί κάτω με απορία το ιπτάμενο σιδερένιο πουλί με τα πράσινα, κόκκινα
και μπλε χρώματα της Εthiopιan Αirlines να διασχίζει τον ουρανό.

Η Αντίς, έτσι ονομάζουν την πόλη τους οι ντόπιοι, είναι η διπλωματική
κοσμοπολίτισσα πρωτεύουσα της μαύρης ηπείρου. Πολλοί χαρακτηρίζουν
την πόλη ως τις Βρυξέλλες της Αφρικής. Το 1958 τα Ηνωμένα Έθνη επέλεξαν
την Αντίς για έδρα των οικονομικών τους δραστηριοτήτων στην αφρικανική
ήπειρο (UNECA). Πέντε χρόνια αργότερα η Αντίς επιλέχθηκε ως έδρα του
Οργανισμού Αφρικανικής Ενότητας (OAU). Η παρουσία παγκόσμιας εμβέλειας οργανώσεων είναι εμφανής παντού. Σε όλους τους κεντρικούς δρόμους
της πόλης έχουν δοθεί ονόματα αφρικανικών χωρών. Η εθνική αεροπορική
εταιρεία Ethiopian Αirlines έχει τακτικά δρομολόγια σε πολλές αφρικανικές
πρωτεύουσες, εδραιώνοντας έτσι τη θέση της πόλης ως το διπλωματικό
κέντρο των αφρικανικών εθνών.
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Η απομάκρυνση του αυτοκράτορα Χαϊλέ Σελασιέ και η επικράτηση το 1974
του εθνικοσοσιαλιστικού Ντεργκ έφερε σημαντικές αλλαγές στις κοινωνικές και οικονομικές δομές της χώρας. Παρά την οικονομική αναστάτωση, η
Αιθιοπία σε στενή συνεργασία με την Κίνα συνέχισε να αναπτύσσεται με
ρυθμούς ανάπτυξης 10% τον χρόνο. Οι Κινέζοι είναι πανταχού παρόντες,
είναι αυτοί που κατασκευάζουν τους δρόμους, τα φράγματα, τα τραίνα
και διαφεντεύουν το εμπόριο σε αυτήν τη μεγάλη χώρα της Αφρικής. Ο
μοναδικός αυτοκινητόδρομος που συνδέει τον βορρά με τον νότο έχει κατασκευαστεί από Κινέζους και ονομάζεται Chinese road.
Η πρωτεύουσα της Αιθιοπίας ζει σήμερα στα χαρακώματα της οικοδομικής ανάπτυξης. Εκατομμύρια αγροτικές ψυχές από όλες τις φυλές της
χώρας, που μέχρι χθες καλλιεργούσαν την αιθιοπική γη, ήρθαν στην πρωτεύουσα αναζητώντας εξαρτημένη εργασία και κατοικία σε μία άναρχα
αναπτυσσόμενη και ανέτοιμη να τους υποδεχθεί μεγαλούπολη, την Αντίς
Αμπέμπα. Παντού νέες οικοδομές από μπετό με αναμονές σιδηρού οπλισμού στις ταράτσες, παντού ανοιχτά χαντάκια για νέες αποχετεύσεις
και ηλεκτρικά δίκτυα στους δρόμους. Όλα δείχνουν ότι η πόλη βρίσκεται
στον αστερισμό της γνωστής σε μας τους Έλληνες οικιστικής ανάπτυξης
της προχειρότητας, της βιασύνης και της εξυπηρέτησης μικροσυμφερόντων.

Κατεβήκαμε στη στάση του Εθνικού Σταδίου και συνεχίσαμε με τα πόδια
για την κεντρική αγορά της πόλης. Το Μερκάντο στην Αντίς είναι μια τεράστια, πολύχρωμη εμπορική ζώνη. Γαϊδουράκια, άλογα, ξύλινες άμαξες,
υπεράνθρωποι αχθοφόροι, φορτηγά αυτοκίνητα, φορτωτές μεταφέρουν
ό,τι χρειάζεται κανείς σε αυτή τη χώρα των εκατό εκατομμυρίων ψυχών.
Υπάρχουν δρόμοι της αγοράς μόνο με βαρέλια, δρόμοι μόνο με ραπτομηχανές, δρόμοι μόνο με αλεύρια, δρόμοι μόνο με λάστιχα αυτοκινήτων.
Η κεντρική αυτή αγορά είναι μια ζωντανή εικόνα της βιοπάλης των απλών
ανθρώπων στην αναπτυσσομένη αυτή αφρικανική πόλη. Κάποτε το Μερκάντο λειτουργούσε στην κορυφή του λόφου στη θέση Piazza μέχρι που
τα κατοχικά στρατεύματα του Μπενίτο Μουσολίνι μετέφεραν την αγορά
στη σημερινή της θέση, μιας και είχαν επιλέξει να χτίσουν στον παλιό
χώρο της αγοράς τα νέα κτίρια της κατοχικής διοίκησης και την ιταλική
συνοικία.

Κάναμε ένα γρήγορο πρωινό ντους και με τις φωτογραφικές μηχανές
κρεμασμένες στον λαιμό ξεκινήσαμε για το Μερκάντο, την εμπορική καρδιά της Αντίς, τη μεγαλύτερη όπως λένε ανοικτή αγορά της Αφρικής. Ένα
υπερσύγχρονο κινέζικο υπέργειο μετρό που περνούσε κοντά στο ξενοδοχείο ήταν το μέσο των μετακινήσεών μας. Δέκα λεπτά του ευρώ ήταν η
τιμή του εισιτηρίου και το τραίνο ήταν πάντα ασφυκτικά γεμάτο. Η πλειοψηφία των επιβατών ήταν άνδρες. Ευτυχώς οι Αιθίοπες ήταν πιο κοντοί
από εμάς, και όρθιοι όπως ήμασταν στα βαγόνια του τραίνου αναπνέαμε
χωρίς πρόβλημα πάνω από τα κεφάλια τους.

Περπατάγαμε ανέμελα στην κεντρική λεωφόρο του Μερκάντο φωτογραφίζοντας, όταν ξαφνικά πέρασαν τρέχοντας και σπρώχνοντας ανάμεσά
μας πέντε νεαροί ακολουθούμενοι από αστυνομικούς που τους κυνηγούσαν με υψωμένα τα κλομπ. Οι αστυνομικοί μάς έκαναν έντονα νοήματα
να απομακρυνθούμε αμέσως. Καταλάβαμε ότι είχαμε γίνει στόχος οργανωμένης απόπειρας κλοπής από συμμορία και την τελευταία στιγμή οι
αστυνομικοί μάς έσωσαν. Ευτυχώς από το πρωί είχαμε πάρει τα μέτρα
μας και τα διαβατήρια και τα χρήματά μας ήταν ασφαλή στο χρηματοκιβώτιο του ξενοδοχείου. Συνεχίσαμε να φωτογραφίζουμε από μακριά
στα κρυφά με τους τηλεφακούς μας τους εργαζόμενους στην αγορά σε
προσωπικές στιγμές βιοπάλης, χωρίς να τους ρωτάμε, χωρίς καν να το
ξέρουν. Δυστυχώς δεν γινόταν αλλιώς, όλες οι αυθεντικές στιγμές στη
ζωή καταγράφονται απροειδοποίητα.
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Γυρίσαμε στο ξενοδοχείο με τη δύση του ήλιου. Ο Τόμας και εγώ είχαμε
ομόφωνα αποφασίσει να νοικιάσουμε δύο ξεχωριστά δωμάτια γιατί δεν
ήμασταν σίγουροι ποιος από τους δύο θα ροχάλιζε πιο δυνατά το βράδυ
εκείνο. Περνάγαμε στον σκληρό δίσκο τις φωτογραφίες της ημέρας και ο
ένας χτυπούσε την πόρτα του δωματίου του άλλου να του δείξει τα προσωπικά του φωτογραφικά επιτεύγματα. Ήταν το νυχτερινό μας σινεμά
πριν κοιμηθούμε αυτήν την πρώτη νύχτα στην Αντίς.
Το πρωί ξυπνήσαμε ξεκούραστοι και ευδιάθετοι. Θα πηγαίναμε να πάρουμε τα αεροπορικά μας εισιτήρια για τη Ντίρι Ντάουα, αεροπορικό επίνειο της Χαράρ στην ανατολική μουσουλμανική Αιθιοπία, που ήταν και ο
πρώτος κατ’ επιλογή ταξιδιωτικός μας προορισμός στη χώρα. Την ημέρα
εκείνη θα κάναμε επισκέψεις στα τουριστικά αξιοθέατα της Αντίς πριν
την εγκαταλείψουμε την επόμενη ημέρα το πρωί.
Οι αιθιοπικές αερογραμμές είχαν τα γραφεία τους στη λεωφόρο Τσόρτσιλ, απέναντι από το Εθνικό θέατρο στο κέντρο της πόλης. Κατεβήκαμε
από το γνώριμο μας πια κινέζικο υπέργειο μετρό και προχωρήσαμε με
τα πόδια προς τα γραφεία της Ethiopian. Ο Τόμας είχε ανακαλύψει ένα
ενδιαφέρον «κάδρο», όπως έλεγε, στην απέναντι πλευρά του δρόμου και
προσπαθούσε με τον τηλεφακό του να το απαθανατίσει.
Εγώ χάζευα κάτι μικροπωλητές που πουλούσαν μπανάνες και περίμενα
να τελειώσει τη φωτογράφιση. Με την άκρη του ματιού μου εντοπίζω
έναν νεαρό στην άκρη του πεζοδρομίου με στριφτά νέγρικα κοτσιδάκια
να με παρακολουθεί. Ανήσυχος κοίταξα προσεκτικά τριγύρω και εντόπισα άλλους δύο νεαρούς να στέκονται εκεί κοντά ακουμπισμένοι σε έναν
πέτρινο τοίχο. Κατάλαβα ότι ήταν μια συμμορία από εκείνες που συναντάς συχνά στις μεγαλουπόλεις της Αφρικής και πρέπει πραγματικά να
τις φοβάσαι.
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Όταν ο Τόμας τελείωσε χαρούμενος τη φωτογράφιση, του είπα ότι είχα
εντοπίσει κάτι νεαρούς που δεν μου άρεσαν και του πρότεινα να αλλάξουμε πορεία και να περάσουμε στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Ο
Τόμας γέλασε. «Άσε, ρε Νίκο, τις φοβίες σου, σε κεντρικό δρόμο είμαστε,
προχώρα». Προχώρησα μπροστά, ενώ ο Τόμας ακολουθούσε αρκετά μέτρα πίσω ταχτοποιώντας τους φωτογραφικούς του φακούς.
Ο νεαρός με τα κοτσιδάκια όρμησε πίσω μου και προσπάθησε να μου
τραβήξει τη μαύρη μου τσάντα. Προετοιμασμένος, τον έσπρωξα βίαια και
τον είδα να σωριάζεται κάτω. Οι άλλοι δύο είχαν πλησιάσει αλλά, βλέποντας τον σύντροφό τους στο έδαφος, κοντοστάθηκαν. Ο Τόμας έτρεξε
αγριεμένος σε βοήθεια. Η συμμορία είχε χάσει το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού, δεν ήθελε ανοικτή συμπλοκή μέσα στον κόσμο και αποσύρθηκε
τρέχοντας. Οι επίδοξοι ληστές φαίνεται ότι ήταν απλά πρεζόνια, αλλιώς
δεν υπήρχε πιθανότητα να γλιτώσουμε την κλοπή.
Είχα ζήσει πριν από χρόνια μια παρόμοια απόπειρα κλοπής στο Ναϊρόμπι της Κένυας και ήμουνα και πάλι τυχερός. Φτάσαμε στα γραφεία
της Ethiopian και ήμουνα αναστατωμένος γιατί είχα παραβεί μια από τις
βασικές αρχές κάθε περιφερόμενου σε μεγάλες αφρικανικές πόλεις ταξιδιώτη, να μην κουβαλάει τσάντα.
Εκείνο το πρωί είχα βαρεθεί να βάλω τα διαβατήρια και τα χρήματα στην
ειδική ζώνη ασφαλείας μέσα από το παντελόνι με τη σκέψη ότι θα τα
χρησιμοποιούσα άμεσα για την αγορά των αεροπορικών εισιτηρίων. Αν
οι επίδοξοι κλέφτες κατάφερναν να μου πάρουν την τσάντα, θα ήταν το
άδοξο τέλος ενός ταξιδιού που μόλις άρχιζε. Τέτοια επιπολαιότητα δεν θα
τη συγχωρούσα ποτέ στον εαυτό μου.
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Λούσυ in the sky with Diamonds
Αγοράσαμε τα εισιτήρια για την πτήση μας προς Ντίρι Ντάουα και προχωρήσαμε να επισκεφτούμε το Εθνικό Μουσείο για να χαιρετήσουμε την
περίφημη Λούση, αυτήν την θηλυκού γένους διάσημη ανθρωποπίθηκο
(Australopithecus afarensis) που τα κόκκαλά της βρέθηκαν στα φαράγγια
της Αιθιοπίας.
Στο ανθρωπολογικό μουσείο της Αντίς η εικόνα του σκελετού της Λούσυ,
της μακρινής αυτής ξαδέλφης μας που στάθηκε πρώτη στα δύο της πόδια πριν από 3.5 εκατομμύρια χρόνια, ήταν η καλύτερη ευκαιρία για να
ξεχάσουμε για τα καλά το πρωινό περιστατικό της απόπειρας κλοπής.
Οι σκελετοί των πιθήκων προγόνων μας φιγουράριζαν στις προθήκες
του μουσείου χωρίς τσάντες, διαβατήρια και πιστωτικές κάρτες. Ένας
άλλος αυστραλοπίθηκος αρσενικού γένους, ο Σελάμ, ανακαλύφτηκε τελευταία στο αιθιοπικό ρήγμα, δημιουργώντας έτσι ένα ταίρι ανταγωνιστή της
Λούσυ στις αίθουσες των επιστημονικών ανθρωπολογικών συνεδρίων.
Η Αιθιοπία είναι παράδεισος για τους μελετητές της φυσικής ιστορίας. Το
μεγάλο ρήγμα της ανατολικής Αφρικής (Rift valley) πού δημιουργήθηκε μετά
από βιβλικές τεκτονικές καταστροφές στον φλοιό της γης έχει εγκλωβίσει στα φαράγγια της χώρας πολλούς σκελετούς αρχέγονων ζώων,
που σήμερα αποτελούν αντικείμενα επιστημονικής μελέτης. Το Μουσείο
στην Αντίς έχει πολλά εκθέματα ιδιαίτερου ζωικού, ανθρωπολογικού και
γεωλογικού, ενδιαφέροντος. Ανεβαίνοντας στον πρώτο όροφο, είδαμε με
έκπληξη σε μικρή απόσταση από τους σκελετούς των ζώων να έχουν
άκομψα τοποθετηθεί πολύτιμες εικόνες αγίων της αιθιοπικής χριστιανικής παράδοσης. Ολοκληρώνοντας τη σύντομη επίσκεψή μας στο εθνικό
αυτό Μουσείο βγήκαμε έξω σιγοτραγουδώντας παράφωνα, χωρίς να κινδυνεύουμε να παρεξηγηθούμε, το αμφιλεγόμενο υπέροχο τραγούδι των
Beattles: Lucy in the sky with diamonds.
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Ο Αβραάμ, o Ιησούς και ο Μωάμεθ

Ο Μουσολίνι είναι εδώ

Ο Σολομών κάποτε αγκάλιασε ερωτικά τη θρυλική βασίλισσα του Σεβά
από την Αιθιοπία. Ο καρπός του έρωτά τους πήρε το αιθιοπικό αυτοκρατορικό όνομα Μενελίκ. Ο νεαρός αυτοκράτωρ, όταν μεγάλωσε, πήγε για
σπουδές στην πατρίδα του μπαμπά του, την Ιερουσαλήμ, και ο θρύλος
λέει ότι γύρισε στο Αξούμ φέρνοντας μαζί του την κιβωτό της Παλαιάς
Διαθήκης με τις δέκα εντολές του Μωυσή.

Μετά το αναπάντεχο εκκλησίασμα κατευθυνθήκαμε προς την Piazza, την
περιοχή που τα στρατεύματα του Μπενίτο Μουσολίνι δημιούργησαν την
ιταλική συνοικία της πόλης. Η Ιταλία ήταν η πρώτη και μοναδική ευρωπαϊκή αποικιακή δύναμη που εισέβαλε στην χώρα των βασιλέων του Αξούμ.
Οι μηχανοκίνητοι Ιταλοί εισβάλανε με αεροπορική υποστήριξη από την
Ερυθραία και, χρησιμοποιώντας ακόμη και απαγορευμένα χημικά αέρια
μουστάρδας, κατέλαβαν αστραπιαία την Αιθιοπία. Οι Αιθίοπες δεν σταμάτησαν ποτέ να αντιστέκονται στους ξένους εισβολείς από την φασιστική Ευρώπη που είχαν καταλάβει την πατρίδα τους. Η προσωρινή ιταλική
κατοχή της Αιθιοπίας (1936-1941) άφησε πίσω της 760.000 νεκρούς, 500.000
σπίτια κατεστραμμένα και 15 εκατομμύρια ζώα νεκρά.

Θρησκευτικό μωσαϊκό τριών αβρααμικών θρησκειών η Αιθιοπία. Ιουδαϊσμός, Χριστιανοσύνη και Μωαμεθανισμός διασταύρωσαν τις ιδέες τους
στα βουνά της χώρας: Ο Μωυσής, ο Ιησούς και ο Μωάμεθ παίζουν ακόμα
και σήμερα πρωταγωνιστικό ρόλο στις αφρικάνικες ψυχές του λαού της
χώρας. Το 44% των Αιθιόπων είναι από τη βυζαντινή εποχή χριστιανοί
ορθόδοξοι, το 19% είναι καθολικοί που προσηλυτίστηκαν τον 16ο αιώνα
από πορτογάλους ιεραπόστολούς και το 34% είναι μωαμεθανοί που οι
πρόγονοί τους προσκύνησαν το σπαθί του Ισλάμ. Οι Εβραίοι Αιθίοπες, οι
επονομαζόμενοι Beta Israel ή Falasha, τριάντα περίπου χιλιάδες άνθρωποι,
αερομεταφέρθηκαν για προστασία στο Ισραήλ την εποχή της κυριαρχίας
της σοσιαλιστικής στρατιωτικής χούντας Ντεργκ το 1974.
Περπατώντας στην κεντρική λεωφόρο της Αντίς, η πυκνότητα των ζητιάνων στο πεζοδρόμιο δεν άφηνε καμία αμφιβολία ότι βρισκόμασταν
κοντά στην είσοδο κάποιας εκκλησίας. Μπήκαμε στο προαύλιο της Kiddist
Maryam church και καθίσαμε στον κήπο κάτω από ένα στέγαστρο παρακολουθώντας τους ερχόμενους να προσευχηθούν πιστούς. Οι περισσότεροι κατευθύνονταν σε μία εικόνα που ήταν τοποθετημένη στον εξωτερικό
ανατολικό τοίχο της εκκλησίας πίσω από το ιερό. Προσκυνούσαν την
εικόνα της Παναγίας γονατίζοντας μέχρι να φιλήσουν το έδαφος, μην
έχοντας σε τίποτα να ζηλέψουν τις αντίστοιχες επικύψεις των Μωαμεθανών.

Ο εξόριστος αβησσυνός αυτοκράτορας Χαϊλέ Σελασιέ ξεκίνησε με τη βοήθεια των Βρετανών απελευθερωτικό αγώνα και στις πέντε Μαΐου του
1941 επικεφαλής ελεύθερων αιθιοπικών στρατευμάτων μπήκε ως απελευθερωτής στην Αντίς Αμπέμπα. Λίγα χρόνια πριν, το 1937, οι Ιταλοί
κατακτητές είχαν κλέψει από το Αξούμ, την πάλαι ποτέ πρωτεύουσα
της μεγαλύτερης και μοναδικής χριστιανικής αυτοκρατορίας στη μαύρη
Αφρική, έναν οβελίσκο είκοσι τέσσερα μέτρα ύψους και τον μετέφεραν κόβοντάς τον σε πέντε κομμάτια στη Ρώμη. Μετά από έντονες διαμαρτυρίες
και αγώνες σε διεθνείς οργανισμούς και στον ΟΗΕ, η ιταλική κυβέρνηση το
2005 αποφάσισε να επιστρέψει τον οβελίσκο στην Αιθιοπία, αναλαμβάνοντας και το κόστος μεταφοράς στην παλιά του θέση. Ήταν μια συμβολική
κίνηση παγκόσμιας απονομής δικαιοσύνης για την αποτρόπαιη αυτή πράξη κλοπής και μεταφοράς μακριά από τον τόπο τους πολύτιμων έργων
τέχνης αρχαίων πολιτισμών από τους κατά καιρούς ισχυρούς κατακτητές. Υπάρχει ελπίδα και για τα Eλγίνεια αναλογίστηκα.
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Οι Έλληνες της Αιθιοπίας

Αποχαιρετισμός στην Αντίς

Ο ελληνισμός της Αιθιοπίας ήταν κάποτε επτά χιλιάδες ψυχές. Οι Έλληνες
ήταν παντού σε όλη την χώρα, στο Χαράρ, στο Γκοντάρ, στη Ντίρι Ντάουα και σε άλλες μικρότερες πόλεις. Οι περισσότεροι Έλληνες έμεναν στην
Αντίς Αμπέμπα.

Το βράδυ φάγαμε πίτσα σε ένα μοντέρνο φαστφουντάδικο. Ο Τόμας έλεγε ότι η πίτσα είναι το πιο ασφαλές γεύμα γιατί όλα τα μικρόβια ψήνονται στον φούρνο πριν μας τα σερβίρουν. Συνεχίσαμε για ένα ποτό στην
Bole street, τον δρόμο διασκέδασης με τα μαγαζιά, τα μπαράκια και τη
νυχτερινή ζωή της πόλης. Μόλις πλησιάσαμε τον διάσημο δρόμο, το ηλεκτρικό ρεύμα έπεσε σε όλη την περιοχή. Γενικό μπλακ άουτ. Όπως μάθαμε,
το φαινόμενο είναι σύνηθες και διαρκεί όλη τη νύχτα. Στα καταστήματα
ανάψανε κεράκια και σιγά σιγά κατεβαίνανε τα ρολά. Ελάχιστα ήταν τα
μαγαζιά που είχανε αυτόνομες εφεδρικές γεννήτριες και έμειναν ανοιχτά.
Γυρίσαμε στο ξενοδοχείο στα σκοτάδια χρησιμοποιώντας τα κινητά μας
τηλέφωνα για φακούς.

Στην ελληνική εκκλησία του Αγίου Φρουμέντιου, του βυζαντινού αυτού ιερωμένου που εκχριστιάνισε τους Αιθίοπες, γίνονταν καθημερινά γάμοι και
βαφτίσια. Στο ελληνικό σχολείο, δωρεά του ευεργέτη Μίχου, υπήρχε οικοτροφείο που φοιτούσαν ελληνόπουλα από όλες τις άλλες αιθιοπικές πόλεις. Έλληνες καθηγητές έρχονταν να διδάξουν από την Ελλάδα. Η ένδοξη
ελληνική ομάδα Ολυμπιακός της Αντίς κατέκτησε το 1964 το παναφρικανικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Η αγάπη για την ελληνική σημαία περίσσευε.
Ο κουρέας του αυτοκράτορα Χαϊλέ Σελασιέ ήταν Κεφαλονίτης. Μετά την
επικράτηση της στρατιωτικής σοσιαλιστικής δικτατορίας Ντεργκ, το 1974,
οι Έλληνες της Αιθιοπίας όπως και οι συμπατριώτες μας στην Αίγυπτο
και στο Σουδάν εξαναγκάστηκαν σε φυγή. Πολλοί γυρίσανε στην Ελλάδα
και πολλοί άλλοι συνέχισαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα σε
άλλα μέρη της υφηλίου.
Γυρνώντας στην Αθήνα, εντόπισα στο internet μια ιστοσελίδα του συλλόγου των αποδήμων Ελλήνων της Αιθιοπίας. Άρθρα εφημερίδων, βιβλία,
εργασίες, ιστορικά θέματα, φωτογραφικό υλικό, ζωγραφική, δικτύωση φίλων ήταν όμορφα καταχωρημένα στην ιστοσελίδα. Η διαδικτυακή αυτή
ενημέρωση των απόδημων μου προκάλεσε αισιοδοξία και θαυμασμό. Είμαι
βέβαιος ότι κάποιοι αφανείς ήρωες έχουν κάνει την εκπληκτική αυτή οργανωτική δουλειά. Σίγουρα οι άνθρωποι αυτοί είναι οι πλέον κατάλληλοι
για μία πολιτική θέση στο Υπουργείο εξωτερικών με σκοπό να διαπαιδαγωγήσουν και συσπειρώσουν τους απόδημους Έλληνες στον κόσμο όλο.
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Το πρωί αφήσαμε την πόλη χωρίς δάκρυα αποχαιρετισμού στα μάτια. Η
Αντίς είναι μια ανερχόμενη τριτοκοσμική πρωτεύουσα με θαυμάσιο κλίμα
και βασικό αξιοθέατο τα συμπαθητικά βλέμματα των κατοίκων της. Είναι
μια πόλη στο έλεος της κερδοσκοπίας, στα χαρακώματα της ανάπτυξης.
Ο οικοδομικός οργασμός χωρίς ποιότητα, χωρίς χωροταξικές προδιαγραφές καλπάζει ασυγκράτητος σε αυτή την πόλη. Είναι φαίνεται η μοίρα
της ιστορίας στη σημερινή διεθνή οικονομική συγκυρία οι αναπτυσσόμενες
χώρες να κυβερνώνται από εκπροσώπους που ενδιαφέρονται αποκλειστικά και μόνο για την fast track οικονομική ανάπτυξη χωρίς άλλες χωροταξικού και πολιτιστικού περιεχομένου αναστολές. Κρίμα και πάλι κρίμα.
Από το αεροδρόμιο της Αντίς το αεροπλάνο βρέθηκε ξαφνικά στον ουρανό ανάμεσα στα σύννεφα. Πετούσαμε με ένα ελικοφόρο Ντορνιέ προς
τη Ντίρι Ντάουα, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αιθιοπίας, κοντά στα
σομαλικά σύνορα.

61

Ντίρι Ντάουα
Προσγειωθήκαμε νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο της Ντίρι Ντάουα εξήντα
χιλιόμετρα από τη Χαράρ. Θα παραδίδαμε εκεί δύο ελληνικές σημαίες
δώρο στην αδελφή ενός φίλου από την Κεφαλονιά και την ίδια μέρα θα
συνεχίζαμε προς τον τελικό προορισμό μας, τη μουσουλμανική ιστορική
πόλη Xαράρ.
Το αεροπλάνο στεκόταν μπροστά από μια απόλυτα οριζόντια καφέ πεδιάδα, που, αν την έβαφες μπλε, θα έμοιαζε με θάλασσα. Στον ορίζοντα ξεπροβάλλανε καφέ βουνοκορφές σαν να ήταν νησιά του Αιγαίου. Ο
έλικας του αεροπλάνου σαν μεγάλος ανεμιστήρας μαγνήτιζε το βλέμμα
σου μέχρι να σταματήσει τελείως να κινείται. Η απλόχερη αίθουσα του
αεροδρομίου με τον ελάχιστο κόσμο σού μετέδιδε μια ατμόσφαιρα ηρεμίας αποικιακής εποχής. Χαλάρωσα και δεν ήθελα να προχωρήσω, σαν
να περίμενα κάποιος πρόθυμος υπηρέτης να έρθει να μου κουβαλήσει τη
βαλίτσα.
Τρείς ευρωπαίες γυναίκες κατεβήκανε μαζί μας από το αεροπλάνο. Η μία,
η πιο συμπαθητική, ήταν ολλανδέζα γεωπόνος που δούλευε για τον ΟΗΕ
στην περιοχή. Φαινόταν να ξέρει πού πηγαίνει και την ακολουθήσαμε. Ένα
βαν περίμενε έξω να μεταφέρει τις κυρίες στο ξενοδοχείο Σαμράτ. Προσποιηθήκαμε και εμείς ότι θα μείνουμε στο ίδιο ξενοδοχείο και εξασφαλίσαμε δωρεάν μεταφορά στην πόλη.
Η Ντίρι Ντάουα έχει εξακόσιες χιλιάδες κατοίκους. H σιδηροδρομική γραμμή, που κατασκευάστηκε το 1917 και συνέδεσε την πόλη με το λιμάνι του
Τζιμπουτί στην Ερυθρά θάλασσα, έδωσε ώθηση στην εμπορική και βιομηχανική ανάπτυξη της πόλης.Oι Γάλλοι σχεδίασαν ένα νέο ευρωπαϊκό
τμήμα της πόλης με μεγάλα πεζοδρόμια και όμορφες δενδροστοιχίες.
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Ένα πλατύ ξερό ποτάμι με το όνομα Ντεχάτου χωρίζει το ευρωπαϊκό τμήμα από το λαϊκό φτωχό μουσουλμανικό Μεγκάλε. Το Σαμράτ βρισκόταν
στο ευρωπαϊκό τμήμα της πόλης και είναι δημοφιλής τόπος διαμονής για
υπαλλήλους διαφόρων διεθνών οργανισμών. Η αίθουσα υποδοχής είχε επίπλωση αποικιακού στυλ που θύμιζε Ινδία. Μάθαμε ότι πράγματι οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου είναι Ινδοί. Καθίσαμε στις δερμάτινες πολυθρόνες
και τηλεφωνήσαμε στον Γιώργο Γεωργαλή, τον εκπρόσωπο της ελληνικής
κοινότητας, να του παραδώσουμε τις δύο ελληνικές σημαίες. Θα ερχόταν σε
λίγο να μας συναντήσει.
Οι Έλληνες της Ντίρι Ντάουα ήταν κάποτε επτακόσια άτομα, που μετά το
1974 εγκατέλειψαν τη χώρα. Ο Γιώργος, ο τελευταίος φαίνεται με επιχειρηματική δραστηριότητα Έλληνας στην περιοχή, ήρθε γρήγορα. Ήταν γύρω στα
ακαθόριστα εξήντα και από ό,τι μας είπε είχε μείνει μόνος να διαχειρίζεται
την κληρονομιά της πάλαι ποτέ ακμάζουσας ελληνικής παροικίας. Με ένα
μεγάλο τζιπ μας πήγε λίγα οικοδομικά τετράγωνα πιο πέρα στην Αγία Τριάδα, την ελληνική εκκλησία της ομογένειας.
Στο προαύλιο της μεγάλης εκκλησίας στεκόταν το μαρμάρινο άγαλμα του
ευεργέτη Μπολοκάκη (1924). Στον ίδιο χώρο το παλιό ελληνικό σχολείο, δωρεά και αυτό του μεγάλου ευεργέτη, είχε τα τελευταία χρόνια μετατραπεί σε
αγγλόφωνο και λειτουργούσε για τα παιδιά της πόλης. Μας υποδέχθηκαν
η αγέρωχη κυρία Ελένη Πατατάκη και η Ζαχαρούλα Βινιεράτου, αδελφή του
φίλου από την Κεφαλονιά. Οι δύο γυναίκες τυλιχτήκαν στις ελληνικές σημαίες που τους φέραμε και φωτογραφήθηκαν με χαρά. Στο πρόσωπό τους
φαινόταν η νοσταλγία και η υπερηφάνεια για τις χρυσές εποχές της ελληνικής κοινότητας στην πόλη. Μερικά μελαψά παιδάκια παίζανε ποδόσφαιρο
μέσα στο περιτοιχισμένο προαύλιο της εκκλησίας. Ανάψαμε ένα κεράκι και
αποχαιρετήσαμε τις ελληνίδες αρχόντισσες. Στο προαύλιο τα παιδιά συνέχιζαν να παίζουν.
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Χαράρ
Ο πολύχρωμος καθρέφτης της Αιθιοπίας
Ο Γιώργος, ο στυλοβάτης της εκεί ελληνικής κοινότητας, προσφέρθηκε να
μας πάει στον σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων. Μιλώντας αιθιοπικά, μεσολάβησε να νοικιάσουμε σε πολύ καλή τιμή ένα ολόκληρο μίνι
βαν για να μεταφέρει μόνο εμάς στον τελικό προορισμό μας, στην ιερή
μουσουλμανική πόλη Χαράρ, το καταφύγιο του γάλλου ποιητή Rimbaud.
Ανεβαίνοντας τους λόφους ανάμεσα σε όμορφα καλλιεργημένα αγροκτήματα, φτάσαμε στη Χαράρ. Μείναμε στο ανακαινισμένο κρατικό ξενοδοχείο της περιοχής, το Ρας, που θύμιζε κάτι από τα δικά μας Ξενία.
Αφήσαμε αμέσως τις αποσκευές μας, ήπιαμε ένα ποτήρι κρύο νερό και
γεμάτοι αρχιτεκτονική περιέργεια νοικιάσαμε ένα τρίκυκλο τουκ τουκ να
μας μεταφέρει στην παλιά περιτοιχισμένη μουσουλμανική καστρική παραδοσιακή πόλη Χαράρ Jugol, τη χαρακτηρισμένη από την Ουνέσκο μνημείο
της ανθρωπότητας .
Η περιτοίχιση της πόλης-μνημείο έγινε το 1560 από τον εμίρη Νουρ και
έχει ύψος πέντε μέτρα. Πέντε παραδοσιακές πύλες και μια σύγχρονη
της εποχής του Χαϊλέ Σελασιέ σού επιτρέπουν την είσοδο στην πόλη. Η
Χαράρ μοιάζει λίγο με την εντός των τειχών παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ.
Αρχίσαμε να περπατάμε σε έναν λαβύρινθο από στενά δρομάκια, χάνοντας συχνά την αίσθηση προσανατολισμού. Δεκάδες μικρές εκκλησίες του
Αλλάχ, ανάγλυφοι πέτρινοι τοίχοι στις αυλές, χαμηλά πέτρινα σπίτια
με επίπεδες στέγες, μικρές πλατείες με οπτικές φυγές προς τον γαλάζιο
ουρανό ήταν στοιχεία που θύμιζαν χωριό σε κυκλαδίτικο νησί. Τα σπίτια
στη Χαράρ, χτισμένα με πέτρα του τόπου, ήταν βαμμένα άσπρα, πράσινα,
μπλε, κεραμιδί, ό,τι χρώμα ήθελε ο καλλιτέχνης ιδιοκτήτης.
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Στο ραμαζάνι μάς είπανε ότι όλα τα σπίτια βάφονται ξανά άσπρα για την
μεγάλη γιορτή. Το ηλεκτρικό ρεύμα δεν έχει ακόμα έρθει στα στενά παραδοσιακά δρομάκια της πόλης.
Η μουσουλμανική Χαράρ γυναικοκρατείται. Γυναίκες είναι οι πωλήτριες στην
αγορά. Γυναίκες κουβαλάνε στο κεφάλι τους τα ξύλα, τα φρούτα, τα βαρέλια, το νερό. Μόνο ο κεντρικός δρόμος των ραπτομηχανών, η Makina
Girgi, ανδροκρατείται. Δεκάδες άνδρες στη σειρά με τις ραπτομηχανές τους
εργάζονται σε αυτό το στενό δρομάκι σε κοινή θέα, κόβουν και ράβουν τα
φορέματα των ανδρών και γυναικών της πόλης.
Οι χωριατοπούλες με τους συνδυασμούς χρωμάτων και τα ριχτά γεμάτα
πτυχές ρούχα τους ήταν όλες σαν φιγουρίνια σε περιοδικά μόδας. Οι πολύχρωμες μαντίλες δεν ήταν μόνο ένα απλό μουσουλμανικό ένδυμα που
προστάτευε τα μαλλιά τους από τον ήλιο και την σκόνη, ήταν για τον πολιτισμό τους μαζί με τα σκουλαρίκια τους μια αδιαμφισβήτητη ορατή ένδειξη
της θηλυκής τους ύπαρξης. Έδειχναν να κρατάνε στις μαντίλες αυτές κρυμμένα τα γυναικεία μυστικά τους καθώς μιλούσαν συνωμοτικά μεταξύ τους
σαν να κουτσομπόλευαν τους άνδρες ασταμάτητα.
Μωαμεθανισμός light στη Χαράρ, ο θρησκευτικός φανατισμός δεν φαίνεται
να ευδοκιμεί σε αυτήν την πόλη. Η αφρικάνικη ψυχή θέλει φαίνεται περισσότερους από έναν θεούς. Θέλει χρώμα για να πιστέψει. Είχαμε τρελαθεί από
τη χαρά μας. Η λέξη αυθεντικό σε αυτή την πόλη είχε αποκτήσει το νόημά
της. Νομίζαμε ότι ταξιδεύαμε σε μια άλλη εποχή, μια εποχή προ Χριστού και
προ Μωάμεθ, και περιμέναμε τους προφήτες να έρθουν. Οι φωτογραφικές
μας μηχανές είχαν πάρει φωτιά. Είχαμε χάσει την αίσθηση του χρόνου. Νιώθαμε ότι ζούμε σε κάποιον άλλο αιώνα. Υπέροχο, μα την αλήθεια, συναίσθημα. Την επόμενη μέρα εγκαταλείψαμε άρον άρον το αποικιακό ξενοδοχείο
Ρας και μετακομίσαμε σε ένα ενοικιαζόμενο δωμάτιο μέσα στην παλιά πόλη.
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Θέλαμε να είμαστε μέσα και όχι έξω από τα τείχη της παλιάς πόλης. Όλα
θύμιζαν ελληνικό νησί τον παλιό καλό καιρό. Το δωμάτιο ήταν χαμηλοτάβανο και η οροφή του στηριζόταν σε ασύμμετρα ξύλινα δοκάρια και καλάμια
βαμμένα με άσπρο χρώμα. Η τουαλέτα ήταν έξω στην αυλή και δεν ρωτήσαμε αν έχει ζεστό νερό ή όχι. Μέναμε τώρα πια στο ίδιο δωμάτιο με τον
Τόμας. Η αίσθηση ασφάλειας και η παρέα μάς είχε κάνει να ξεχάσουμε ότι
κάποιος από τους δυο μπορεί να ροχαλίζει το βράδυ. Έξω από την πόρτα
κάτω από μια πέτρινη σκάλα είχαν στρώσει να κοιμηθούν αγκαλιασμένα
δύο νεαρά κορίτσια, ήταν οι κόρες τις οικογένειας, που είχαν φαίνεται ξεσπιτωθεί για να μας νοικιάσουν το δωμάτιό τους.
Το σπίτι ήταν κοντά στα εξωτερικά τείχη της πόλης. Έξω από τα τείχη οι
ύαινες περιμένανε κάθε βράδυ να τους πετάξουν οι κάτοικοι τα σκουπίδια
της πόλης για να τραφούν. Πραγματική ανακύκλωση. Είχε μόλις βραδιάσει
και ο Τόμας πρότεινε να πάμε μια βόλτα στο κέντρο του χωριού φωτίζοντας τον δρόμο με τα κινητά μας. Έθεσα βέτο και ξάπλωσα ανάσκελα στο
κρεβάτι. Για να είμαι ειλικρινής, φοβόμουνα καμιά δαγκωματιά από κανένα
αδέσποτο σκυλί νυχτιάτικα και άντε να τρέχεις για αντιλυσσικές ενέσεις.
Ο Τόμας, πιο θαρραλέος, πήγε μια βόλτα μόνος, αλλά τον είδα να γυρνάει
πίσω γρήγορα.
Πρωί πρωί μάς περίμενε ένα πρωινό με τσάι, στρογγυλή αραβική πίτα αντί
για ψωμί και τοπικό μέλι. Σύντομα τρέξαμε έξω στους δρόμους με τις φωτογραφικές μηχανές κρεμασμένες στον λαιμό για να προλάβουμε το πρωινό φως. Οι σκιές και τα χρώματα των σπιτιών, φωτισμένα από τις λοξές
ακτίνες του ήλιου, ήταν εκεί ακίνητες σαν να μας περίμεναν. Η Χαράρ είναι ο
παράδεισος του φωτογράφου. Επιλέγαμε κατάλληλες θέσεις ανάμεσα στα
χαλάσματα και περιμέναμε διακριτικά τα ανθρώπινα μοντέλα να παρελάσουν για να απαθανατίσουμε αυθεντικές στιγμές λουσμένες στο φως και
το χρώμα. Σταματήσαμε στην Erer Gate στην ανατολική είσοδο της πόλης.
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Η πλατεία μπροστά από αυτήν την πύλη ήταν γεμάτη νεαρά κορίτσια
που πάνω σε μικρά γαϊδουράκια πουλούσαν ξύλα για τους φούρνους
των σπιτιών. Οι κοπέλες ήταν καλοντυμένες σαν πριγκίπισσες με φανταχτερά χρώματα και ωραία σκουλαρίκια. Οι πριγκίπισσες με τα γαϊδουράκια μας είχαν σκλαβώσει.
Προχωρήσαμε προς την Omoro Market. Ο Τόμας κρύφτηκε καθιστός σε
κάτι σκαλάκια πάνω από την κεντρική πλατεία πίσω από μία πωλήτρια που πουλούσε κάτι κατακόκκινες ντομάτες και εγώ είκοσι μέτρα πιο
πέρα στάθηκα όρθιος στην εσοχή ενός μισογκρεμισμένου τοίχου. Ο ήλιος
ήταν πλάι μας, με το μέρος μας. Φωτογραφίζαμε όλο το πρωινό. Το μεσημέρι κάναμε διάλειμμα για να φάμε. Περάσαμε από το κεντρικό τζαμί,
το νοσοκομείο και φτάσαμε στην ασφαλτοστρωμένη κεντρική είσοδο της
πόλης, εκεί που σταματούσαν τα αυτοκίνητα. Ένας νεαρός μάς πλησίασε
και προσφέρθηκε να μας κάνει τον ξεναγό. Είχαμε συμφωνήσει να μην
παίρνουμε ξεναγούς γιατί καθυστερούσαμε με τις φωτογραφίσεις και δεν
θέλαμε να αισθανόμαστε ότι κάποιος μας περιμένει.
Στη Χαράρ κάναμε μια εξαίρεση στον κανόνα γιατί ο νεαρός ξεναγός που
μας πλησίασε είχε κάτι το ιδιαίτερο, ήταν μουγγός. Με γρυλίσματα και
χειρονομίες ήθελε να μας δείξει τα αξιοθέατα της πόλης. Αποφασίσαμε να
τον προσλάβουμε. Όλοι στο χωριό τον ξέρανε, όλες οι πόρτες ανοίγανε
στο πέρασμά του. Μας έδειξε μερικά από τα σαράντα πέντε τζαμιά της
πόλης, τις παραδοσιακές πύλες, τις αγορές, τους χώρους συγκεντρώσεων και το σπίτι-μουσείο του γάλλου ποιητή Rimbaud. Το σπίτι αυτό μου
φάνηκε να προσβάλλει το απλό λαϊκό αρχιτεκτονικό ύφος των παραδοσιακών σπιτιών της Χαράρ και είχα αρχίσει να αμφιβάλλω για την αισθητική του ποιητή. Με ανακούφιση έμαθα ότι το σπίτι αυτό που σήμερα
στεγάζει το μουσείο του δεν είναι αυτό που έζησε ο ίδιος ο Rimbaud αλλά
χτίστηκε από έναν νεόπλουτο ινδό έμπορο το 1908, δεκαεπτά δηλαδή χρόνια μετά τον θάνατο του ποιητή.
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Κάποτε σταματήσαμε στην Felana Gate, μια σημαντική πύλη της πόλης.
Στο κέντρο της μικρής πλατείας δίπλα στην πύλη ήταν ένα κάρο φορτωμένο χόρτα και γύρω γύρω πλήθος κόσμου άνδρες και γυναίκες. Πλησιάσαμε σπρώχνοντας για να δούμε τι συμβαίνει. Το κάρο ήταν γεμάτο
πράσινα χόρτα με οβάλ φύλλα. Στην αρχή νομίζαμε ότι ο κόσμος αγόραζε
τροφή για τα ζωντανά αλλά γρήγορα καταλάβαμε ότι ήταν το περίφημο
κατ (khat), το παραισθησιογόνο αυτό φυτό, κάτι σαν το δικό μας χασίς,
που μηρυκάζει στο αριστερό μάγουλο και βάφει άθελά του τα δόντια του
πράσινα ο μισός μουσουλμανικός πληθυσμός της περιοχής, από την Υεμένη μέχρι τα βουνά της Αιθιοπίας. Ο μουγγός ξεναγός μάς αγόρασε λίγο
κατ για μερικές δεκάρες. Το φυτό είχε ελαστική υφή και μπορούσες άνετα
να μασάς τα φύλλα του σαν τσίχλα-μαστίχα Χίου. Γελάσαμε με τον Τόμας
αναλογιζόμενοι ότι οι αγελάδες στη Χαράρ που βόσκουν στα λιβάδια της
περιοχής θα πρέπει να είναι οι πιο χαζοχαρούμενες στον κόσμο όλο.
Η επίσκεψή μας στη Χαράρ για δύο μόνο μέρες ήταν συγκλονιστική αλλά
πολύ σύντομη. Χρειάζεται τουλάχιστον μια βδομάδα για να αποκτήσεις
καλές σχέσεις με τις ύαινες, να μη φοβάσαι τα φαντάσματα και τους
σκύλους όταν κυκλοφορείς τη νύχτα, να συνηθίσεις να πίνεις τσάι αντί
για καφέ και να τρως πίτες με μέλι για πρωινό. Πρέπει να έχεις τον χρόνο να επισκεφτείς τα γειτονικά χωριά καβάλα σε μία άσπρη καμήλα, και
πάνω από όλα να κάθεσαι ατέλειωτες ώρες στην ανατολική πύλη Erer να
βλέπεις τις πριγκίπισσες με τα γαϊδουράκια φορτωμένα με ξύλα να περνάνε. Το πρωινό εκείνο αποχαιρετήσαμε τη Χαράρ με δάκρυα στα μάτια.
Με ένα μικρό αυτοκινητάκι φτάσαμε στο αεροδρόμιο της Ντίρι Ντάουα
και πήραμε το αεροπλάνο για την Αντίς Αμπέμπα με απευθείας ανταπόκριση προς την Λαλιμπέλα στον χριστιανικό βορρά. Ο καιρός ήταν καλός
και από το παράθυρο του αεροπλάνου μετράγαμε φαράγγια στο γεμάτο
κάθετες γεωλογικές σχισμές οροπέδιο της Αιθιοπίας.
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Λαλιμπέλα
Η νέα Ιερουσαλήμ
Η Λαλιμπέλα είναι ο πιο δημοφιλής τουριστικός προορισμός στην Αιθιοπία. Όλα τα οργανωμένα τουριστικά γκρουπ από την Αντίς Αμπέμπα
κατευθύνονται εκεί. Προσγειωθήκαμε και κατευθυνθήκαμε σε ένα ξενοδοχείο με το όνομα Ιερουσαλήμ. Το όνομα αυτό στην καρδιά της Αφρικής
ακούγεται περίεργα κι όμως είναι ιστορικά επίκαιρο.
Η καρπερή ερωτική σχέση του Σολομώντα με τη βασίλισσα του Σεβά ήταν
η αφορμή για τις αδελφικές ιστορικές σχέσεις της Ιερουσαλήμ με την αιθιοπική αυτή γη. Το προϊόν του βασιλικού έρωτα ήταν ο αυτοκράτορας Μενελίκ, ο πρώτος από τους 237 αυτοκράτορες της λεγόμενης σολομώντειας
δυναστείας της Αιθιοπίας.
Ο αυτοκράτορας Λαλιμπέλα το 1187, όταν ο Σαλαντίν νίκησε τους σταυροφόρους και κατέλαβε την Ιερουσαλήμ, είδε στο όνειρό του τον θεό να του
δίνει την εντολή να χτίσει στα βουνά της Αιθιοπίας μια νέα Ιερουσαλήμ.
Αποτέλεσμα της ονειρικής αυτής θεϊκής εντολής ήταν να κατασκευαστούν
στη Λαλιμπέλα δεκατρείς εκπληκτικές εκκλησίες σκαλισμένες σε συμπαγή
γρανιτένια βράχια, τοποθετημένες με ευλάβεια σε όρυγμα κάτω από την
επιφάνεια της γης. Οι αρχιτέκτονες των εκκλησιών δεν είναι γνωστοί, οι
εκκλησίες όμως αυτές λειτουργούν ακόμα και σήμερα ως ζωντανά κύτταρα λατρείας του χριστιανισμού.
Στη Λαλιμπέλα κάθε χρόνο εορτάζονται τα γενέθλια του Χριστού από
χιλιάδες ντυμένους στα άσπρα πιστούς που έρχονται από όλα τα μέρη
της Αιθιοπίας. Οι χριστιανικές αυτές εκδηλώσεις ελκύουν επισκέπτες από
τον κόσμο όλο. Η αιθιοπική χριστιανική Ιερουσαλήμ είναι ακόμα και σήμερα ζωντανή και γιορτάζει στο όνομα του Ιησού.
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Το ξενοδοχείο Ιερουσαλήμ ήταν παλιό, από τα πρώτα που είχαν χτιστεί
στην περιοχή, έμοιαζε σαν μια γερασμένη αριστοκράτισσα που διατηρεί
την ομορφιά της σε πείσμα των καιρών. Το ξενοδοχείο, απλωμένο ανάμεσα σε ωραίους κήπους, αγνάντευε περήφανα την ωραία θέα πάνω από
ένα οροπέδιο.
Η Λαλιμπέλα είναι χτισμένη σε υψόμετρο 2.600 μέτρα πάνω από τη θάλασσα και ο ανωφελής κώνωπας που μεταφέρει την ελονοσία δεν ζει σε
αυτά τα υψόμετρα. Έτσι, με μεγάλη μας χαρά αποφύγαμε να πάρουμε τα
χάπια malerone για προστασία από την ελονοσία, και κυκλοφορούσαμε
άνετα με κοντό πουκαμισάκι μέρα και νύχτα. Η Λαλιμπέλα, πόλη χαρακτηρισμένη από την Ουνέσκο ως μνημείο της ανθρωπότητας, παρά την
τουριστική της ανάπτυξη έχει ακόμη κάτι το αυθεντικό. Έχει μείνει μέχρι
σήμερα μια ανεπιτήδευτη γνήσια κόρη της αιθιοπικής γης. Οι σκαλισμένοι
στα γρανιτένια βράχια ναοί ύψους δέκα και πλέον μέτρων είναι όλοι
χτισμένοι σε ορύγματα κάτω από την επιφάνεια της γης. Το βορειοδυτικό
σύμπλεγμα των ναών Bet Alem, Bet Maryam, Bet Danaghel, Bet Meskal, Bet
Mikael μοιάζει με υπόγειο χωριό ανοικτό προς τον ουρανό. Στο νοτιοανατολικό τμήμα βρίσκονται οι Bet Emanuel, Bet Mercurios, Bet Rafael και
άλλοι ναοί. Όλοι σχεδόν οι άγιοι είχαν βρει στέγη στο σύμπλεγμα των
ναών που κατασκεύαζε ο Λαλιμπέλα. Όλοι εκτός από τον Άγιο Γεώργιο. Εκνευρισμένος ο Άγιος Γεώργιος που είχε μείνει άστεγος και δεν είχε
ναό με το δικό του όνομα, πήρε το άλογο και το δόρυ του και πήγε στον
αυτοκράτορα Λαλιμπέλα να παραπονεθεί. Ο Λαλιμπέλα τού απάντησε
ότι δεν έχει άλλο χώρο στο γρανιτένιο χωριό αλλά θα κάνει για αυτόν
τον μεγαλύτερο και τον καλύτερο ναό της περιοχής μερικές εκατοντάδες
μέτρα πιο πέρα στην εξοχή. Ο αυτοκράτορας κράτησε την υπόσχεσή του
και σήμερα ο Bet Giyorgis στέκεται μόνος του επιβλητικός κάτω από τη γη
και είναι το πιο διάσημο μνημείο της περιοχής.
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Ακίνητοι στον χώρο και στον χρόνο οι λευκοντυμένοι ιερείς ανάμεσα στα
σκουρόχρωμα γρανιτένια βράχια των ναών της Λαλιμπέλα, προσφέρονται
για μερικά από το ωραιότερα φωτογραφικά στιγμιότυπα στον κόσμο όλο.
Έξω από το συγκρότημα των εκκλησιών συνεχίζονται μέχρι σήμερα εντατικές εργασίες ανασκαφών. Δύο νέες γυναίκες εργάτριες κρατούσαν ένα
μεγάλο κόσκινο και κοσκίνιζαν ρυθμικά και με χάρη οικοδομική άμμο. Οι
κομμουνιστικές επιρροές και συνήθειες μετά τη δεκαπενταετή σοσιαλιστική
διακυβέρνηση της χώρας (1974-1991) είναι ακόμα εδώ. Η παρουσία εργαζόμενων γυναικών στις οικοδομές και στα δημόσια έργα της Αιθιοπίας είναι
συχνό φαινόμενο. Περπατάγαμε φωτογραφίζοντας την πόλη.
Στην κεντρική πλατεία, κάτω από ένα μεγάλο δένδρο, μερικοί άνδρες και
γυναίκες ντυμένοι στα άσπρα χόρευαν σε αιθιοπικούς ρυθμούς. Τρεις γυναίκες έσερναν όλους τους χορούς. Ήταν η σύζυγος και οι δύο αδελφές ενός
αποθανόντος αρσενικού. Το γλέντι ήταν το εθιμοτυπικό χορευτικό μιας κηδείας που ξεκινάει σε ένα κεντρικό σημείο της πόλης πριν από τη μεταφορά
της σωρού του εκλιπόντος στο νεκροταφείο, στην τελευταία του κατοικία.
Συναντήσαμε ξανά τυχαία τις πενθούσες γυναίκες στο νεκροταφείο της
πόλης, λίγο έξω από την εκκλησία του Bet Giyorgis.
Την άλλη μέρα είχαμε νοικιάσει ένα βαν με οδηγό να επισκεφτούμε το
Yemrehanna Kristos ένα μοναστήρι αξουμικής αρχιτεκτονικής κοντά στο χωριό Bilbilla, στην περιοχή γύρω από την Λαλιμπέλα. Η διαδρομή ήταν υπέροχη, ανάμεσα σε ορεινές καλλιεργημένες εκτάσεις, οπωροφόρα δένδρα και
θημωνιές. Ένα ανηφορικό πλακόστρωτο μονοπάτι σε οδηγούσε στο μοναστήρι. Κατά μήκος του ανηφορικού αυτού μονοπατιού μια σειρά ζητιάνοι
περιμένανε ελεημοσύνη από τους πιστούς που ανεβαίνανε να προσκυνήσουν. Το μοναστήρι ήταν χτισμένο από γωνιασμένους ογκόλιθους, δεμένους
με ενδιάμεσες εμφανείς οριζόντιες ξυλοδεσιές.
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Ολόκληρο το μοναστήρι ήταν χωμένο βαθιά μέσα σε μια τεράστια βουνίσια σπηλιά που είχε το σχήμα ανοικτής αχιβάδας. Στο εσωτερικό της
σπηλιάς, που χρησίμευε ως το προαύλιο του ναού, το δάπεδο ήταν παντού στρωμένο με πλεκτές ψάθες. Ένας ηλικιωμένος άνδρας, τυλιγμένος
σε μία άσπρη κουβέρτα, καθόταν με διπλωμένα τα πόδια και το κεφάλι
μπροστά από το ιερό σαν να περίμενε τον θεό να έρθει εκεί και με τιμές
να τον μεταφέρει σε άλλους παραδεισένιους χώρους. Το θέαμα ήταν συγκλονιστικό.
Στον γυρισμό σταματήσαμε στο χωριό Bilbilla και καθίσαμε με φωτογραφική διάθεση σε ένα καφενεδάκι που βρισκόταν μερικά σκαλοπάτια πιο
χαμηλά από την επιφάνεια του δρόμου. Έφερνα αντιρρήσεις για τη θέση
που διαλέξαμε από τον φόβο ότι η σκόνη που θα προκαλούσαν οι ρόδες
των αυτοκινήτων θα μας ερχόταν κατευθείαν στα μάτια. Ξέχασα ότι ήμασταν στην Αιθιοπία και ότι από τον δρόμο αυτόν δεν περνούσαν συχνά
αυτοκίνητα αλλά μόνο άνθρωποι και γαϊδουράκια.
Ένας νεαρός φίλος του οδηγού μας που τυχαία βρέθηκε εκεί μας πρότεινε
να πάμε καλεσμένοι σε έναν τοπικό γάμο. Τον ακολουθήσαμε με χαρά.
Μια τεράστια πρόχειρη αυτοσχέδια πέργολα από ξύλινους πασσάλους
μπηγμένους στο χώμα και δεμένους με σκοινιά ήταν ο χώρος της γιορτής. Ανάμεσα στους πασσάλους είχαν τοποθετηθεί άσπρα πανιά για να
προστατευτούν από τον ήλιο οι πεντακόσιοι περίπου καλεσμένοι. Ομάδες
χωριανών ντυμένοι στα άσπρα είχαν συγκεντρωθεί κάτω από αυτή την
πέργολα για το χαρμόσυνο γεγονός. Όλα θύμιζαν λαϊκό πανηγύρι. Όλοι
συμμετείχαν. Άλλοι σερβίρανε με κουτάλες τη σπιτική τοπική μπίρα, άλλοι
παίζανε ζωντανή παραδοσιακή μουσική, άλλοι μοιράζανε φαγητό. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν άνδρες της πολιτοφυλακής ντυμένοι στα
άσπρα με κρεμασμένα στον ώμο πυροβόλα όπλα της εποχής του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου.
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Οι άνδρες αυτοί της πολιτοφυλακής, κάτι σαν τα δικά μας πάλε ποτέ ΤΕΑ,
είναι πανταχού παρόντες στην ύπαιθρο της Αιθιοπίας. Περπατάνε στα
χωριά, στους δρόμους, στα χωράφια, στα καφενεία και τώρα τους είδαμε
στους γάμους, πάντα με τα όπλα κρεμασμένα στον ώμο.
Ξαφνικά έγινε ησυχία και κάποιος άρχισε να διαβάζει κάτι από ένα χαρτί.
Απήγγειλε δυνατά τα δώρα που είχε προσφέρει ο κάθε καλεσμένος στους
νεόνυμφους. Δημόσια ντροπή για όσους είχαν προσφέρει δώρα μικρής
αξίας. Έξυπνο κόλπο για να μαζεύονται πλούσια δώρα σε έναν γάμο.
Μετά την εκφώνηση των δώρων άρχισαν οι χοροί. Μια μελαχρινή κοπέλα
που θύμιζε τσιγγάνα με σήκωσε να χορέψω και εγώ έναν παραδοσιακό
χορό της περιοχής στον οποίο κουνάς μόνο τους ώμους. Η αλήθεια είναι
ότι κουνώντας τους ώμους ξεπιάστηκα λίγο και εκτίμησα τις θεραπευτικές ιδιότητες που έχουν οι κινήσεις των ώμων για το πάνω μέρος του
σώματος Ο Τόμας απαθανάτιζε με το βίντεο τα χορευτικά γεγονότα και
ήταν ευχαριστημένος με τις επιδόσεις του φίλου του. Χορεύαμε και πίναμε
για αρκετή ώρα, αλλά ο γαμπρός και η νύφη αργούσαν να έρθουν και δεν
προλάβαμε να τους ευχηθούμε. Ο οδηγός μας επέμενε να φύγουμε. Ήθελε
να μας γυρίσει στο ξενοδοχείο στη Λαλιμπέλα πριν πέσει η νύχτα.
Στο ξενοδοχείο Ιερουσαλήμ το βράδυ εκείνο ακουγόταν ο ήχος κάποιας
μουσικής σαν να γινόταν κάποιο πάρτι εκεί κοντά. Βγήκαμε στο χωματένιο δρόμο ακολουθώντας τους ήχους της μουσικής. Εντοπίσαμε το πάρτι
στην ταράτσα ενός ξενοδοχείου εκεί κοντά. Στην ταράτσα ήταν μαζεμένοι
όλο το προσωπικό και ένα μεγάλο γκρουπ γερμανοί τουρίστες. Έτρωγαν
και απολάμβαναν ζωντανή παραδοσιακή μουσική και χορούς από ένα
τοπικό συγκρότημα. Ήταν η δεύτερη φορά την ίδια μέρα που βλέπαμε
να χορεύουν τον μέχρι χθες άγνωστο σε μας χορό με τους ώμους. Την
άλλη μέρα αποχαιρετήσαμε τη Λαλιμπέλα. Στεναχωρηθήκαμε που φεύγαμε. Μας είχε κερδίσει την ψυχή και θα τη θυμόμαστε για πάντα με αγάπη.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
ΛΑΛΙΜΠΕΛΑ, ΑΙΘΙΟΠΙΑ

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗ
ΝΤΥΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΑΣΠΡΑ
CHRISTIANITY
DRESS IN WHITE

PHOTOGRAPHIC MEMORIES
LALIBELA, ETHIOPIA

Γκοντάρ
Ο πορτογάλος Λάνσελοτ
Το άλλο πρωί το αεροπλάνο με τους έλικες αγνάντευε πάλι από εκεί ψηλά
τα αιθιοπικά βουνά. Μας πήγε με ασφάλεια μέχρι το Γοντάρ. Ήταν το 1622
όταν ο πορτογάλος ιεραπόστολος Pedro Paez στο Γκοντάρ, την πρωτεύουσα του Αξούμ, έπεισε ποιος άραγε ξέρει με ποιους θεμιτούς ή αθέμιτους
τρόπους τον αυτοκράτορα Susenyos να αλλάξει πίστη και να γίνει από
χριστιανός ορθόδοξος χριστιανός καθολικός. Η αυτοκρατορία του Αξούμ
άλλαξε ξαφνικά με άνωθεν εντολή επίσημη θρησκεία και η ορθοδοξία τέθηκε έκτος νόμου. Ακολούθησαν ταραχές και σφαγιάστηκαν 32.000 χωρικοί
πιστοί στην ορθοδοξία από τον αυτοκρατορικό στρατό. Η κατάσταση βρισκόταν εκτός ελέγχου και ο καθολικός πια αυτοκράτορας αναγκάστηκε
να παραιτηθεί υπέρ του γιου του Φασιλίδα, που υποχρεώθηκε και αυτός
μετά τις συνεχιζόμενες ταραχές να αποκαταστήσει την ορθόδοξη πίστη
στο βασίλειο. Το Γκοντάρ ήταν για πολλά χρόνια το επίκεντρο της θρησκευτικής αυτής διαμάχης ανάμεσα στην ορθόδοξη και την καθολική εκκλησία στον αγώνα τους για επικράτηση στα αιθιοπικά βουνά.
Ένα μεσαιωνικό κάστρο που έχτισε ο Φασιλίδας για παλάτι του το 1640
είναι το αρχιτεκτονικό σημείο αναφοράς στο κέντρο της πόλης. Θυμίζει
αγγλικό πύργο και ιππότες του Λάνσελοτ στην καρδιά της Αφρικής. Οι
υπεύθυνοι της Ουνέσκο που χαρακτήρισαν το κάστρο αυτό μνημείο της
πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας θα έπρεπε παράλληλα να
του απομείνουν και το αρχιτεκτονικό βραβείο ενός εκτός τόπου και χρόνου ιστορικού κιτς στην καρδιά της μαύρης Αφρικής. Μέναμε σε ένα μικρό
ξενοδοχείο έξω από τα τείχη αυτού του κάστρου.
Ο φορτιστής της φωτογραφικής μηχανής του Τόμας ανατινάχτηκε από
βραχυκύκλωμα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και ο Τόμας σαν τρελός
έψαχνε να βρει καινούργιο φορτιστή.
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Στα καταστήματα φωτογραφικών ειδών της πόλης δεν υπήρχαν,
όπως περιμέναμε, φορτιστές για τέτοιες ακριβές μηχανές και έτσι
είχαμε την ιδέα να ρωτάμε σε όλα τα ξενοδοχεία μήπως κανένας τουρίστας είχε ξεχάσει κανέναν παρόμοιο φορτιστή. Η επίσκεψή μας στο
Γκοντάρ εξελίχτηκε σε hotel hopιng αναζητώντας ένα φορτιστή. Βρήκαμε πολλούς φορτιστές ξεχασιάρηδων τουριστών αλλά όχι το μοντέλο
που ψάχναμε.
Το Γκοντάρ, η πάλαι ποτέ πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας του Αξούμ,
ήταν η τελευταία μεγάλη πόλη της Αιθιοπίας που τα στρατεύματα του
Μπενίτο Μουσολίνι εγκατέλειψαν το 1941 μετά τις επιθέσεις των συμμάχων. Είναι μια ιστορική πόλη των 600.000 κατοίκων, που εκτός από
τον μεσαιωνικό πύργο του Φασιλίδα έχει πολλά διάσπαρτα δημόσια
κτίρια από την εποχή της ιταλικής κατοχής τα οποία συμπληρώνουν
ένα σκηνικό αρχιτεκτονικής σχιζοφρένειας ιστορικού περιεχομένου.
Αύριο ήταν η μεγάλη μέρα που θα εγκαταλείπαμε την Αιθιοπία και θα
συνεχίζαμε το ταξίδι μας στο μουσουλμανικό Σουδάν. Είχαμε κανονίσει
ένα μίνι βαν να μας μεταφέρει στα σύνορα νωρίς το πρωί. Στις πέντε
ακριβώς αγουροξυπνημένοι βάλαμε τα σακίδιά μας σε ένα βαν γεμάτο
με σακιά από κάρβουνα. Ο οδηγός με έναν νεαρό συνοδηγό ξεφορτώσανε τα κάρβουνα σε έναν φούρνο και συνεχίσαμε για τη μεθοριακή
πόλη Μετέμα, διακόσια περίπου χιλιόμετρα μακριά.
Όσο πλησιάζαμε τα σύνορα, κοπάδια ζώων στη μέση της ασφάλτου
καθυστερούσαν την προέλασή μας. Στον ορίζοντα άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτοι μιναρέδες. Όλα έδειχναν ότι πλησιάζουμε στο
μουσουλμανικό Σουδάν.
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Μetema Pass
Σύνορα για ηλιοκαμένους
Το Metema Pass δεν είναι από τα πιο ασφαλή συνοριακά περάσματα στον
κόσμο. Τον Δεκέμβριο του 2015, δύο μόλις μήνες πριν από την άφιξή μας,
ήταν σε εξέλιξη συγκρούσεις τοπικών ένοπλων ομάδων με τον στρατό.
Υπήρξαν δεκάδες νεκροί και τα σύνορα είχαν κλείσει για αρκετές εβδομάδες. Εμείς, πιστοί στην αρχή ότι μετά τη φασαρία έρχεται ηρεμία και
είναι ο πλέον κατάλληλος χρόνος να επισκέπτεσαι επικίνδυνες περιοχές,
προχωρούσαμε με το βαν τραγουδώντας προς τα ανοικτά, σύμφωνα με
τις τελευταίες μας πληροφορίες, σύνορα.
Η Μετέμα είναι μια μεσαίου μεγέθους αιθιοπική συνοριακή πόλη. Φτάσαμε γύρω στις οκτώ το πρωί. Το μίνι βαν πάρκαρε ανάμεσα σε ένα πλήθος ακινητοποιημένα φορτηγά αυτοκίνητα. Η αιθιοπική ροκ σταμάτησε να
ακούγεται από το ραδιόφωνο του βαν. Χαιρετήσαμε εγκάρδια τον οδηγό,.
ήταν καλό παιδί και είχαμε γίνει φίλοι. Βγαίνοντας από το αυτοκίνητο,
ακουμπήσαμε τα σακίδιά μας στο χώμα. Δυο τρεις νεαροί έτρεξαν, τα
σήκωσαν και με την επιμονή τους χωρίς να το καταλάβουμε είχαμε αποκτήσει βαστάζους και συνοδούς ταυτόχρονα.
Οι νεαροί μάς οδήγησαν στην πλαγιά σε ένα κτίριο που έμοιαζε με αγροτόσπιτο. Είχε μια ξύλινη πέργολα και ένα δένδρο στην αυλή χωρίς καμία
ένδειξη κρατικού κτιρίου. Σε ένα τραπέζι στην αυλή ένας άνδρας και μια
γυναίκα μάς άνοιξαν τα σακίδια, έκαναν έλεγχο και τα ξανάκλεισαν μαρκάροντάς τα με κιμωλία. Μόλις είχαμε περάσει τον έλεγχο του τελωνείου της Αιθιοπίας. Τώρα οι νεαροί συνοδοί μάς πέρασαν στην απέναντι
πλευρά του δρόμου σε ένα πιο μεγάλο ισόγειο κτίσμα, όπου βρεθήκαμε
μπροστά σε πέντε μαύρους υπολογιστές αντίκες συνδεδεμένους μεταξύ
τους με κάτι χοντρά εναέρια μαύρα καλώδια.
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Σε λίγο εμφανίστηκε μια ένστολη αστυνομικός της αιθιοπικής υπηρεσίας διαβατηρίων. ¨Ήταν σοβαρή και ασχημούλα. Κάθισε μπροστά σε έναν
ακριανό κομπιούτερ και ξεκίνησε να δακτυλογραφεί τα στοιχεία των διαβατηρίων μας και τις αιθιοπικές και σουδανέζικες βίζες. Η ώρα περνούσε
και είχα την αίσθηση ότι γράφει διδακτορικό. Γυρνάω στον Τόμας και του
λέω: «Τόμας πήγαινε μια βόλτα έξω να δεις αν τα σακίδιά μας και οι νεαροί είναι ακόμα εκεί».

Με τα πολλά και αφού συμπληρώσαμε διάφορα χαρτιά, μας ζήτησαν
φωτοτυπίες των διαβατηρίων. Είχα προνοητικά βγάλει επτά φωτοτυπίες
και των δύο διαβατηρίων μας στην Αθήνα και είχα δώσει στον Τόμας τις
δικές του, άλλα αυτός θεώρησε σκόπιμο να τις ξεχάσει στο σπίτι του στη
Γλυφάδα. Ευτυχώς μας είπαν ότι σε αυτό το Φαρ Ουέστ σκηνικό υπήρχε ένα φωτοτυπικό μηχάνημα που λειτουργούσε κάπου στην απέναντι
πλευρά του δρόμου.

Ο Τόμας γύρισε χαμογελαστός λέγοντας ότι τα σακίδιά μας είναι έξω
ασφαλή, εγκιβωτισμένα σε δέκα περίπου εκατοστά χώμα. «Κοίταξες» του
λέω με νόημα «μήπως μας έχουν πάρει κανένα εσώρουχο από μέσα;» και
ξεσπάμε και οι δύο σε ανάμεικτα με αμφιβολία γέλια. Όταν η υπάλληλος
τελείωσε και μας σφράγισε τα διαβατήρια, της είπα ότι είναι όμορφη και
την παρακάλεσα να την τραβήξω μια αναμνηστική φωτογραφία με φόντο
τους υπολογιστές αντίκες. Μου απάντησε σε αυστηρό τόνο ότι βρίσκομαι
σε στρατιωτική περιοχή και απαγορεύονται οι φωτογραφίες.

Ο Τόμας έτρεξε και επέστρεψε γρήγορα με μια φωτοτυπία του διαβατηρίου στο χέρι και περίπου δύο εκατοστά πούδρα χώμα στα παπούτσια
του. Εγώ είχα πιάσει κουβέντα με τους τελωνιακούς και προσπαθούσα
να τους εξηγήσω ότι οι Έλληνες είναι διαφορετικοί από τους πυραυλοκίνητους Γαλλοαμερικάνους και δεν έχουν καμία ευθύνη για τους βομβαρδισμούς αραβικών περιοχών. Στο τέλος μας έδωσαν τα διαβατήρια
σφραγισμένα, λέγοντάς μας ότι στις πόλεις που θα διαμένουμε πρέπει
να περνάμε από την τοπική αστυνομία και να επικαιροποιούμε τις θεωρήσεις στα διαβατήριά μας. Καλωσορίσαμε στο Σουδάν.

Είχαμε εγκαταλείψει το αιθιοπικό χώμα περνώντας στο σουδανικό χωρίς
να καταλάβουμε τη διαφορά από το ένα χώμα στο άλλο. Οι νεαροί φύλακες άγγελοι των σακιδίων μάς οδήγησαν σε ένα άλλο ψηλοτάβανο κτίριο. Η διάταξη της επίπλωσης εκεί θύμιζε τράπεζα εποχής Φαρ Ουέστ σε
καουμπόικο έργο. Οι υπάλληλοι ήταν κάτι θεόρατοι ψηλοί και ευτραφείς
Σουδανοί με στρογγυλά κεφάλια, εντελώς διαφορετική ράτσα από τους
αδύνατους Αιθίοπες. Ένας άνδρας στεκόταν πίσω από έναν ψηλό πάγκο
σαν ταμίας τράπεζας που τον προστάτευε από τους επίδοξους ληστές
ένα σκονισμένo χοντρό παχύ γυαλί. Η επικοινωνία με το κοινό γινόταν
μέσα από μια χειροποίητη οβάλ τρύπα στο γυαλί. Περνούσες με προσοχή,
για να μην κοπεί το χέρι σου, μέσα από την μικρή γυάλινη τρύπα το διαβατήριό σου και έσκυβες προσκυνώντας μέχρι την επιφάνεια του πάγκου
για να ακούσεις τι σου λέει ο υπάλληλος.
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Βγαίνοντας και από το κτίριο ελέγχου των διαβατηρίων του Σουδάν, ένας
νεαρός μάς πλησίασε για να αλλάξουμε δολάρια. Δώδεκα σουδανέζικες
λίρες το δολάριο μας έδινε, ενώ η επίσημη τιμή στην τράπεζα ήταν μόνο
επτά. Άλλαξα μόνο πενήντα δολάρια για να έχουμε για τα εισιτήρια των
λεωφορείων. Έπρεπε, όπως φάνηκε στην πορεία, να είχα αλλάξει εκεί στα
σύνορα πολύ περισσότερα χρήματα. Νόμιζα ότι είχαμε τελειώσει με τη
συνοριακή γραφειοκρατία όταν βλέπω τον Τόμας και τους φύλακες αγγέλους των σακιδίων μας να με φωνάζουν και να προχωράνε σε ένα άλλο
κτίριο στην πλαγιά. Ακολούθησα απρόθυμα γκρινιάζοντας.
Μπήκαμε σε ένα ορθογώνιο κτίριο που πρέπει να ήταν της Νομαρχίας
της περιοχής. Θύμιζε κτίριο στρατώνα. Αριστερά είχε ένα γραφείο και
απέναντι ένα σιδερένιο κρεβάτι.
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Στον πίσω τοίχο είχε στην άκρη μια ανοιχτή πόρτα που έβγαινε σε μία
χωμάτινη αυλή. Άλλα παράθυρα δεν θυμάμαι. Πάνω στο κρεβάτι ήταν ξαπλωμένος και κοιμόταν ένας τεράστιος ανθρώπινος όγκος. Φορούσε μια
κελεμπία με γκρι ραβδώσεις και μόνο τα δάχτυλα των ποδιών του ήταν
ακάλυπτα.
Υπέθεσα ότι ήταν κάποιος κρατούμενος σε αναμονή για μεταφορά στις
φυλακές. Δώσαμε τα διαβατήριά μας στον υπάλληλο που καθόταν στο
γραφείο. Σίγουρα ήταν αξιωματικός με πολιτικά ρούχα. Ο αξιωματικός κάτι
άρχισε να γράφει αλλά φαινόταν ότι είχε δυσκολίες να καταλάβει τα ελληνικά διαβατήριά μας. Ο Τόμας πηγαινοερχόταν ανυπόμονα σαν το λιοντάρι
στο κλουβί και κάποια στιγμή πλησίασε την πίσω πόρτα έτοιμος να βγει
στην αυλή να πάρει αέρα. Ο αξιωματικός έβαλε τις φωνές, τον ανακάλεσε
στην τάξη και τον έβαλε να κάθεται τιμωρία στη γωνία του δωματίου. Εγώ
διψούσα αφόρητα. Ξαφνικά ο ανθρώπινος όγκος σηκώνεται, βάζει τα σανδάλια του, έρχεται στο γραφείο, κάνει μια υποτιμητική χειρονομία στον αξιωματικό να απομακρυνθεί, κάθεται στην καρέκλα, αρπάζει τα διαβατήριά
μας, τα σφραγίζει στα γρήγορα και μας διώχνει ενοχλημένος που είχαμε
διακόψει τον μεσημεριανό του ύπνο. Ο κρατούμενος ήταν ο προϊστάμενος
της υπηρεσίας.
Πανευτυχείς που επιτέλους ξεμπερδέψαμε, τρέχουμε σαν παιδιά στο σταθμό των λεωφορείων. Κάποιος άνδρας με επιβλητικό παρουσιαστικό, συμπαθητικό βλέμμα και παραδοσιακό άσπρο σαρίκι στο κεφάλι που έμοιαζε
με πέρση Αγιοταλλάχ καθόταν σε ένα τραπεζάκι στο χωμάτινο πεζοδρόμιο
και έβγαζε εισιτήρια. Μας έκοψε τα τελευταία δύο εισιτήρια σε ένα μίνι βαν
που έφευγε για το Καντάρεφ. Χαιρετήσαμε εγκάρδια με ένα καλό φιλοδώρημα τα δύο παιδιά, τους φύλακες άγγελους των σακιδίων μας. Είχαν χρειαστεί τέσσερις ηλιόλουστες ώρες να περάσουμε τα Φαρ Ουέστ σύνορα στη
Μετέμα, τέσσερις ώρες γεμάτες συναρπαστικές ταξιδιωτικές αναμνήσεις.
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ΣΟΥΔΑΝ
Από το Καντάρεφ στο Χαρτούμ
Μεγάλη χώρα το Σουδάν. Η μεγαλύτερη σε έκταση της αφρικανικής ηπείρου. Είκοσι φυλές που μιλάνε διαφορετικές γλώσσες, τροπικά δάση στον
νότο, ατέλειωτη έρημος στον βορρά και το μεγάλο ποτάμι. Ο γαλάζιος
Νείλος κατηφορίζει προς το Χαρτούμ από τα βουνά της Αιθιοπίας, ενώ
ο λευκός Νείλος, ξεκινώντας από τη λίμνη Βικτώρια στα βάθη της μαύρης Αφρικής, διασχίζει νωχελικά τη χώρα. Οι δύο Νείλοι συναντώνται
στην πρωτεύουσα Χαρτούμ και συνεχίζουν σαν ένας την πορεία τους
προς τη χώρα των Φαραώ.
Σαράντα πέντε εκατομμύρια κάτοικοι στο Σουδάν. Τα δέκα εκατομμύρια στον νότο αποσχίστηκαν μετά από έναν πολυετή εμφύλιο πόλεμο
ανεξαρτησίας και δημιουργήθηκε το νεότερο κράτος στην Αφρική. Άλλες
φυλές στις δυτικές περιοχές, στο Νταρφούρ, στα σύνορα με το Τσαντ
πολεμάνε και αυτές για ανεξαρτησία. Οι Άραβες ονόμασαν τη χώρα
Βiladas-sudan, που σημαίνει χώρα των νέγρων. Μετά από ένα στρατιωτικό πραξικόπημα το 1989, ο Οmar Beshir κυβερνά τη χώρα. Από τα αρχαία χρόνια διάφοροι κατακτητές, Αιγύπτιοι, Άραβες, Τούρκοι, Εγγλέζοι
εισβάλανε στην περιοχή του Σουδάν και διαφεντεύανε με τα όπλα τους
ντόπιους πληθυσμούς. Το Σουδάν ήταν για πολλά χρόνια ένα από τα
μεγαλύτερα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής.
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Χιλιάδες σκλάβοι, άνδρες και γυναίκες, μεταφέρονταν από Άραβες δουλεμπόρους στα λιμάνια της Ερυθράς θάλασσας και από εκεί στην αραβική
χερσόνησο και στον κόσμο όλο.
Μόλις προλάβαμε και μπήκαμε με χαρά στο βαν για το Καντάρεφ. Το εννέα θέσεων γιαπωνέζικο Τογιότα, όπως όλα τα βαν στην Αφρική, χωρά
μέχρι είκοσι αγαπημένα μεταξύ τους άτομα. Τα καθίσματα είναι τοποθετημένα αντικριστά όπως στις λιμουζίνες που μεταφέρουν πλούσιους
επιχειρηματίες που συζητάνε για επιχειρήσεις. Ένα διαδρομάκι πενήντα
εκατοστά πλάτος ανάμεσα στην πλάτη του οδηγού και την πλάτη του
πρώτου γυρισμένου προς τα πίσω καθίσματος είναι ο αυτοσχέδιος χώρος αποσκευών. Σε αυτό το διαδρομάκι πετάξανε τα σακίδιά μας πάνω
σε κάτι χάρτινα κουτιά με τρύπες που είχαν μέσα ζωντανά κοτόπουλα.
Σε όλη τη διαδρομή είχα την αγωνία μήπως το σακίδιό μου γίνει αιτία να
πεθάνει από ασφυξία κανένα κοτόπουλο.
Τριακόσιες χιλιάδες καμήλες κατοικούν στο βόρειο Σουδάν και εμείς ταξιδεύαμε με ένα made in Japan Tογιότα από τα σύνορα προς το Καντάρεφ.
Ήμασταν οι μόνοι λευκοί. Οι συνεπιβάτες μάς κοιτάγανε κάπως ψυχρά.
Όταν τους λέγαμε ότι είμαστε Έλληνες, χαμογελάγανε λίγο. Σε λίγα λεπτά
το βαν σταμάτησε. Στη μέση του δρόμου ήταν τοποθετημένα τρία τεράστια
λάστιχα τρακτέρ γεμάτα με μπετό. Ήταν το πρώτο από τα πολλαπλά
μπλόκα της αστυνομίας στη διαδρομή μας προς το Καντάρεφ.

Εγώ φώναζα Γιουνάν (Έλληνας), με την ελπίδα ότι η λέξη αυτή θα λειτουργούσε ως επικοινωνιακό διαβατήριο σε σε μία χώρα που πολλοί κάτοικοι
βλέπουν τους λευκούς με τα αεροπλάνα και τους πυραύλους τους ως εν
δυνάμει επιτιθέμενους εχθρούς.
Σε ένα από τα μπλόκα κάποιος από τους επιβάτες πετάχτηκε και φώναξε σε σπασμένα αγγλικά στους αστυνομικούς που έλεγχαν ξανά και
ξανά τα χαρτιά μας: «Junan, good people» (οι Έλληνες καλοί άνθρωποι). To
Yunan good people, ήταν μια φράση που την ακούσαμε πολλές φορές στην
πορεία μας κατά μήκος του Νείλου και μας έκανε πάντα να γελάμε και να
κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας με ικανοποίηση. Το ταξίδι μας στο Σουδάν είχε
ξεκινήσει με έναν σωρό καλοδεχούμενες μέχρι στιγμής περιπέτειες.
Το βαν διέσχιζε το ξερό μονότονο τοπίο της ερήμου και μόνο τα μπλόκα
της αστυνομίας κάνανε το ταξίδι πιο ενδιαφέρον. Φτάσαμε στο Καντάρεφ
σε τρεις περίπου ώρες. Το Καντάρεφ είναι μια πόλη των εκατό χιλιάδων
κατοίκων. Βρίσκεται στη μέση μια πεδιάδας της ερήμου. Βροχές που έρχονται για τέσσερις μήνες το καλοκαίρι από τα αιθιοπικά βουνά γονιμοποιούν την έρημη γη και παράγει όλα τα είδη σιτηρών. Το Καντάρεφ είναι η
βασίλισσα πόλη παραγωγής σουσαμιού στο Σουδάν.

Το βαν πάρκαρε εκτός δρόμου στο χώμα για έλεγχο. Δύο αστυνομικοί
πλησιάσανε με βηματισμό εξουσίας και με προτεταμένο το κεφάλι παρατηρούσαν μέσα από το παράθυρο με προσοχή τους επιβάτες. Βλέποντας
δύο λευκά πρόσωπα, άρχισαν να ελέγχουν όλα τα χαρτιά που μας είχαν
δώσει στα σύνορα. Είχαν μία έκφραση απορίας στο πρόσωπό τους, τι
δουλειά έχουν αυτοί οι δύο ψαρομάλληδες λευκοί σε αυτό το βαν;

Σταματήσαμε σε μια αλάνα στο κέντρο της πόλης. Σηκώσαμε τα σακίδια
και ευτυχώς τα κοτόπουλα από κάτω ήταν ακόμη ζωντανά. Ήταν μεσημέρι και η πόλη έμοιαζε με πόλη φάντασμα μετά από επιδημία, μια και όλοι
οι κάτοικοι είχαν κρυφτεί στα σπίτια τους για να αποφύγουν τον ανελέητο ήλιο. Ούτε μια καμήλα από τις χιλιάδες που κατοικούν στην περιοχή
κυκλοφορούσε στους δρόμους να δώσει ζωή και ομορφιά στην πόλη. Το
Καντάρεφ έδειχνε αυθεντική εργατούπολη και σίγουρα θα είχε εξαιρετικό
ενδιαφέρον να μέναμε εκεί εκείνο το βράδυ, αλλά λιγοψυχήσαμε από τη μεγάλη ζέστη και τη σκόνη και αποφασίσαμε να συνεχίσουμε για το Χαρτούμ.
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Ρωτήσαμε τον οδηγό του βαν, που είχε αδειάσει από τους άλλους επιβάτες, αν μπορεί να μας πάει με κάποια αμοιβή κατευθείαν στον σταθμό
των λεωφορείων για το Χαρτούμ που ήταν στην άλλη άκρη της πόλης και
ευτυχώς δέχτηκε.
Ένα μεγάλο λεωφορείο Scania είχε γεμίσει και έφευγε για το Χαρτούμ. Ανεβαίνοντας τα σκαλάκια του λεωφορείου, μας περίμενε μια μεγάλη έκπληξη.
Όλα τα τζάμια και ο ουρανός του οχήματος ήταν σκεπασμένα με χοντρές
σαν κιλίμια κουρτίνες με κρόσσια στις άκρες. Φως από τα παράθυρα δεν
έμπαινε από πουθενά. «Λεωφορείο Χίλιες και μια νύχτες» φώναξα δυνατά. Αραβική μέθοδος θερμομόνωσης για προστασία από τον ανελέητο ήλιο
και τη ζέστη, υποθέσαμε. Καθίσαμε κοντά στο παράθυρο και σηκώναμε
προσεκτικά τη γεμάτη σκόνη σκληρή κουρτίνα να δούμε τι γίνεται έξω. Το
τοπίο ήταν επίπεδο, ξερό, εξαιρετικά μονότονο και γρήγορα το πήραμε
απόφαση ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να βλέπεις έξω από το παράθυρο. Πάνω από τον οδηγό ανάμεσα στις κουρτίνες υπήρχε μία τηλεόραση. Κάποιος μουεζίνης σε ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή έβγαζε κάποιο
κήρυγμα. Το τηλεοπτικό πρόγραμμα ήταν μία ζωντανή, κακόγουστη για
μας, προπαγανδιστική με σύγχρονα τεχνικά μέσα διαφήμιση του Αλλάχ.
Πεινασμένοι όπως ήμασταν, αρχίσαμε να τρώμε κάτι μικρά ανάλατα αράπικα φιστίκια που μοιράζανε για λίγες δεκάρες διάφοροι μικροπωλητές
στις στάσεις του λεωφορείου. Μετά από δέκα περίπου ώρες ταξίδι με
το «Χίλιες και μια νύχτες» λεωφορείο και τρώγοντας αποκλειστικά και
μόνο αράπικα φιστίκια, φτάσαμε νύχτα μετά τα μεσάνυχτα στον κεντρικό
σταθμό στο Χαρτούμ. Ένας συνεπιβάτης προσφέρθηκε να μας βοηθήσει να
βρούμε ταξί και τηλεφώνησε σε έναν γνωστό του οδηγό. Περιμέναμε αρκετή ώρα μέχρι που ένα μαύρο αυτοκίνητο Fiat εμφανίστηκε να μας πάει
στο γνωστό ξενοδοχείο θρύλο του Χαρτούμ, το ελληνόκτητο ξενοδοχείο
Ακροπόλ.
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Χαρτούμ
Ο Μάντι είναι εδώ
Το Χαρτούμ είναι μια πρωτεύουσα τεσσάρων εκατομμυρίων κατοίκων.
Όπως σε όλες τις πρωτεύουσες, έχουν συγκεντρωθεί κάτοικοι από όλες
τις φυλές και εθνότητες της χώρας. Τρεις αυτόνομες διακριτές πολεοδομικές ενότητες συνυπάρχουν στο Χαρτούμ. Το πάλαι ποτέ αποικιοκρατικό
κέντρο στην συμβολή του Γαλάζιου και Λευκού Νείλου, το επαναστατικό
λαϊκό Ομντουρμάν η πρώτη πρωτεύουσα των επαναστατών Μαντιστών
στην δυτική όχθη, και το λεγόμενο Μπάρι, το βιοτεχνικό και βιομηχανικό
κέντρο στη βόρεια όχθη. Οι τρεις αυτές ημιανεξάρτητες πόλεις επικοινωνούν μεταξύ τους με γέφυρες πάνω από τον Νείλο και συνθέτουν την
ευρύτερη περιοχή του Χαρτούμ. Στο αποικιακό κέντρο είναι τα μουσεία, οι
πρεσβείες, τα ιστορικά κτίρια, η ελληνική ορθόδοξη εκκλησία, το πανεπιστήμιο, οι μεγάλες τράπεζες, τα κυβερνητικά κτίρια και το ξενοδοχείο Ακροπόλ
που θα μέναμε.
Φτάσαμε στο Ακροπόλ μετά από δεκαεννέα ώρες πορεία με λεωφορεία διασχίζοντας το βόρειο Σουδάν. Ήταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Στον δρόμο
μπροστά στην είσοδο του ξενοδοχείου ήταν σκοπιά δύο οπλισμένοι με αυτόματα αστυνομικοί. Στο ξενοδοχείο Ακροπόλ το 1988 έγινε η τρομοκρατική
επίθεση των Παλαιστινίων του Αμπού Νατάλ με τους εννέα Αμερικανούς
και Ευρωπαίους νεκρούς και τους πολλούς τραυματίες. Ανεβήκαμε στη
ρεσεψιόν στον πρώτο όροφο. Ο Geοrge Παγουλάτος, ένας από τους ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου, από την Κεφαλονιά ήταν εκεί στη ρεσεψιόν. Ήταν
ανοιχτόχρωμος με γαλανά μάτια και έδινε την εντύπωση εγγλέζου ευπατρίδη και όχι Έλληνα. Ίσως στα νιάτα του να είχε σπουδάσει σε κάποιο
αγγλικό σχολείο στο Χαρτούμ. Το ξενοδοχείο ήταν χτισμένο τη δεκαετία
του πενήντα με φαρδείς διαδρόμους και ψηλοτάβανους χώρους.
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Oι τοίχοι είχαν το χρώμα της άμμου και τα δάπεδα ήταν στρωμένα με
μεγάλα τετράγωνα μωσαϊκά πλακάκια εποχής. Ο George μάς έδωσε ένα
δωμάτιο στον τέταρτο όροφο με τρία μεγάλα κρεβάτια στην σειρά. Πιάσαμε τα δύο ακριανά κρεβάτια και αφήσαμε το μεσαίο σαν ουδέτερη ζώνη
να ακουμπάμε τα ρούχα μας.
Κάναμε ένα ζεστό ντους να φύγει η σκόνη της ερήμου και μετά τάπωσα
το σιφόνι στο μπάνιο ακουμπώντας πάνω του τον ταξιδιωτικό οδηγό για
να μην έχουμε ανεπυθήμητες επισκέψεις από τυχόν έρποντα έντομα και
κοιμηθήκαμε. Το πρωί κατεβήκαμε ευδιάθετοι για πρωινό. Στην αίθουσα
πρωινού ήταν διάφοροι Γάλλοι, Γερμανοί και άλλοι. Έδειχναν όλοι να μιλάνε για δουλειά. Το ξενοδοχείο Ακροπόλ ήταν όπως μάθαμε δημοφιλές
στέκι αρχαιολόγων και υπαλλήλων διεθνών οργανισμών.
Ήταν ημέρα Σάββατο, μια μέρα μετά την Παρασκευή και μια μέρα πριν
από την Κυριακή. Σκεφτόμουνα ότι οι Μωαμεθανοί προσεύχονται την
Παρασκευή, οι Εβραίοι το Σάββατο και οι Χριστιανοί την Κυριακή. Τρεις
συνεχόμενες ιερές μέρες λατρείας των απογόνων του Αβραάμ. Σε κάθε
περίπτωση, το Σάββατο είναι ιδιαίτερη ημέρα στο Σουδάν. Είναι η ημέρα
της αγοράς της καμήλας.
Η επίσκεψη σε μία αγορά με εκατοντάδες καμήλες ήταν πάντα ένα μακρινό ταξιδιωτικό μου όνειρο. Έτρεξα στον Geοrge και του ζήτησα να
κανονίσει ένα αυτοκίνητο να μας πάει στη μεγάλη αγορά της καμήλας
στο Ομντουρμάν. Σε λίγα λεπτά μέσα σε ένα μαύρο αυτοκινητάκι περνάγαμε τη γέφυρα του Νείλου που οδηγεί στο Ομντουρμάν. Μετά το ποτάμι
αντικρίσαμε χιλιάδες πρόχειρα καταλύματα και σκηνές. Ήταν ένα από τα
μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής προσφύγων στον κόσμο. Πάνω από δύο
εκατομμύρια πρόσφυγες, στην πλειοψηφία γυναίκες και παιδιά, από το
νότιο Σουδάν, το Νταρφούρ και άλλες εμπόλεμες ζώνες στεγάζονται εκεί.
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Η αγορά της καμήλας στο Ομντουρμάν
Μετά τους προσφυγικούς αυτούς καταυλισμούς βρεθήκαμε στον χώρο
της μεγαλύτερης αγοράς καμήλας του Σουδάν, στο Souq Abu Zayd. Από
εκεί οι καμήλες προωθούνται στα κρεοπωλεία της Αιγύπτου και γίνονται
ο πολυπόθητος στα οικογενειακά τραπέζια των Αιγυπτίων παστουρμάς.
Οι περισσότερες καμήλες εκτρέφονται από τους Juhayna Άραβες στο δυτικό Σουδάν. Από τις περιοχές των Beja και Rashaida κτηνοτρόφων στα
ανατολικά της χώρας προέρχονται οι περίφημες λευκές καμήλες Bisharin,
που ανταγωνίζονται σε ταχύτητα τα αραβικά άλογα και είναι περιζήτητες στα καμηλοδρόμια της Σαουδικής Αραβίας.
Κατεβήκαμε από το αυτοκίνητο και αναμιχθήκαμε με τα ζώα με τις μεγάλες βλεφαρίδες. Μερικά ήταν καθισμένα παρέες παρέες, άλλα περιφέρονταν κατά ομάδες. Οι καμήλες είχαν λυγισμένο και δεμένο σφικτά ένα
μπροστινό πόδι στο γόνατο και έτσι μπορούσαν να περπατάνε μόνο
με τρία πόδια. Ήταν κατά αυτόν τον περίεργο τρόπο παστουρωμένες
όπως θα λέγανε οι δικοί μας κτηνοτρόφοι. Οι καμηλιέρηδες, ντυμένοι στα
άσπρα, με άσπρο σαρίκι περπατούσαν, συζητούσαν μεταξύ τους, κάνανε διαπραγματεύσεις με υποψήφιους αγοραστές και έδιναν εντολές στα
ζώα. Κρατούσαν όλοι στα χέρια τους ένα μακρύ ραβδί. Τοποθετούσαν το
ραβδί οριζόντια πίσω από στους ώμους τους και κρέμαγαν εκεί τα χέρια
τους. Έτσι ακίνητοι σαν αυτοσχέδιοι ζωντανοί σταυρωμένοι, παρακολουθούσαν υπερήφανοι τα κοπάδια τους. Οι καμήλες για κρέας πωλούνταν
στην αγορά χίλια περίπου δολάρια το ζώο, οι τιμές για τις άσπρες καμήλες Bisharin ανέβαιναν κατακόρυφα και για μερικά εξαιρετικά ζώα έφθαναν σε αρκετές χιλιάδες δολάρια. Στην τεράστια αυτή αγορά ζώων εκτός
από καμήλες υπήρχαν κοπάδια από κατσίκες, πρόβατα, ινδικές αγελάδες
και διάφορα άλλα ζώα έτοιμα και αυτά προς πώληση.
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Το απόγευμα επιστρέψαμε στο Χαρτούμ στην όχθη του Νείλου για μία
σύντομη περιήγηση στην ιστορική πόλη. Ήταν η ώρα δύσης του ήλιου και
ο Νείλος μάς υποδέχθηκε φορώντας τα καλύτερα του χρώματα. Ξαφνικά
δεχθήκαμε μια απρόσμενη επίθεση από σμήνη κουνουπιών. Αρχίσαμε να
τρέχουμε πανικόβλητοι μπροστά στην συντριπτική αριθμητική υπεροχή
του επιτιθέμενου εχθρού. Περάσαμε τη γέφυρα που οδηγεί στο νησί Titi
στο Νείλο και κατευθυνθήκαμε τρέχοντας προς το Corinthian, ένα μοντέρνο landmark ξενοδοχείο ουρανοξύστη σε σχήμα αβγού που ο Καντάφι είχε
κάνει δώρο στο Σουδάν όταν ήταν ακόμη ζωντανός και ισχυρός. Από εκεί
μπήκαμε τρέχοντας για να γλιτώσουμε από τα κουνούπια σε ένα κλειστό
δημόσιο τοπικό λεωφορείο με κατεύθυνση το ξενοδοχείο Ακροπόλ.

Omdurman
Η επαναστατική καρδιά του Σουδάν
Η επόμενη μέρα στο Χαρτούμ ήταν αφιερωμένη σε μια επίσκεψη στο
Ομντουρμάν (Omdurman). Από εκεί ξεκίνησε τον αντιαποικιακό αγώνα
απελευθέρωσης του Σουδάν ο Mohammed Ahmed, ο ονομαζόμενος Μάντι
(Mahdi). Ήταν αυτός ο γιος ενός καραβομαραγκού από την Ντόνγκολα
που ένωσε τον λαό κάτω από τη σκέπη του Ισλάμ και, ξεκινώντας από το
Ομντουρμάν, νίκησε τους Εγγλέζους και τους αιγύπτιους υποτακτικούς
τους, καταλαμβάνοντας με εκατό χιλιάδες άνδρες το Χαρτούμ.
Στην επική κινηματογραφική ταινία «Χαρτούμ» ο Charlton Heston υποδύεται τον ρόλο του πεισματάρη γενναίου άγγλου στρατηγού Charles Gordon
και ο Sir Laurence Olivier τον ρόλο του Mahdi. Σύγκρουση γιγάντων στη
μεγάλη οθόνη.
Γυρνούσαμε όλη μέρα στην αγορά του Ομντουρμάν. Τίποτα δεν θύμιζε την
νύχτα εκείνη που οι νικητές οπαδοί του Μάντι περιέφεραν σε ένα πάσσαλο το κεφάλι του Γκόρντον στους στενούς δρόμους της πόλης. Ο άτρωτος
επαναστάτης Μάντι πέθανε από τύφο έξι μήνες μετά τη νίκη του.
Οι δύο ήρωες, ο φλεγματικός Εγγλέζος και ο εκρηκτικός Άραβας, έφυγαν
από τη ζωή την ίδια χρονιά. Κατέβηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στον κάτω
κόσμο. Εκεί, παρουσία του Άδη και με τον Κέρβερο να τους κοιτάει απειλητικά, αναγκάστηκαν να προσυπογράψουν το μεταξύ τους συμβόλαιο της
αιώνιας μετά θάνατο ειρήνης.
Το μαυσωλείο του Μάντι με τον ασημένιο τρούλο του υπήρξε για χρόνια το σημείο αναφοράς του αραβικού απελευθερωτικού εθνικισμού. Μετά την ανακατάληψη του Χαρτούμ από τους
Εγγλέζους το 1895, αυτό το μαυσωλείο σύμβολο κατεδαφίστηκε
σε αντίποινα για τον θάνατο του Γκόρντον. Πενήντα επτά χρόνια μετά, το 1947, μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις για
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την ανεξαρτησία της χώρας, το μαυσωλείο ξαναχτίστηκε με την έγκριση
των ίδιων αποικιοκρατικών δυνάμεων που είχαν διατάξει την κατεδάφισή του στο πλαίσιο της μετααποικιακής εξομάλυνσης των σχέσεων των
ευρωπαϊκών αποικιακων δυνάμεων με τα νεοσύστατα αφρικανικά κράτη.
Άσχημο το οικιστικό περιβάλλον στο Omdurman, αλλά η ίδια η αγορά
έσφυζε από ζωή. Φωτογραφίζαμε όλη την ημέρα κάρα με άλογα, μπαχαρικά, υφάσματα, αλεύρια, πολύχρωμες κελεμπίες. Η περιοχή ήταν γεμάτη
τουκ τουκ, που δεν τους επιτρέπεται να κυκλοφορούν εκτός των ορίων
του Ομντουρμάν και είναι μόνο για τοπική χρήση.
Αργά το απόγευμα βρήκαμε ένα κίτρινο ταξί, που είχε το δικαίωμα να μας
μεταφέρει στο κεντρικό Χαρτούμ. Ήταν η τελευταία μας μέρα. Αύριο θα
συνεχίζαμε το ταξίδι μας προς την Αίγυπτο. Επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο
να μαζέψουμε τα πράγματα και να πληρώσουμε. Κατέβηκα στη ρεσεψιόν
να τακτοποιήσω τα οικονομικά. Ο George είχε έτοιμο ένα δακτυλογραφημένο λογαριασμό με την τελική οφειλή γραμμένη σε τέσσερα νομίσματα,
σουδανέζικες λίρες, ευρώ, δολάρια, αγγλικές λίρες.
Το ποσό μού φάνηκε υπερβολικό και πρόσεξα, παρά το ότι αντιπαθώ να
διαβάζω λογαριασμούς, ότι στις παραπάνω χρεώσεις που αφορούσαν τη
μεταφορά μας στις καμήλες και τα έξοδα για θεώρηση της βίζας μας στην
αστυνομία είχε προστεθεί 19% ΦΠΑ.
Θεωρήσαμε τη χρέωση ΦΠΑ σε μια χώρα σαν το Σουδάν για ένα ιδιωτικό
αυτοκινητάκι που μας είχε μεταφέρει στην αγορά της καμήλας υπερβολική, και αποφασίσαμε σε αντιπερισπασμό για την υψηλή χρέωση να αλλάξουμε χρήματα στη μαύρη αγορά και να πληρώσουμε το ξενοδοχείο σε
σουδανέζικα νομίσματα.
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Μαύρη αγορά συναλλάγματος στο Χαρτούμ
Ήταν ήδη εννέα το βράδυ και το εγχείρημα να αλλάξεις χρήματα στο
Χαρτούμ νυχτιάτικα δεν φαινόταν εύκολη υπόθεση. Ήμασταν όμως αποφασισμένοι. Κατευθυνθήκαμε με τα πόδια στο κέντρο της πόλης με την ελπίδα να βρούμε κανένα παράνομο ανταλλακτήριο ανοιχτό. Κάποια στιγμή
μέσα στον κόσμο κάποιος μας πλησίασε και προσφέρθηκε να μας αλλάξει
ευρώ με δώδεκα σουδανέζικες λίρες αντί επτά που ήταν η επίσημη τιμή.
Συμφωνήσαμε και πήγε να φέρει τα χρήματα.
Περιμένοντας, μας περιτριγύριζαν διάφοροι άλλοι νεαροί, όλοι το ίδιο
ύψος και το ίδιο βάρος, που μας πρότειναν να αλλάξουμε χρήματα. Καταλάβαμε αμέσως ότι είχαμε τυχαία βρεθεί στην πλατεία των μαυραγοριτών συναλλάγματος του Χαρτούμ. Ξαφνικά, κάποιος παραμέρισε τους
υπόλοιπους και μας οδήγησε σε μία στοά καταστημάτων. Εκεί εμφανίστηκε
το πρόσωπο με τα λεφτά. Τα διακόσια ευρώ που θα αλλάζαμε αντιστοιχούσαν σε σαράντα οκτώ χαρτονομίσματα των πενήντα σουδανέζικων
λιρών. Τα χαρτονομίσματα έδειχναν γνήσια.
Ο Τόμας πήρε το μάτσο με τα χαρτονομίσματα και όρθιος με προεξέχον
το αριστερό χέρι τα μετρούσε σε δημόσια θέα σαν επαγγελματίας ταμίας.
Στο βάθος προβάλλανε οι αραβικές επιγραφές των καταστημάτων της
στοάς και γύρω μας είχαν συγκεντρωθεί περίεργοι περαστικοί και μεταξύ τους διάφοροι ένστολοι σεκιουριτάδες των παρακείμενων μαγαζιών
που θύμιζαν με τις στολές τους αστυνομικούς. Ο Τόμας μέτραγε και
ξαναμέτραγε. Τα χαρτονομίσματα βρέθηκαν 46 και όχι 48 και το μέτρημα
ξανάρχιζε.
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Εγώ είχα αρχίσει να κοκκινίζω από τον φόβο μου. Η σκηνή θύμιζε αστυνομική κινηματογραφική ταινία. Είχα διαβάσει ότι στο Σουδάν προβλέπεται
ακόμη και θανατική ποινή για μαύρη αγορά συναλλάγματος. Περίμενα
από ώρα σε ώρα να εμφανιστεί κανένας αστυνομικός συνεργάτης των
μαυραγοριτών και να μας ζητήσει λύτρα για να μην μας πάει στην αστυνομία. «Τελείωνε με αυτό το μέτρημα» φώναζα «θα μας πάνε μέσα». Τελικά ο νεαρός Σουδανός λύγισε μπροστά στην επιμονή του Τόμας, έβγαλε
από την τσέπη τα δύο χαρτονομίσματα που είχε κρύψει και του τα έδωσε. Βγήκαμε με βαθιές ανάσες και γρήγορα βήματα στον πολυσύχναστο
δρόμο. Αναλογιζόμουνα πόσο επικίνδυνο είναι μερικές φορές να μην αποδέχεσαι να σε κοροϊδεύουν.
Γυρίσαμε στο ξενοδοχείο, όπου o George έφερε αντιρρήσεις να πληρώσουμε σε σουδανέζικες λίρες και μας έδειξε ένα χαρτί που έγραφε ότι απαγορεύεται στους ξένους να πληρώνουν τη διαμονή τους σε τοπικό νόμισμα.
Πληρώσαμε τις διανυκτερεύσεις του δωματίου σε δολάρια και όλες τις
άλλες χρεώσεις σε σουδανέζικες λίρες. Είχε έρθει η ώρα να συνεχίσουμε
το ταξίδι μας προς την Αίγυπτο.

Meroe
Πυραμίδες βασιλιάδων κάτω από τον ήλιο
Πρωί πρωί αποχαιρετήσαμε το ξενοδοχείο Ακροπόλ. Ένας ολόμαυρος
ταξιτζής με ένα ολόμαυρο Peugeot αντίκα μάς πήγε στον σταθμό των
υπεραστικών λεωφορείων. Περάσαμε τη γέφυρα του Νείλου και ήμασταν
γρήγορα στον σταθμό. Με αποφασιστικές γρήγορες κινήσεις σε γνώριμο
πια περιβάλλον βρεθήκαμε σε ένα από τα γνωστά μας χίλιες και μια νύχτες λεωφορεία.
Ο προορισμός μας ήταν το Σέντι (Shendi), μια πόλη τρεις ώρες διαδρομή
στον κεντρικό δρόμο από το Χαρτούμ προς το Πορτ Σουδάν. Το Shendi
ήταν κάποτε το μεγαλύτερο σκλαβοπάζαρο της περιοχής. Εκεί συναντιόντουσαν όλα τα καραβάνια σκλάβων από την δυτική Αφρική και συνέχιζαν τον δρόμο τους για την Ερυθρά θάλασσα. Στην αγορά της πόλης,
εκτός από καμήλες, αγελάδες και άλλα ζώα, πωλούνταν κάθε χρόνο πέντε
χιλιάδες σκλάβοι, στην πλειοψηφία τους νεαρές γυναίκες. Οι δουλέμποροι
πουλούσαν τις γυναίκες επιτρέποντας τριήμερη προθεσμία δοκιμής στους
υποψήφιους αγοραστές πριν οι σκλάβες προωθηθούν προς το λιμάνι
Σουακίν στην Ερυθρά θάλασσα, στον δρόμο για την αραβική χερσόνησο.
Το Σέντι είχε μετατραπεί στο μοναδικό στον κόσμο από όσο γνωρίζω επί
σεξουαλική δοκιμή σκλαβοπάζαρο.
Φτάσαμε στην πόλη μεσημέρι και κατά πάγια τακτική αράξαμε σε ένα
καφενεδάκι πίνοντας καυτό τσάι μέχρι να αποφασίσουμε την επόμενη
κίνησή μας. Σκλάβες δεν υπήρχαν πια τριγύρω, μόνο άνδρες με κελεμπίες
κυκλοφορούσαν στην πλατεία.
Τελικά, βρήκαμε έναν συμπαθητικό ταξιτζή με ένα μικρό Χιουντάι Άτος να
μας πάει στις πυραμίδες στη Μερόη τριάντα χιλιόμετρα μακριά.
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Το παλιό μικροσκοπικό Άτος στον κεντρικό δρόμο συμπεριφερόταν σαν
Φεράρι κάνοντας ελιγμούς και προσπεράσματα ανάμεσα σε τεράστια
φορτηγά. Από τον μικρό καθρέφτη έβλεπα τον Τόμας στο πίσω κάθισμα
αγκαλιά με τις βαλίτσες να σφίγγει τα χείλη του μετά από κάθε επικίνδυνο προσπέρασμα του Μοχάμεντ. Καλό παιδί ο Μοχάμεντ, του έλειπε η
αραβική πονηριά στο μάτι και μου είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη από την
πρώτη στιγμή. Τον είχα αφήσει να οδηγεί χωρίς παρεμβολές και γκρίνιες
ανάμεσα στα τεράστια φορτηγά που μεταφέρανε πετρέλαιο από το Πορτ
Σουδάν στο Χαρτούμ. Τα φορτηγά σέρνανε πίσω τους δυο τρεις ρυμούλκες και θυμίζανε μικρές πάνω σε λάστιχα αμαξοστοιχίες τραίνου. Κάθε
αυτοκινούμενο φορτηγό μέτρησα ότι φορούσε συνολικά είκοσι έξι λάστιχα. Το Άτος ανάμεσα στα φορτηγά αυτά συμπεριφερόταν σαν μυρμήγκι
που προσπερνάει ελέφαντες. O δρόμος αυτός στην επίπεδη έρημο ήταν
εκατέρωθεν σπαρμένος με εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, καμένα από τις
υψηλές θερμοκρασίες λάστιχα φορτηγών. Ήταν σίγουρα ο δρόμος με τα
περισσότερα σε κοινή θέα σκασμένα λάστιχα αυτοκινήτων στον κόσμο
όλο.
Τελικά φτάσαμε στις πυραμίδες της Μερόης όπως είχα προβλέψει, χωρίς να μας έχει συμβεί κανένα τροχαίο ατύχημα. Είχε σηκώσει αέρα στα
πρόθυρα ανεμοθύελλας και οι πυραμίδες φαντάζανε υπέροχοι τριγωνικοί
όγκοι μέσα σε ένα πέπλο ομίχλης από άμμο. Άλλο αυτοκίνητο δεν υπήρχε στον ορίζοντα. Ήταν προφανές ότι θα ήμασταν οι μόνοι επισκέπτες
στους τάφους των βασιλιάδων της Κουσίτης. Καθώς πλησιάσαμε τον αρχαιολογικό χώρο, τρεις καμήλες έτρεξαν από μακριά να μας προϋπαντήσουν αφήνοντας ένα σύννεφο σκόνης πίσω τους. Είπαμε στον Μοχάμεντ
να σταματήσει αμέσως και κατεβήκαμε άρον άρον με τις φωτογραφικές
μηχανές στο χέρι. Προλάβαμε να απαθανατίσουμε τις καμήλες με τους
αναβάτες τους σε αγωνιστικό καλπασμό με φόντο τις αχνές μέσα στην
ανεμοθύελλα μικρές πυραμίδες. Ήταν μια φωτογραφική ανάμνηση πολλών καρατίων. Ενθουσιαστήκαμε.
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Το εισιτήριο εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο ήταν υπερβολικά ακριβό
για τους ξένους, είκοσι πέντε δολάρια το άτομο. Προσποιηθήκαμε, όπως
μας είχε δασκαλέψει ο Μοχάμεντ και είπαμε ότι δεν έχουμε δολάρια
πάνω μας παρά μόνο σουδανέζικες λίρες. Τελικά πληρώσαμε το τίμημα
που πληρώνουν οι Σουδανοί πολίτες, που αντιστοιχούσε μόνο σε τρία
δολάρια το εισιτήριο.
Ένα σύμπλεγμα τριάντα περίπου μικρές πυραμίδες γύρω στα δέκα μέτρα
ύψος βρίσκονταν ακίνητες και μισογκρεμισμένες σε έναν λόφο μπροστά
μας. Ένας παλιάνθρωπος ιταλός αρχαιοκάπηλος τις είχε σχεδόν κατεδαφίσει στο τέλος του περασμένου αιώνα ψάχνοντας για χρυσά αντικείμενα και θαμμένους θησαυρούς.
Ο Τόμας πρότεινε να νοικιάσουμε τις καμήλες που είχαν τρέξει να μας
προϋπαντήσουν και να πάμε καβάλα πιο μακριά στο νότιο νεκροταφείο
του αρχαιολογικού χώρου. Εγώ άρχισα τις αντιρρήσεις και τις δικαιολογίες γιατί φοβόμουνα μην πέσω και σπάσω κανένα πλευρό. Ξαφνικά
βλέπω τον Τόμας να απομακρύνεται με συνοδεία από δύο καμήλες προς
την έρημο. Ζήλεψα και ακολούθησα.
Το ανέβασμα σε καμήλα είναι πάντα μια δοκιμασία. Κάθισα στο σαμάρι-θρόνο, τύλιξα τα δάχτυλα της παλάμης μου στο μπροστά και πίσω
στήριγμα της σέλας και το ζώο ανέβηκε. Η φωτογραφική μηχανή κρεμόταν
ακόμη στον λαιμό μου. Αρχίσαμε την πορεία. Ο πατέρας καμηλιέρης κρατούσε μπροστά τα γκέμια της καμήλας και ο μικρός του γιος στο πλάι το
ένα μου πόδι. Παρηγορούσα τον εαυτό μου ότι, αν πέσω από εκεί ψηλά,
θα πέσω στα μαλακά στη χρυσαφένια άμμο. Το θέαμα θα πρέπει να
ήταν γελοίο άλλα ευτυχώς όχι για πολύ. Η άσπρη καμήλα περπατούσε
με σταθερό βηματισμό και όλες οι κινήσεις της έδειχναν ότι ήταν υγιής και
ψυχολογικά ισορροπημένη.
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Σε λίγο είχαμε γίνει φίλοι, τη χάιδευα και καθόμουνα πάνω της άνετα σαν
σε πολυθρόνα της εποχής των Φαραώ με τα χέρια ελεύθερα. Φτάσαμε
στο νότιο τμήμα του νεκροταφείου και κατέβηκα. Η προσγείωση ήταν κι
αυτή ομαλή χωρίς εκπλήξεις.
Οι πυραμίδες στη Μερόη είναι μικρές και ψηλόλιγνες, διαφορετικές από
αυτές της Αιγύπτου. Στη Μερόη είναι θαμμένοι σαράντα βασιλιάδες της
Κουσίτης. Μπροστά στην επική εμπειρία της καμηλοκαβαλαρίας το ενδιαφέρον μου για τα αρχαιολογικά ευρήματα είχε περιοριστεί. Το μυαλό και
το βλέμμα μου ήταν συγκεντρωμένα στον νέο έρωτά μου, στην άσπρη καμήλα. Πρόσεχα πώς καθότανε, πώς έστριβε το κεφάλι της, πώς χαμογελούσε. Στην επιστροφή οι καμηλιέρηδες βιάζονταν να γυρίσουν στο χωριό
τους και κάνανε τα ζώα να τρέχουν. Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ
ότι είναι πολύ πιο άνετα να καβαλικεύεις μια καμήλα που τρέχει παρά
μια καμήλα που περπατά. Γυρίσαμε πίσω και δεν ήθελα να κατέβω από
το ζώο, ήθελα να συνεχίσω να τρέχω προς τους αμμόλοφους χωρίς να
ξέρω πού πηγαίνω. Ήθελα για μερικές ώρες, για μερικές μέρες, να γίνω
ένα με την άμμο, τη σκόνη, τον ήλιο, τον ουρανό της ερήμου. Ήθελα να γίνω
για λίγο ένας Λόρενς της Αραβίας.
Αφήνοντας τη Μερόη, ζητήσαμε από τον Μοχάμεντ να μας πάει ο ίδιος
στην Ατμπάρα, διακόσια περίπου χιλιόμετρα στον βορρά. Δέχτηκε με μία
λογική τιμή και το μυρμήγκι Άτος βρέθηκε πάλι στον κεντρικό δρόμο να
προσπερνά τις κινούμενες λαστιχένιες αμαξοστοιχίες. Ο Μοχάμεντ ήταν
ο μοναδικός άνθρωπος που είχαμε συναντήσει που πληρώθηκε όσα ακριβώς είχαμε συμφωνήσει χωρίς να ζητάει παραπάνω χρήματα. Ήταν ο
μοναδικός Άραβας στο ταξίδι αυτό που στεκότανε με αξιοπρέπεια και
υπερηφάνεια απέναντι στο χρήμα. Μας άφησε μπροστά από το ξενοδοχείο Nile στο κέντρο της Ατμπάρα.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
ΜΕΡΟΗ, ΣΟΥΔΑΝ

ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ,
ΚΑΜΗΛΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ
ΣΥΝΑΝΤΑΝ ΤΗΝ ΕΡΗΜΟ
WHERE EMPERORS,
CAMELS AND PYRAMIDS
MEET THE DESERT

PHOTOGRAPHIC MEMORIES
MEROE, SUDAN

Ατμπάρα
Οι κόκκινες γραμμές του τραίνου
Η Ατμπάρα είναι η κομμουνιστική πρωτεύουσα του Σουδάν. Η κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής που ενώνει την Ουάντι Χάλφα στα
σύνορα της Αιγύπτου με το Πορτ Σουδάν στην Ερυθρά θάλασσα και
περνάει από την Ατμπάρα μετασχημάτισε γρήγορα την πόλη σε βιομηχανικό, εμπορικό και μεταφορικό κέντρο. Μαζί με τις βιομηχανίες και
τις βιοτεχνίες οργανώθηκε και ένα ισχυρό εργατικό κίνημα. Οι μαζικές
απεργίες των εργατών το 1940-50 ανέδειξαν την Ατμπάρα σε προπύργιο εργατικών διεκδικήσεων για ολόκληρο το Σουδάν. Ο Νιμέιρι το 1980
αναγκάστηκε να αλλάξει την πορεία του σιδηροδρομικού δικτύου παρακάμπτοντας την Ατμπάρα μόνο και μόνο για να εξουδετερώσει το εργατικό αυτό κίνημα. Η σιδηροδρομική γραμμή χωρίζει ακόμα και σήμερα
την πόλη σε δύο τμήματα, το ανατολικό με τις πολύβουες αγορές και τα
χαμηλά κτίρια των απλών ανθρώπων, και το δυτικό ευρωπαϊκό τμήμα
με τις κοκκινόχρωμες στέγες, τους ωραίους κήπους και τις δενδροφυτεμένες αλέες που θυμίζουν Αγγλία.
Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Nile ήταν χριστιανός κόπτης. Του ζητήσαμε το καλύτερο δωμάτιο που είχε. Μας έδωσε μια κλιματιζόμενη σουίτα
στην πίσω αυλή. Η σουίτα ήταν ένα τρέιλερ με τρία σιδερένια κρεβάτια.
Το σκηνικό θύμιζε στρατώνα εποχής. Το air condition έκανε θόρυβο σαν
τρακτέρ. Η πόρτα του μπάνιου ήταν ένα μασίφ κομμάτι λαμαρίνας.
Guadanamo bay hotel φώναξα και γελάσαμε. Η λέξη αυτή καθιερώθηκε
στο λεξιλόγιό μας για να περιγράφει αυτού του τύπου τα ξενοδοχεία.
Μπήκα με λαχτάρα στο μπάνιο να ξεπλύνω την σκόνη της ημέρας και
να απαλλαγώ από το άρωμα της συμπαθητικής καμήλας όταν για κακή
μου τύχη η βρύση του ντους ξηλώθηκε και το νερό άρχισε να τρέχει
μέσα από τον τοίχο.
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Έκλεισα τον γενικό διακόπτη κάτω από το νιπτήρα και το νερό σταμάτησε. Αξιολογώντας τις συνθήκες, αποφάσισα να μη ζητήσω αποκατάσταση
της βλάβης. Διπλώθηκα στα δύο όσο μπορούσα και πλύθηκα καθιστός
με το νερό που έβγαινε από τον τοίχο, ανοιγοκλείνοντας με το άλλο χέρι
τον γενικό διακόπτη.
Ο Τόμας είχε βγάλει το Deet, αυτό το ισχυρό αντικουνουπικό που είναι
ο φόβος και τρόμος των κουνουπιών, και ψέκαζε τους τοίχους και κάτω
από τα κρεβάτια. Εγώ ετοιμάστηκα και βγήκα έξω να ψωνίσω κάτι να
φάμε. Η αγορά ήταν γεμάτη κόσμο, αλλά δεν είχα δυνάμεις για βόλτες.
Ψώνισα κάτι αποστειρωμένα μπισκότα, φρυγανιές, μπανάνες και δύο
μπουκάλια νερό και επέστρεψα. Στον γυρισμό στο λόμπι του ξενοδοχείου
τέσσερις Σουδανοί κάθονταν σε κάτι πλατιές πολυθρόνες και παρακολουθούσαν στην τηλεόραση έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Κάθισα μαζί τους.
Ο αγώνας ήταν Μπουρκίνα Φάσο-Αίγυπτος για το πρωτάθλημα Βορείου
Αφρικής. Το παιχνίδι ήταν τόσο αργό, που κάθε τόσο έκανα κινήσεις σαν
να ήθελα να σηκωθώ να παίξω ο ίδιος μπάλα.
Γύρισα σε λίγο στο δωμάτιο. Ο Τόμας έψαχνε και δεν εύρισκε σεντόνι να
σκεπαστεί. Έβγαλα με καμάρι από το σακίδιο το καλοκαιρινό μου sleeping
bag –δύο μπλε σκούρα βαμβακερά σεντόνια ραμμένα μεταξύ τους με μία
τριγωνική υφασμάτινη κουκούλα στην κορυφή– και ξάπλωσα. Σίγουρα
θα έμοιαζα με οριζόντια ξαπλωμένη χανούμισσα που φοράει μαντίλα
ακόμα και στον ύπνο της. Ο Τόμας ξέστρωσε το κατωσέντονο από το
τρίτο σιδερένιο κρεβάτι και σκεπάστηκε. Εκείνη τη νύχτα κανένας μας δεν
πρόσεξε αν ο άλλος ροχάλιζε ή όχι. Βλέπαμε μόνο όνειρα με καμήλες να
τρέχουν στην έρημο.
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Karima–Jebel Barkal
Η ρόμπα του προέδρου
Ο σταθμός των λεωφορείων με προορισμό την πόλη Καρίμα κοντά στο
Ζεμβέλ Μπαρκάλ (Jebel Barkal), το ιερό βουνό του Σουδάν, ήταν γεμάτος
κόσμο. Μετά την Ατμπάρα ο Νείλος κατευθύνεται βόρεια προς την Αίγυπτο και μετά ξαναγυρνάει κυκλικά πάλι νότια, δημιουργώντας στην έρημο
ένα μεγάλο πέταλο. Εκεί στο πέταλο αυτό δημιουργήθηκε το βασίλειο των
Κουσειτών. Αποφασίσαμε να μην ακολουθήσουμε τον Νείλο σε αυτήν την
ανορθόδοξη πορεία του και να κόψουμε δρόμο πηγαίνοντας κατευθείαν στην πόλη Καρίμα, όπου θα συναντούσαμε πάλι το ιερό ποτάμι. Η
διαδρομή Ατμπάρα Καρίμα πριν από λίγα χρόνια ήταν δεκαεννέα ώρες
περιπέτεια με τζιπ σε έναν δρόμο της ερήμου. Σήμερα βρισκόμασταν καθισμένοι σε ένα μικρό λεωφορείο που κυλούσε με άνεση σε έναν ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Βόρεια ήταν ή έρημος της Νουβίας και νότια ή έρημος
Μπαγιούντα.
Η Καρίμα είναι η μεγάλη πόλη της περιοχής. Κοντά της είναι το ιερό βουνό
του Σουδάν, που έχει σχήμα σαν τραπέζι όπως το Table Mountain στο
Κέηπ Τάουν. Καθίσαμε σε ένα καφενεδάκι στην κεντρική πλατεία. Εγώ
πήγα να κάνω αναγνώριση σε ένα ξενοδοχείο εκεί κοντά, το Al Nassr, το
μοναδικό που ανέφερε ο ταξιδιωτικός οδηγός στο κέντρο της Καρίμα.
Ήταν και αυτό ένα Guandanamo τύπου ξενοδοχείο με σιδερένιες πόρτες και σιδερένια κρεβάτια. Γύρισα πίσω στο καφενεδάκι αποφασισμένος
τουλάχιστον για σήμερα να αναζητήσουμε κάπου αλλού μία πιο ευρωπαϊκή επιλογή διανυκτέρευσης. Ένα τρίκυκλο τουκ τουκ μας πήγε έξω από
την πόλη στο μοναδικό πολυτελείας ξενοδοχείο στην περιοχή, το Nubian
rest House. Ήταν ακριβώς απέναντι από τον αρχαιολογικό χώρο του Ζεμπέλ Μπαρκάλ, του ιερού βουνού του Σουδάν.
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Οι στρογγυλοί τρούλοι των σπιτιών ενός παραδοσιακού χωριού της Νουβίας προβάλλανε ανάμεσα σε μπουκαμβίλιες και ωραία φυτά πίσω από
ένα ψηλό περιμετρικό πέτρινο τοίχο. Ένας θυρωρός με τοπική στολή μάς
άνοιξε την πανύψηλη ξύλινη αυλόπορτα και βρεθήκαμε μπροστά σε ένα
τέλειο σκηνικό. Τα μικρό παραδοσιακό χωριό ήταν τέλεια ανακαινισμένο,
τα πλακόστρωτα δρομάκια ήταν περιποιημένα, όμορφα λουλούδια είχαν
τοποθετηθεί στις βεράντες. Όλα έδειχναν ένα αξιόλογο αρχιτεκτονικό
έργο αναπαλαίωσης.
Παρ΄όλα αυτά δεν ένιωθα οικεία. Όλα ήταν τόσο τέλεια, που αισθανόσουν
ότι έγιναν επίτηδες για να εντυπωσιάσουν και να υποδεχθούν κάποιο
πλούσιο πελάτη. Έλειπε το αυθεντικό λάθος, κάποια προχειρότητα που
να θυμίζει τον καθημερινό αγώνα των απλών ανθρώπων που ζούσανε
κάποτε στο μικρό αυτό παραδοσιακό χωριό της ερήμου. Μια ιταλίδα κοντέσα ντυμένη στα άσπρα με ένα καπέλο που θύμιζε το έργο «Πέρα από
την Αφρική» ήρθε να μας προϋπαντήσει σε μία υπέροχη ανοιχτή βεράντα.
Μας είπε ότι το ξενοδοχείο είναι κατειλημμένο από ένα γκρουπ Αμερικανών και δεν υπήρχε διαθέσιμο δωμάτιο. Η κοντέσα μάς υπέδειξε να αναζητήσουμε διαμονή σε ένα κρατικό συνεδριακό και αθλητικό συγκρότημα
είκοσι χιλιόμετρα μακριά, από την άλλη πλευρά του ιερού βουνού, όπου
διαμένει, όπως μας είπε, όταν έρχεται ο πρόεδρος του Σουδάν.
Συνεχίσαμε με το τουκ τουκ, περάσαμε πάλι τη γέφυρα του Νείλου και
βρεθήκαμε σε έναν χώρο που θύμιζε τις εγκαταστάσεις της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μεγάλες συνεδριακές αίθουσες, κτίρια συγκεντρώσεων, εστιατόρια, γκαζόν, αθλητικές εγκαταστάσεις Όλα τα διαθέσιμα
δωμάτια ήταν γεμάτα εκτός από τη σουίτα του προέδρου. Κουρασμένοι
όπως ήμασταν, αποφασίσαμε να πληρώσουμε VIP τιμές και να νοικιάσουμε για μια νύχτα τη σουίτα του προέδρου.
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Το κτίριο που έμενε o Ομάρ Μπεσίρ (Omar Beshir) με τις γυναίκες του όταν
ερχόταν να επισκεφτεί το ιερό βουνό ήταν για λόγους ασφαλείας ένα αυτόνομο κτίριο στον κήπο. Μας οδήγησαν σε μία από τις πέντε σουίτες στο κτίριο αυτό. Η επίπλωση από ξύλο είχε αυτό το σκούρο βαρύ δήθεν ρετρό στυλ
που μου προκαλεί αποστροφή. Άνοιξα τη ντουλάπα και είδα δύο άσπρες
ρόμπες με τη ζώνη τυλιγμένη στη μέση να κρέμονταν από δυο σκαλιστές
ξύλινες κρεμάστρες. Η μία ήταν σίγουρα η ρόμπα του προέδρου. Τον είχα δει
τον Ομάρ, για είκοσι χρόνια ηγέτη του Σουδάν μετά από στρατιωτικό πραξικόπημα, σοβαρό με το μουστάκι και τα γυαλάκια του σε φωτογραφίες. Στο
κομοδίνο δίπλα στο κρεβάτι ήταν ακουμπισμένες οι παντόφλες του. Σίγουρα
δεν ήθελα να φορέσω ούτε τη ρόμπα ούτε τις παντόφλες του πρόεδρου.
Πέταξα τα ρούχα μου, έτρεξα γυμνός και ξυπόλητος στο μπάνιο και έμεινα
όρθιος μέσα στη μπανιέρα με το ζεστό νερό του ντους να κυλάει πάνω μου
για πολλή ώρα, ξεπλένοντας τις σκόνες της ερήμου.
Το απόγευμα κάναμε μία τουριστική επίσκεψη στα νεκροταφεία στο El Kuru
και Nuri, μνημεία της Ουνέσκο, και φτάσαμε στους πρόποδες του ιερού βουνού χωρίς να προλάβουμε να ανέβουμε στην κορυφή του. Ήταν μια μέρα
χωρίς εκπλήξεις. Ευτυχώς ήταν η ρόμπα του προέδρου στη ντουλάπα που
έγινε η αφορμή να γελάμε και να δώσουμε μια ιστορική διάσταση στην επίσκεψή μας στο ιερό βουνό του Σουδάν.
O Ομάρ Μπεσίρ μέχρι να γραφτεί αυτό το βιβλίο είχε υποχρεωθεί να εγκαταλείψει την εξουσία. Ήταν ακόμη ένας αξιωματικός του στρατού αραβικής
χώρας μετά τον Σαντάμ Χουσεΐν, τον Μουμπάρακ, τον Καντάφι, που νόμιζε
ότι μπορεί να κυβερνά χωρίς να ρωτά τα διεθνή αφεντικά και διώχθηκε από
την εξουσία. Η ρόμπα όμως του πρόεδρου στη ντουλάπα θα είναι πάντα
εκεί περιμένοντας τον νέο πρωθυπουργό, αξιωματικό του στρατού ή βασιλιά που θα επιλέξουν στη θέση του οι ισχυροί του κόσμου, οι έχοντες και
κατέχοντες χρήμα και πυραύλους.
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Dongola-Wadi Halfa
O Νείλος κυλάει ασταμάτητα
Η Καρίμα και Ντόνγκολα είναι δύο μεγάλες επαρχιακές πόλεις στις όχθες
του Νείλου στο κεντρικό Σουδάν. Τέσσερις ώρες με το τοπικό λεωφορείο
απέχει η Καρίμα από την Ντόγκολα. Φτάσαμε στη Ντόνγκολα και καθίσαμε στον κεντρικό δρόμο της αγοράς σε ένα υπαίθριο εστιατόριο που
σέρβιρε πέρκες του Νείλου. Απέναντί μας στο μακρύ τραπέζι κάθισε ένα
Άραβας με άσπρη κελεμπία. Ήταν από το εμπόλεμο Νταρφούρ. Ήξερε πού
είναι η Ελλάδα. Είχε δει στην τηλεόραση τον Αλέξη Τσίπρα με το συμπαθητικό, όπως μας είπε, παιδικό πρόσωπο. Συζητούσαμε για την πολιτική
κατάσταση και τις ένοπλες συγκρούσεις στο Νταρφούρ όταν αισθάνθηκα
την ανάγκη να πάω τουαλέτα. Δύσκολο ως ακατόρθωτο να βρει κανείς
τουαλέτα στην αγορά της Ντόνγκολας. Άφησα τον Τόμας να φυλάει τα
σακίδια και τις ψημένες πέρκες και πήρα τους δρόμους αναζητώντας κατάλληλο χώρο για να ουρήσω.
Τα σπίτια στην Dongola είναι χαμηλά, από τσιμεντόλιθους, με μικρές βεράντες μπροστά. Περπάταγα δέκα λεπτά για να απομακρυνθώ από το
κέντρο μέχρι που βρήκα μια ανοιχτή χωμάτινη πλατεία. Στην άκρη της
πλατείας είχε ένα ερείπιο με μισογκρεμισμένους τοίχους. Άρχισα να ουρώ
στον τοίχο του ερείπιου όταν ένιωσα μια πέτρα να προσγειώνεται δίπλα
στο κεφάλι μου. Στην αρχή νόμισα ότι είχε ξεφύγει από τη στέγη του χαλάσματος κάποια πέτρα αλλά γρήγορα κατάλαβα ότι μου ρίχνανε πέτρες
βροχή από τις απέναντι βεράντες των σπιτιών. Με ανοιχτό το φερμουάρ
του παντελονιού και με πρωτόγνωρη για τα δεδομένα μου αθλητική ετοιμότητα άρχισα να τρέχω να γλιτώσω από τον λιθοβολισμό. Στα πενήντα
περίπου μέτρα, και ενώ οι πέτρες πέφτανε βροχή, έστριψα τη γωνία του
κτιρίου και βρέθηκα εκτός βεληνεκούς.
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Σιγουρεύτηκα ότι καμία πέτρα δεν είχε προσγειωθεί στο κεφάλι μου, σταμάτησα να τρέχω και συνέχισα να περπατάω με γοργό βήμα για να μην
δίνω στόχο. To καπέλο μου, που θύμιζε λεγεώνα των ξένων και πρόδιδε
την τουριστική μου ιδιότητα από μακριά, θεώρησα ότι ήταν μία από τις
αιτίες της επίθεσης λιθοβολισμού. Το έβγαλα αμέσως. Αν είχα κανένα
μαύρο τσαντόρ, θα το έβαζα στη θέση του και ας λέγανε ότι έμοιαζα με
γυναίκα.
Σε μία χώρα που όλοι ουρούν στο ύπαιθρο θεώρησα το συμβάν ως εκδήλωση δυσαρέσκειας του αραβικού κόσμου για τις αεροπορικές επιθέσεις
στο Ιράκ, στη Λιβύη και στη Συρία. Γύρισα προβληματισμένος στην αγορά.
Ο Τόμας καθόταν αγκαλιά με τα σακίδιά μας και συνέχιζε να τρώει πέρκες του Νείλου.
Το λεωφορείο για την Ουάντι Χάλφα δεν άργησε να φύγει. Ακολούθησε
την πορεία παράλληλα στον Νείλο. Η περιοχή ήταν παντού καλλιεργημένη.
Τα φοινικοδάση με τους χουρμάδες έκλεβαν την παράσταση. Νομίζω ότι
δεν υπάρχει κανένα άλλο είδους δάσους στον κόσμο που τα φύλλα του
να δίνουν τόσο όμορφες σκιές πάνω στη γη. Πλησιάσαμε στον Σολέμπ εκεί
όπου βρίσκεται ο ομώνυμος διάσημος ναός του Αμούν. Μας είχε πιάσει
τεμπελιά και συνεχίσαμε την πορεία προς τα σύνορα χωρίς να κατέβουμε
από το λεωφορείο να τον επισκεφτούμε.
Η Ουάντι Χάλφα ήταν κάποτε ένα γραφικό ψαροχώρι στις όχθες του
Νείλου που πνίγηκε από το νερά της τεχνητής λίμνης Νάσερ.Η νέα Ουάντι Χάλφα στις όχθες της λίμνης Νάσερ που δημιούργησε το φράγμα του
Ασουάν είναι μια άσχημη πόλη. Το ξενοδοχείο Nefertiti που μείναμε εδώ
ήταν ένα ακόμη από τα ξενοδοχεία Guadanamo hotels με σιδερένια κρεβάτια και λιγοστό φωτισμό. Στον κεντρικό χωμάτινο δρόμο όπου τρώγαμε
καθισμένοι σε κάτι υπαίθρια τύπου μπαρ ψηλά τραπέζια τα φαγητά
παίρνανε νοστιμιά από το σύννεφο σκόνης που τα αυτοκίνητα σήκωναν
στο πέρασμά τους.
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Έπιασα κουβέντα με κάτι νέους στο τραπέζι. Ήταν Αιθίοπες από τα βουνά κοντά στο Γκοντάρ. Ενθουσιάστηκαν όταν άκουσαν ότι είχαμε περάσει
από τα μέρη τους. Ξαφνιάστηκα που συνάντησα Αιθίοπες οικονομικούς
μετανάστες στην Ουάντι Χάλφα του Σουδάν.
Έφερα στη θύμησή μου ότι στα σύνορα στη Μετέμα ανάμεσα σε εκατοντάδες Αιθίοπες που πήγαιναν και έρχονταν ήμασταν μόνο εμείς οι δύο
λευκοί που τρέχαμε με χαρτιά και διαβατήρια στα κτίρια των συνοριακών
ελέγχων. Ερωτήματα άρχισαν να με περιτριγυρίζουν. Πώς, αλήθεια, οι νεαροί φύλακες άγγελοι των σακιδίων μας πέρασαν από τη μία χώρα στην
άλλη χωρίς να δείξουν ούτε ένα χαρτί; Μήπως όλοι οι έγχρωμοι περνάν
τα σύνορα στη Μετέμα χωρίς διατυπώσεις; Μήπως υπάρχει ένα άτυπο
Σένγκεν στην ανατολική Αφρική βασισμένο στο χρώμα της επιδερμίδας;
Κουβεντιάζαμε με τις ώρες με τους νεαρούς Αιθίοπες που είχαν έρθει
τόσο μακριά αναζητώντας δουλειά. Παντού στον κόσμο οι άνθρωποι φαίνεται να μεταναστεύουν όπου υπάρχει δουλειά, όπως τα φυτοφάγα ζώα
στις σαβάνες της Αφρικής μετακινούνται κατά ομάδες όπου υπάρχει χορτάρι να βοσκήσουν.
Το φέρι μποτ Ουάντι Χάλφα (Σουδάν), Ασουάν (Αίγυπτος), έφευγε κάθε
Τετάρτη και ήθελες δεκαοκτώ ώρες να φτάσεις στο Ασουάν. Αποφασίσαμε να παρακάμψουμε τη χρονοβόρα υδάτινη αυτή περιπέτεια και να
περάσουμε στην Αίγυπτο με το συνηθισμένο μας πια λεωφορείο. Οι νέες
οδικές συνοριακές εγκαταστάσεις Σουδάν-Αίγυπτος είχαν εγκαινιαστεί
από τους πρωθυπουργούς των δύο μουσουλμανικών χωρών μόλις δύο
μήνες πριν. Το λεωφορείο σταμάτησε σε ένα μεγάλο πάρκινγκ μπροστά
στα νέα κτίρια και βρεθήκαμε σε μία τεράστια αίθουσα αναμονής με εκατοντάδες πλαστικές καρέκλες στη σειρά.
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Η μεγάλη καινούργια αίθουσα θύμιζε κέντρο υποδοχής νεοσυλλέκτων
στρατιωτών σε στρατόπεδο. Περάσαμε μαζί με εκατοντάδες άσπρες κελεμπίες τον έλεγχο διαβατηρίων. Ήμασταν πια στην Αίγυπτο.
Γρήγορα συνειδητοποίησα ότι αισθανόμουν άβολα σε αυτόν τον σύγχρονο νέο συνοριακό σταθμό. Χωρίς ντροπή, πρέπει να ομολογήσω ότι προτιμούσα το χωμάτινο πέρασμα στη Μετέμα παρά το ασφαλτοστρωμένο
απρόσωπο νέο συνοριακό πέρασμα Σουδάν–Αιγύπτου. Φαίνεται ότι δεν
είμαι θιασώτης του εκσυγχρονισμού. Φαίνεται ότι αγαπάω πιο πολύ την
παράδοση και τον πολιτισμό από το πλαστικοποιημένο αύριο. Είναι σίγουρο ότι προτιμώ να πίνω το καφέ μου στο Τransevere στη Ρώμη από
ό,τι σε ένα πλαστικό υπερμοντέρνο εμπορικό κέντρο στο Ντουμπάι.
Το λεωφορείο σταμάτησε στην όχθη του Νείλου. Όλοι περιμέναμε το οχηματαγωγό πλοίο να έρθει να μεταφέρει το λεωφορείο μας στην αντίπερα
όχθη. Κατευθυνόμασταν στο Αμπού Σιμπέλ, το περίφημο μνημείο που
οι αρχαιολόγοι είχαν μεταφέρει εδώ για να μην πνιγεί από τα νερά της
τεχνητής λίμνης Νάσερ. Μια πόλη είχε αναπτυχτεί γύρω από αυτό το
μνημείο του Ραμσή. Όλα τα λεωφορεία σταματούσαν στην ίδια χωμάτινη
πλατεία για ξεκούραση και φαΐ. Όλοι οι επιβάτες τρώγανε νόστιμες πέρκες του Νείλου τηγανισμένες με αλεύρι. Όλοι οι επιβάτες των λεωφορείων
πλήρωναν πέντε αιγυπτιακές λίρες (ένα ευρώ) για ένα υπέροχο γεύμα με
φρέσκο ψάρι.
Φτάσαμε στο Ασουάν σούρουπο. Είχαμε επιστρέψει σε γνώριμη τουριστική ζώνη. Η ταξιδιωτική μας περιπέτεια πλησίαζε στο τέλος της. Περίεργη
αίσθηση να προσεγγίζεις την Αίγυπτο από τη σοκολατένια Αφρική. Πώς
θα έγραφε, αλήθεια, τα απομνημονεύματά του για την Αίγυπτο ο Ηρόδοτος αν κατέβαινε και δεν ανέβαινε τον Νείλο, αν πλησίαζε τη χώρα των
Φαραώ από τη μαύρη Αφρική και όχι από την γαλανή Μεσόγειο;
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Ασουάν – Λούξορ
Oι πατρίδες των Φαραώ
Ωραία πόλη το Ασουάν. Μια πόλη ήρεμη επαρχιακή, αρχόντισσα, με ωραίες μεγάλες δενδροστοιχίες αγκαλιά με το μεγάλο ποτάμι στη μέση της
ερήμου της Νουβίας. Είχα επισκεφθεί το Ασουάν πριν από χρόνια πιο
νέος. Έμενα σε ένα ξενοδοχείο στην παραλιακή στο Νείλο λεωφόρο. Θυμόμουνα την Ελεφαντίνη, το νησάκι με το ρωμαϊκό νειλόμετρο που μετρούσε
τη στάθμη των υδάτων και έκανε προγνωστικά για τις πλημμύρες του
ιερού ποταμού, τα γραφικά χωριά της Νουβίας με τους στρόγγυλους
τρούλους γύρω από την πόλη, τις φελούκες με τα μεγάλα κατάρτια και
τα τεράστια πανιά και τα παραποτάμια εστιατόρια. Θυμόμουνα το μαυσωλείο του Αγά Χαν, το κοπτικό μοναστήρι του Αγίου Συμεών και πάνω
από όλα θυμόμουνα να στέκω στο φράγμα του Ασουάν να αγναντεύω
την τεχνητή λίμνη Νάσερ και να θαυμάζω τις ρώσικες τουρμπίνες.
Περίεργο συναίσθημα να επισκέπτεται κανείς την ίδια τουριστική περιοχή
μετά από πολλά χρόνια. Είναι ένα συναίσθημα γεμάτο αγωνία. Τι να έχει
συμβεί όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν; Ποιος έχει αλλάξει πιο πολύ
εσύ ο ίδιος ή ο τόπος που είχες γνωρίσει στη νιότη σου; Μήπως κάποιοι
άπληστοι επιχειρηματίες στην προσπάθειά τους να εκμεταλλευτούν όσο
περισσότερο και πιο γρήγορα μπορούν τον τουρισμό είχαν καταστρέψει
την ομορφιά του τόπου που είχες κάποτε αγαπήσει; Μήπως;
Ανήσυχος, ξύπνησα το πρωί και κοίταξα έξω από το παράθυρο του
δωματίου του ξενοδοχείου Thibes. Ο Νείλος ήταν ακόμα εκεί, τα τεράστια δένδρα στην παραλιακή προμενάδα ήταν ακόμα εκεί. Η ομορφιά του
Ασουάν που γνώρισα στα νιάτα μου δεν είχε χαθεί. Η πόλη είχε διατηρήσει τη φυσιογνωμία της.
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Περπατούσαμε στον πεζόδρομο της αγοράς. Παντού υπήρχαν όπως παλιά μαγαζιά με αντίκες. Οι έμποροι του Ασουάν γυρνάν χρόνια τώρα στα
γύρω χωριά της Νουβίας και αγοράζουν ό,τι αντίκα υπάρχει να την πουλήσουν στους ξένους επισκέπτες. Τώρα πια έχουν λιγότερους πελάτες. Η
τρομοκρατία έχει χτυπήσει αμείλικτα τον τουρισμό στο Ασουάν.
Το απόγευμα νοικιάσαμε ένα αμαξάκι με άλογο να κάνουμε τον γύρο της
πόλης. Περάσαμε από το ξενοδοχείο θρύλο Old Cataract. Ο Τόμας κατέβηκε και πήγε να επισκεφθεί το ξενοδοχείο που πριν από χρόνια είχε περάσει το μήνα του μέλιτος μετά τον γάμο του στην Αθήνα. Τον άφησα μόνο
να αναπολήσει τις νεανικές ερωτικές του αναμνήσεις και με τεμπέλικη
διάθεση έμεινα στην άμαξα και τον περίμενα παρέα με τη μυρουδιά της
καβαλίνας του αλόγου. Τα ξημερώματα αφήσαμε το Ασουάν με προορισμό
την Αλεξάνδρεια στη Μεσόγειο θάλασσα. Είχαμε επιλέξει για τις τελευταίες μέρες του ταξιδιού μας ένα νέο μέσο μαζικής μεταφοράς: Το τραίνο.
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Λούξορ
H κοιλάδα των βασιλέων
Το τραίνο πλησίαζε στο Λούξορ, τις Θήβες, την πνευματική και θρησκευτική πρωτεύουσα των Φαραώ για χιλιάδες χρόνια. Ένας νεαρός στο βαγόνι
μας συνέστησε ένα ξενοδοχείο με το όνομα Horus. Μας άρεσε το όνομα
του θεού γεράκι και ακολουθήσαμε τη συμβουλή του νεαρού. Το ξενοδοχείο ήταν στο κέντρο της πόλης και από το παράθυρό μας βλέπαμε
φωτισμένο τον ναό του Λούξορ στον Νείλο. Δίπλα στον τόπο λατρείας
του θεού Αμούν είχε φυτρώσει ένα τζαμί, το Abu al Haggag. Εκατοντάδες
πιστοί πήγαιναν και έρχονταν στο τζαμί. Η ανοικτή βεράντα του τζαμιού
ήταν σε επαφή με τον αρχαίο ναό του Λούξορ. Ιστορική συμβίωση χώρων
λατρείας στη χώρα του Νείλου.
Η κεντρική πλατεία της πόλης είναι συνέχεια του αρχαιολογικού χώρου
του ναού. Μια επαρχιακή ατμόσφαιρά επικρατεί στην κεντρική πλατεία
του Λούξορ. Τρώγαμε σουβλάκια με ψιλοκομμένες ντομάτες, πίναμε ξινόγαλο και παίρναμε δύναμη να ανεβοκατεβαίνουμε με τα πόδια από
τις ξύλινες σκάλες στο δωμάτιό μας στον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου.
Καθιστός στο κρεβάτι του δωματίου, το μυαλό μου τριγυρνούσε στον
Ηρόδοτο. Περίμενα να έρθει να μας πει ο ίδιος καμιά από τις ιστορίες
που του διηγούνταν οι ιερείς του απέναντι ναού και τις περιέγραφε στο
ταξιδιωτικό του βιβλίο για την Αίγυπτο.
Ποιος αλήθεια του έλεγε το παραμύθι του αναβλέψαντα τυφλού του γιου
του Σεσώστρη (Ραμσή ΙΙ), που τυφλώθηκε όταν μέσα στον ανόητο θυμό
του εξακόντισε ένα ακόντιο στο ιερό ποτάμι για να διαμαρτυρηθεί για τις
πλημμύρες και ξαφνικά τυφλώθηκε από τη βλάσφημη αυτή πράξη του;
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Πώς, αλήθεια, δέκα χρόνια μετά κατάφερε μετά από χρησμό του μαντείου
του Βοντούν να ξαναβρεί την όρασή του αλείβοντας τα μάτια του με ούρα
γυναικός που άλλον άνδρα δεν γνώρισε ποτέ, παρά είχε σχέσεις μόνο με
τον νόμιμο σύζυγό της;
Ποιοι ήταν οι κακεντρεχείς αυτοί ιερείς που διαδίδανε ότι ο Χέοπας είχε
ξεμείνει από τα πολλά έξοδα που έκανε για να χτίσει την πυραμίδα του
και έβαλε την ίδια την κόρη του σε πορνείο για να συμπληρώσει με τα
δώρα που λάμβανε από πλούσιους πελάτες τα χρήματα που χρειάζονταν για να ολοκληρωθεί η κατασκευή της όψης της πυραμίδας του;
Πού τις βρήκε άραγε η φαντασία του όλες αυτές τις ακατονόμαστες δημοσιογραφικές πηγές που για να διασκεδάσουν τη φαντασία του περιγράφανε και διακωμωδούσαν τις διαχρονικές ανθρώπινες συνήθειες και
αδυναμίες και τον ανέδειξαν στον πρώτο και καλύτερο ιστορικό συγγραφέα ταξιδιωτικών βιβλίων στον κόσμο όλο;
Το πρωί είχαμε βάλει ξυπνητήρι για να είμαστε πρώτοι στον αρχαιολογικό χώρο του Καρνάκ πριν εμφανιστεί το πρώτο γκρουπ τουριστών. Θέλαμε να προλάβουμε οι ακτίνες του ήλιου να δίνουν σκιές στα αετώματα
του ναού πριν ο ανελέητος μεσημεριανός ήλιος θαμπώσει τη φωτογραφική τους αίγλη.
Φτάσαμε στο Καρνάκ με ένα ταξί πολύ πρωί σαν να πηγαίναμε στην
πρωινή θεία λειτουργία των πιστών του Άμμωνα Ρα. Βρεθήκαμε σε ένα
τεράστιο υπαίθριο μουσείο. Ο ναός του Άμμωνα Ρα, του κύριου θεού της
τριάδας των Θηβών, ήταν ο μεγαλύτερος χώρος λατρείας της αρχαίας
Αιγύπτου. Οι πελώριες κολώνες του ναού μάς έκαναν να αισθανόμαστε
σαν μικρά ασήμαντα ανθρώπινα μυρμήγκια μπροστά στα αμέτρητα χρόνια της ιστορίας.
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Το απόγευμα περπατάγαμε χαζεύοντας τις φελούκες και τα εκδρομικά
πλοιάρια που κάνανε τουριστικές κρουαζιέρες στο Νείλο. Η Αγκάθα Κρίστι δεν ήταν εκεί να μας ερεθίσει τη φαντασία με κανένα νέο έγκλημα στο
Νείλο. Καταλήξαμε για ένα ποτό στο Winter Palace. Το ιστορικό ξενοδοχείο
ήταν πάντα εκεί. Τη λειτουργία του σήμερα έχει αναλάβει η εταιρεία Sofitel.
Στην άκρη του κήπου έχει διακριτικά κατασκευαστεί ένα καινούργιο συγκρότημα από πενήντα δωμάτια για να φιλοξενεί κοινούς θνητούς τουρίστες σαν εμάς σε προσιτές τιμές. Αν ποτέ ξαναρχόμασταν στο Λούξορ
καλεσμένοι για κανένα συνέδριο αρχαιολογικού περιεχομένου που οργάνωναν οι απόγονοι συγγενείς των Φαραώ από την απέναντι κοιλάδα των
βασιλέων, θα κλείναμε σίγουρα δωμάτιο στο ξενοδοχείο Winter Palace.
Την άλλη μέρα, 23 Φεβρουαρίου 2016, καθόμασταν στο παράθυρο του
τραίνου στην πορεία μας προς το Κάιρο. Το τραίνο ήταν απλό, άνετο. Το
εισιτήριο πάμφθηνο.
Διασχίζαμε για ώρες την Αίγυπτο κολλημένοι στο παράθυρο. Το τραίνο
κυλούσε στην ανατολική πλευρά του Νείλου. Πυραμίδα δεν είδαμε καμία
γιατί ήταν όλες χτισμένες απέναντι στη δυτική πλευρά για να βρίσκονται
λένε οι ιερείς πιο κοντά στο ήλιο όταν δύει. Σε όλες τις πόλεις οι νέες
πολυκατοικίες σταματούσαν στα τούβλα. Σε μία χώρα που δεν βρέχει οι
σοβάδες είναι περιττή πολυτέλεια που μπορεί να περιμένει χρόνια. Οικιστικό χάος στην Αίγυπτο. Όπου και να κοιτάξεις βλέπεις την ανάπτυξη
της κερδοσκοπίας να καλπάζει άναρχα χωρίς χωροταξικούς πολιτιστικούς ή αισθητικούς περιορισμούς. Μετά από αρκετές ώρες κολλημένοι
στο παράθυρο του τραίνου φτάσαμε στον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό του Κάιρου. Χιλιάδες κόσμος και κυκλοφοριακό χάος. Ένας αιγύπτιος
επιχειρηματίας που συναντήσαμε στο τραίνο έδωσε εντολή στον οδηγό
του να μας πάει downtown στο ξενοδοχείο μας. Κοιμηθήκαμε νωρίς. Αύριο
ήταν η μοναδική και τελευταία μέρα της αποχαιρετιστήριας αυτής επίσκεψής μας στο Κάιρο.
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Το ισλαμικό Κάιρο
Πρέπει να ομολογήσω ότι μου αρέσει η μαντίλα σε όλα τα χρώματα της ίριδος εκτός από το μαύρο. Την προτιμώ από τα δυτικού τύπου καπέλα, που
το πρώτο δυνατό αεράκι τα παίρνει από το κεφάλι σου και τα κυνηγάς
στον δρόμο. Εύχρηστη για τις γυναίκες η μαντίλα, τις προφυλάσσει από τον
ήλιο την ημέρα, από τον κρύο αέρα τη νύχτα, από τη σκόνη της ερήμου, τις
γλιτώνει από τα πολλά χτενίσματα και κάνει τα γυναικεία μάτια να φαντάζουν πιο εκφραστικά μέσα σε αυτό το υφασμάτινο κάδρο.
Αντίθετα αντιπαθώ τα μαύρα τσαντόρ, μου θυμίζουν τον Χάρο μεταμφιεσμένο, την κοιλάδα των λεπρών σε χριστιανικά έργα εποχής, δήμιους στο
μεσαίωνα, κουκουλοφόρους σε διαδηλώσεις. Ήθελα να προτείνω με ένα
γράμμα σε μία εφημερίδα του Καΐρου να καθιερωθεί για τις γυναίκες σε
ισλαμικές χώρες που επιμένουν παραδοσιακά μία κίτρινη μαντίλα για τις
ανύπαντρες, μια ροζ για τις αρραβωνιασμένες, μία κόκκινη για τις παντρεμένες και μία γαλάζια για τις χωρισμένες.
Έτσι, όλες οι γυναίκες θα ήταν καλοντυμένες και μόνο οι άνδρες θα έμεναν
με τη φαλάκρα τους απροστάτευτη στον καυτό ήλιο, μια και τα αιγυπτιακά παραδοσιακά φέσια έχουν αποδειχθεί πρακτικά ακατάλληλα για κοινή
χρήση. Με την πρότασή μου αυτή οι μουσουλμανικές πόλεις θα γέμιζαν
χαρούμενα χρώματα και οι άνδρες θα έβλεπαν από μακριά ποιες γυναίκες
είναι ελεύθερες και ποιες καπαρωμένες χωρίς να πλησιάζουν με κίνδυνο να
δουν αν φοράνε κάποια βέρα στα δάχτυλα. Με τις καινοτόμες αυτές σκέψεις μου, και ας τις αντιμετωπίσουν με χιούμορ οι απανταχού φεμινίστριες,
περάσαμε την πύλη στο ισλαμικό Κάιρο.
Η Αίγυπτος κατακτήθηκε από τους Άραβες στο όνομα του Αλλάχ το 651 μ.Χ.
Ο Αμπ Ιμπν Αλ Ας ήρθε για να μείνει και να επεκτείνει την κυριαρχία του
Ισλάμ σε όλη τη βόρεια Αφρική, στην Τυνησία, στην Αλγερία και στο Μαρόκο.
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Το πρώτο τζαμί στην Αφρική χτίστηκε στην ανατολική όχθη του Νείλου
για να μη βρέχεις τα πόδια σου στο ποτάμι όταν ερχόσουν από τη Μεδίνα. Οι φατιμίδες χαλίφηδες, απόγονοι λένε της Φατιμά, ίδρυσαν στο
Κάιρο το 969 τα βασιλικά τους ανάκτορα. Αββασίδες Σουνίτες κατέλαβαν
την εξουσία μερικά χρόνια αργότερα. Το 1250 οι σκλάβοι στρατιώτες Μαμελούκοι Τούρκοι κατέλαβαν το Κάιρο και κυβέρνησαν την Αίγυπτο για
τριακόσια σχεδόν χρόνια μέχρι να ηττηθούν από τους Οθωμανούς. Ο
Ναπολέων κατέλαβε και αυτός το Κάιρο το 1798 και έμεινε εκεί για τέσσερα μόνο χρόνια.
Στη συνέχεια ο αλβανός αξιωματικός του οθωμανικού στρατού Μεχμέτ
Αλή Πασάς έγινε άρχοντας του Κάιρου μέχρι η Αίγυπτος να βρεθεί υπό
βρετανικό έλεγχο. Συνωστισμός από κατακτητές στο δέλτα του Νείλου
τους αιώνες που πέρασαν.
Πρέπει να ομολογήσουμε ότι οι οπαδοί του Μωάμεθ άφησαν πίσω τους
όμορφα τζαμιά, έργα τέχνης για να θαυμάζουμε. Οι φατιμίδες χαλίφηδες ίδρυσαν το Al Azhar,το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο μουσουλμανικών
σπουδών στον κόσμο, και κατασκεύασαν εξαιρετικά έργα τέχνης και αρχιτεκτονικής στο Κάιρο. Το Al Hakim, το Al Aqmar, το Salim Talan, το Lulua
Mosque και άλλα. Οι Aββασίδες έχτισαν το Ibn Tulun mosque να τους
θυμίζει τη Βαγδάτη. Οι Μαμελούκοι Τούρκοι δεν υστέρησαν, αφήνοντας
πίσω τους δείγματα αρχιτεκτονικής όπως το Sultan Hasan και το περίφημο Amiral Maridani.
Μια μεγάλη λεωφόρος χωρίζει σήμερα το επίσημο από το λαϊκό ισλαμικό
Κάιρο. Τα στενά δρομάκια στην παλιά ισλαμική συνοικία δίνουνε μια αίσθηση γειτονιάς που λείπει στις μεγάλες σύγχρονες πόλεις. Νομίζαμε ότι
αφήνοντας το Σουδάν είχαμε περάσει σε ζώνη αποκλειστικής κατανάλωσης σύγχρονων δυτικών προϊόντων. Οι γειτονιές που περπατούσαμε στο
ισλαμικό Κάιρο μας διέψευσαν.
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Ούτε μας πέρασε από το μυαλό ότι θα ξαναβρίσκαμε το αυθεντικό στο
κέντρο μιας μεγαλούπολής των είκοσι εκατομμυρίων κατοίκων, στο κέντρο του Κάιρου.
Περπατούσαμε για ώρες. Ανάμεσα σε μικροπωλητές, αχνιστά στρογγυλά
ψωμιά, χειροκίνητες άμαξες και μυρουδιές από αραβικά εδέσματα μπήκαμε στο Μadrasa AL-Sultan EL Ashraf Barsbay. Αυτός ο χώρος προσευχής και
διδασκαλίας της εποχής των Μαμελούκων είχε απλά τέσσερις περιμετρικούς ημιυπαίθριους χώρους γύρω από ένα αίθριο. Ήταν μια αρχιτεκτονική ισλαμική δημιουργία που σου άγγιζε την ψυχή.
Η ομορφιά και η αρμονία αυτού του χώρου ήταν τόσο έντονη, που λίγο
έλειψε να ακουμπήσουμε το κεφάλι μας στο χαλί και να προσευχηθούμε
και εμείς στον Αλλάχ. Είχε νυχτώσει και η επίσκεψή μας στο ισλαμικό Κάιρο είχε έρθει στο τέλος της.
Ένα τετράγωνο μακριά από το ξενοδοχείο μας σε έναν δρόμο που έσφυζε
από ζωή ανάμεσα σε καφενεία με κρεμασμένους ναργιλέδες είχα εντοπίσει ένα μαγαζί που σέρβιρε μόνο μπίρα. Ήταν ένα ψηλοτάβανο αποικιακό
παραδοσιακό κτίριο που για κάποιο λόγο που εμείς δεν γνωρίζαμε αλλά
υποπτευόμασταν είχε πάρει ειδική άδεια να μετατραπεί σε μπαρ και να
σερβίρει μόνο μπίρα σε μία πόλη που κατά το μουσουλμανικό έθιμο απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ.
Το μαγαζί ήταν γεμάτο θαμώνες. Ζευγαράκια νέων που φαίνεται ήταν
ακόμη στο φλερτ, μελαμψοί νεαροί Αιγύπτιοι πιασμένοι χέρι χέρι με νεαρές ξανθιές Ευρωπαίες στέκονταν γελαστοί μπροστά σε ένα μπουκάλι
αιγυπτιακής μπίρας.
Παρέες από άντρες συζητάγανε έντονα και γλεντούσανε με φόντο μερικά
μπουκάλια μπίρας. Στην ιδιότυπη αυτή μουσουλμανική μπιραρία απαγορευόταν να σερβίρεται οποιοδήποτε είδος φαγητού.
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Ένα ζευγάρι μπήκε κρατώντας μια σακούλα με take away σουβλάκια που
είχε φέρει από το Καζάζ. Σε όλες τις απαγορεύσεις υπάρχει κάποιος
τρόπος να ξεφύγεις, αναλογίστηκα.
Ένας χοντρός, καραφλός, τετράγωνος Αιγύπτιος, που συμπεριφερόταν
σαν να είναι αδελφός του ιδιοκτήτη, καθόταν δίπλα στην είσοδο σε ρόλο
face controller. Από το ύφος του καταλάβαινα ότι δεν οπλοφορούσε, αλλά
έδειχνε έτοιμος να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε εχθρό και τις αστυνομικές
αρχές με ένα πάκο χαρτονομίσματα.
Ήπιαμε ο Τόμας και εγώ τρία τέσσερα μπουκάλια εξαίσιας αιγυπτιακής
lager μπίρας ο καθένας. Ευτυχώς το ασανσέρ του ξενοδοχείου λειτουργούσε. Βιαζόμασταν να πέσουμε στο κρεβάτι να ξεκουραστούμε γιατί αύριο ήταν η τελευταία μέρα του ταξιδιού μας και είχαμε προγραμματίσει
μια μονοήμερη επίσκεψη στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Θέλαμε συμβολικά να ακολουθήσουμε τον Νείλο μέχρι τις εκβολές του, μέχρι να αφήσει
την τελευταία του πνοή στη Μεσόγειο θάλασσα.
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Αλεξάνδρεια
Η βιβλιοθήκη αναγεννιέται
Δύο μόνο ώρες με το τραίνο απέχει η Αλεξάνδρεια από το Κάιρο. Ο σιδηροδρομικός σταθμός του Κάιρου ήταν γεμάτος κόσμο. Καθίσαμε στην
ουρά για να αγοράσουμε με την ησυχία μας ένα εισιτήριο. Δεν βιαζόμασταν, δεν είχαμε βάλει κάποιο στοίχημα να γυρίσουμε τον κόσμο όλο σε
ογδόντα μέρες σαν τον Φιλέα Φογκ. Το παράθυρο του τραίνου ήταν πλυμένο χωρίς σκόνη και έβλεπες καθαρά το τοπίο. Οι πολυκατοικίες με τα
τούβλα προβάλλανε άναρχα εδώ και εκεί στο δέλτα του Νείλου ανάμεσα
στα χωράφια με τις φακές και τα καλαμπόκια. Παράδειγμα χωροταξικής
αναρχίας η Αίγυπτος, κρίμα.
Βγήκαμε έξω από τον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό της θρυλικής Αλεξάνδρειας και αρχίσαμε να περπατάμε. Είχαμε κουραστεί να διαπληκτιζόμαστε με ταξιτζήδες και αμαξάδες που πάντα ζητούσαν φορτικά περισσότερα λεφτά από ό,τι είχαμε συμφωνήσει και ξεκινήσαμε την πορεία
μας από τον σταθμό προς την προκυμαία με τα πόδια. Οι όψεις των
ιστορικών κτιρίων αριστερά και δεξιά στους δρόμους της παλιάς πόλης
στην Αλεξάνδρεια σε μεταφέρανε σε άλλες προπολεμικές και πολεμικές
εποχές. Έβλεπες τους Άγγλους και τις κυρίες τους να πίνουν τσάι στις
πέντε το απόγευμα στα μπαλκόνια και Γάλλους, Ιταλούς, Έλληνες και άλλους επιχειρηματίες με ψηλά καπέλα να περπατάνε στα ίδια πεζοδρόμια
που τώρα περπατούσες εσύ.
Φτάσαμε στην προκυμαία, στην περίφημη Corniche, και σταματήσαμε στο
Delice για ένα καφέ με την Ιστορία. Ξύλινα τραπέζια, δερμάτινες πολυθρόνες και έπιπλα εποχής θύμιζαν ποιητικές εποχές. Αποφασίσαμε να
επισκεφτούμε ως Έλληνες το σπίτι του Καβάφη.
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Κάναμε για άλλη μια φορά το λάθος να σύμφωνήσουμε με έναν αμαξά
να μας πάει στο σπίτι του Καβάφη, να μας κάνει μια μικρή βόλτα στην
Corniche και να μας αφήσει στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας.
Ο αμαξάς, δίμετρος με ένα τεράστιο σβέρκο, μας έφερε τελικά με το άλογό
του μπροστά από τον χώρο της αλεξανδρινής βιβλιοθήκης και ζήτησε τα
διπλά λεφτά γιατί καθυστερήσαμε λέει στην επίσκεψή μας στο σπίτι του
Καβάφη. Κοίταξα τον Τόμας και συμφωνήσαμε ότι δεν μας έπαιρνε να φέρουμε αντιρρήσεις γιατί αυτός ο τύπος με τον γρανιτένιο σβέρκο θα μας
σήκωνε και τους δύο μαζί και θα μας πέταγε σαν μύγες στο πεζοδρόμιο.
Η αρχαία βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, αυτό το κέντρο των γραμμάτων
και τεχνών του τότε γνωστού κόσμου με τους χιλιάδες πάπυρους από
τον κόσμο όλο δεν υπήρχε πια. Ολόκληρο το βορειοανατολικό τμήμα της
πόλης, το Βρουχίο, είχε καεί. Οι δημιουργοί της αλεξανδρινής βιβλιοθήκης,
ο Πτολεμαίος Α΄ και ο Δημήτριος ο Φαληρέας, αυτός ο αυτοεξόριστος από
την Αθήνα περιπατητικός φιλόσοφος, δεν ήταν πια εκεί να μας προϋπαντήσουν. Μαθηματικοί, αστρονόμοι, γεωμέτρες, ιατροί, ανατόμοι, λογοτέχνες, μεταφραστές ιουδαϊκών και ιερογλυφικών συγγραμμάτων είχαν
εκδιωχτεί πριν από χρόνια μακριά από την Αλεξάνδρεια σε άλλη γη και
σε άλλα μέρη.

Ο Καρακάλας έδιωξε όλους τους σοφούς και πυρπόλησε τη βιβλιοθήκη,
παίρνοντας εκδίκηση που μερικοί αλεξανδρινοί λόγιοι τον αποκαλούσαν
ηλίθιο. Η σύγκρουση της Ζηνοβίας με τον Αυρηλιανό έβαλε άλλη μια φωτιά στην περίφημη βιβλιοθήκη. Ο αρχιεπίσκοπος Θεόφιλος κατέστρεψε
τον ναό Σέραπι στο Βρουχίο για να εξαλείψει τυχόν εναπομείναντες ειδωλολατρικές εστίες του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού. Ο χαλίφης Ομάρ
μετά την κατάληψη της Αλεξάνδρειας από τους Μωαμεθανούς διέταξε
να ριχτούν ό,τι βιβλία είχαν απομείνει στην πυρά ως καύσιμη ύλη για τα
τετρακόσια λουτρά της πόλης.
Συνωστισμός από βάνδαλους στρατηλάτες που περνούσαν ανά τους
αιώνες από την Αλεξάνδρεια. Λίγα χρεόγραφα γλίτωσαν την καταστροφή σε μοναστήρια και ιδιωτικές συλλογές λόγιων Αραβοχριστιανών και
άλλων διανοούμενων. Ένα από αυτά, τον περίφημο Αλεξανδρινό Κώδικα,
ένα πολύτιμο έγγραφο του 4ου αιώνα, τον δώρισε ο πατριάρχης Κύριλλος
Λούκαρις στον βασιλιά της Αγγλίας Κάρολο Α΄.
Εμείς αποχαιρετούσαμε τον κλέφτη αμαξά με τον γρανιτένιο σβέρκο μυρίζοντας την καβαλίνα του αλόγου του με φόντο τη λαμπιρίζουσα στον
ήλιο σημερινή μοντέρνα βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας.

Το Μουσείο στο Βρουχίο είχε καεί ολοσχερώς. Οι βάνδαλοι καταστροφείς
και εμπρηστές της περίφημης βιβλιοθήκης ήταν ένα συνονθύλευμα από
γνωστούς ρωμαίους στρατηλάτες, χριστιανούς εχθρούς των θεών του
Ολύμπου και μωαμεθανών βανδάλων. Ο Ιούλιος Καίσαρας με τα αυτοπυρπολούμενα πλοία του έβαλε πρώτος φωτιά στη βιβλιοθήκη προσπαθώντας να ανακόψει την επέλαση του στόλου του Ακίλα από τη Ρώμη.

Η νέα βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας κατασκευάστηκε υπό την αιγίδα του
ΟΗΕ στη θέση της αρχαίας βιβλιοθήκης και λειτουργεί από το 2002 ως
παγκόσμιο ιστορικό σύμβολο του πολιτισμού και των γραμμάτων. Τον
διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό του έργου ανάμεσα σε 523 αρχιτεκτονικά γραφεία κέρδισε το νορβηγικό αρχιτεκτονικό γραφείο SNOHETTA. Η
νέα βιβλιοθήκη κατασκευάστηκε στο παλιό λιμάνι στην θέση της παλιάς.
Ένα τμήμα του κτιρίου είναι βυθισμένο σε μία τεράστια δεξαμενή νερού,
θέλοντας να συμβολίσει τον αιγυπτιακό ήλιο που προβάλλει μέσα από
τη θάλασσα.
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Το κτίριο είναι περιτοιχισμένο με έναν γρανιτένιο πέτρινο τοίχο με επιγραφές σε γλώσσες όλων των αρχαίων πολιτισμών του κόσμου. Μια
πεζογέφυρα ενώνει τη νέα βιβλιοθήκη με το παρακείμενο πανεπιστήμιο
της Αλεξάνδρειας που στεγάζει 70.000 φοιτητές.
Το κτίριο της βιβλιοθήκης έχει συνολικό εμβαδό 69.000 τ.μ. Είναι πολυώροφο, με τους ορόφους διαμορφωμένους σε έντεκα επίπεδα πάνω από
την επιφάνεια της θάλασσας. Υπάρχουν διάφορες αίθουσες συνεδρίων
και εργασίας και θέση για οκτώ εκατομμύρια βιβλία. Η γυάλινη οροφή
της κεκλιμένης στέγης διαχέει το φως στη συναρπαστική αίθουσα του
αναγνωστηρίου των 3.500 χιλιάδων θέσεων μελέτης. Μπήκαμε στο κτίριο
της βιβλιοθήκης στο πάνω διάζωμα και αντικρίσαμε στην πολυεπίπεδη
αίθουσα από ψηλά ένα δάσος από πολύχρωμες μαντίλες που φορούσαν
στα κεφάλια τους καθώς μελετούσαν στα θρανία εκατοντάδες φοιτήτριες
του πανεπιστήμιου της Αλεξάνδρειας. Ήταν σαν πολύχρωμα στρογγυλά
φανάρια που φωτίζονταν από τη γυάλινη κεκλιμένη στέγη της βιβλιοθήκης
και έπαιζαν παιχνίδια με το φως. Αυτή η εικόνα ήταν η τελευταία που
παίρναμε μαζί μας από αυτό το ταξίδι στον γαλάζιο Νείλο. Αύριο θα ερχόταν η ημέρα της επιστροφής.
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Eπιστροφή στην πατρίδα
Το αεροπλάνο της επιστροφής πετούσε πάνω από το Αιγαίο. Ήταν 3
Μαρτίου 2016. Μετά από ένα τέτοιο ταξίδι στον Νείλο σε χωριά και τόπους που ζούσαν σε προ Χριστού και προ Μωάμεθ εποχές, ένιωθα μέσα
στο αεροπλάνο σαν αστροναύτης που έχει χάσει την αίσθηση του χρόνου. Ρώτησα με νόημα τον Τόμας τι χρονιά έχουμε; Ο Τόμας με κοίταξε με
αυτό το βλέμμα της καχύποπτης απορίας που με κοίταζε όταν έπαιρνα
συνέντευξη από τον Τουταγχαμών και απάντησε ειρωνικά: «Όποια χρονιά αποφασίσεις, φαντασιόπληκτε».
Έκλεισα τα μάτια μου και μεταφέρθηκα από τα χρόνια των Φαραώ στο
μεταμοντέρνο αύριο. Ήταν Μάρτιος του 2036. Είχαν περάσει είκοσι ολόκληρα χρόνια από σήμερα. Μια συμπαθής αεροσυνοδός πλησίασε και
μου πρότεινε να αγοράσω μια νέα πιστωτική κάρτα της αεροπορικής
εταιρείας. Με την κάρτα αυτή, μου εξήγησε, θα έχω έκπτωση στα εισιτήρια όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς στη Ελλάδα και το δικαίωμα να
επισκέπτομαι όλες ανεξαιρέτως τις ιδιωτικοποιημένες παραλίες και ακτές
στο Αιγαίο.
Μια άλλη αεροσυνοδός ήρθε και μου έβαλε ένα αυτοκόλλητο βραχιολάκι
στο δεξί χέρι. Ήταν το νέο μου διαβατήριο. Στο δερματικό αυτό μικροτσίπ
ήταν καταχωρημένα όλα τα χρώματα της ίριδας του ματιού μου, όλα τα
προσωπικά μου στοιχεία, ακόμα και το υπόλοιπο των τραπεζικών μου
λογαριασμών. Στο αεροδρόμιο περνούσες από ένα μηχάνημα που διάβαζε
το αυτοκόλλητο αυτό βραχιολάκι και άνοιγε σαν στο μετρό μια μπάρα
να περάσεις. Ο Τόμας με επανέφερε στον αληθινό κόσμο. Ξύπνησα και
κοίταξα τρομαγμένος έξω από το παράθυρο του αεροπλάνου. Ηρέμησα
όταν είδα τα νησιά του Αιγαίου να είναι ακόμα εκεί.
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Ήμασταν κιόλας πάνω από τον Αργοσαρωνικό σε κάθοδο προσγείωσης
στην Αθήνα. Γυρνάγαμε από ένα ταξίδι ονειρικό, χαιρετήσαμε τόσους και
τόσους Φαραώ, βλέπαμε από τα αιθιοπικά βουνά τον Σολομώντα να
περιφέρεται στην Ιερουσαλήμ, φωτογραφίζαμε το σπαθί του Ισλάμ να καθρεφτίζεται στα νερά του Νείλου, γνωριστήκαμε με καλλίγραμμες άσπρες
καμήλες και γυρίσαμε στους δώδεκα θεούς του Ολύμπου με τον Σωκράτη να μας περιμένει σε κάποια γωνία της Αθήνας να το φιλοσοφήσουμε
ξανά, περιμένοντας τον νέο πυραυλοκίνητο μεσσία. Οι γυναίκες μας, η
Άσπα και η Δέσποινα, περιμένανε τους εξερευνητές του γλυκού ποταμίσιου νερού στο αεροδρόμιο. Το παστίτσιο μας περίμενε στο τραπέζι.
Το τηλέφωνο χτυπούσε. Συγγενείς και φίλοι θέλανε να σιγουρευτούν ότι
γυρίσαμε καλά.
Άνοιξα την τηλεόραση και πρώτη είδηση την εποχή εκείνη ήταν οι άδειες
των τηλεοπτικών καναλιών. Ενημερώθηκα ποιος εφοπλιστής, ποιος εργολάβος δημοσίων έργων, ποιος πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας δίνει τα
περισσότερα χρήματα για να αγοράσει τις τηλεοπτικές συχνότητες και
να μας ενημερώνει αντικειμενικά. Έμαθα για την τελευταία παράταση που
δόθηκε για τα αυθαίρετα και πολλά άλλα. Η αεροπορική προσγείωση στη
νεοελληνική πραγματικότητα ήταν ιλιγγιώδης.
Έκλεισα την τηλεόραση, κάθισα στο σαλόνι και κοιτούσα ήδη νοσταλγικά
τις φωτογραφίες από το συγκλονιστική αυτή πορεία στην ιστορική γειτονιά μας σαν να είχαν κιόλας περάσει χρόνια. Άρχισα ήδη να αναπολώ
τις υπέροχες στιγμές που έζησα ακολουθώντας τον γαλάζιο Νείλο. Ένα
γαϊδουράκι στα βουνά της Αιθιοπίας σε μία φωτογραφία προχωρούσε
ήρεμο, υπομονετικό, φορτωμένο με ανθρώπινα βάρη. Το γαϊδουράκι-ήρωας είχε γίνει σύμβολο στο οδοιπορικό των αναμνήσεών μας σε αυτό το
γεμάτο ανθρώπινες συγκινήσεις ταξίδι στα αχνάρια που έχουν χαράξει
στον φλοιό της γης τα νερά του θεού Νείλου.
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ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ
ΤΟΝ ΝΕΙΛΟ

Αυτό το ταξίδι δεν ήταν σαν όλα τ΄ άλλα, δεν
ήταν ένα ταξίδι εξωτικό σε άλλη γη και σε άλλα
μέρη να γνωρίσεις άλλους τόπους και άλλους
πολιτισμούς, δεν ήταν ένα ταξίδι φυγής από την
καθημερινότητα, δεν ήταν ένα ακόμη ταξίδι περιπέτειας.
Ήταν ένα ταξίδι αυτογνωσίας. ΄Ενα ταξιδι γνωριμίας με τους προγόνους μας της Παλαιάς Διαθήκης. Ένα ταξίδι σε προ Χριστού και προ Μωάμεθ εποχές, περιμένοντας τον Μεσσία να έρθει
από τον ουρανό στη γη. Ένα ταξίδι που όλα γύρω
σού αγγίζουν την ψυχή, γιατί νιώθεις ότι εσύ ο
ίδιος ζωντανός προβάλλεις ξανά από τα βάθη
της Ιστορίας, από τα βάθη του χρόνου. Ήταν ένα
συναρπαστικό ταξίδι γνωριμίας με τους τρεις μάγους με τα δώρα. Ένα ταξίδι υπέροχο.
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