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« To ακριβότερο αγαθό του ανθρώπου είναι η 

ζωή και αφού δίνεται σ΄ αυτόν για να τη ζήσει 
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μην υποφέρει από βασανιστικές λύπες για 
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δειλού κι ασήμαντου παρελθόντος, να ζήσει με 

τρόπο που όταν πεθαίνει να μπορεί να πει : Όλη 

μου η ζωή και όλη μου η  δύναμη έχουν δοθεί 

στην πιο ωραία υπόθεση στον κόσμο - την                  

απελευθέρωση της ανθρωπότητας .» 
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 Αντί εισαγωγής : «Σύντομη αναφορά της ιστορίας 

                              των  Αβορίγινων Αυστραλίας », 

                               απ΄ την ομιλία του συγγραφέα 

                               (9 Οκτωβρίου 2016 Μελβούρνη.) 

  Θέμα :                              

 (Απ΄ τα βάθη των αιώνων, ως  σήμερα.) 

 (From time immemorial up to the Present.) 

 

Κυρίες και Κύριοι, 
 

Προτού μπω στην καθεαυτού, κύρια ομιλία μου, θα πω λίγα 

λόγια ποιο, ή ποια ήταν τα ερεθίσματα, που με έκαναν να μι- 

λήσω για τους Ιθαγενείς - οικοδεσπότες τούτης της χώρας,   

που μας φιλοξενούν και μας ανέχονται, εδώ και 228 χρόνια. 

Το 1971, στους μήνες Αύγουστο - Δεκέμβριο, μαζί με το 

φίλο μου το Στέφανο Γαλανάκη, είμαστε φιλοξενούμενοι των 

φίλων μας Αβορίγινων  στον καταυλισμό Wallace Rockhole, 

στο Άλις Σπρινγκς. (Alice Springs.) Ομολογουμένως, περά- 

σαμε μια εμπειρία που όχι μόνο δεν έχει ξεθωριάσει με το 

πέρασμα του χρόνου στη θύμησή μου, αλλά συχνά έχω την 

επιθυμία να την ξαναζήσω, και την ξαναζώ όταν μου δίνεται η 

ευκαιρία αν κι όχι όπως την έζησα κείνα τα χρόνια. 

Πολύ περιληπτικά, θα αναφερθώ το πώς βρέθηκα ανάμεσα 

στους Ιθαγενείς. 

Εκείνη την εποχή, συγκεκριμένα το Νοέμβρη  του 1970, 

ξεκινήσαμε  τρεις φίλοι, - και οι τρεις κάτω των 24 χρονών, 

απ΄ τη Μελβούρνη, για να βρούμε την «τύχη» μας, στο Coober 

Pedy, στην Οπή των Λευκών όπως ερμηνεύεται στη γλώσσα 

των Αβορίγινων. Μετά την εννιάμηνη προσπάθειά μας, χωρίς 

να δούμε έστω κι από μακριά αυτή την κυρία «τύχη», εγώ και 

ο Στέφανος - ο Γιώργος, ο άλλος φίλος μας, είχε εγκαταλείψει 

τις προσπάθειες να γίνει πλούσιος, και είχε επιστρέψει στην 

Αδελαΐδα -, γνωρίσαμε έναν - τριαντάρη περίπου - Ιθαγενή τον 

Τζέραλντ, που είχε έλθει απ΄ την περιοχή του Άλις Σπρινγκς, 

και δούλευε περιστασιακά σε διάφορες ομάδες  οπαλορύχων. 

Δουλέψαμε μαζί για δυο - τρεις μήνες, και όταν αποφασίσαμε  
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με το Στέφανο να τα παρατήσουμε και να κατέβουμε στη 

Μελβούρνη, ο φίλος μας ο Τζέραλντ, μας πρότεινε να επισκε- 

φτούμε τον καταυλισμό του, (Wallace Rocκhole) στο Άλις 

Σπρινγκς. Χωρίς δεύτερη σκέψη, μπήκαμε ένα πρωί στο μικρό 

χόλντεν του Στέφανου, και πήγαμε για να μείνουμε τρεις- 

τέσσερις μέρες. Αυτές οι τρεις - τέσσερις μέρες, γίνανε  172 

μέρες ακριβώς... 

Θα μου ήταν αδύνατον να μιλήσω για τους Αβορίγινες 

φίλους μου, να εξηγήσω όσα κατάλαβα, όσα έμαθα και είδα 

κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, χωρίς να έχω έστω κάποια 

μικρή γνώση των παραδόσεών τους, στο παρελθόν και στο 

παρόν. 

Ανάμεσα στα πολλά ερεθίσματα που με έκαναν να αποφα- 

σίσω να μιλήσω για τους Αβορίγινες, ξεχωρίζουν δύο: Το 

πρώτο είναι η φιλοξενία, η αγάπη και η ειλικρίνειά τους. Αυτό 

το μπέσα, που πολλοί από μας δυστυχώς το έχουμε ξεχάσει 

εδώ και πολύ καιρό, και το δεύτερο είναι για όλα αυτά που 

επικρατούσαν και κατά μεγάλο ποσοστό επικρατούν ακόμα. 

Είναι πολύ διαφορετικό να ακούς για κάτι, και πολύ διαφο- 

ρετικό να το ζεις και να το βλέπεις αυτό το κάτι με τα ίδια σου 

τα μάτια. 
 

Κυρίες και Κύριοι, 

Δε θα χρησιμοποιήσω επιστημονικούς όρους στην ομιλία μου. 

Απλά, θα αναφερθώ με πολύ απλά λόγια, για να γίνω κατα- 

νοητός από όλους. 

Οι πιο πολλοί θα γνωρίζετε πως η ιστορία των Αβορίγινων, 

δεν άρχισε όταν έφτασαν στην Αυστραλία οι λευκοί     

αποικιοκράτες το 1788. Δεν είναι απλώς η ιστορία των σχέ- 

σεων μαύρων - λευκών. Η ιστορία αυτή άρχισε τουλάχιστον 

40.000-60.000 ή και 100.000  χρόνια πριν, όταν οι πρόγονοι 

των σημερινών Αβοριγίνων, έφτασαν σ΄ αυτή την ήπειρο. 

Επομένως, είναι απαραίτητο να καλύψω μεγάλη χρονική πε- 

ρίοδο, και να παρουσιάσω γενικές τάσεις αντί να ασχοληθώ με 

λεπτομέρειες - να περιγράψω δηλαδή το δάσος, και όχι τα 

δέντρα. Θα αναφερθώ και θα δούμε όλοι μαζί :  
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Την καταγωγή - Ονειροχρόνο, το φυσικό περιβάλλον, εξωτε-

ρικές, επαφές, κοινωνία των Αβορίγινων, πληθυσμό, οικονο-

μική ζωή, κοινωνική οργάνωση, Λευκός αποικισμός κ.λ.π., 

Σκόπιμα, δεν έχω συμπεριλάβει λεπτομερείς αναφορές για 

τις μυστικές θρησκευτικές δοξασίες και πρακτικές των Αβο-   

ρίγινων. Γνώση αυτής της ζωτικής πλευράς των Ιθαγενών, 

απαγορεύεται. Αν και θα το ήθελα, σεβάστηκα και σέβομαι 

αυτή την παράδοσή τους. 

 

Καταγωγή  Αβορίγινων 

Ονειροχρόνος  
 

Η αρχαιολογία, αλλά και πληροφορίες από άλλες πηγές, δεί- 

χνουν ότι οι Αβορίγινες, κατοικούν την Αυστραλία, για  

τουλάχιστον 40.000-60.000 και ίσως φτάνουν τα 100.000 χρό-  

νια, που σημαίνει χιλιάδες χρόνια νωρίτερα από την εποχή που 

στην  Ευρώπη οι πρόγονοί μας, ζούσαν στην περίοδο της Ανώ- 

τερης Παλαιολιθικής (Λίθινης Εποχής), και πριν από 25.000 

χρόνια, δημιούργησαν μερικές από τις βραχογραφίες που τόσο 

πολύ θαυμάζονται σήμερα. 

                  

                  
                   Βραχογραφίες 25.000 – 30.000 χρόνων   
 

Φαίνεται πιθανό - σύμφωνα με μερικούς αρχαιολόγους, ότι οι 

πρόγονοι των Αβορίγινων, ήρθαν από την Ασία σε μια  εποχή 

που το επίπεδο της θάλασσας ήταν σε χαμηλότερο σημείο απ΄ 
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ότι σήμερα, κι έτσι υπήρχαν γέφυρες ξηράς κατά το μεγα- 

λύτερο μήκος της διαδρομής τους.  

Αφού όλοι οι Αβορίγινες έχουν τα ίδια βασικά φυσικά    

χαρακτηριστικά, είναι επίσης πιθανόν ότι προήλθαν από μία 

φυλετική ομάδα. Οι κοντινότεροι συγγενείς τους σήμερα φαί- 

νεται να είναι μερικές από τις φυλές της κεντρικής και Νότιας 

Ινδίας, η φυλή Βέντα της Σρι Λάνκα, και μερικές φυλές στη 

Μαλαισία και στις Φιλιππίνες. 

    Όμως, πολλοί ανθρωπολόγοι, ιστορικοί και οι ίδιοι οι Αβο- 

 ρίγινες πιστεύουν και υποστηρίζουν - μαζί κι εγώ -, πως οι 

Ιθαγενείς της Αυστραλίας, είναι αυτόχθονες και μάλλον 

έχουμε δίκιο.  

    Να πούμε πολύ λίγα λόγια για την Αυστραλία και να τη 

γνωρίσουμε καλύτερα όσοι δεν γνωρίζουν αρκετά - αν και 

αυτό το θεωρώ λίγο παράδοξο. Η μισή περίπου Αυστραλία 

βρίσκεται ανάμεσα στους Τροπικούς. Τα δύο τρίτα περίπου, 

είναι έρημος ή ημιέρημος, και μόνο το υπόλοιπο ένα τρίτο, 

μπορεί να θεωρηθεί σαν πραγματικά εύφορο έδαφος για να 

καλλιεργηθεί. Στην κεντρική Αυστραλία - Άλις Σπρινγκς, οι 

θερμοκρασίες φτάνουν πάρα πολύ συχνά τους 40-47 βαθμούς 

Κελσίου, και οι βροχοπτώσεις είναι σχεδόν σπάνιες, και γι΄ 

αυτό στις περιοχές αυτές υπάρχουν λιγοστά φυτά και δένδρα. 

Όπως προείπα, πολλοί, ή μάλλον σχεδόν όλοι οι αρχαιολό- 

γοι, πιστεύουν ότι ο αρχαιότερος ανθρώπινος πολιτισμός ανα-

πτύχθηκε στην Αυστραλία από τους γνωστούς μας Αβορί- 

γινες, που ξεπροβάλλουν εδώ και 60.000 – 100.000 χρόνια και 

φέρνουν μαζί  τους τελετουργίες, δοξασίες και μία κοσμολο- 

γία που αντιπροσωπεύει τη βαθύτερη συλλογική μνήμη της 

ανθρωπότητας. 

    Οι Αβορίγινες αυτόχθονες κάτοικοι της Αυστραλίας, ανα-   

φέρουν την αρχή του κόσμου ως «Εποχή του Ονείρου,» ή  την 

«΄Ωρα του Ονείρου» που κατά τη διάρκεια αυτού του 

Ονειροχρόνου, οι Ιθαγενείς Πρόγονοί τους δημιούργησαν τα 

διάφορα στοιχεία, όπως ζώα, νερό, δέντρα, ουρανό κ.λπ, εκτός 

της γης που προϋπήρχε. 
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Οι  Αβορίγινες, είναι ένας λαός που ζει ανάμεσα στον ονει-

ροχρόνο και τον αντικειμενικό κόσμο, σε αρμονία με όλα τα 

πλάσματα της Γης, με τον ίδιο απαράλλακτο τρόπο όπως ε- 

κείνον της πρώτης μέρας της Δημιουργίας. 

    Οι δυνάμεις που δημιούργησαν τον κόσμο τους στην πο- 

ρεία του χρόνου, προσωποποιήθηκαν σε θεές και θεούς, που 

εξέφραζαν τον Ήλιο, τη μέρα, τη νύχτα, τ΄ άστρα, τη δικαιο- 

οσύνη. Από τα πρώτα όντα που έκαναν την παρουσία τους στη 

Γη, ήταν οι Wondjina, (στη συνέχεια πιο κάτω, θα μιλήσουμε 

για αυτούς, και τις θεές και θεούς.) Αυτοί  οι  Wondjina, ήρθαν 

από τα  βάθη της Γης, ξεκουράστηκαν επάνω στους  βράχους, 

όπου αποτυπώθηκαν οι μορφές τους. Δημιούργησαν τον 

κόσμο, και έδωσαν νόμους που έπρεπε να ακολουθούν οι 

άνθρωποι. Έφεραν στους ανθρώπους την τεκνοποίηση, έδωσαν 

βροχή στη γη για να μεγαλώνουν τα δέντρα και να δίνουν καρ-

πούς, και να μεγαλώνει το χορτάρι να τρέφονται τα ζώα, κ.λπ. 

Αυτές οι παρουσίες, παριστάνονται σε βραχογραφίες - στη 

Δυτική Αυστραλία, με φωτοστέφανο, δίχως στόμα και έχοντας  

ενωμένα μάτια και μύτη. 

 

                   

 
                                             

Wondjina 
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Η εξέλιξη της ζωής, και του πολιτισμού, σύμφωνα με την 

αντίληψή τους, αρχίζει με ένα σπόρο που βλασταίνει, κάνει 

ένα μεγάλο κύκλο άπειρων διαδρομών και δυνατοτήτων, και 

επιστρέφει πάλι πίσω στον ίδιο σπόρο, στην αρχική πηγή. Ο 

χορός της γέννησης αρχίζει τη στιγμή που ο σπόρος σπάζει το 

κέλυφός του. Ο κύκλος του παρελθόντος απορρίπτεται και η 

ίδια ουσία αναζητά άλλες δυνατότητες σε νέους κύκλους. Από 

αυτή την άποψη λοιπόν, ο πολιτισμός των Αβορίγινων ως  ο 

αρχαιότερος, αποτελεί το σπόρο των ανθρώπινων κύκλων  και 

το ταξίδι στην πιο μακρινή μνήμη της ανθρώπινης φυλής, τη 

σοφία του Ονειροχρόνου.    

    Ο Ονειροχρόνος είναι ένας τόπος πέρα από το χρόνο και το 

χώρο, μέσα στον οποίο το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, 

υπάρχουν ως οντότητες. Οι αυτόχθονες, μπορούν να εισέλθουν 

σε αυτό το εναλλακτικό σύμπαν, μέσω των ονείρων ή μέσα 

από μεταβαλλόμενη κατάσταση συνείδησης, αλλά και μέσα 

από το θάνατο. Ο Ονειροχρόνος θεωρείται ο τελικός προορι- 

σμός πριν από τη μετεμψύχωση. 

    Οι ιστορίες του Ονειροχρόνου, προέκτειναν τη συμπαντική 

και ψυχική συνείδηση, όχι μόνο σε κάθε ζωντανό πλάσμα, αλ- 

λά και στην ίδια τη γη. Η συνειδητοποίηση αυτής της ενό- 

τητας κάνει τους Ιθαγενείς να σέβονται και να λατρεύουν τη 

γη, ως μυστήριο της αρχικής δημιουργίας. Γι΄ αυτό και οι 

πολλές γλώσσες των Ιθαγενών που ξεπήδησαν από μια τέτοια 

αντίληψη του κόσμου, ήταν πλούσιες σε μεταφορές που άλλη-

λοσυνδέουν τα φυσικά, ψυχολογικά και πνευματικά επίπεδα 

εμπειρίας. Παρόλο που οι γλώσσες - περίπου 250, διαφέρουν 

και οι ιστορίες  και  τα σύμβολα,  διαφέρουν  κι αυτά λίγο από 

τη μία πατριά στην άλλη, οι ονειρικές ιστορίες είναι κοινές σε 

όλες τις φυλές των Ιθαγενών, και σε όλο το πλάτος της 

αχανούς αυτής ηπείρου της Αυστραλίας. 

    Σε αυτές τις ιστορίες, οι Πρόγονοι ανέλαβαν δράση, εκτέ- 

θηκαν σε κινδύνους, ανακάλυψαν τεχνικές και συμπεριφορές 

που προκάλεσαν πόνο και χαρά, δημιουργία και καταστροφή, 

θεραπεία και ασθένεια, όλα μέσα στο νόμο του  Ονειροχρόνου. 
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Όλες αυτές τις χιλιάδες χρόνια, η μυθολογία του Ονειροχρόνου 

συντήρησε ένα πολιτισμό που επιβιώνει αρμονικά με τη φύση, 

ρωμαλέο, ζωτικό και χαρούμενο. Και σα συνέχεια οι Ιθαγενείς 

θεωρούν σκοπό της ζωής τους να διατηρήσουν τον πλανήτη 

στην αρχική του αγνότητα. 

   Ο τοτενισμός, ως βάση λατρείας των Ιθαγενών της Αυστρα- 

λίας, περιγράφει τη σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο, τη φύση 

και τους θεούς, και είναι γενεσιουργός αιτία της τέχνης τους. 

   Η φύση δίνει ζωή στην ανθρωπότητα. Μέσα από τον πο- 

λιτισμό η ανθρωπότητα δίνει νόημα στη φύση. Φύση και 

ανθρωπότητα παρέχουν ένα σώμα στην αόρατη ζωή Δημιουρ- 

γών του Ονειροχρόνου. Αυτή η παλινδρομική διαδικασία, εί-

ναι η ουσία του τετονισμού. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργείται 

ένας αόρατος ιστός μέσα στον οποίο αυξάνονται, τρέφονται 

και αντανακλώνται όλα τα είδη, αλλά και οι κοινωνίες πάνω 

στη Γη. 

   Η ταύτιση με κάποιο τότεμ, σχηματίζει τη βάση των τριών 

μεγαλύτερων κοινωνικών σχηματισμών στη ζωή των Αβορι- 

ρίγινων : Των φυλών, των πατριών και των ομάδων.  

   Η φυλή, είναι ο μεγαλύτερος κοινωνικός σχηματισμός από 

500 μέλη και πάνω, τα οποία έχουν μία κοινή γλώσσα. Η φυλή 

μοιράζεται έθιμα, νόμους και τελετουργίες που τη διακρίνουν 

από γειτονικές ομάδες, χωρίς όμως να τη διαφοροποιούν πλή-

ρως, εξαιτίας των συνεχών ανταλλαγών ανάμεσα στις διάφορες 

ομάδες. Μια φυλή Ιθαγενών δεν είναι σε συγκεκριμένη περιο-

χή με καθορισμένα σύνορα. Συχνά υπάρχουν μετακινήσεις 

μελών από φυλή σε φυλή, τόσο με γάμους, με τελετουργίες, 

όσο και με μοίρασμα κυνηγίου.  

    Πατριές σχηματίζονται από τη δημιουργία μικρότερων ομά-     

δων μέσα στη φυλή, και συνήθως αριθμούν εκατοντάδες είδη 

μελών. Κάθε πατριά συνδέεται με ένα ιδιαίτερο ζώο και ζει σε 

περιοχή που θεωρείται «ιερή.» Υποχρέωση της πατριάς είναι 

να διατηρήσει στη μνήμη τις ιστορίες που συνδέονται με τα 

τοτεμικά είδη και να εκτελεί τις ανάλογες τελετουργίες. 

Κάποια  από  τις  πατριές  θεωρείται  ότι  προέρχεται  από    
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τον άνθρωπο - καγκουρό, πρόγονο του Ονειρέματος. Κάποια 

άλλη, συνδέεται με το άγριο γιάμ, μια τρίτη με το πόσουμ και 

έτσι καλύπτονται τα βασικά τους αρχέτυπα. Στην πραγματι- 

κότητα το πνεύμα του είδους, κατέχει την περιοχή και όχι η 

Πατριά. Το πνεύμα ρέει από το Πνευματικό προς το φυσικό 

κόσμο σε μία «ιερή» περιοχή. 

    Παρόλο που οι παραδοσιακές κοινωνίες  των Αβορίγινων 

είχαν κάποιες διαφορές μεταξύ τους, όλες εμφανίζουν σύνθε- 

τη δομή, που αντανακλά το σύστημα του σύμπαντος και τη 

θέση του ανθρώπου εντός του. Επειδή δεν υπάρχει γραπτή 

γλώσσα, το έργο τέχνης είναι ο φορέας των στοιχείων, ο πλού-

τος των πληροφοριών από γενιά σε γενιά. Οι «Ονειρικές ιστο-

ρίες» κατέχουν συχνά κεντρική θέση στην τέχνη, περιγρά- 

φοντας τη δημιουργία, όταν τεράστια μυθικά ζώα περιπλα- 

νούνταν στη γη, δημιουργώντας τις μορφές της, και αποφασί-

ζοντας ποιοι άνθρωποι θα ζούσαν σε κάθε τόπο.      

    Η ιερή τους τέχνη είναι μία διαρκής διαδικασία μετουσίω- 

σης. Η μουσική ως ιερή τέχνη, ενώνει τη συνείδηση με τους 

αόρατους νόμους και τα ενεργειακά πρότυπα της φύσης. 

Θεωρείται ότι αποτελεί μία «γέφυρα» ανάμεσα σε αυτούς και 

στους προγόνους, τους ήρωες, τη γη, τα ζώα που ζουν σε αυ-

τήν, και φυσικά τους θεούς τους. Επίσης, με μουσική και 

χορούς συνοδεύεται και η επίκληση για βροχή, ή μία θε- 

ραπευτική τελετουργία. Το παίξιμο του μουσικού οργάνου ντι-

ντζιριντού - μιας μακριάς ξύλινης χοντρής φλογέρας, χωρίς 

τρύπες στον κορμό της, συμβολίζει την αόρατη παρουσίαση 

του πνεύματος του αέρα, και είναι πιθανώς το αρχαιότερο 

μουσικό όργανο πάνω στη γη. Οι νότες που παράγει αντιπρο-

σωπεύουν διαφορετικές μορφές της αόρατης, ενέργειας, αυτής 

που εμψυχώνουν οι προγονικές δυνάμεις. 

   Οι βαφές του σώματος συμβολίζουν και αντιπροσωπεύουν 

την παρουσίαση της προσωπικής εικονοπλασίας σε συλλο- 

γικό επίπεδο. Είναι μία αισθαντική απτή μορφή κοινωνικής 

ανταλλαγής των ιστοριών που αφηγούνται τα βαμμένα σώμα- 

τα. Ιδιαίτερα στις γυναικείες τελετουργίες το σώμα αποδίδει 
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την ιστορία μέσω του χορού, απελευθερώνοντας το συγκινη- 

σιακό περιεχόμενο που κρύβεται στις περιπέτειες της αγάπης 

και στις τραγωδίες της απώλειας. 

 

 
                                   Βαμμένα σώματα 
 

Στη διαδικασία του κύκλου της Δημιουργίας, ο θάνατος για 

τους Αβορίγινες γίνεται αντιληπτός ως ένα υπέρτατο όσο και 

αναπόφευκτο στάδιο, ως μέσο μετάβασης στον Ονειροχρόνο. 

Είναι μία διαδικασία μετουσίωσης όλων των πραγμάτων στην 

αρχέγονη προγονική μορφή τους, με τελικό αποτέλεσμα την  

αναγέννηση. Είναι ένα βήμα προς το ονείρεμα και τη συναί- 

σθηση, δηλαδή τη συνδυασμένη αντίληψη μιας  ενοποιημένης 

εικόνας του κόσμου, μέσα στην οποία τα περιγράμματα χά- 

νουν τη σταθερότητά τους και το ενεργειακό  τους περιεχό- 

μενο, και ενοποιείται στη μία και μοναδική ουσία της ζωής, 

την πανταχού παρούσα του Ονειροχρόνου. 

Τη στιγμή του θανάτου, το πνευματικό περιεχόμενο της 

ατομικής μορφής, κατανέμεται σε τρία διαφορετικά επίπεδα: 

Το  πρώτο είναι η τοτεμική ψυχή, που σχετίζεται με τις πηγές 

ύπαρξης της φυσικής μορφής, όπως είναι, ο τόπος της γέν- 

νησης, το πνεύμα του ζώου, και το είδος των φυτών με τα 

οποία συγγενεύει. 

Η δεύτερη όψη της πνευματικής δύναμης του ατόμου, απε- 

λευθερώνεται στην προγονική ψυχή και ταξιδεύει στους  
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αστερισμούς σε κάποια ιδιαίτερη περιοχή του ουρανού, που 

εμπεριέχει ένα ιδιαίτερο πρότυπο αόρατης ενέργειας. Αυτά τα 

πρότυπα συμβολίζονται στην κοιλιακή χώρα του νεκρού, κατά 

τη διάρκεια του τελετουργικού της ταφής. Τα ίδια σχέδια 

απεικονίζονται σε κάθε άτομο κατά τη στιγμή της πρώτης του 

μύησης. Στις στιγμές της μύησης και του θανάτου οι παρευρι- 

σκόμενοι τραγουδούν το: «Είθε το πνεύμα σου να φτάσει στο 

στομάχι του ουρανού.» 

    Η τρίτη όψη της ανθρώπινης ψυχής, ονομάζεται από τους 

Αβορίγινες, «κατεργάρης.» Τον «κατεργάρη» τον συναντάμε  

σε όλες σχεδόν τις μυθολογίες του κόσμου, που αντιπροσω- 

πεύει την πνευματική πηγή του ατομικοποιημένου εγώ, της 

Εγωικής ψυχής. Ο «κατεργάρης» των Αβορίγινων μοιάζει με  

τον «κατεργάρη» της ελληνικής μυθολογίας Ερμή. Ο Ερμής, 

αντιπροσωπεύει εκείνη τη δύναμη της πλάνης, που μας 

«σπρώχνει» συχνά  να εκλαμβάνουμε την εφήμερη ζωή μας, 

ως κάτι διαρκές και μόνιμο, ενώ ταυτόχρονα είναι ο περα- 

ματάρης, ο ψυχοπομπός, ανάμεσα σε αυτόν και τον άλλον 

κόσμο. Το βέβαιο είναι ότι ο θάνατος για τους Αβορίγινες, δεν 

είναι τέλος και αποκλεισμός. Αντιμετωπίζεται ως μετατόπιση 

του κέντρου της συνείδησης προς τον αόρατο κόσμο. 
 

    Αυτόν το μαγικό τρόπο ζωής, προσπάθησαν και πέτυχαν σε 

μεγάλο βαθμό, να ξεριζώσουν οι Άγγλοι αποικιοκράτες εισ- 

βολείς, παρεμβαίνοντας στην κοινωνική δομή, στα ήθη και έθι-

μα, στο δικό τους πολιτισμό. Ήταν και είναι ένα «ξεκαθά- 

ρισμα» των παλαιότερων πολιτισμών, που έπρεπε πλήρως να  

μεταμορφωθούν ή γιατί όχι, να εξαφανιστούν με τον ερχομό 

του εβραιοχριστιανικού δόγματος, και που σχεδόν τα καταφέ- 

ρανε.  

Για να καταλάβουμε πόση πίστη και αγάπη είχαν οι Αβο-

ρίγινες για τον πολιτισμό τους, θα αναφέρω  αληθινό  περιστα- 

τικό.  

Ερχόμενοι σε επαφή με τους ανθρώπους του  Δυτικού 

κόσμου, η φυλή Γουρούντζερι, νιώθοντας την αποκοπή τους 

από το φυσικό τρόπο ζωής, και την όλη φιλοσοφία του 
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Ονειρέματος, αποφάσισαν να διακόψουν το νήμα της συνέ-

χισης της ζωής, αρνούμενοι την τεκνοποίηση. Δεν ήθελαν 

πλέον να συμμετέχουν σε ένα κόσμο που είχε χάσει τις ρίζες 

του και την επαφή του με την ουσία της ζωής. Όπως αναφέρει 

ο Μπέρναμ - Μπέρναμ, πρεσβύτερος αυτής της φυλής, σε 

δήλωσή του γι΄ αυτό το θέμα : 

   « Εμείς, η φυλή της Θείας Ενότητας των Πραγματικών 

Ανθρώπων, φεύγουμε από τον πλανήτη γη. Στο χρόνο που μας 

απομένει, επιλέξαμε να ζήσουμε στο ύψιστο επίπεδο πνευμα- 

τικής ζωής: Αγαμία, ένας τρόπος για να επιδείξουμε σωματική 

πειθαρχία. Δε θα κάνουμε άλλα παιδιά. Όταν και το νεότερο 

μέλος μας, θα έχει αποχωρήσει, αυτό θα είναι και το τέλος της 

άδολης ανθρώπινης φυλής.  

    Είμαστε αιώνιες υπάρξεις. Υπάρχουν πολλοί τόποι στο σύ- 

μπαν όπου μπορούν να ενσαρκωθούν οι ψυχές που πρόκειται 

να μας ακολουθήσουν. Είμαστε οι απευθείας πρόγονοι των 

πρώτων υπάρξεων...έχουμε περάσει τη δοκιμασία επιβίωσης 

από καταβολής κόσμου, διατηρώντας σταθερά τις πρωταρχι- 

κές αξίες και τους νόμους... η ομαδική μας συνείδηση έχει 

διατηρήσει τη γη ενιαία. Τώρα, πήραμε την άδεια να φύγου- 

με... οι άνθρωποι του κόσμου έχουν αλλάξει, και  έδιωξαν  ένα 

μέρος της ψυχής της γης. Πηγαίνουμε να ενωθούμε μαζί στον 

ουρανό. Αφήνουμε τη Μητέρα γη σε σας. Προσευχόμαστε να  

αντιληφθείτε τι προκαλεί ο τρόπος ζωής σας στο νερό, στα 

ζώα, στον αέρα και στον καθένας σας... Προσευχόμαστε να 

βρείτε λύση στα προβλήματά σας, χωρίς να καταστρέψετε 

αυτόν τον κόσμο και τον πλανήτη...» 

   Παρόλα αυτά, ο Ονειροχρόνος επιβιώνει μέσα στο χρόνο, 

από μύθους και τις αφηγήσεις των Αβορίγινων. Ας προσπα- 

θήσουμε λοιπόν να κατανοήσουμε τη φύση ενός πολιτισμού, 

που φαίνεται εντελώς διαφορετικός από το δικό μας, που  

ωστόσο βρίσκεται στη βάση όλων των μεταγενέστερων πολι-

τισμών που αναπτύχθηκαν στους ιστορικούς χρόνους. 
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Εξωτερικές  επαφές  
 

Όλοι οι Αβορίγινες δεν ζούσαν εντελώς απομονωμένη ζωή, 

γιατί σε πολύ πρόσφατους καιρούς, αρκετοί απ΄ αυτούς είχαν 

επαφές με τους κατοίκους των νησιών των Στενών Τόρες 

Στρέιτ, και απ΄ αυτούς υιοθέτησαν τη χρήση ιστιοφόρων κα-  

νό. Επίσης είχαν σποραδικές επαφές με τους Παππούα  της 

Νέας Γουϊνέας. Πιθανόν το 15ο αιώνα να ήρθαν Μαλαίοι στα 

παράλια της Βόρειας Αυστραλίας, για ψάρεμα. Οι Μαλαίοι 

αυτοί εμπορεύονταν με μερικές απ΄ τις ομάδες των Αβορίγινων 

ένα είδος θαλασσινού γυμνοσάλιαγκα που αποτελούσε και 

αποτελεί πανάκριβο υλικό, για σούπα στην Κίνα. Από αυτούς 

έπαιρναν κανό, αγγεία, μεταλλικά εργαλεία, που με αυτά έσκα-

βαν πηγάδια για νερό κ.λπ., 

Επιπρόσθετα, η γνώση τους για τον κόσμο, διευρύνθηκε  

σημαντικά, όχι απλώς με την άμεση επαφή με τους Μαλαίους 

ναυτικούς, αλλά επίσης από την από πρώτο χέρι εμπειρίας της 

Ινδονησίας, αφού πολλοί Αβορίγινες δέχονταν εργασία στα 

πλοία των επισκεπτών, και ταξίδευαν στα νησιά Άρου, στο 

Τίμορ Λάουντ, και σε άλλα πολλά  μέρη του Ινδονησιακού 

Αρχιπελάγους. 

 

 
 

 

 

   
 

 

        
 

 

 

       
 

Ταξιδευτές 
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Κοινωνία  Αβορίγινων 
 

Σε όλη την έκταση της Αυστραλίας, η παραδοσιακή κοινωνία 

των Αβορίγνων, βασιζόταν στο κυνήγι και στην περισυλλογή. 

Οι γυναίκες μάζευαν φυτικές τροφές, ενώ οι άνδρες  κυνηγού-

σαν ζώα. Έχουν ισχυριστεί κάποιοι, ότι οι Αβορίγινες ήταν 

κατά κάποιο τρόπο «κατώτεροι», γιατί η κοινωνία τους δεν 

αναπτύχθηκε ποτέ πέρα από το κυνήγι και την περισυλλογή 

τροφής. Αντικειμενικά, όμως, υπήρχαν σοβαροί λόγοι γι΄ αυτό. 

Είχαν σκυλιά που ήταν κατάλληλα για κυνήγι, αλλά δεν 

υπήρχαν άλλα εγχώρια  ζώα, κατάλληλα για εξημέρωση και 

μετατροπή σε κατοικίδια όπως, άλογα, πρόβατα, βοοειδή, 

γίδια, χοίροι και πουλερικά. Όλα αυτά έχουν εισαχθεί στην 

Αυστραλία τα τελευταία 228 χρόνια. Δηλαδή απ΄ τον καιρό 

του ερχομού των λευκών. Δεν υπήρχε επίσης εγχώριο φυτό, 

που θα μπορούσε να καλλιεργηθεί και να αποδώσει σοδειά. 

Επιπρόσθετα, ο ημινομαδικός τρόπος ζωής των Αβορίγινων, 

περιόριζε πολύ το τι θα μπορούσαν να κουβαλούν μαζί τους, 

και αυτό επίσης αποθάρρυνε την τάση συγκέντρωσης  πλεονά-

σματος. Τον περισσότερο χρόνο, η ισορροπία ανάμεσα στον 

πληθυσμό και τους φυσικούς πόρους, ήταν προς όφελος των 

ανθρώπων, γι΄ αυτό δεν υπήρχε ανάγκη εξεύρεσης ή ανάπτυ-

ξης άλλων πηγών τροφής. 

Στην κοινωνία των Αβορίγινων, δεν είχε επικρατήσει η 

ατομική ιδιοκτησία, όπως είχε και έχει επικρατήσει στον υπό-   

λοιπο κόσμο, που μπορεί να απαλλοτριωθεί, να μεταβιβαστεί ή 

να πουληθεί με κάποιο τρόπο με απόφαση του ιδιοκτήτη. Η 

ιδιοκτησία των Αβορίγινων στη γη ήταν συλλογική και δεν 

μπορούσε κανείς να την πουλήσει, ούτε από κάποιο μέλος, 

ούτε από την ομάδα. Η όποια περιοχή ή κομμάτι γης, κατε- 

χόταν από μια ομάδα, που ήταν μία ομάδα που συνέχιζε την 

ύπαρξή της στο χρόνο, μέσα απ΄ το μακρινό παρελθόν  από γε-  

νιά σε γενιά, και θα συνέχιζε στο άπειρο  μέλλον. Την έκταση 

γης που κάτεχε μία ομάδα, και μέσα σ΄ αυτή ζούσε, τη 

χρησιμοποιούσαν όλα τα μέλη της ομάδας, και είχαν όλα τα 

μέλη τα ίδια δικαιώματα και ίδιες ευθύνες. Τα δικαιώματα 



Θύμιος A. Χαραλαμπόπουλος 

 

24 

 

αυτά αναγνωρίζονταν από μέλη άλλων ομάδων, και έπρεπε να 

έλθουν σε συμφωνία τα μέλη της μίας ομάδας με την άλλη, για 

να γίνουν αποδεκτά όταν χρειαζόταν η μία ομάδα να ζήσει, 

κυνηγήσει, ή και μερικές φορές ακόμα και να περάσει μέσα 

από τη συγκεκριμένη περιοχή. 

Οι Αβορίγινες, ζούσαν σαν αναπόσπαστο και ενσωματω- 

μένο μέρος του φυσικού περιβάλλοντος, και όχι σαν απο- 

ξενωμένοι απ΄ αυτό. Δεν εξουσίαζαν ούτε εκμεταλλεύονταν τη 

φύση, και ανέπτυξαν μια κοινωνική ζωή που αντανακλούσε 

αυτήν την αρμονία και συνεργασία ανάμεσα στους άνδρες και 

γυναίκες, και ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες, που επέτρεπε 

τη διαιώνιση της αρμονίας. 

    Στην καθημερινή ζωή, η δουλειά του κυνηγιού και της πε- 

ρισυλλογής τροφής, ήταν συλλογική και η τροφή που συγκε- 

ντρώνονταν μοιράζονταν σε όλους. Αυτό αποτελούσε και την 

αντίθεση με τον ατομισμό και τον ανταγωνισμό. Ήταν μια 

κοινωνία που σ΄ αυτήν η υπέρτατη αξία βρισκόταν στη συλ- 

λογική φύση των κοινοτήτων που την απάρτιζαν, στη συνε- 

ργασία, και στη συμμετοχή όλων των μελών της στα κοινά 

αγαθά. Ο ευρωπαϊκός αποικισμός έχει καταστρέψει το μεγα- 

λύτερο μέρος αν όχι όλο, της παραδοσιακής κοινωνίας των 

Αβορίγινων, αλλά αυτή η συμμετοχή και η φροντίδα για τους 

άλλους ανθρώπους εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό στοι-

χείο της ζωής πολλών φυλών των Αβορίγινων. Εδώ να κάνω 

μια μικρή παρένθεση. Το 1971, όταν βρισκόμαστε με το Στέ-

φανο, κοντά τους, μας εξέφραζαν τα αισθήματά τους λέγοντας: 

   « Ανεξάρτητα από το  ποιοι είστε, εμείς είμαστε εδώ, για να 

φροντίζουμε ο ένας τον άλλον, μαζί και εσάς.» 
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Πληθυσμός 
 

Παρότι συνήθως υπήρχε αρκετή τροφή για κυνήγι και περι- 

συλλογή, και υπό κανονικές συνθήκες, στην παραδοσιακή  

κοινότητά τους, οι Αβορίγινες δεν είχαν παρά να αφιερώσουν 

λίγες ώρες κάθε μέρα, για να εξασφαλίσουν την τροφή τους. Η 

ζωή ήταν εύκολη, και η διατροφή υγιεινή και υπεραρκετή. 

Παρόλα αυτά, όμως, ο πληθυσμός δε φαίνεται να ξεπέρασε το 

ένα εκατομμύριο περίπου.  

    Σύμφωνα με υπολογισμούς, μία γυναίκα γεννούσε το πρώτο 

της παιδί στην ηλικία 14 ή 15 χρονών. Μέχρι την εμμηνόπαυ-

ση, έφερνε στον κόσμο 15 παιδιά. Το ποσοστό βρεφικής και 

παιδικής θνησιμότητας, όμως, μπορούσε να είναι  μέχρι και 

80%, έτσι ο πληθυσμός παρέμενε σχεδόν σταθερός. Για λόγους 

σύγκρισης, η βρεφική και παιδική θνησιμότητα στη Γερμανία 

στη δεκαετία του 1880, ήταν περίπου 25%, και για τη Δυτική 

Ευρώπη στη δεκαετία του 1960 γύρω στα 2%. 

 

 

 
 

                                      Άλις Σπρινγκς  
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Οικονομική ζωή 
 

Οι Αβορίγινες ζούσαν αποκλειστικά με τροφή στην άγρια 

μορφή της, με τους άντρες να κυνηγάνε και κάποτε να ψαρεύ-

ουν, και τις γυναίκες να περισυλλέγουν φυτικές τροφές, ρίζες, 

μέλι, ξηρούς καρπούς, όστρακα, έντομα και μικρά ζωάκια... 

   Κανένας από τους Αβορίγινες δεν καλλιεργούσε διατροφικά 

φυτά εκτός μερικών που ξαναφύτευαν συχνά κομμάτια   άγρι-

ας γλυκοπατάτας. Το κύριο όπλο κυνηγιού των ανδρών ήταν 

το ξύλινο δόρυ, είτε ένα ξύλινο εργαλείο με μια αιχμή σκλη-

ρυμένη στη φωτιά, είτε σύνθετο όπλο με πέτρινη αιχμή. 

Χρησιμοποιούσαν επίσης ευρύτατα, ένα εκτοξευτή με το όνο-

μα «γούμερα» που μεγάλωνε την απόσταση των δοράτων. 

Επίσης χρησιμοποιούσαν καθολικά, για κυνήγι και για μάχη, 

το μπούμερανγκ, (ο μη επιστρεφόμενος τύπος).  

    Επίσης χρησιμοποιούσαν λίθινα εργαλεία λαξευμένα, κυ- 

ρτά ή κοίλα ξυστήρια για πολλαπλούς σκοπούς. 

    Το κύριο εργαλείο των γυναικών ήταν ένα ξύλινο ραβδί για 

σκάψιμο, με σκληρυμένη στη φωτιά αιχμή, που το χρησιμο- 

ποιούσαν να ξεθάβουν γλυκοπατάτες, ρίζες κρίνων, καβούρια 

και άλλα. 

Χρησιμοποιούσαν για τους ξηρούς καρπούς ένα σκεύος σα 

λεκάνη από ξύλο ή φλοιό δέντρου (το κούλαμον), και είχαν 

επίσης μια μυλόπετρα για να αλέθουν τους καρπούς και 

σπόρους. 

Η γη ήταν κοινοτική περιουσία, αλλά τα εργαλεία τους ήταν 

ατομική τους περιουσία. Επειδή ήταν πάντα σε μετακίνηση και 

δεν υπήρχαν μόνιμοι οικισμοί, οι Αβορίγινες επέστρεφαν στον 

προτιμητέο καταυλισμό, που η φύση ήταν πιο καλή και αποδο-

τική. Όταν οι πηγές και οι λίμνες ξεραίνονταν, η εξεύρεση 

νερού γινόταν από διάφορες ρίζες και χυμώδη φυτά, και από 

ένα είδος βατράχου που αποθηκεύει νερό στο σώμα του και 

χώνεται μέσα στον πυλό στη διάρκεια της εποχής της 

ξηρασίας. 

    Οι άνδρες πήγαιναν  κυνήγι σε  ομάδες ή ατομικά. Αν και  η  
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απόδοση ενός συλλογικού κυνηγιού μπορεί να ήταν μεγάλη, 

προτιμούσαν να κυνηγούν ο καθένας μόνος του.  

Προϊόντα άλλαζαν χέρια μ΄ αυτούς τους τρόπους, αλλά 

υπήρχε και το εμπόριο (της μορφής  της τράμπας, ανταλλαγή 

είδος.) Συχνά, όμως, ανταλλάσσονταν αντικείμενα σε μεγάλες 

αποστάσεις π.χ τα όστρακα στρειδιών που φτιάχνονταν στην 

περιοχή Κίμπερλεϊ της Βορειοδυτικής Αυστραλίας, έφταναν 

στις ακτές της Νότιας Αυστραλίας. Εδώ να τονίσω πως στην 

οροσειρά Φλίντερς, στη Νοτιανατολική Αυστραλία υπήρχε  

μια φημισμένη πηγή κόκκινης ώχρας, που θεωρούνταν πως 

είχε χρωματιστεί με το αίμα ενός μυθικού σκύλου και αναζη- 

τιόνταν παντού απ΄ όλους σχεδόν τους Αβορίγινες και πή-  

γαιναν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά για να την αποκτή- 

σουν.  

 

 

 
 

 
Κυνηγός 
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Κοινωνική οργάνωση   
 

Η κοινωνική οργάνωση που ανέπτυξαν οι Αυστραλοί Αβο- 

ρίγινες, βασιζόταν στην οικονομική τους ζωή, και τους επέ- 

τρεπε να προσαρμόζεται κάθε ομάδα στο φυσικό περιβάλλον 

και να διασφαλίζει τη συνέχειά της. 

Πολλοί συγγραφείς έχουν περιγράψει «φυλές» ή «φυλετι- 

κές» οργανώσεις των Αβορίγινων. Είναι σημαντικό να κατα- 

νοήσουμε ότι αυτή η διαίρεση σε φυλές είναι ευρωπαϊκή 

επιβολή που χρησιμοποιεί ετικέτες ή όρους που πάρθηκαν  από  

γενικά πλαίσια, για παράδειγμα από τους Ινδιάνους της Βόρει-

ας Αμερικής, που είχαν πιο προηγμένη οικονομική και 

κοινωνική δομή. Αυτό που ονομάζουμε αυστραλιανές φυλές 

Αβορίγινων, δεν ήταν ποτέ πολιτικές ομάδες απ΄ την άποψη 

ότι είχαν μια παραδεκτή πολιτική ηγεσία. Ήταν στην ουσία 

γλωσσικές μονάδες, ομάδες που μιλούσαν  την ίδια γλώσσα, ή 

αμοιβαία κατανοητικές διαλέκτους. Αυτές οι ομάδες, και φυ-

λές, συναντιόνταν για να μοιραστούν άφθονες οικονομικές 

πηγές, ή για θρησκευτικούς σκοπούς. Κάθε ομάδα διέφερε σε 

μέγεθος από 10 μέχρι 60, και πιθανόν περισσότερους άντρες, 

γυναίκες και παιδιά, και σ΄ ολόκληρη σχεδόν την Αυστραλία, 

μια τέτοια ομάδα κατείχε μια αναγνωρισμένη περιοχή η 

έκταση. Αρκετές φορές συγκεντρώνονταν 200-300 άτομα σε 

κάποια περιοχή, πάντα εκεί που υπήρχαν διαθέσιμες μεγάλες 

ποσότητες τροφής. Τέτοιες περιστάσεις, όταν συγκεντρώνο- 

νταν πολλοί άνθρωποι, επιλέγονταν συχνά για γιορτασμούς και 

ιεροτελεστίες. 

Όταν μια ομάδα στην περιοχή της δεν είχε αρκετό κυνήγι, 

και ήθελαν να κυνηγήσουν σε άλλη περιοχή άλλης ομάδας, 

έπρεπε να πάρουν άδεια, και να καταβάλλουν κάποιας μορ- 

φής πληρωμή ή συμφωνίας, για κάποια βοήθεια όταν θα χρει- 

αζόταν η άλλη ομάδα… 
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Γάμος  
 

Οι Αβορίγινες είχαν και έχουν ένα περίπλοκο και δυσνόητο 

«οικογενειακό» σύστημα, που καθορίζει τις σχέσεις τους με 

τους γάμους τους, έτσι ώστε να μην υπάρξει αιμομιξία και να 

παντρευτούν αδέρφια μεταξύ τους... 

Οι Αβορίγινες δε θεωρούσαν ότι η σεξουαλική πράξη είχε 

κάποια ιδιαίτερη σημασία. Ήταν απλώς μία από τις συνηθισ-

μένες φυσικές λειτουργίες του σώματος. Προτού να έρθουν σε 

επαφή με τους Ινδονήσιους, και αργότερα τους Ευρωπαίους, οι 

Αβορίγινες, σε μεγάλο βαθμό δεν είχαν επίγνωση της σύν-

δεσης ανάμεσα στη σεξουαλική επαφή και τη γέννηση του 

παιδιού. Εξηγούσαν την εγκυμοσύνη και τη γέννηση, με την 

είσοδο ενός πνεύματος - παιδιού, στη μήτρα της γυναίκας. Ο 

άντρας είχε μόνο βοηθητικό ρόλο, γιατί με τη σεξουαλική 

επαφή «άνοιγε» τη γυναίκα του, ώστε να δεχτεί το παιδικό 

πνεύμα. 

Ένα κορίτσι δινόταν με υπόσχεση, συχνά πριν  ακόμα γεν- 

νηθεί, σα σύζυγος ενός άντρα που συνήθως ήταν μια γενιά 

μεγαλύτερος απ΄ αυτήν. Όταν το κορίτσι γινόταν περίπου 9 

χρονών, άρχιζε να ζει μαζί του, και ο άντρας έπρεπε να κάνει 

την αλλαγή όσο ομαλή και ανώδυνη γινόταν, με το να στέλνει 

τακτικά το κορίτσι να επισκέπτεται τους γονείς του. 

    Όταν ο κατά πολύ μεγαλύτερος σύζυγος συνήθως πέθαινε 

πριν τη σύζυγό του, αυτήν την κληρονομούσε ένα άλλο μέλος 

της τοπικής ομάδας του συζύγου της, και πολύ συχνά, ο 

νεότερος αδελφός του. Με αυτό τον τρόπο ο δεσμός στις δυο  

ομάδες, παρέμενε αδιάσπαστος, η γυναίκα συνέχιζε να έχει 

σύζυγο και τα παιδιά να μην είναι χωρίς πατέρα. Αυτό σήμαινε 

ότι στη διάρκεια της ζωής της μια γυναίκα είχε αρκετούς 

συζύγους, καθώς και ο άντρας μπορούσε να ζει με δύο ή και 

τρεις γυναίκες ταυτόχρονα. Με άλλα λόγια ήταν πολυγαμικά 

παντρεμένος. 

Μια νεαρή σύζυγος γεννούσε το πρώτο της παιδί όταν ήταν 

περίπου 14-15 χρονών, και συνέχιζε να κάνει παιδιά τακτικά, 

σε μικρά χρονικά διαστήματα. Όπως ανάφερα και  



Θύμιος A. Χαραλαμπόπουλος 

 

30 

 

προηγούμενα, μια γυναίκα κανονικά έφερνε στον κόσμο 15 

παιδιά, ανάμεσα στην εφηβεία και στην εμμηνόπαυση. Εδώ, να 

δούμε και ένα άλλο παράγοντα με σημασία που λίγο πολύ μας 

θυμίζει την Αρχαία Σπάρτη. Όταν ένα αγόρι έφτανε στα εννιά 

του χρόνια, θα έμπαινε σ΄ ένα καταυλισμό νέων  ανδρών για  

να ξεκινήσει τη μύησή του, που περιελάμβανε δεξιοτεχνία 

στην κατασκευή όπλων κυνηγίου, στην ανίχνευση ζώων, και 

γνώση των τοποθεσιών με κυνήγι στις διάφορες εποχές του 

έτους. Έτσι χρειάζονταν χρόνια εμπειρίας και εξάσκησης για 

την τελειοποίηση των ικανοτήτων αυτών και γι΄ αυτό παντρεύ- 

ονταν στην ηλικία των 25-30 χρονών περίπου, και πάντα πο- 

λύ νεαρά κορίτσια. Επίσης να τονίσω πως παρόλο που οι 

εξωγαμιαίες σεξουαλικές σχέσεις, δε θεωρούνταν - όπως 

ανάφερα πριν, σοβαρό παράπτωμα, το κλέψιμο ή η απαγωγή 

μιας παντρεμένης γυναίκας, έσπαζε τον οικονομικό δεσμό με 

το μεγαλύτερο σύζυγο, και έβαζε σε κίνδυνο το δίκτυο αντα- 

ποδοτικών δεσμών ανάμεσα στις τοπικές ομάδες. Αυτό απο- 

τελούσε έγκλημα που τιμωρούνταν με θάνατο. 

 

Θρησκευτική ζωή  
 

Όλοι οι υλικοί όροι, και οι μορφές κοινωνικής οργάνωσης που 

περιγράψαμε, σχημάτιζαν το οικονομικό και κοινωνικό υπό- 

βαθρο των ιδεών και θρησκευτικών δοξασιών των Αβορίγι- 

νων. Άνθρωποι που έζησαν με τους Αβορίγινες πριν να κα- 

ταστραφεί η κοινωνία τους, ήταν έκπληκτοι από την ακριβή 

γνώση του περιβάλλοντός τους. Οι Αβορίγινες 365 μέρες το 

χρόνο, είχαν τη φύση ολόγυρά τους, μέρα και νύχτα. Ο κάθε 

άνδρας ή γυναίκα Αβορίγινας, θεωρούσε τον εαυτό του σαν 

μέρος της φύσης. Πιο συγκεκριμένα, ταύτιζε τη φύση με τον 

εαυτό του. 

    Είχαν απόλυτη γνώση της φύσης σε όλες τις εποχές που άλ- 

λαζαν, και γνώριζαν ποια φυτά και ζώα ήταν διαθέσιμα μια 

συγκεκριμένη εποχή του χρόνου και μπορούσαν να βρεθούν.   

Έτσι, αφού οι Αβορίγινες ταύτιζαν τη φύση με τους εαυτούς 

τους, έβλεπαν στη φυσική τάξη ένα σύστημα με  ανθρώπινες  
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ιδιότητες. Παντού γύρω τους, οι Αβορίγινες έβλεπαν την   

αμετάβλητη εικόνα που την εξηγούσαν με το συλλογισμό, ότι 

είχαν δημιουργηθεί σε κάποια πολύ μακρινή εποχή από ένα ον, 

με παρόμοια ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Τα αμετάβλητα     

αστέρια, ψηλά, είχαν παρόμοια προέλευση όπως είχαν σχεδόν 

όλες οι ανθρώπινες και ζωικές συνήθειες και συμπεριφορές. 

Μόνο η ίδια η γη δεν είχε δημιουργηθεί - υπήρχε ήδη από πριν. 

    Αυτή είναι μια λογική για τους Αβορίγινες, σύμφωνα με τη 

θεωρία τους για τη γνώση, μια  ορθολογική εξήγηση. Περ- 

νούσε από γενιά σε γενιά, προφορικά, με τη μορφή των λαϊ- 

κών μύθων. Πολλοί  απ΄ τους μύθους τους μπορεί να φαί- 

νονται φανταστικοί, αλλά έχουν αντικειμενική γνώση για το 

περιβάλλον. Τα γεγονότα των μύθων έλαβαν χώρα σε μια  

εποχή για την οποία υπάρχει διαφορετική περιγραφή σε κάθε 

γλώσσα των Αβορίγινων, αλλά που πάντα περιείχε και πε- 

ριέχει την ίδια ιδέα της « Εποχής του Ονείρου.» Τα ίδια τα 

μυθικά αυτά όντα, περιγράφονται συχνά σαν «Ονειρικά.» Οι 

άνθρωποι πίστευαν ότι αυτή η εποχή του ονείρου τοποθε- 

τούνταν στο πολύ μακρινό παρελθόν... 

    Ο Τοτενισμός ήταν άμεσα συνδεδεμένος με αυτήν την ιδέα 

των ονειρικών. Ένα Τοτέμ μπορούσε να είναι ένα αντικείμε- 

νο, αλλά και πολλές φορές επίσης ένα φυσικό φαινόμενο. 

Φυσιολογικά, ήταν κάποιο ζωντανό ον. Για παράδειγμα, ένα 

ζώο (εάν ήταν φαγώσιμο ζώο, μπορεί να απαγορευόταν στα 

μέλη του Τοτέμ να το σκοτώσουν ή να το φάνε). Πιο σπάνια 

ήταν άψυχο, ένα αντικείμενο όπως πέτρα ή φυτό. Πάντα, κά- 

ποιο άτομο είχε κάποια ειδική σχέση με ένα Τοτέμ. Αυτό το 

άτομο είχε συγκεκριμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις προς το 

Τοτέμ που δε λατρευόταν, αλλά θεωρούνταν κάτι σαν πα- 

τέρας ή μεγάλος αδερφός. Να πούμε πως για την εγκυμοσύνη 

πίστευαν ότι σε ειδικά μέρη για παράδειγμα, πηγές νερού, 

βρίσκονταν συλλογές από παιδικά πνεύματα που περίμεναν να 

εισέλθουν στη μήτρα της γυναίκας. Μια τέτοια τοποθεσία 

θεωρούνταν ιερή. Μόλις γινόταν αντιληπτό ότι μια γυναίκα 

ήταν έγκυος, αυτή και ο σύζυγός της θα αποφάσιζαν σε ποια 
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τοποθεσία είχε εισέλθει σ΄ αυτήν το πνεύμα του παιδιού. Εάν 

το παιδί πέθαινε, το πνεύμα του επέστρεφε στην ίδια τοποθε- 

θεσία, για να περιμένει κάποια άλλη γυναίκα...  

Για την τύχη των νεκρών, οι Αβορίγινες είχαν διαφορετικές 

ιδέες, μερικές φορές και μέσα στην ίδια τη φυλή, αλλά όλοι 

πίστευαν σε κάποια μορφή μετεμψύχωσης και αναγέννησης. 

Με την αποδοχή αυτή μιας ατελείωτης επανάληψης θανάτου 

και αναγέννησης, έδειχναν με λογική και ποιητική  μορφή τη 

στατική αντίληψή τους για τον κόσμο και επίσης την 

κατανόηση απ΄ αυτούς της συνοχής ανθρώπου και φύσης στη 

διάρκεια χιλιετηρίδων 

Όλα τα κατορθώματα κατά τη διάρκεια της εποχής του   

Ονείρου είχαν αποθανατιστεί στους μύθους, στα τραγούδια και 

τους χορούς. Είχαν δημιουργήσει τη φυσική διαμόρφωση της 

γης, τον πλούτο και ποικιλία των φυτών και ζώων, και μόνο 

αυτοί ήταν σε θέση να διατηρήσουν και διασφαλίσουν το πα-

ρόν και το μέλλον. Δεν υπήρχε κάτι πιο φυσικό από τη μίμηση 

των κατορθωμάτων αυτών των ηρώων, στην διάρκεια της 

εποχής του ονείρου, σε ιεροτελεστίες, μιμητικότητα, χορό και 

τραγούδι, και σ΄ αυτή τη μίμηση να συνδυάζονται οι ευχές και 

τα αιτήματα. Επιπρόσθετα πραγματοποιούνταν οι λεγόμενες 

τελετές ευημερίας, να διατηρηθεί η γονιμότητα της  φύσης, 

συμπεριλαμβανομένης της γονιμότητας της γυναίκας.  

Οι Αβορίγινες λόγω της οικονομικής τους εξάρτησης από 

θρησκευτικούς δεσμούς με τη γη, είχαν έντονα συναισθήματα 

γι΄ αυτήν. Η αποκοπή από τη γη σήμαινε απώλεια της αί- 

σθησης της φυσικής και πνευματικής συνοχής, της οποίας όλοι 

άνδρες και γυναίκες θεωρούσαν αναπόσπαστο μέρος. Η 

αποξένωση από τη γη, λόγου της αποικιοκρατίας, οδήγησε στη 

φυσική και, σε μεγάλο βαθμό, στην κοινωνική και ψυχολογική 

καταστροφή των Αβορίγινων. 

 

    Να αναφέρω πολύ περιληπτικά το τι πίστευαν και ποιους 

θεούς είχαν οι Αβορίγινες. Εδώ πρέπει να αναφέρω πως ανά-  

μεσα στις πολλές φιλές των Αβορίγινων αυτές οι δοξασίες και 



Tο Αλώβητο χτες στο aφιλόξενο σήμερα 

33 

 

«πιστεύω,» είχαν κάποια διαφορετικότητα, αλλά σχεδόν ήταν  

ίδιες στη κεντρική τους αρχή. 

Όπως γνωρίζουμε, η ιστορία μας αποκαλύπτει πως όλοι οι 

λαοί της γης έχουν ασχοληθεί το πως έγινε, το πως δημιουργή-

θηκε ο κόσμος μας επάνω στη γη. Απ΄ αυτά τα ερωτήματα δεν 

μπορούσαν να μείνουν αμέτοχοι και οι Αβορίγινες της 

Αυστραλίας. Από πολύ παλιά, απ΄ την αρχή της δημιουργίας 

τους, είχαν αυτά τα ερωτήματα και ζώντας όλη τους τη ζωή 

μέσα στη φύση, έφτιαξαν με τη φαντασία τους αρχέγονες  

ιστορίες και μύθους, που είναι μια κοσμοθεωρία πολύ διαφο- 

ρετική, - σχεδόν πρωτότυπη, και δε μοιάζει με  οποιαδήποτε 

κοσμοθεωρία άλλων λαών. 

Όταν οι Αβορίγινες λένε: «Dreamtime» (Εποχή του «Ονεί-

ρου», ή «Ονείρου Ώρα»), αναφέρονται στην αρχή του κόσμου. 

Δηλαδή αυτοί οι πολύ μακρινοί πρόγονοί τους δημιούργησαν 

τα διάφορα στοιχεία, ζώα, νερό, δένδρα, βουνά κλπ, στη γη 

που μόνον αυτή προϋπήρχε.  

    Γι΄ αυτούς οι άνθρωποι, ζώα, φυτά και ό,τι υπάρχει επάνω 

στη γη, δημιουργήθηκε από τα πρωταρχικά πνεύματα, τους 

πρωταρχικούς θεούς οι οποίοι υπήρχαν και θα υπάρχουν 

πάντα. 

    Οι μύθοι αυτοί είναι τα ίδια τα όνειρα των Αβορίγινων και 

κατ` επέκταση όλων των ανθρώπων, που αν και είναι απόμα- 

κρα, είναι οικεία. Για τους Αβορίγινες οι μύθοι είναι η αληθινή 

πραγματικότητα, που ανήκουν στο παρελθόν στο  παρών και 

στο μέλλον. Είναι σφυρηλατημένοι και δεμένοι ανάμεσα στους 

τωρινούς ανθρώπους, στους αιώνιους προγόνους, και θα είναι 

ένας ζωντανός δεσμός με αυτούς που θα ΄ρθουνε, και φωτίζε-

ται από τα τραγούδια, τα μονοπάτια και τους ιχνηλάτες των 

ονειροχρονικών διαδρομών των αιώνιων προγόνων τους... 

Αυτός ο «Ονειροχρόνος» είναι ένας τόπος- εποχή που υπήρχε, 

υπάρχει, και θα υπάρχει ως μία ενότητα. Οι Αβορίγινες πιστεύ-

ουν και μπορούν να μπουν μέσα σ΄ αυτό το εναλλακτικό 

κοσμοσύμπαν, με τα όνειρα, τη συνείδησή τους, αλλά και μέσα 

από το θάνατο... 
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O «Ονειροχρόνος» είναι γι΄ αυτούς ο τελευταίος προορισμός 

του ανθρώπου πριν από τη μετεμψύχωση. Δεν είναι μόνο ο 

άνθρωπος που μοιράζεται τη συνείδηση αυτής της πρώτης 

δημιουργικής δύναμης, αλλά τη μοιράζονται κατά κάποιο τρό-

πο ίσως με ένα δικό τους ιδιαίτερο τρόπο, όλα τα έμψυχα και 

άψυχα πλάσματα της γης. 

Η δοξασία αυτή του «Ονειρόχρονου» είναι η πιο τρανή, 

πολύτιμη ιδέα του πολιτισμού των Αβορίγινων, και είναι κύρια 

ιδέα που καθόρισε απόλυτα την πορεία της ζωής τους, που, και 

μετά 60.000 χρόνια, αντανακλά ως τα σήμερα, στην αρμονία 

της  « Ώρας του Ονείρου» της ιστορίας και της δημιουργίας...  

Εδώ σε αυτό το σημείο, θα αναφέρω μερικούς Θεούς και  

θεές.  

Ο θεός Baiame ήταν ο θεός δημιουργός, και πατέρας των 

πάντων. Μαζί με το γιο του τον Dhurramulan,αποτελούν τους 

βασικούς θεούς της μυθολογίας των Αβορίγινων. Αφού δημι-

ούργησαν τον κόσμο, αποσύρθηκαν...  

Ο θεός Bunjil ήταν ο θεός τ΄ ουρανού, με  μορφή  ιέρακα  ή 

αετού. Έμαθε τους ανθρώπους να τραγουδούν και να χορεύουν 

Επίσης δημιούργησε τους ωκεανούς και ό,τι υπάρχει μέσα σ΄ 

αυτούς. Ο αδελφός του θεού Bunjil έπλασε τη γυναίκα. Εδώ να 

πω πως κάποιες ομάδες (φυλές), πιστεύουν πως η θεά Yli 

έφτιαξε την πρώτη γυναίκα και τον πρώτο άνδρα από το μίσχο 

κάποιου λουλουδιού. Επίσης πιστεύουν πως αυτή έφτιαξε την 

ημέρα και τη νύχτα. 

Η Gnowee είναι η θεά του ήλιου. Ζούσε την εποχή της 

μεγάλης νύχτας, όταν οι άνθρωποι περιπλανούνταν στα σκο- 

τάδια χωρίς να βλέπουν. Μια φορά που η θεά μάζευε  φρούτα, 

ο μικρός της γιος χάθηκε. Τότε, η θεά έφτιαξε ένα τεράστιο 

φακό, και άρχισε να τον ψάχνει, αλλά δεν τον βρήκε. Μέχρι 

σήμερα ανεβαίνει κάθε μέρα στον ουρανό κρατώντας το 

μεγάλο φακό (ήλιο), και ψάχνει για το γιο της. 

Ο Gidja ήταν ο θεός του έρωτα και  των ονείρων. Ήταν πάντα 

ερωτευμένος με το άστρο της νύχτας την ημίθεη  yalma, και σε 

κάποια ερωτική τους σμίξει, γέννησαν τη Lilga, το άστρο της 
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αυγής. Όταν η Yalma πέθανε από κάποιο ατύχημα - ήταν 

πρώτη φορά που πέθαινε κάποιος. Οι άνθρωποι  κατηγόρησαν 

τον Gidja γι΄ αυτό, και προσπάθησαν να του κάνουν κακό. Δεν 

τα κατάφεραν και αυτός τους τιμώρησε να πεθαίνουν και να 

μην αναγεννιούνται. 

Η  Palpinkalare ήταν η θεά της δικαιοσύνης . 

Η  Puckowe, ήταν θεά μαμή. 

Οι θεοί Wati και Kutjarra ήταν οι θεοί που δίδαξαν να 

θυμούνται οι άνθρωποι τα όνειρά τους και να κρατούν ζω- 

ντανή στη θύμησή τους την  «Εποχή του Ονείρου.» 

Είχαν και άλλους πολλούς μικρότερους θεούς και θεές όπως 

τους Wondjina που ήταν τα πρώτα όντα της «Εποχής του Ονεί-

ρου», και ήρθαν από τα βάθη της γης. Παριστάνονται σε 

βραχογραφίες με φωτοστέφανο χωρίς στόμα, και τα μάτια και 

η μύτη τους ήταν ενωμένα. 

    Από την «Εποχή του Ονείρου» μέχρι σήμερα, οι Αβορίγι- 

νες διοργανώνουν τελετές και αναπαριστάνουν γεγονότα της 

εποχής εκείνης. Τα ταξίδια των θεών, μύθους που τους αφο- 

ρούν, δράσεις και κινήσεις τους, που όλα είναι συνοδευμένα με  

τραγούδια και χορούς. Συνδέουν μία κλασική τελετή οποιου-   

δήποτε τύπου: μύησης, εορταστική, επικήδεια κ.λπ.  

                                     

 
 

Οικογένεια Αβορίγινων σε πολύ παλιές εποχές 
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Λευκός Αποικισμός – Εξερεύνηση 
 

Είναι πιθανόν ότι Πορτογάλοι ναυτικοί πρωτοαντίκρισαν την 

Αυστραλία, αλλά η πρώτη βέβαιη επαφή ανάμεσα στους  

Αβορίγινες και τους Ευρωπαίους έγινε από τον Ολλανδό 

Γουίλεμ Γιάνζ, που το 1606 εξερεύνησε τη Δυτική ακτή της 

χερσονήσου Κέιπ Γιόρκ, ψάχνοντας για χρυσό. Κατέγραψε ότι 

είχε δει «Άγριους, σκληρούς μαύρους πρωτόγονους», που  

σκότωσαν 19 μέλη του πληρώματός του. Να κάνω μια μικρή 

παρένθεση εδώ και να πω, πως για πολλά χρόνια ήταν κυρία- 

ρχη η άποψη ότι η Αυστραλία αποικίστηκε ήσυχα, δηλαδή  

χωρίς αντίσταση. Μια και οι Αβορίγινες δε διέθεταν ούτε 

κάποιου είδους πολιτική οργάνωση, ούτε μόνιμο τόπο εγκα- 

τάστασης, ούτε ιδιοκτησία. Σήμερα είναι ευρέως γνωστό ότι 

υπήρξε αντίσταση και μάλιστα επίμονη, με την αυξανόμενη 

μορφή του ανταρτοπόλεμου, σχεδόν για πενήντα χρόνια. Δεν 

είχαν, όμως, όπλα και την οργάνωση των λευκών εισβολέων. 

 

 
 

                        Ο ερχομός των πρώτων λευκών 1606. 
 

Οι Αβορίγινες είχαν υπερασπιστεί απ΄ την αρχή τη χώρα τους 

ενάντια στους πρώτους λευκούς εισβολείς. Το 1616 ένας 
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Ολλανδός πλοίαρχος ονόματι Μπρούβερ χαρτογράφησε τη 

Δυτική ακτή της  Αυστραλίας. Το 1623 ο Γιάνζ Καρστένζ ξεκί-

νησε για να αποτελειώσει την εξερεύνηση της γης που  

ανακαλύφθηκε από το Μπρούβερ το 1616, και είχε εντολή να 

συλλάβει μερικούς Ιθαγενείς. Συνάντησε κάποιους Ιθαγενείς 

και δείχνοντάς τους αρμαθιές από χάντρες και κομμάτια 

σιδήρου, τους  πλησίασε με το πλήρωμά του και κάποιος που 

είχε αφήσει το ακόντιο και τα άλλα όπλα του, πιάστηκε από 

κάποιο λοστρόμο απ΄ τη μέση, του περάσανε θηλιά στο λαιμό 

και τον έσυραν μέχρι το πλοίο. Οι Αβορίγινες, προσπάθησαν 

να τον απελευθερώσουν εξαπολύοντας άγρια επίθεση με τα 

ακόντια και σκότωσαν έναν απ΄ αυτούς. 

Το 1642 ο Αμπέλ Γιάνσεν Τάσμαν εξερεύνησε τη γη που 

σήμερα ονομάζεται Τασμανία, (παρόλο που τότε την ονό- 

μασε Βαν Ντιέμενς Λαντ). Το 1688, και ξανά το 1699 η Δυτι-

κή ακτή της Αυστραλίας, που ονομαζόταν (Νέα Ολλανδία), 

εξερευνήθηκε από τον Άγγλο πειρατή Γουίλιαμ Ντάμπιερ. 

Μετά από αυτό, η Αυστραλία και οι Αβορίγινες ξεχάστηκαν 

από τους Ευρωπαίους για σχεδόν 70 χρόνια, όπου ο Κουκ, 

έπιασε στεριά στην Ανατολική ακτή της  Αυστραλίας στις 20 

Απριλίου 1770, και αγκυροβόλησε στο Βοτανικό κόλπο 

(Μπότανι Μπέι). 

    Εδώ να αναφέρουμε και να πούμε λίγα λόγια για μία απ΄ τις 

κύριες ίσως αιτίες που η Αγγλία προχώρησε στον αποικισμό 

της Αυστραλίας. 

Μετά τον πόλεμο της ανεξαρτησίας - εννοώ την Αμερική, η 

Αγγλία δεν μπορούσε πια να στέλνει τον συνεχώς αυξανόμενο 

αριθμό καταδίκων στην Αμερική, και έτσι, μετά την απο-   

τυχία της προσπάθειας να στείλει στη Δυτική Αφρική, αποφα- 

σίστηκε να ιδρυθεί μια αποικία καταδίκων στην Αυστραλία. 

Μέσα σ΄ αυτές τις σκέψεις φυσικά  υπήρχαν και άλλα συμφέ- 

ροντα για τους Άγγλους. 

Ο «πρώτος στόλος» με 11 πλοία   έφτασε στη  Νοτιοανα-

τολική Αυστραλία το Γενάρη του 1788, με 1487 άτομα, εκ των 

οποίων οι 778 ήταν κατάδικοι (576 άνδρες, παιδιά και 192 



Θύμιος A. Χαραλαμπόπουλος 

 

38 

 

γυναίκες). Οι υπόλοιποι ήταν φρουροί και στρατιώτες με τις 

οικογένειές τους. Στη διάρκεια των 52 χρόνων, μέχρι το 1840, 

όταν οι ελεύθεροι μετανάστες ξεπερνούσαν σε αριθμό τους 

κατάδικους και τελικά σταμάτησε η μεταφορά τους, πάνω από 

160.000 κατάδικοι είχαν μεταφερθεί στην Αυστραλία, Μέσα σ΄ 

αυτούς και 7 έλληνες  που έφτασαν το 1829 ως κατάδικοι στην 

Αυστραλία. 

 

 

 

Απόβαση Λευκών – Αντίσταση Αβορίγινων 

 

Περίπου το 1% του ολικού πληθυσμού των Αβορίγινων της 

Αυστραλίας, που τότε ήταν περίπου 800.000 - και όχι 300.000 

όπως μας τα λένε ορισμένοι, ζούσαν μέσα στα όρια της εγκα- 

τάστασης την εποχή του «Πρώτου Στόλου.» Η αρχική επίσημη 

πολιτική προς τους Αβορίγινες εκφράστηκε στις βασιλικές 

οδηγίες που δόθηκαν στον πλοίαρχο Φίλιπ Κουκ (διοικητή του 

Πρώτου Στόλου), ήταν να προσπαθήσουν οι άποικοι να κερδί- 

σουν την εμπιστοσύνη των Ιθαγενών. Επιπρόσθετα, ο Κυβε- 

ρνήτης διατάχθηκε να βεβαιωθεί για την «Επιβολή της  
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δέουσας τήρησης της θρησκείας» στους υπηκόους και Ιθαγε- 

νείς. Αυτό στην πραγματικότητα ισοδυναμούσε με εντολή για 

τον εκχριστιανισμό των «ειδωλολατρών.» Στην πραγματικό- 

τητα τίποτα δεν τηρήθηκε εκτός ο εκχριστιανισμός με ιεραπο- 

στόλους, που κι αυτοί εξυπηρετούσαν με τα φερσίματά τους τα  

συμφέροντα των αποικιοκρατών. Οι προϊστάμενοι των ιερα- 

ποστολών και κυβερνητικών καταυλισμών απολάμβαναν δικα- 

στικές και άλλες εξουσίες, ακριβώς όπως η εκκλησία της 

Ελλάδας στην τουρκοκρατία.  

    Επίσης οι ιεραποστολές αυτές λίγο αργότερα λειτουργού- 

σαν σαν δεξαμενές εργασίας. Στρατολογούσαν τους νέους 

άνδρες, και τους έστελναν σε κτηνοτρόφους κτηματίες για να 

αντικαταστήσουν  τους εργάτες που πέθαιναν, ή γερνούσαν.  

Εδώ να τονίσουμε πως οι εργοδότες αυτοί, δεν ήταν υποχρε- 

ωμένοι να πληρώνουν αλλά  ούτε καν να ταΐζουν τους Αβο- 

ρίγινες εργάτες τους, στις περισσότερες περιπτώσεις. Εάν 

κάποιος έφευγε από το κτήμα, ήταν συνηθισμένη πρακτική για 

την αστυνομία να τον φέρνει πίσω αλυσοδεμένο από το λαιμό. 

Επίσης ο εργοδότης είχε δικαίωμα να μαστιγώνει τους εργάτες 

του για το παραμικρό λάθος τους... 
 

Η νέα αποικία άρχισε να επεκτείνεται στη δεκαετία του 

1820, και οι  αποικιοκράτες  αμείλικτοι, καταπατούσαν περιο- 

χές για νέα βοσκοτόπια. Το 1836 ο κυβερνήτης Μπερκ ανα- 

κοίνωσε ότι όποιος πληρώσει 10 λίρες μπορούσε να «κατα- 

πατήσει» ή να καταλάβει γη του Στέματος, (δημόσια έκταση), 

έξω από τα όρια της εγκατάστασης. Η δραματική αυτή επέ- 

κταση επιτεύχθηκε εις βάρος των Αβορίγινων που σπρώχτη- 

καν προς τα πίσω σε απομονωμένες και άχρηστες περιοχές. Οι 

ιδιοκτήτες των προβάτων προσπάθησαν και εξαφάνισαν τα 

ντόπια ζώα που ενδιέφεραν τους Αβορίγινες. Επίσης, συστη- 

ματικά ξεφλούδιζαν τους κορμούς των δέντρων για να ξερα- 

θούν. Οι Αβορίγινες στερημένοι από τη φυσιολογική πηγή 

εφοδιασμού με κρέας, κατέφυγαν στο κυνήγι προβάτων τα  

«μαλλιαρά καγκουρό», όπως τα έλεγαν. Οι εκτροφείς προβά- 

των χωρίς να ξέρουν ποιοι Αβορίγινες είχαν κλέψει τα πρό- 
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βατά τους, έψαχναν για  εκδίκηση στο πρώτο άτομο, ή ομάδα 

Αβορίγινων που τύχαινε στο δρόμο τους. Τότε, άρχισαν οι 

«ειρηνευτικές εκστρατείες» από τους αποικιοκράτες που πολ- 

λοί το έβλεπαν σα σπορ, με τα αυτιά των Αβορίγινων ανδρών, 

γυναικών και παιδιών, να παίρνονται σαν  τρόπαια.  

Οι αποικιοκράτες θεωρούσαν τους Αβορίγινες σαν επι-

βλαβή «παράσιτα» που παρεμπόδιζαν την κατοχή σ΄ αυτούς, 

και εκμετάλλευση γης και φυσικά θεωρούσαν ότι είχαν το 

«δικαίωμα» να εξολοθρεύσουν τα παράσιτα. Εάν οι Αβορίγι- 

νες, δεν πέθαιναν  από μια από τις νεοφερμένες αρρώστιες ή δε 

σκοτώνονταν, τότε μπορούσαν να ξεγελαστούν με σακιά από 

δηλητηριασμένο αλεύρι και δηλητηριασμένες πηγές και να 

εξολοθρευτούν μ΄ αυτό τον τρόπο. 

    Θα αναφέρω μόνο μία από τις χιλιάδες περιπτώσεις τέτοιων 

δολοφονιών. Το 1838, στο Μάιλ Κρικ, αρπάχτηκαν 28 Αβο-

ρίγινες από μια καλύβα ενός καλοσυνάτου κτηνοτρόφου. Δέ- 

θηκαν με σχοινιά και στη συνέχεια σφάχτηκαν στο δάσος. 

Έντεκα λευκοί κατηγορήθηκαν για τις δολοφονίες, αλλά το 

δικαστήριο των λευκών τους αθώωσε. Σε όλη τη διάρκεια αυ-

τής της τραγωδίας οι κυβερνήτες είχαν ρόλο παρατηρητή και 

απλώς θρηνολογούσαν με ευσεβείς λέξεις για τα τεκταινόμενα, 

αλλά δεν έπαιρναν κανένα μέτρο για να τα αποτρέψουν ή να τα 

σταματήσουν. Πολύ σπάνια γινόταν κάτι  για την τιμωρία των 

λευκών δολοφόνων του μαύρου πληθυσμού.  

    Σε όλα αυτά, μονάχα μία εξαίρεση είναι καταγραμμένη. 

Ο απαγχονισμός εφτά ενόχων που είχαν σφάξει για να ικανο- 

ποιήσουν τα εγκληματικά τους ένστικτα 27 παιδιά. 

 

 



Tο Αλώβητο χτες στο aφιλόξενο σήμερα 

41 

 

      

 
... Ο «πολιτισμός» των λευκών εισβολέων !... 

 

Όπως ανάφερα πιο πριν, από τις αρχές του ερχομού των λευ-

κών οι Αβορίγινες ήταν διατεθειμένοι να υπερασπιστούν  τη γη 

τους. Παρόλα αυτά, λόγω της ιδιαίτερης κοινωνικής τους 

οργάνωσης, αποτελεσματική ηγεσία, δεν κάλυπτε παρά την 

τοπική ομάδα που την αποτελούσαν 10 - 60 άνδρες,  γυναίκες 

και παιδιά. Η σύγκρουση ήταν επίσης άνιση γιατί οι Αβο- 

ρίγινες δεν είχαν όπλα και ούτε διέθεταν κάποια άμυνα ενάντια 

στα ντουφέκια των λευκών, τα δηλητήρια, την οργάνωση και 

τις αρρώστιες. Ο καθηγητής Στάνερ είχε γράψει ότι:  

    «Η Αυστραλία για τους Αβορίγινες χάθηκε και κερδήθηκε, 

όχι με εκστρατείες και επιχειρήσεις κλίμακας, αλλά με την 

τοπική φθορά...» 

   Όπως ανάφερα πιο πάνω, έχει υπολογιστεί ότι το 1788 οι 

Αβοριγίνες αριθμούσαν περίπου 800.000 χιλιάδες, και όχι στις 

300.000. Οι Αβορίγινες της Τασμανίας αριθμούσαν περίπου 

2.500 όταν ιδρύθηκε ο πρώτος οικισμός καταδίκων το 1804. 

Το 1832, λιγότερα από 30 χρόνια, όλοι όσοι είχαν απομείνει 

συγκεντρώθηκαν και εξορίστηκαν σε ένα νησί στα στενά 
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Μπας Στρέιτ. Ήταν όλοι κι όλοι 180 άτομα. Η αυλαία της 

τραγωδίας αυτής έπεσε  το  1876, όταν πέθανε η τελευταία γυ- 

ναίκα Αβορίγινα της Τασμανίας, μια γυναίκα ονόματι Τρου- 

γκανίνι. 

 

                      
 
                                     Τρουγκανίνι        

 

Είχα αναφέρει λίγο πριν, πως οι κτηνοτρόφοι κατόρθωσαν να 

απαλλαγούν απ΄ τον «μπελά» των Αβορίγινων που από- 

μειναν, σπρώχνοντάς τους σε άχρηστες περιοχές. Οι πιο πολλοί 

από αυτούς, είχαν εγκατασταθεί στη Βόρεια Περιοχή, η οποία 

κατά κάποιον τρόπο, παρέμεινε αυτόνομη μέχρι τη δεκαετία 

του 1860. Στις αρχές της δεκαετίας του 1870 άρχισε ο αποικι-

σμός της Κεντρικής Αυστραλίας και το 1879 μετακινήθηκαν 

προς το βορρά τα δύο πρώτα μεγάλα κοπάδια βοοειδών, και 

μέχρι τη δεκαετία του 1890, πάνω από το 60% της έκτασης 

είχε καταληφθεί με αποτέλεσμα οι Αβορίγινες να υποφέρουν. 
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Πολιτική για τους Αβορίγινες   
 

Μετά την αρχική περίοδο ανεξέλεγκτης επίθεσης, κατά των 

Αβορίγινων, η τελευταία καταγραμμένη σφαγή έγινε το 1928, 

όταν μια εκστρατεία απονομής τιμωρίας της αστυνομίας σκό-

τωσε 31 Αβορίγινες, που είχαν δήθεν δολοφονήσει ένα λευκό 

κυνηγό  ονόματι Μπρουκς, στην Κεντρική Αυστραλία. Σε 

αυτήν τη δολοφονία του λευκού, δεν υπήρχαν καν  ενδείξεις, 

ότι την είχαν κάνει Αβοριγίνες. Αν και υπήρξε δημόσια κατα-

κραυγή, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση δεν έφερε τους υπεύθυ-

νους στο εδώλιο... 
 

Με την απειλή της εισβολής της Ιαπωνίας στο δεύτερο 

Παγκόσμιο πόλεμο, οι Αβορίγινες που ζούσαν στις πιο ευά- 

λωτες παράκτιες περιοχές μεταφέρθηκαν προς τα Νότια. Τα 

περισσότερα μικρά παιδιά αρπάχτηκαν από τους γονείς τους 

και στάλθηκαν στην Αδελαΐδα και στη συνέχεια κάπου αλλού. 

Αυτή είναι η «κλεμμένη γενιά» που είχε αρχίσει απ΄ την αρχή 

του Εικοστού αιώνα και που ίσως πολλοί από εσάς γνωρίζετε. 

H Mich Decoust γράφει : « ... το τελειωτικό χτύπημα στην 

κοινωνική συνοχή των Ιθαγενών, θα δοθεί με τον πλέον φρι-

κιαστικό τρόπο αυτόν του παιδομαζώματος. Ήδη από το 1861 

με την ψήφιση της Νομοθετικής Πράξης Αναμόρφωσης, κάθε 

παιδί Ιθαγενούς μητέρας θεωρείτο εγκαταλελειμμένο και έτσι 

έπρεπε να σταλεί στο αναμορφωτήριο ή σε κάποιο από τα 

βιομηχανικά σχολεία. Είναι όμως στις αρχές του 20ο αιώνα, το 

1910, που έχουμε την έναρξη του οργανωμένου παιδομαζώ- 

ματος, η οποία συνεχίστηκε μέχρι το 1970. Τα παιδιά των Ιθα-

γενών αποσπάστηκαν βίαια από τις οικογένειές τους. Τα 

«σκουρόχρωμα» κατέληξαν σε διαφόρων ειδών ιδρύματα, τα 

«ανοιχτόχρωμα» σε ορφανοτροφεία ή δόθηκαν για υιοθεσία σε 

άτεκνες οικογένειες...»  

Αυτό το δράμα δεν αποκαλύφθηκε παρά μόνο στις αρχές τις 

δεκαετίας του 1990. Τότε η Ομοσπονδιακή αυστραλιανή κυ-

βέρνηση του εργατικού κόμματος του Πολ Κίτινγ, ξεκίνησε 

μια μεγάλη έρευνα με τίτλο που δεν άφηνε αμφιβολία, 
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«Bringing Them Home» ( να τους φέρουμε στο σπίτι), η οποία 

αρχίζει το 1994 με τη διάσκεψη «Going Home» (επιστρέ- 

φοντας στο σπίτι), που συγκέντρωσε στο Ντάργουιν 600 

Αβορίγινες, οι οποίοι είχαν αποσπαστεί από τις οικογένειές 

τους. Τον Απρίλη του 1997 η έκθεση δημοσιεύτηκε αναγνω-

ρίζοντας ότι από το 1885 μέχρι το 1967 το 30% ως50% των 

Αβορίγινων παιδιών αποσπάστηκαν από τις μητέρες τους και 

τοποθετήθηκαν σε ιδρύματα... Ωστόσο, παρά το βαρύ κατηγο- 

ρητήριο, το κύριο αίτημα των Αβορίγινων είναι η επίσημη 

απαίτηση για μια συγγνώμη που να αποκαθιστά την ιστορία 

του λαού τους, να αναγνωρίζει την ταυτότητά τους, να τους 

δίνει την αξιοπρέπεια που τους ανήκει. Τελικά τη «συγγνώμη» 

την είπε ο εργατικός Πρωθυπουργός κ. Ραντ το 2010. 

 

 

 

 
Κλεμμένη Γεννιά 

Στη διάρκεια του πολέμου εκτός των Αβορίγινων που παρέμει-

ναν στα αγροκτήματα που είχαν αυξημένες δραστηριότητες, 

τουλάχιστον 800 Αβορίγινες από τη Δυτική Αυστραλία, ήταν 

στο στρατό και σε κάποιο στάδιο τουλάχιστον 1.200, από τη 
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Βόρεια Αυστραλία, επιστρατεύτηκαν σε μονάδες εργασίας με 

ευθύνη την  παραγωγή τροφίμων, στα Συνεργεία Δημόσιων 

Κατασκευών, και σα βοηθοί σε στρατιωτικά σώματα. Για 

παράδειγμα, όλα τα σφαγεία του στρατού απασχολούσαν σε 

ευρεία κλίμακα Αβορίγινες. Επίσης δούλευαν στη διάλυση 

μηχανών, στις γραμμές συναρμολόγησης και σαν οδηγοί.  

 

Οργανώσεις Αβορίγινων 
 

 Περί το τέλος του 1930, αρχές 1940, άρχισε δειλά-δειλά να 

εμφανίζεται ένα αγροτικό προλεταριάτο από Αβορίγινες 

(μιγάδων) εργατών μισο-Αβορίγινων, αλλά δεν είχε αρκετή 

επιτυχία. Γύρω στo 1946 οι Αβορίγινες κατόρθωσαν και  

οργάνωσαν στην Πιλμπάρα - περιοχή της λωρίδας της Δυτι-

κής Αυστραλίας, μια απεργία με καθαρόαιμους Αβορίγινες. Οι 

πιο γνωστοί ήταν ο Ντούλι και Κλάνσι Μακκένα. Σ΄ αυτούς 

συμπεριλαμβανόταν κι ένας λευκός κομμουνιστής, ο Ντον 

Μακλίοντ. Οι αρχές έπιασαν και φυλάκισαν το Ντον Μα- 

κλίοντ, πιστεύοντας ότι η απεργία θα κατέρρεε. Δε γνώριζαν 

ότι η απεργία αυτή ήταν μια απεργία των Αβορίγινων, και αντί 

να καταρρεύσει, εξαπλώθηκε σε μεγάλες περιοχές, και λίγο 

αργότερα ήρθαν σε συμφωνία με βελτιωμένες συνθήκες και 

αποδοχές. Για παράδειγμα, πριν τον πόλεμο ελάχιστοι Αβορί-

γινες εργάτες έπαιρναν πάνω από 5 σελίνια την εβδομάδα 

μισθό από τους κτηνοτρόφους, ενώ στην περιοχή Κίμπερλεϊ, 

απλώς έπαιρναν το φαγητό τους και λίγα ρούχα. 

Σε αυτό το σημείο κυρίες και κύριοι, θα διαβάσουμε το 

ποίημα :    

                 

Κλάνσι και Ντούλι και Ντον Μακλίοντ 

                                   (της Ντόροθι Χιούετ) 

Ο Κλάνσι κι ο Ντούλι κι ο Ντον Μακλίοντ, σα σφύριζε  ο αγέρας  

πέρασαν μπροστά απ΄ τα καλύβια, και η φωνή τους ήταν καθαρή 

σαν το φρέσκο χυμό της νιότης. Συνεχίζουμε την πάλη φώναξαν, 

συνεχίζουμε την πορεία. 



Θύμιος A. Χαραλαμπόπουλος 

 

46 

 

 

Ο Ντον Μακλίοντ, χτύπησε ένα θάμνο μάγκλας, 

και ένα σωρό παράξενα όντα πετάχτηκαν μεμιάς. 

Σαν μπασταρδεμένα σκυλιά με την ουρά στα σκέλια, 

τον άρπαξαν και τον έσυραν στη φυλακή του Χέντλαντ. 
 

Στη μεγάλη μαύρη φυλακή πού ΄πεφτε το φεγγάρι, 

ο Κλάνσι κι ο Ντούλι κάθονταν στο κελί. 

Στο μεγάλο λευκό δικαστήριο, το πλημμυρισμένο με μίσος 

Είπαν: «Δε θα γινόμασταν ποτέ απεργοσπάστες.» 
 

Στη μεγάλη ησυχία της ζέστης το είπαν δυνατά 

και χαμογέλασαν κοιτώντας στα μάτια τον Ντον Μακλίοντ, 

κι οι εργαζόμενοι όλης της χώρας το άκουσαν και φώναξαν 

και το χέρι τους έσφιξαν. 
 

Τα πρόβατα χάθηκαν στων καταπατητών τα μέρη. 

Η εποχή για το κούρεμα σχεδόν πέρασε. 

Είπαν οι καταπατητές που τους έτρωγε η απληστία, 

«Θα πληρώσουμε καλό μισθό και δίνουμε καλό φαΐ.» 
 

Τα παλικάρια μας είναι κυνηγοί, 

οι γέροι μας, φτιάχνουν τραγούδια 

και τα λόγια του λαού μας είναι μαστιγωμένα 

απ΄ την αδικία. 
 

Στις φυλές της χώρας μας τραγουδούν 

και είναι περήφανοι 

για τους άνδρες της Πιλμπάρα 

και τους λευκούς σαν τον Ντον Μακλίοντ. 

Η φωνή μας φωτίζει όλη τη χώρα. 

Σηκώνουμε τη γροθιά μας και το χέρι μας στάζει ιδρώτα 

γιατί η φωνή των εργατών είναι δυνατή σαν τη βροντή- 

ΠΑΛΕΨΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΝΣΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΤΟΥΛΙ 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΤΟΝ ΜΑΚΛΙΟΝΤ. 
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Το 1950, ιδρύθηκε στο Άλις Σπρινγκς μια πολιτική οργάνωση 

ανθρώπων από Αβορίγινες και αρκετούς Ευρωπαίους με 

ονομασία: «Βορειο-Αυστραλιανός Προοδευτικός Σύνδεσμος 

Μιγάδων»  που εξαπλώθηκε σε όλη σχεδόν την Αυστραλία και   

συγκεκριμένα  στις περιοχές  που  κατοικούσαν  Αβορίγινες.       

Οι κυβερνήσεις των Φιλελευθέρων με τους εκάστοτε υπου- 

ργούς πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς, προσπάθησαν να  

αφομοιώσουν τους Αβορίγινες. Στην πολιτική αυτή, αντι- 

στάθηκαν με πείσμα οι Αβορίγινες, που είχαν τώρα και την 

υποστήριξη λευκών συμμάχων τους, και κατόρθωσαν να 

θεωρούν τον εαυτόν τους ότι είναι (μέλη της μαύρης αυστρα- 

λιανής εθνικής μειονότητας), σαν ξεχωριστή οντότητα, και να 

είναι ελεύθεροι να ζουν όπως θέλουν, σύμφωνα με την προσω- 

πική τους επιλογή, με πλήρη ισότητα που όμως, στα χαρτιά 

υπάρχουν γραμμένα αλλά δε γίνονται στην πράξη. 

 

Οι Ομοσπονδιακοί και Πολιτειακοί υπουργοί στη Σύσκε- 

ψη Πρόνοιας των Ιθαγενών το Σεπτέμβρη του 1951, δήλωσαν : 

 

...} « Η αφομοίωση είναι στόχος των μέτρων κοινωνικής 

πρόνοιας των Ιθαγενών...με την πάροδο του χρόνου, οι Αβο- 

ρίγινες θα ζουν όπως οι λευκοί Αυστραλοί...» 

Μια άλλη διάσκεψη το 1961, εξήγησε πολύ πιο καθαρά: 

 ...} « Πολιτική της αφομοίωσης σημαίνει...ότι οι Αβο- 

ρίγινες, θα ζουν τον ίδιο τρόπο ζωής με τους άλλους Αυστρα- 

λούς... τηρώντας τα ίδια ήθη...» 

    Από τις αρχές του 1960, μέλη της φυλής Γκουρίτζι, είχαν 

αρχίσει, με τη βοήθεια λευκών Αυστραλών, δραστηριότητες, 

και το 1967 έστειλαν υπόμνημα στο Γενικό Κυβερνήτη, που 

την εποχή εκείνη ήταν ο Λόρδος Κάσεϊ, ζητώντας την επι- 

στροφή σ΄ αυτούς πεντακοσίων τετραγωνικών μιλίων της πα- 

αδοσιακής τους γης. Ίσως   αρκετοί   συμπάροικοι   κείνης  της 

εποχής να ενθυμούνται τα γεγονότα αυτά, που οι  Γκουρίτζι εί-   

χαν μετακινηθεί στο Γουάτι Κρικ  (Ντάγκου  Ράγκου). Η απερ- 

γία τους κράτησε σχεδόν έξι μήνες και οι Αβορίγινες   έκαναν 
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                          Μέλη της φυλής Γκουρίντζι 
 

το βήμα που δεν άλλαξε μόνο ριζικά τον αγώνα τους, αλλά που 

επίσης συνέβαλε αποφασιστικά στο παναυστραλιανό κίνημα 

για τα δικαιώματα των Αβορίγινων. Άλλη μια φυλή, η φυλή 

Γιρκάλα, έδωσε κι αυτή αγώνα για τα δικαιώματα όλων των 

Αβορίγινων... 

     Μέσα στις πολλές κινητοποιήσεις των Αβορίγινων ήταν και 

η ίδρυση της «πρεσβείας των Αβορίγινων» στους κήπους, 

μπροστά από το κτίριο της Ομοσπονδιακής Βουλής στην Κα-

μπέρα, το Γενάρη του 1972, μετά την ανακοίνωση του πρω-

θυπουργού,  Γουίλιαμ Μακμάον, ότι δε θα παραχωρούσε στους 

Αβορίγινες ιδιοκτησία των παραδοσιακών, φυλετικών τους 

γαιών. Ίσως πολλοί  να θυμούνται τα αντίσκηνα που είχαν 

στηθεί, το ισοπέδωμά τους από την αστυνομία, και τις βίαιες 

συγκρούσεις. Μια και αναφέραμε, αστυνομία, να πω πως οι 

Αβορίγινες δικαιολογημένα θεωρούν την αστυνομία και το 

νόμο, - τίποτε περισσότερο από μέσα και εργαλεία καταπίεσής 
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τους, και σε αρκετές διαλέκτους των Αβορίγινων, η λέξη αστυ-

νομικός, σημαίνει μεταφρασμένη: «Ο άνθρωπος με τις 

αλυσίδες.» 

 

 
 

Καμπέρα 1972…συμπαραστάτης στο δίκιο των  Αβορίγινων 

 

 

Από τότε και μέχρι σήμερα ο αγώνας για δικαιώματα στη γη 

δεν είναι μόνο θέμα πολιτικών δικαιωμάτων για τους Αβο-

ρίγινες. Είναι πιο προωθημένος απ΄ αυτό τον αστικοδημο- 

κρατικό στόχο γιατί περιέχει σημαντικό επαναστατικό προ-    

σανατολισμό, το αίτημα για τα βασικά μέσα παραγωγής. 

  Οι ομάδες  των  Αβορίγινων αντιστέκονται  στην  εκμετάλ-

λευση της παραδοσιακής φυλετικής τους γης, στην ενοικίαση  

των διεθνών μονοπωλίων και την καπιταλιστική εκμετάλ-

λευση. Στο δημοψήφισμα του 1967, μέσα στα σοβαρά θέματα 

ήταν και τα δικαιώματα στη γη των Αβορίγινων. Μετά από 

χρόνια επιχειρηματολογίας το Σύνταγμα που αποδέχτηκαν οι 

έξι αποικίες της Αυστραλίας, που οδήγησε στην ίδρυση της 

Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας το 1901, προέβλεπε ότι η νέα 
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κεντρική διοίκηση (η Ομοσπονδιακή κυβέρνηση), δε θα είχε 

τον έλεγχο των υποθέσεων των Αβορίγινων. Η παράγραφος 

51,xxvi καθορίζει: « Η βουλή, στη βάση αυτού του Συντάγμα-

τος, θα έχει την εξουσία να θεσπίσει νόμους για ειρήνη, τάξη 

και καλή διακυβέρνηση της κοινοπολιτείας, σε σχέση με 

πολίτες οποιασδήποτε φυλής, εκτός από τη φυλή των Αβορί-

γινων σε οποιαδήποτε Πολιτεία, για τους οποίους θεωρείται 

απαραίτητο να θεσπιστούν ειδικοί νόμοι.» 

Επίσης στο Άρθρο 127 δηλώνει : 

     « Στον καθορισμό του αριθμού των κατοίκων της Κοινο- 

πολιτείας ή άλλης περιοχής της Κοινοπολιτείας, οι Ιθαγενείς 

Αβορίγινες δε θα συμπεριλαμβάνονται στην απογραφή.» Όλα 

αυτά υφίστανται μερικώς μέχρι σήμερα εν έτει 2016. Η 

συγγνώμη για πολλούς Αυστραλούς και πολύ περισσότερο για 

τους Αβορίγινες, δεν είναι αρκετή. Για μένα απλώς είναι μια 

χιλιοειπωμένη λέξη που τη λέμε, πολύ εύκολα, και τις περισ- 

σότερες φορές τη λέμε αλλά δεν την πιστεύουμε και την λέμε 

από μια συνήθεια. Αυτή η λέξη της συγγνώμης, θα έχει κάποια 

αξία όταν γίνουν πράξεις οι πολύ μεγάλες αδικίες των αποι- 

κιοκρατών εις βάρος των Αβορίγινων στο παρελθόν, και που 

δυστυχώς εξακολουθούν και μέχρι σήμερα.   

    Ας ελπίσουμε να αρθούν οι πολλές διακρίσεις, και να δοθεί 

δικαιοσύνη, σ΄ αυτόν τον αδικημένο και ταλαίπωρο λαό. 

    Αν και γι΄ αυτό το θέμα θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες 

ακόμα,  είμαι υποχρεωμένος να τελειώσω, το ξέρω σας κού- 

ρασα σήμερα λίγο παραπάνω από άλλες ομιλίες μου, αλλά αν 

με ερωτήσετε, μέσα μου, έχω την εντύπωση πως δεν είπα 

σχεδόν τίποτα γι΄ αυτούς τους  ανθρώπους !.. 

Τελειώνοντας να πω πως ακόμα και σήμερα, οι Αβορίγινες, 

δεν έχουν βρει το φυσικό τους δικαίωμα να απολαμβάνουν 

ισοτιμία με τους υπόλοιπους Αυστραλούς πολίτες. Οι Αβορί- 

γίνες, είναι οι καθεαυτού γηγενείς κάτοικοι της χώρας αυτής, 

αν  και  αποτελούν μόνο το 2%,  των  κατοίκων,  αποτελούν 

μέρος του αυστραλιανού πληθυσμού. Είναι την  ίδια ώρα 

όμως, διαφορετική, βιώσιμη εθνική μειονότητα, που δικαι- 
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ούται ειδικές διευκολύνσεις για τη συνέχιση της ανάπτυξής 

τους. Ακόμα εξακολουθούν να δέχονται περιορισμούς στην 

ελευθερία μετακίνησής τους, υπόκεινται σε ιδιαίτερους νόμους 

και σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα στα ριζέρβ, στερού-

νται κατοχυρωμένες συνθήκες και διάφορες κοινωνικές 

εξυπηρετήσεις. Πρέπει να μην ζούνε περιθωριοποιημένοι από 

το κράτος, είτε σε πόλεις είτε στις λίγες μικρές κοινότητές 

τους. Να κλείσει το κενό που υπάρχει ανάμεσα στις παροχές 

που τους παρέχει η κυβέρνηση εν συγκρίσει με τις παροχές 

προς το λευκό πληθυσμό. Πρέπει να δοθούν στους  Αβορίγινες 

η κανονική παιδεία, και να παρέχονται  ευκαιρίες στην 

εκπαίδευση, που να μην είναι καθόλου κατώτερες από αυτές 

του γενικού πληθυσμού, με ειδικά προγράμματα σε όλες τις 

βαθμίδες, όπου είναι απαραίτητο να ξεπεραστεί η πολιτιστική 

στέρηση και να ικανοποιηθούν ειδικές ανάγκες. 

     Επίσης, το βιοτικό επίπεδο, επαγγελματική εκπαίδευση, γε- 

νική πρόνοια και πλήρη στέγαση. Επίσης, πρέπει να ενθαρ-

ρυνθούν ειδικά τα μικρά παιδιά, από τα αισθήματα κατωτε- 

ρότητας. Να διατηρηθούν οι απομείναντες  γλώσσες -από τις 

εξακόσιες και πάνω διαλέκτους  που υπήρχαν και να διδά-

σκονται οι μαθητές την ιστορία και τις παραδόσεις των γηγε-

νών κατοίκων της Αυστραλίας, σαν αναπόστατο μέρος της 

ιστορίας της  Αυστραλίας. Να καταγραφούν και να χαρτογρα- 

φούν οι ιερές τοποθεσίες των Αβορίγινων και με νόμο να  

προστατευτούν. 

 

Φίλες και φίλοι, 

 

Όσα μπόρεσα και είπα για τους φίλους μου τους Αβορίγινες, 

δε γεμίζουν ούτε μία χούφτα ! 

Σας ευχαριστώ . 
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Προφορικές αναφορές, και μαρτυρίες Αβορίγινων. 
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Συνάντηση-Γνωριμία  
 

Με το Στέφανο, θα είχαμε περίπου εφτά-οχτώ μήνες στο χωριό 

Coober Pedy, που βρίσκεται στην Κεντρική Αυστραλία που 

ήταν - και είναι, η κύρια περιοχή του κόσμου, που η γη έχει 

στα σπλάχνα της οπάλια (opals). 

Κόντευε να βγει ο Μάρτης, όταν γνώρισα τον Τζέραλντ.         

Ο Τζέραλντ ήταν ένας Αβορίγινας γύρω στα τριάντα χρονών. 

Είχε κατέβει από την πόλη του Alice Springs,  στο Coober  

Pedy, και δούλευε σε  όποιον τον χρειαζόταν στην εξόρυξη 

οπαλίου. 

Κείνον τον καιρό στο Coober Pedy, βρίσκονταν πολλοί «τυ-

χοδιώκτες» - πάντα με την καλή έννοια της λέξης, Ιταλοί Γιου-

γκοσλάβοι, λίγοι Ισπανοί και πάρα πολύ μεγάλος αριθμός 

Ελλήνων, που είχαμε τα πρωτεία σχεδόν σε όλα. Όλος αυτός ο 

κόσμος - μαζί κι εγώ κι ο Στέφανος, ψάχναμε να   βρούμε οπά- 

λια, να είναι καλής ποιότητας, και να κάνουμε την τύχη μας… 

 

Είχαμε τελειώσει το σκάψιμο με το φίλο μου το Στέφανο –

χωρίς και κείνη τη μέρα να μας «χαμογελάσει» η τύχη μας. 

Πίναμε σπιτικό τσίπουρο, στην παραγκοταβέρνα του Σπύρου, 

του Πατρινού, όταν μπήκε στην ταβέρνα ο Τζέραλντ. Κανένας 

από τους παρευρισκόμενους δεν του έδωσε σημασία. Πρόσεξα 

πως και ο Τζέραλντ δεν ένοιωθε άνετα μέσα στους λευκούς. 

Έμοιαζε σαν το «λάγιο» πρόβατο… 

    « Έλα φίλε μαζί μας, του είπα», και αυτός πρόθυμα κάθισε 

στο τραπέζι μας . 

Όταν του προσφέραμε ένα ποτήρι τσίπουρο και ήπιε μια 

γουλιά, ξερόβηξε, και τα μάτια του δάκρυσαν. Μέσα στα πολ- 

λά που συζητούσαμε, μας είπε πως δούλευε για δέκα μέρες σ΄ 

έναν Γιουγκοσλάβο, τον Γκόραν, ο οποίος δεν ήθελε να τον 

πληρώσει. 

    Τον Γκόραν τον γνώριζα. Ήταν ένας πενηντάρης, λίγο αλ-

λήθωρος και κάθε βράδυ γινότανε στουπί στο μεθύσι. 

   «  Θα του μιλήσω εγώ», είπα στον Τζέραλντ, αλλά αν θέλεις 

από αύριο έλα να δουλέψουμε μαζί. Ό,τι βρίσκουμε θα το μοι- 
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ραζόμαστε στα τρία… 

    « Ναι», είπε και ο Στέφανος. Έτσι κι έτσι, ίσα που καταφέ- 

ρνουμε να βγάζουμε το λιγοστό φαγητό μας… ίσως και να μας 

φέρεις τύχη...» 
 

Την άλλη μέρα, μίλησα στον Γκόραν και τον έπεισα να 

δώσει ό,τι χρήματα χρεωστούσε στον Τζέραλντ, που ήταν 

περίπου εκατόν είκοσι δολάρια. 

Μείναμε εκεί - στην «τρύπα των λευκών», «Kupa Piti», στη 

γλώσσα των Αβορίγινων - έτσι μεταφράζεται το Coober Pedy-, 

άλλους τρεις μήνες, σκάβοντας, χωρίς να καταφέρουμε κάτι το 

ιδιαίτερο. 

Όταν αποφασίσαμε με το Στέφανο να τα παρατήσουμε και 

να  κατέβουμε στη Μελβούρνη, το είπαμε στον Τζέραλντ, και 

αυτός μας πρότεινε να επισκεφτούμε πρώτα τον καταυλισμό 

του, κάπου στο Alice Springs στη Βόρεια Αυστραλία. 

To αποφασίσαμε χωρίς δεύτερη σκέψη κι εγώ, και ο Στέ-

φανος. Βάλαμε τα πολύ λιγοστά πράγματα που είχαμε στο 

μπουτ του κόκκινου Χόλντεν, ένα μικρό Χόλντεν, μοντέλο 

1966, του Στέφανου, κι ένα πρωί, ξεκινήσαμε για το Alice 

Springs. Έπρεπε να διανύσουμε μία απόσταση περίπου εφτα- 

κόσια χιλιόμετρα. 

    Περάσαμε το Candey, Marla, και λίγο πριν φτάσουμε στο 

χωριό Kulgera, αφήσαμε τη Νότια Αυστραλία (South Aus-

tralia) και μπήκαμε στη Βόρεια Αυστραλία (Northern 

Territory). 

Λίγο πριν φτάσουμε στο Αlice Springs, στρίψαμε αρι- 

στερά στο Larapinta Drv. Και μετά μία ώρα περίπου, οδηγώ- 

ντας σε χωματόδρομο, φτάσαμε στο Wallace Roc khole, στον 

καταυλισμό του  φίλου μας του Τζέραλντ. 
 

    Όταν φτάσαμε, ήταν η ώρα που πύκνωναν οι σκιές και οι 

κουκουβάγιες σκόρπιζαν τη γρουσούζικη φωνή τους στους 

γύρω ευκάλυπτους  του καταυλισμού. Οι Αβορίγινες, είχανε  

ανάψει δυο-τρεις φωτιές, και έψηναν διάφορα κομμάτια από 

κρέατα απάνου στη θράκα. Μας υποδέχτηκαν όλοι - άνδρες, 
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γυναίκες και παιδιά, με καλοσύνη. Αυτό έδειχναν τα μάτια 

τους και το αληθινό χαμόγελό τους. 

    « Τυχεροί είμαστε...μου ψιθύρισε ο Στέφανος…θα μας    

κάνουν το τραπέζι.» 

Πρόσεξες τι έχουν ρίξει πάνω στη θράκα;» του είπα:  

«  Ό,τι και να έχουνε με την πείνα που έχω θα το φάω…» 
 

Ο φίλος μου ο Τζέραλντ στους τρεις μήνες εκεί στο Coober 

Pedy, μου έλεγε διάφορα για τους Αβορίγινες και λίγο πολύ, 

γνώριζα αρκετά για τα φέρσιμά τους, την παράδοσή τους και 

τις συνήθειές τους. 

Μας περιποιήθηκαν με ξεγυρισμένα κομμάτια από καγκα-

ρού, και από ένα μεγάλο κουβά μας έδωσαν ένα σκουρό- 

χρωμο ζουμί, που όταν  έφτανε στον ουρανίσκο ήθελες να το 

ξαναβγάλεις και να το φτύσεις… 

Μια μικροκαμωμένη νεαρή Αβορίγινα, δεκαοχτώ είκοσι 

περίπου χρονών και με όχι πολύ έντονο σκούρο χρώμα, με 

κολονάτα μεριά, και  βυζιά σα μικρά μήλα, μας πρόσφερε 

ξηρούς καρπούς, ρίζες βρασμένες και γλυκοπατάτες. Μετά, το 

όμορφο κορίτσι, ήρθε και κάθισε δίπλα μας και προσπάθησε 

να πιάσει κουβέντα μαζί μας. 

« Είναι η αδελφή μου η Τζίκα.» είπε ο Τζέραλντ που `χε 

έρθει δίπλα μας χωρίς να τον αντιληφθούμε. Κάποιο άλλο νεα-

ρό κορίτσι - το ίδιο όμορφο σαν την Τζίκα, κάτι της είπε στη 

γλώσσα τους και από τα γέλια που κάνανε και οι δυο τους, 

πρέπει να ήτανε πολύ πετυχημένο, ή πολύ αστείο αυτό που της 

είπε. Γέλασα κι εγώ, κι έσφιξα τα σκέλια μου. Αυτό το κορίτσι, 

σίγουρα  σκανδάλιζε και βράχο ακόμα… 

 

Οι φωτιές είχανε σβήσει σχεδόν, και ο ουρανός δεν είχε 

διάθεση να μας δείξει τ` αστέρια του έτσι ώστε να βλέπουμε, 

όταν ο Τζέραλντ μας πήρε και μας οδήγησε σε μια μισογκρε-

μισμένη παράγκα  να κοιμηθούμε. 

Στα τυφλά, πέσαμε απάνω σε αφανοστρώματα που δεν ήταν 

καθόλου βολικά γι ανθρώπους. Η νύστα όμως είχε μεγάλη 

γλύκα, και αμέσως παραδοθήκαμε στην αγκαλιά του Μορφέα.. 



Θύμιος A. Χαραλαμπόπουλος 

 

58 

 

Κάποια στιγμή - στ' όνειρο, ήρθε η μικρή Αβορίγινα... Ο αέρας 

έπαιζε με την κοντή της φούστα, και φαινόντουσαν τα 

ηλιοκαμένα μελαμψά μπούτια της. Τ` άσπρα της δόντια λά- 

μπανε… άπλωσα το χέρι μου...την ίδια στιγμή παρουσιάστη- 

κε ο φίλος μου ο Τζέραλντ. Ξύπνησα με μια φωνή που αμέ- 

σως ξύπνησε και ο Στέφανος. 

    « Τι έπαθες;…γιατί φωνάζεις;…σου `δωσε κανείς καμιά   

κλοτσιά στον πισινό σου, έτσι όπως ούρλιαξες...» Δεν του  

απάντησα και προσπάθησα να ξανακοιμηθώ… 

 

             

 
 

Η παράγκα που μας παραχωρήθηκε για τον ύπνο μας    

 

Ο ήλιος ήτανε κιόλας ψηλά όταν ξυπνήσαμε. Είχαμε χορτάσει 

τον ύπνο και ο Στέφανος πήγε να βρει τον Τζέραλντ να μάθει 

που είναι ο απόπατος… 

Οι Αβορίγινες, είχανε ανάψει πάλι φωτιές και μερικοί ζέσται-

ναν μακριά λεπτά ξύλα και τα ίσιωναν. Μάλλον θα τα χρησι-

μοποιούσαν για ακόντια. Εκείνη τη στιγμή είδα τον Τζέραλντ 
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να ΄ρχεται μ` έναν ψηλό ξερακιανό Αβορίγινα, με μακριά 

ασημένια γενειάδα προς το μέρος μου : 

    « Με λένε Αλντίν, και είμαι ο αρχηγός της φυλής και του 

καταυλισμού» είπε ο μεσήλικας Ιθαγενής. Με αγκάλιασε και 

μου έσφιξε το χέρι με θέρμη. 

« Να μείνετε όσο θέλετε κι όσο μπορέσετε να αντέξετε την 

τυράγνια.» Ο Τζέραλντ, ο ανιψιός μου, μου μίλησε με τα κα-

λύτερα λόγια για εσάς. Από δω και μπρος είστε αδέλφια μας.» 

Ευχαρίστησα το φίλο Αλντίν, και του ΄πα πως κι εμείς τους 

βλέπουμε σα δικούς μας ανθρώπους και τους νιώθουμε πολύ 

κοντά μας. Την ίδια στιγμή ένα γεροντάκι που κούτσαινε κι 

έδειχνε πάνω από εβδομήντα χρονών, ήρθε κοντά μου και μου 

πρόσφερε ένα κατεργασμένο δέρμα από αλεπού. Με αγκά- 

λιασε και μου ΄πε: 

« Εσύ, θα είσαι το δέκατο παιδί μου.» (Είχε πέντε αγόρια 

και τέσσερα κορίτσια). Ήταν Ο πατέρας του Τζέραλντ και της 

Τζίκα. Το όνομά του ήταν Σάρμπι... 
 

     Η πρώτη μέρα μας πέρασε με γνωριμίες και συστάσεις των 

ανθρώπων του καταυλισμού. Στον καταυλισμό ζούσαν περί- 

που σαράντα με πενήντα άνθρωποι…  

     Καθόμουν κάτω από μια μισοπεσμένη λαμαρινένια παρά- 

γκα κι έγραφα τις  πρώτες  εντυπώσεις μου από τη  συνάντησή 

μας με τους Ιθαγενείς. 

Κάποια στιγμή η Τζίκα, μαζί με μια φίλη της ήρθαν  και 

κάθισαν  δίπλα μου : 

« Τι γράφεις… μπορώ να δω;…» είπε . 

     « Μπορείς, μπορείς και να τα διαβάσεις.» της είπα χαμο-

γελώντας. 

Όταν πήρε τις σημειώσεις στα χέρια της, άρχισε κι αυτή να 

γελάει και να με κοιτάζει με τα κατάμαυρα και σπινθηροβόλα 

γλυκά της μάτια : 

« Δε γνωρίζω να διαβάζω κι ούτε να γράφω.» μου είπε.            

Ήθελα να γνώριζα να διαβάζω, αλλά δυστυχώς δεν πήγα σχο-  

λείο ποτέ...» 
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«  Και να γνώριζες να διαβάζεις, δε θα μπορούσες να τα δια- 

βάσεις γιατί η γραφή είναι στα ελληνικά...ίσως κάποια μέρα 

σου  διαβάσω μερικά  αποσπάσματα.» της είπα χαμογελώντας. 

Τη ρώτησα αν γνώριζε κάτι για τους Έλληνες. Όχι, ήταν η 

απάντησή της. 

« Θα σου μιλήσω κάποτε γι΄ αυτούς», της είπα, και η Τζίκα 

χαμογέλασε με κείνη την τσαχπινιά της . 

    Κάποια ηλικιωμένη γυναίκα τις φώναξε και  τρέξανε  σαν 

τις λαφίνες προς το μέρος της... 

    Μια γυναίκα, με πρόσωπο σα ζαρωμένο μήλο, κι ένα ζευ-

γάρι μαύρα μάτια, που πέρασε, με αναμέτραγε με περιέργεια.  

Ήρθε κοντά μου και μου μίλαγε στη γλώσσα της. Δεν κατα-

λάβαινα τίποτα απ` ό,τι έλεγε. Όταν φάνηκε ο Τζέραλντ, του 

έκανα νόημα και ήρθε κοντά μας : 

« Τι μου ζητάει η κυρούλα;» τον ρώτησα. Κάτι είπανε στη 

γλώσσα τους και ο Τζέραλντ μου μετάφρασε : 

« Δεν σου ζητάει τίποτα. Αυτό  που σου είπε είναι μια πολύ 

παλιά ευχή της φυλής μας, που λέμε ακόμα  στους φίλους μας :                                                            

«Πάντα να στερεώνεις το δεσμό σου με την ουράνια δύναμη 

σε κάθε αποστολή της μέρας σου.» Έγνεψα στην κυρούλα 

«ναι» με βεβαιότητα, και αυτή τράβηξε το δρόμο της… 

 

     Προσπάθησα να φανταστώ τους φίλους μου, πριν πενήντα ή 

 και εκατό χιλιάδες χρόνια, τουλάχιστον, στις αρχές της εγκα- 

τάστασής τους σ` αυτά τα χώματα. Η ταινία του μυαλού μου 

επισκέπτεται τις θαυμάσιες βραχογραφίες που είχα δει σε πε- 

ριοδικά. Αυτές τις βραχογραφίες που δημιούργησαν πριν 

25.000 - 30.000 χρόνια όταν οι πρόγονοί μας, στην Ευρώπη, 

ζούσαν στην περίοδο της Πρώιμης Παλαιολιθικής  (Λίθινης 

εποχής), και οι Αβορίγινες δημιουργούσαν και ζωγράφιζαν. 

    Αυτός ο φτωχός, πανάρχαιος λαός χωρίς να έχει ποτέ στη 

ζωή του τις ανέσεις, ζούσε σχεδόν όπως και οι πρόγονοί του. 

Είχε κατορθώσει να ζει, κυνηγώντας εδώ κι εκεί στις απέ- 

ραντες ερημιές… Ίσως καμιά φορά να ρίχνανε τα μάτια τους-

με τη φαντασία τους, μακριά, σε άλλους ανθρώπους που 
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μένουνε σε σπίτια ζεστά το χειμώνα με τα κρύα, και δροσερά 

το καλοκαίρι με τις κάψες. Ν΄ αγοράζουν το κάθε τι που χρειά- 

ζονται στα μαγαζιά. Ίσως και να θέλανε να μπορούσανε να 

πάνε στο σχολείο και να μορφωθούνε και ίσως να λαχταρού- 

σανε ν` αγοράσουνε ωραία πράγματα απ` τις βιτρίνες που 

βλέπουνε, όταν καμιά φορά πηγαίνουνε στις πόλεις. Αλλά, πά- 

λι τι να τα κάνουν όλα αυτά!.. δεν τα χρειαζόντουσαν. Δεν 

τους πολυένοιαζε που πέρα, μακριά στις πολιτείες, άλλοι  

άνθρωποι ζούσαν διαφορετικά απ` αυτούς και είχαν φτιάξει 

όμορφα σπίτια, δρόμους και άλλα πολλά που αυτοί τα 

στερούνταν.  

    Όταν συναντήθηκα με τον Τζέραλντ του μίλησα για τις βρα-

χογραφίες, και με χαρά προσφέρθηκε να μας πάει να δούμε 

μερικές, τουλάχιστον αυτές που βρίσκονται εδώ κι εκεί, στις 

κοντινές περιοχές. Περάσανε δυο-τρεις μέρες χωρίς να γίνει 

κάτι ιδιαίτερο. Τα γεροντάκια καθόντουσαν απάνω στους 

πεσμένους κορμούς των ευκαλύπτων, και μίλαγαν με τις ώρες.    

Ο αρχηγός του καταυλισμού, ο γερο-Αλντίν, είχε το    συντονι-

σμό για όλες τις δουλειές και τις ανάγκες των κατοίκων του. 

Είχε φτιάξει ομάδες κυνηγιού, ασφάλειας, περιποίησης 

ηλικιωμένων κ.λπ. Όλες οι ομάδες είχαν υποχρέωση να φέρ-

νουν εις πέρας όσο γινόταν καλύτερα όλες τις αποστολές τους . 

    Κάποιο σούρουπο ήρθε στη μικρή παράγκα που μας είχαν 

παραχωρήσει, η Τζίκα και με βρήκε να μιλάω με ένα μικρό 

γατάκι. Ήταν μία  μικρή γκρίζα γατούλα, που όταν μ` έβλεπε 

να κάθομαι έξω στην παράγκα, ερχόταν και τριβότανε στα 

πόδια μου κι ύστερα πήδαγε και καθότανε στα γόνατά μου. 

Είχε πολύ απαλό τρίχωμα και όταν τη χάιδευα, νιαούριζε να- 

ζιάρικα. 

Η μικρή γατούλα κι εγώ μπορούσαμε να μένουμε με τις 

ώρες έξω απ` την παράγκα κάθε βράδυ, ώσπου η βραδινή ψύ-  

χρα να μας στείλει μέσα. Μιλάγαμε - εγώ μίλαγα, οι γάτες δε 

μιλάνε, πότε σοβαρά πότε αστεία. Η μικρή γατούλα, γύριζε το 

κίτρινο βλέμμα της καταπάνω μου και μ` άκουγε με προσοχή. 

Χωρίς να ξέρω γιατί, τη φώναζα Ελπίδα. 
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Πιάσαμε κουβέντα με την Τζίκα, πράγμα που δύσκολα μπο-    

ρούσα ν΄ αποφύγω. Μιλάγαμε αόριστα και για πολλά θέματα. 

Κατάλαβα πως ένιωθε μοναξιά. Από τότε, άρχισε να έρχεται 

συχνά, όταν με έβλεπε έξω απ` την παράγκα, με κάποιο πρό-

σχημα πάντα. Καθόμασταν σε κάποιο πεσμένο κορμό δένδρου, 

και μιλάγαμε με τις ώρες. Όταν τύχαινε να έρχεται την ώρα 

του δειλινού, το αδύναμο φως έπεφτε στο πρόσωπό της και 

στα κατάμαυρα μαλλιά της και την ομόρφαινε πολύ... Η 

γυναικεία μορφή είχε τότε για μένα μόνο αισθητική επίδραση : 

    « Τζίκα, έχεις ωραία μαλλιά, κι όμορφα γλυκά μάτια!» της 

είπα κάποια στιγμή : 

     « Κι εσύ έχεις πιο όμορφα απ` τα δικά μου.» ψιθύρισε . 

     Όταν πήγε να φύγει της έδωσα το χέρι μου. Το έσφιξε 

δυνατά και χάιδεψε αργά τα δάχτυλά μου. Με κοίταξε, και της 

ανταπόδωσα το βλέμμα και την ίδια στιγμή ένιωσα μέσα μου 

μεγάλη ταραχή. Όχι επειδή είχα μεγάλη πείρα από τέτοια  

βλέμματα, αλλά επειδή ακριβώς δεν είχα. Πολλά θα ήτανε 

διαφορετικά αν δεν μου έλειπε η πείρα, και  η Τζίκα  δεν ήταν  

αδελφή του φίλου μου του Τζέραλντ... Αυτό γινότανε αρκετές 

φορές. Μετά κάποιο βράδυ, το χέρι της Τζίκα τυλιγότανε στο 

λαιμό μου κι  ένοιωθα το κορμί της ζεστό, να τρέμει σαν τρο-

μαγμένο πουλί. Μου κοβότανε η ανάσα και πνιγόμουνα. Σε 

τέτοιες περιστάσεις δεν ξέρεις τι να κάνεις τα χέρια σου. Με 

φίλαγε και τη φίλαγα. Μέσα μου χλιμίντριζε το άλογο, αλλά η 

λογική δεν του άφηνε ελεύθερα τα  χαλινάρια. Τότε ανακάλυ- 

ψα προτερήματα που πήρανε καινούργια διάσταση μεγα- 

λώνοντας... 

 

 

 

 

 

 

  



Tο Αλώβητο χτες στο aφιλόξενο σήμερα 

63 

 

Ανέβασμα στον Ιερό βράχο (Αyers Rock)  
 

Με το Στέφανο είχαμε ρθει να καθίσουμε  τρεις τέσσερις μέ- 

ρες, το πολύ μία εβδομάδα,  στον καταυλισμό. Είχε περάσει  

σχεδόν ένας μήνας, και ούτε που σκεφτόμαστε να φύγουμε...  
 

Μετά από κανά δυο μέρες κανονίσαμε να επισκεφτούμε τον 

ιερό βράχο ( Ayers Rock) Ουλουρού… 

Το άλλο πρωί, προτού καλά - καλά ξημερώσει, ανεβήκαμε 

στο Χόλντεν, εγώ, ο Στέφανος, ο Τζέραλντ και ο Τζεντίν, εξά-

δελφος του Τζέραλντ, παίρνοντας το δρόμο προς το Ουλουρού. 

Μετά από τρεις - τέσσερις ώρες φτάσαμε στον προορισμό μας. 

Ήπιαμε καφέ σ` ένα μικρό υπαίθριο καφέ, και επισκεφτήκαμε 

το Kata Tjuta (Όλγας), και το απογευματάκι αποφασίσαμε να 

ανεβούμε στον ιερό βράχο. Ο Τζεντίν και ο Στέφανος δεν απο-

φάσισαν να ανέβουν. Ο Στέφανος γιατί ένιωθε λίγο αδιάθετος 

και ίσως δε θα τα κατάφερνε και ο Τζεντίν γιατί σεβόταν, ή 

φοβόταν τα «πνεύματα», μήπως του φέρουν συμφορές στη ζωή 

του: 

     «  Πάμε Τζέραλντ.» είπα στο φίλο μου . 

Μετά από σαράντα πέντε λεπτά δύσκολης ανάβασης φτά- 

σαμε με τον Τζέραλντ, στην κορυφή του ιερού βράχου .  

Ήταν η ώρα που ο βασιλιάς της ημέρας, κουρασμένος από  την 

κοπιαστική του πορεία, είχε αρχίσει να μαζεύει τον αστρα- 

φτερό του μαντύα, γυρνώντας στα μακρινά του παλάτια για να 

ξαποστάσει και να κοιμηθεί.  

  Ήταν η ώρα που σε λίγο οι νυχτερίδες θα ξετύλιγαν τις φτε- 

ρούγες τους, νιώθοντας τον ερχομό του σκοταδιού. Ήμουν 

όρθιος, δίπλα στην τετράγωνη χάλκινη πλάκα των πληροφο-  

ριών. Ο φίλος μου ο Τζέραλντ έβγαζε χωρίς σταματημό φω- 

τογραφίες. Μπροστά μου απλωνόταν η μεγάλη έκταση με μια 

ακατανίκητη ομορφιά. 

    Στο βάθος υπερήφανοι, ακοίμητοι, σκόρπιοι οι βράχοι Kata 

Tjuta, κι από πάνου μας, πλατύς και γαλάζιος ο ουρανός του 

Αlice Springs, με μόνα στολίδια του τ` ασπρόθωρα συννεφά-

κια που τραβούσαν κατά τη δύση, λες και έτρεχαν να 
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ξεπροβοδίσουν το Φοίβο που έφευγε. Κι αυτός ο Φοίβος όλο κι 

έγερνε, όλο κι έγερνε, σαν να τον τραβούσαν άλλα μέρη να τον 

κλείσουν στην αγκαλιά τους.  

 

 

                       
                                  

Ayers  Rock – Ιερός βράχος                            Στην κορυφή  

                   

Όμως, την ώρα αυτή τη μαγική, όλα πήραν εκείνα τα γλυκά 

του σούρουπου χρώματα. Όλα τριγύρω και ο ιερός βράχος, 

άρχισε ν΄ αλλάζει χρωματισμό. Να γίνεται κιτρινωπός, πιο 

ρόδινος, πιο κόκκινος... 

    Ακόμα ήμουν όρθιος, και θαύμαζα με πόση απλοχεριά 

μοίραζε ο ήλιος τα χρώματα γύρω του. Λες και να μάτωσε ο 

ήλιος κι έτρεχε ρόδινο αίμα απ` τις φλέβες του. Έβαψε τα σύν-   

νεφα κι αυτά ρόδιζαν και κοκκίνιζαν μεριές - μεριές . 

   Ο ουρανός κι αυτός έβαψε το γαλάζιο κουστούμι του πο- 

ρτοκαλί, κι αλλού βυσσινί, αλλού ροζ, αλλού μωβ και κόκ-

κινο. Στην αρχή φαντάστηκα πως το ένα χρώμα προσκαλούσε 

το άλλο σε χορό με ορχήστρα το απαλό δροσερό  αεράκι, μα 

τελικά κατάλαβα  «μάλωναν»  για το πιο θα υπερισχύσει.     

Κοιτάζοντας τριγύρω, σκεφτόμουν και φανταζόμουν την     

πρώτη μακρινή εποχή της δημιουργίας. Μπροστά μου 
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φανερώθηκαν χιλιόχρονοι σοφοί Αβορίγινες παίζοντας ντιτζι-

ριντού (Didjeridoo)  και χορεύοντας το χορό του φιδιού, το 

χορό του καγκαρού, το χορό της ζωής και του θανάτου. 

    Ο ήλιος, μεγαλόπρεπος, τυλιγμένος από μαγευτικά χρώματα 

ερωτικά ανακατεμένα… 

Τώρα, ένα μονάχα κομμάτι του μεγαλόπρεπου Φοίβου, είχε 

μείνει στην επιφάνεια. Ξαφνικά μερικές ακτίνες ξεπετάχτηκαν 

και βούτηξαν στον μακρινό ωκεανό. Πήγαν να ξυπνήσουν τις 

κόρες του βυθού και τις γοργόνες… 

Δυο-τρεις νυχτερίδες πέταξαν δίπλα μου και χάθηκαν στην 

απεραντοσύνη. 

Εγώ, κείνη τη στιγμή, «μπήκα στο χορό» με τους χιλιόχρο-

νους φίλους μου, κι ευχόμουν αυτές οι στιγμές να μην τελει-

ώσουν ποτέ… 

«Πάμε να κατέβουμε», άκουσα να μου λέει ο Τζέραλντ… 

θα πιάσει το σκοτάδι.» 

« Ναι πάμε…» του είπα.  

Πήραμε το δύσκολο δρόμο της κατάβασης. Στ` αυτιά μου 

άκουγα φωνές: Pitjanyi, nyuntu malanga.(Είσαι ο μικρός μας 

αδελφός!) Όλα τριγύρω ήταν ήσυχα. Μια γαλήνια σιωπή βασί- 

λευε παντού!.. 

     Όλα τα θωρούσες πως στέκονταν άφωνα. Λυπημένα. Σιωπή  

στον ιερό βράχο, σιωπή στην κοιλάδα, σιωπή κι ανάμεσά μας. 

Οι τελευταίες αχτίνες, αδύναμες πια, χάιδευαν απαλά την 

πλάση που εκστατική τις προσκυνούσε. 

Η μυσταγωγία τούτη είχε τελειώσει… 

    Αυτό το ανέβασμα στον ιερό βράχο, το ηλιοβασίλεμα, η 

«συνάντηση» με τους χιλιόχρονους Αβορίγινες φίλους μου, θα 

μείνει σαν πύρινο όνειρο, χωρίς να ξεχαστεί ποτέ απ` τη 

θύμησή μου... 

 

    Με την επιστροφή μας στον καταυλισμό, εκτός από το 

καθιερωμένο κυνήγι, πήγαμε και είδαμε αρκετές βραχογρα- 

φίες. Επισκεφτήκαμε το Kings Canyon, το MacDonnell 

Ranges, και άλλα διάφορα τοπία...Τις περισσότερες ώρες μου 
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όμως, τις περνούσα  στον καταυλισμό γράφοντας διάφορα διη- 

γήματα  που τα έστελνα στο περιοδικό «Ελληνίς» που έκδιδε 

το συγκρότημα του Θόδωρου Σκάλκου, μαζί και τις εφημέ-

ρίδες «Νέα Πατρίδα» και «Πανελλήνιο Κήρυκα», στο Σίδνεϊ.    

Θα `χανε περάσει περίπου δυο μήνες, απ` τη μέρα που είχαμε 

έρθει στον καταυλισμό, και δεν μας έκανε «καρδιά» να φύγου-

με. Ο Στέφανος, κάπου - κάπου, σκεφτότανε να φύγουμε, αλλά 

λέγε - λέγε εγώ, όλο κι έπαιρνε αναβολή η αναχώρησή μας : 

« Άντε να φύγουμε», φώναζε πότε - πότε, αλλά κι αυτός 

μέσα του, δεν έλεγε να το κουνήσει από την ξεγνοιασιά… 

Πολλές φορές πηγαίναμε στο γειτονικό Άλις Σπρινγκς 

(Alice Springς), και αγοράζαμε τσουβάλια ρύζι, πατάτες, και 

ψωμί. Σιγά - σιγά όμως, τα χρήματα που είχαμε κι εγώ και ο 

Στέφανος λιγοστεύανε. Σε κάποια επίσκεψή μας στην πολι-

τεία περάσαμε από μια μάντρα οικοδομών που έφτιαχνε τσι- 

μεντόλιθους, κι άλλα διάφορα, οικοδομικά υλικά. Για πλάκα, 

ρωτήσαμε για δουλειά και ο υπεύθυνος μας είπε πως μπορούμε 

ν΄ αρχίσουμε δουλειά την ίδια μέρα… 

   Σε αυτό το εργοτάξιο, δουλέψαμε αρκετές εβδομάδες μαζί με 

το Στέφανο και τον Τζέραλντ. Θυμάμαι που «υποχρέωσα»   

τον υπεύθυνο, μαζί με μένα και το Στέφανο, να πάρει και τον 

Τζέραλντ, αλλιώς δε θα πιάναμε δουλειά. 

    Κάποιο Σάββατο είχα πληρωθεί 115 δολάρια με τις υπε- 

ρωρίες. Πήγα σ΄ ένα σουπερμάρκετ και αγόρασα - δεν ξέρω κι 

εγώ πόσες σοκολάτες. Τις βάλαμε σε μια πλαστική σακούλα, -

μαζί με πάγο γιατί έκανε πολύ ζέστη να μη λιώσουν έως ότου 

φτάσουμε στον καταυλισμό. 

    Όταν ο Τζέραλντ φώναξε να μαζευτούν όλα τα πιτσιρίκια 

του καταυλισμού στη μικρή αλάνα και τους μοιράσαμε τις 

σοκολάτες, γίνηκε το έλα να δεις απ΄ τη χαρά τους. 

Θυμήθηκα όταν πρώτη μου φορά - στα οχτώ μου χρόνια, πήγα 

απ΄ το χωριό μου στο θείο μου στον Πειραιά. Θα είχαν περάσει 

πέντε-έξι μήνες παραμονής μου, όταν κάποιο μεσημέρι ο θείος 

μου πήγε για ξεκούραση στο σπίτι για λίγο, κι άφησε εμένα 

στο μαγαζί. Απέναντι απ΄ το μαγαζί ήταν ένα παγοτατζήδικο 
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ΕΒΓΑ, πήρα ένα τάλιρο, (το έκλεψα δηλαδή) και αγόρασα 

πέντε - έξι παγωτά και τα έφαγα μονομιάς. Πρώτη μου φορά 

έτρωγα παγωτό. Έτσι, πολλά απ΄ τα Αβοριγινάκια του καταυ-

λισμού, δοκιμάζανε πρώτη φορά τη γλύκα της σοκολάτας… 

 

                  
 

                             Πιτσιρίκια του καταυλισμού  

 

Ήτανε μια ζεστή και ηλιόλουστη μέρα, κι όλοι οι γέροντες και 

γριές καθόντουσαν  έξω από τις παράγκες τους και περνάγανε  

την ώρα τους. Οι στριγκλιάρικες φωνές τους, που αντηχού-  

σανε αρκετά μακριά, μου θυμίζανε τους γλάρους στο Πέραμα 

του Πειραιά…  

    Γύρω στο απόγευμα, καθόμασταν με το Στέφανο κάτω απ΄ 

τον ίσκιο του μεγάλου ευκάλυπτου, όταν από ένα παράπηγμα 

ακούστηκαν φωνές από πολλές γυναίκες μαζί, λες και ήσαντε 

συνεννοημένες γι΄ αυτό. Κάποια γυναίκα του καταυλισμού είχε 

έρθει η ώρα της να φέρει άλλη μια ζωή στον κόσμο της «από-

μερης μοναξιάς.» Γιόμισε όλος ο περίγυρος του παραπήγματος 

με  πολύ  κόσμο, και  με  περισσότερες  τις γυναίκες, για το 

καλωσόρισμα του νιόφερτου του μωρού. 
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                                  Με μικρούς φίλους/ες   

 

Τα μικρά παιδιά, βρώμικα και αποσταμένα από το ολοήμερο 

παιχνίδι, καθόντουσαν όλα μαζί κατάχαμα, με μόνη τους πια 

έγνοια λίγη ξεκούραση. Πήρα μολύβι και χαρτί κι άρχισα να  

γράφω ένα μικρό ποίημα για τους μικρούς μου φίλους. 

Πάνω, ψηλά, σταχτιά σύννεφα, σιγά - σιγά, σκέπαζαν την 

περιοχή. Σε λίγο το φως της μέρας, όσο και να πάλευε νικιό-

τανε. Το  κατάπινε το σκοτάδι. Τα σκυλιά  του   καταυλισμού -   

πάνω από δέκα, ήσαντε ξαπλωμένα φαρδιά πλατιά κατάχαμα, 

και ούτε που νοιαζόντουσαν για το τι γινόταν γύρω τους.  

Μονάχα κανά δυο - τρία, τσίτωσαν τ΄ αυτιά τους, σήκωσαν τις 

ουρές τους, και με μάτια γιομάτα τρόμο αρχίσανε να γαβγί- 

ζουν χωρίς σταματημό. Κάποια στιγμή τα σταχτιά σύννεφα, 

κέρδιζαν ουρανό, κι  ερχόντουσαν ίσια, καταπάνω στον κατα- 

υλισμό. Καταπάνω σε ανθρώπους και ζωντανά. 

    Τ΄ αγριοπούλια τ΄ ουρανού τρέχανε να φύγουν και να κρυ- 

φτούν στους γύρω ευκάλυπτους. Μερικοί γέροι και γριές, ανή-  

μποροι να κουνηθούν, κάθονταν στο κοκκινόχωμα αποσβο- 

λωμένοι. 
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Ένας γέροντας, μ΄ ένα ναυτικό καπέλο στουπί στο μεθύσι, κάτι 

έλεγε τρικλίζοντας. Ο αέρας κάπως είχε κοπάσει, ενώ ο ου-

ρανός γιόμισε από φωτιές απ΄ τ΄ αστραπόβροντα. Οι πρώτες 

σταλαγματιές είχαν κιόλας αρχίσει να πέφτουν, όταν ο Μπερτ, 

υπεύθυνος για τους ανήμπορους του καταυλισμού, μας φώ- 

ναξε να βοηθήσουμε στη μεταφορά ενός ηλικιωμένου ζευγα- 

ριού : 

« Το κακό έρχεται από ψηλά...όσο και να προσπαθήσουμε 

να το σταματήσουμε δεν θα τα καταφέρουμε. Τα φτερωτά  

άλογα του κακού πνεύματος, που ξεκίνησαν απ΄ τα ουράνια, 

και μαχαιρώνουν τα σύννεφα, θα σταματήσουν το θυμό τους 

όταν θα χορτάσουν εκδίκηση...» είπε ο Μπερτ. 

    Τα δυο ηλικιωμένα γεροντάκια, σφιγγόντουσαν επάνω μας 

με τα κοκαλιάρικα χέρια τους γεμάτοι μυρωδιά, από  ιδρώτα 

και κόκκινη χωματόσκονη. Έτσι όπως τους κουβαλούσαμε 

στην  παράγκα   τους, συλλογίστηκα  την κατάντια  αυτών  των  

ανθρώπων... Εδώ και δεκάδες χιλιάδες χρόνια, ζουν στην 

απομόνωση απ΄ τους άλλους  ανθρώπους, όπως ένας άρρωστος 

που πέρασε μακροχρόνια αρρώστια και έχασε σιγά - σιγά 

όσους φίλους του είχαν απομείνει. Με την ψυχή και το σώμα 

τους δοκιμασμένα από τις ταλαιπωρίες, τα βάσανα, τις αρρώ-

στιες, τον κατατρεγμό των λευκών, και τόσα άλλα πολλά, να 

έχουν σχεδόν όλοι αποδεχτεί μοιρολατρικά, ότι δεν πρόκειται 

όσο ζουν, να συναντήσουν τίποτ΄ άλλο στη ζωή τους, παρά την 

τυράγνια και την αποξένωση. Αυτοί οι άνθρωποι, δεν έχουν 

έστω και μια μικρή, μια σταλιά αυτοπεποίθηση στον εαυτόν 

τους. Και πώς να έχουν; Πως να πιστέψουν πως κι αυτοί 

μπορούν να κάνουν πράγματα όπως οι «πολιτισμένοι» λευκοί! 

Ποιος θα τους καθοδηγήσει να μπούνε σ΄ ένα προκαθορισμένο 

δρόμο, έστω σε μονοπάτι, με λίγη σιγουριά που θα τους κάνει 

λίγο πιο καλύτερη τη ζωή τους;..Πολλοί υποστηρίζουν - 

εσφαλμένα -πως οι Αβορίγινες είναι άνθρωποι κατώτεροι από 

εμάς τους «πολιτισμένους...» 

Για ποιο πολιτισμό μιλάνε οι «κύριοι;» Έχουν διαβάσει την 
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ιστορία αυτού του ταλαίπωρου λαού; Τον πολιτισμό μας, τους 

τον δώσαμε απ΄ την πρώτη μέρα της απόβασής μας στον τόπο 

τους, εμείς οι λευκοί. Στους δυο - τρεις μήνες που βρίσκομαι 

εδώ, μονάχα δυο - τρεις αγύρτες ιεραπόστολοι πέρασαν απ΄ 

τον καταυλισμό, κι αυτοί το μόνο που έκαναν ήταν να που- 

λάνε δωρεάν οικόπεδα στον ουρανό μετά θάνατο… 
 

Όλοι οι φίλοι μας είχαν χωθεί στις παράγκες. Την ησυχία 

του καταυλισμού την τάραζε εδώ κι εκεί το κράξιμο κάποιας 

κουκουβάγιας  που ΄χε  χωθεί σε κάποιο μισοπεσμένο υπόστε- 

γο κι έστελνε το απαίσιο κου, κου κουά... 

Ήτανε από τις λίγες φορές του χρόνου που έβρεχε. 

« Πάμε να χωθούμε μέσα...θα μας καταπιεί τούτος ο χαλα- 

σμός που ΄ρχεται...τση Πανατζιά του...» άκουσα το Στέφανο να 

λέει. 

    « Πήγαινε...θα μείνω να με κτυπήσει η βροχή...το έχω ανά- 

γκη. Θέλω να σμίξω με τη βροχή...θα έρθω σε λίγο...» του είπα 

και πέταξα καταγής το μουσκεμένο ήδη μπλουζάκι μου.    

    « Κουζουλάθηκες ολότελα ωρέ! Ξέρεις πόσες ωρέ, τρίχες  

έχουν η τσεφαλή σου και τα τζένια σου;...ούτε που το κατέεις 

καημένε μου!...έτσι τσι εγώ ωρέ δεν κατέω τσι παλαβομάρες 

σου!»     

    Ο  Στέφανος μουρμουρίζοντας, χώθηκε στη λαμαρινοκαλύ- 

βα, κι εγώ λεύτερος από την «γκρίνια» του φίλου μου, χαιρό-

μουν το αγκάλιασμα της θείας βροχής...Ένιωθα ένα κύμα 

γαλήνης μέσα μου, γιατί τα θέλγητρα αυτού του τόπου, οι 

άνθρωποί του, μπορούσαν να μιλήσουν ελεύθερα μέσα στην 

ψυχή μου.  

    Ένιωθα μια γλυκύτητα διαποτισμένη από την ειλικρίνεια, κι 

αγάπη αυτού του κόσμου, και μέσα μου τα εικοσιένα χρόνια 

μου, γινήκανε χιλιόχρονα που με γιομήσανε πείρα και ωρι-

μότητα, και που θα τα ΄χω πιστούς φίλους, στις δυσκολίες και 

στα χρόνια που θα ακολουθήσουν... 
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Γυναίκες του καταυλισμού 
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 Οδοιπορικό ψυχής                              

Εκείνη τη μέρα , ο αρχηγός του  καταυλισμού  ο  γερο-Αλντίν, 

μας εσύναξε όλους και ανακοίνωσε πως ο ίδιος, και με άλλους 

πέντε-έξι ακόμα, θα περιόδευε την καθιερωμένη κάθε δυο χρό-

νια περιοδεία του, στους καταυλισμούς της φυλής τους, καθώς 

και σε άλλες φιλικές φυλές. 

Ο ίδιος διάλεξε πέντε νέους άντρες για την περιοδεία : 

« Ρε συ Στέφανε, να του πούμε να πάμε κι εμείς μαζί τους; 

Θα είναι μια όμορφη εμπειρία για μας…» 

« Κουζουλάθηκες ωρέ για τα καλά...αν θέλεις να πας, εγώ 

δεν πααίνω πουθενά… τσι στο διάολο θα κάνουμε εκεί που θα 

πααίνουμε ρε κουζουλέ;» 

« Εγώ θα πάω αν με πάρει ο αρχηγός.» του είπα. 

« Δεν τον άκουσες ωρέ... που το τόνισε πως αυτή η περιο- 

δεία θα διαρκέσει δέκα με δώδεκα μέρες...θα λιώσεις μέσα στις 

ζέστες της ερημιάς καημένε μου!..» 

                         

 
Με το γερο-Αλντίν 
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Όταν το είπα στο γερο-Αλντίν, χαμογέλασε και έδωσε συγκα- 

ταβατική απάντηση. 

     « Θα ρθω κι εγώ μαζί…. να γίνουμε ωρέ δυο κουζουλοί... τι 

θα κάνω μονάχος μου παέ!..» είπε ο Στέφανος με κάποια πίκρα 

στα λόγια του.                                                             

 

    Δυο μέρες αργότερα πήραμε ό,τι χρειαζούμενα μπορούσαμε 

και προτού να λαλήσουν τα δυο-τρία κοκόρια του καταυλι- 

σμού ξεκινήσαμε. 

    Το μονοπάτι που πήραμε ήτανε γεμάτο μικρούς ξερούς θά- 

μνους που `χαν ξεραθεί από την αναβροχιά. Προσέχαμε να μην 

μπερδευτούν στα πόδια μας κάτι αγκαθωτοί χαμερπείς θάμνοι 

που  έμοιαζαν σαν τα βάτα που ξέρουμε. 

Ύστερα από μερικές ώρες γερό περπάτημα, κάποια στιγμή 

πίσω από ένα ύψωμα, είδαμε καπνό να ανεβαίνει προς τον 

ουρανό. Φτάνοντας στην κορφή του υψώματος πέρα, μακριά 

σ` ένα πλάτωμα, δεξιά μας, φάνηκαν ανάμεσα σε ψωριασμέ-

νους ευκάλυπτους μια χούφτα τσίγκινες παράγκες.  

Κατηφορίσαμε στο μονοπατάκι που έπαιρνε στροφές σαν νε-

ροφίδα, και περπατούσαμε σχεδόν ο ένας πίσω απ΄ τον άλλον :  

    « Αυτό το μέρος το λέμε: «Ουράνια Γαλήνη» είπε ο Τζεντίν. 

έχει όμορφες γυναίκες, ψηλές με μάτια κατάμαυρα!» Δεν πρό-

λαβε να πει κάτι άλλο, γιατί ο γερο-Αλντίν τον κοίταξε 

αγριωπός. 

Εκτός από τις ενοχλητικές μύγες μας έκαναν την τιμή και 

μας επισκέπτονταν κάτι κουνούπια σαν γκρίζοι δράκοι. 

« Αν δε με γελά η θύμησή μου, θα περπατήσουμε γύρω τα  

δεκαπέντε με είκοσι χιλιόμετρα, έως ότου φτάσουμε στον πρώ-

το καταυλισμό. Μια, όμως και δεν είμαστε πουλιά να πετάμε 

και να τραβάμε ολόισια, θα `ναι πιο πολλά, είπε ο γερο-Αλντίν. 

Καθίσαμε σε κάτι μικρά δεντράκια που μοιάζανε χτικια- 

ρικα από την ξεραΐλα για λίγη ξεκούραση. 

   « Έχουμε τρόφιμα και νερό μέχρι να φτάσουμε;»   ρώτησε  ο   

Τζεντίν. 

« Τι λέει ο Απόστολος Παύλος; είπε ο Στέφανος: 
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     « Μη μεριμνείτε δια την αύριο!» 

     « Κάπου - κάπου λέει και  κάτι σωστό  ο Παύλος!» ψιθύ- 

ρισα… 

     Ο γερο-Αλντίν μας είπε πως ο δρόμος μας θα περνούσε από 

έναν μικρό καταυλισμό, ύστερα θα περπατούσαμε προς τα 

βόρεια, ανάμεσα από τους μικρολόφους Τζέκα-Τζέκα, και 

μετά θα περπατούσαμε λίγα χιλιόμετρα σε μια δύσκολη περιο-

χή, και αν μας έβρισκε το βράδυ, θα περνάγαμε τη νύχτα μας 

κάπου εκεί. 

    Η περιοχή ήτανε τόσο ξερή που όλοι οι μικροθάμνοι ήταν 

πασπαλισμένοι με την κόκκινη σκόνη, και φάνταζαν λες και 

ήταν βαμμένοι με αίμα. 

Ξαφνικά, μπροστά μας, βρέθηκε ένας πολύ αναστατω- 

μένος άντρας κι άρχισε να κουνάει σαν τρελός τα χέρια του κι 

έλεγε ένα σωρό λόγια. Μετά, χωρίς να περιμένει απάντηση 

χάθηκε σα σύννεφο.  

Δεν μας έδωσε καιρό να κουβεντιάσουμε το γεγονός ή ό,τι 

άλλο είχε  πει ο απρόσκλητος άντρας. Κόψαμε προς τα αρι- 

στερά και με γρήγορο περπάτημα τραβήξαμε προς ένα ύψω-  

μα με γκρίζους βράχους. Ο ιδρώτας, είχε περονιάσει όλο μας 

το κορμί και με την πασπαλισμένη κόκκινη σκόνη που ΄χε 

κολλήσει πάνω μας, αν μας έβλεπε κάποιος άσχετος με αυτές 

τις περιοχές και καταστάσεις, θα νόμιζε πως είχαμε πασπαλ- 

λιστεί με αίματα. 

Φτάνοντας στην κορυφή, αγναντέψαμε μπροστά, και σε 

απόσταση χιλίων μέτρων, φάνηκε ο καταυλισμός. Αυξήσαμε 

το  περπάτημα και σε λίγα λεπτά φτάσαμε. 
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Συμπαραστάτες στο δίκιο  

 

Εκεί, στις μισογερμένες καλύβες, άντρες και γυναίκες μαζε-

μένοι με τον τρόμο ζωγραφισμένο στα πρόσωπά τους, μιλά- 

γανε σχεδόν όλοι μαζί. Σιγά-σιγά, ξετρυπώνανε μέσα από τους 

μικρούς και μεγάλους ευκάλυπτους άντρες, γυναίκες και παι- 

διά. Ερχόντουσαν και καθόντουσαν δίπλα μας. Μας κοιτά- 

ζανε αλλά ήταν τόσο τρομαγμένοι που δεν ενδιαφέρονταν για 

μας τους δύο λευκούς - εμένα και το Στέφανο, και τους πέντε-

έξι ομοεθνείς τους… 

Μέσα σε λίγο διάστημα είχανε μαζευτεί πάνω κάτω, καμιά 

εκατοστί άτομα. Ό Τζέραλντ μου εξήγησε πως ο καταυλισμός 

δεν είχε τόσους νοματαίους. Οι ντόπιοι του καταυλισμού δεν 

ξεπερνούσαν τους 30-40 ανθρώπους. Όλοι οι άλλοι ήρθαν για 

συμπαράσταση από διάφορους άλλους καταυλισμούς, και μου 

εξήγησε το γιατί. 

    Τα πολύ μικρά παιδιά κλαίγανε και οι μανάδες τους προ- 

σπαθούσανε να τα καλμάρουνε. Οι γέροι, σχεδόν ημίγυμνοι με 

τα άσπρα ανακατωμένα γένια τους, μας κοίταζαν σαν απο- 

σβολωμένοι. Μερικοί άντρες βαμμένοι με διάφορους χρω- 

ματισμούς σε όλο τους το σώμα, κάθονταν όλοι μαζί κι έδι- 

ναν μια ξεχωριστή νότα και ομορφιά στη σύναξη.  

     Κάποιος απ` αυτούς πήρε το λόγο κι άρχισε να μιλάει 

κουνώντας συνέχεια τα χέρια του. Μίλαγε στη διάλεκτο της 

φυλής του, κι όπως μου εξήγησε ο Τζέραλντ, έλεγε πως ο νό- 

μος των λευκών τους είχε δώσει προθεσμία έξι εδβομάδων να 

τακτοποιήσουν τα «υπάρχοντά τους», γιατί θα τους πηγαίνανε 

σε μια άλλη περιοχή πενήντα - εξήντα χιλιόμετρα δυτικά του 

καταυλισμού τους. Η προθεσμία τελείωνε σε δυο μέρες... 

Η περιοχή που έζησαν εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια οι 

πρόγονοί τους και οι παππούδες τους και οι γονείς τους, και οι 

ίδιοι, την ενοικίασε μια μεγάλη εταιρεία για εξόρυξη με- 

ταλλευμάτων. Θυμήθηκα μία παροιμία που έλεγε η γιαγιά μου:   

    « Όταν πιάσει κρύο, μαζεύονται οι ψείρες αντάμα.» Το ίδιο 

γινόταν και τώρα με τους Αβορίγινες.  
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Κι εγώ, και ο Στέφανος γίναμε ένα με τους φίλους μας Αβο- 

ρίγινες. Η δυσκολία της συνεννόησης δεν μπορούσε να μας 

χωρίσει. Το δίκιο των κατοίκων του καταυλισμού είχε τον 

πρώτο λόγο. Η αδελφοσύνη έγινε πραγματική τη στιγμή που 

όλοι μαζί σχηματίσαμε έναν κύκλο πιασμένοι απ` τα χέρια, και 

τραγουδούσαμε χιλιόχρονα τραγούδια της φυλής που μας 

φιλοξενούσε… 

    Όταν σουρούπωσε καθίσαμε όλοι κάτω από έναν ψηλό 

ευκάλυπτο και οι γυναίκες μας προσφέρανε ένα σκούρο ζουμί 

από βρασμένη καγκουρό, κι ένα άλλο νερωμένο ζουμί σα 

γάλα. Μετά απ` αυτό όλοι εμείς οι επισκέπτες βολευτήκαμε 

δίπλα στις τσίγκινες παράγκες. Ανάψανε φωτιές και το βράδυ 

στο μισόφωτο ήτανε γλυκό και δροσερό. Έτσι όπως ήμασταν 

όλοι μαζί η ομάδα μας, μια ευχάριστη γαλήνη μας σκέπαζε 

όλους. 

    Όταν πήγα για ύπνο προσπαθούσα να καλοπιάσω το Μο- 

ρφέα, αλλά αυτός ο «άτιμος» δεν άκουγε τα παρακάλια μου. 

Συλλογιζόμουν διάφορα και κείνες τις ώρες μιλούσα την παγ-

κόσμια γλώσσα των ανθρώπων. Τη γλώσσα των αδύνατων και 

των κατατρεγμένων. 

    Ένιωθα τα δίκια των φίλων μου Αβορίγινων και αυτά τα 

δίκια τους γινόντουσαν και δικά μου δίκια. 

     Και ο Στέφανος δεν είχε ύπνο γιατί τον άκουγα που στρι-

φογύριζε στο χώμα. 

    « Έχεις όρεξη για κουβέντα, Στέφανε;» 

    « Τι θεωρίες θα αναπτύξεις πάλι;...» μου είπε. Άντε, μια και 

δεν έχω  ύπνο, μήπως το καταφέρω με τις αμπελοσοφίες σου 

να κοιμηθώ...» 

    « Στέφανε, τίποτα δεν είναι απλό, και τίποτα απόλυτο στη 

ζωή μας. Ακόμα και αυτές οι ιδέες και τα όνειρα, έχουν, και 

κρύβουν κάποια σύγχυση. Όλοι μας χρωματίζουμε και βά- 

ζουμε ταμπέλες στους άλλους με ευκολία, και τους κατα- 

τάσσουμε σε θέσεις που ίσως ουσιαστικά δεν ανήκουν. Τους 

ντύνουμε με ρούχα εξωτερικά και εσωτερικά, σύμφωνα με τις 

δικιές μας επιθυμίες και αξιολογήσεις. Μιλάω για όλους 
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αυτούς που καταπατούν την ελευθερία του ανθρώπου. Μιλάω 

γι΄ αυτούς που έβγαλαν τις ηλίθιες διαταγές για το διώξιμο των 

φίλων μας απ΄ τον τόπο τους, γιατί πιστεύω στην ελευθερία 

του  ατόμου... 

    Λίγα χρόνια  ζει  ο άνθρωπος, κι αυτά τα χρόνια πρέπει να 

τα ζει όπως θέλουν οι άλλοι σύμφωνα με τους νόμους τους; 

Τους νόμους που έφτιαξαν για τα συμφέροντα τα δικά τους; 

Αυτοί οι Άνθρωποι ζουν χιλιάδες χρόνια σε αυτό το 

περιβάλλον και δεν μπορεί ο καθένας να τους το στερήσει. Δεν 

υπάρχει άλλο πιο χειρότερο από το να εμποδίσεις έναν  

άνθρωπο που δεν έχει κάνει κανένα κακό σε κανέναν, να ζήσει 

όπου αυτός θέλει. Φαντάσου ένα πουλί, ένα οποιοδήποτε 

πετούμενο τ΄ ουρανού, να το εμποδίσουμε να πετάξει! Αυτή 

είναι η δικαιοσύνη; Ίσως πολλοί Δικαστές ή νομοθέτες, να 

έχουν κρίση σεβαστή και δίκαιη μέσα τους, και θέλουν να 

αποδώσουν δίκαιο, αλλά αυτό το δίκαιο για το νομοθέτη είναι 

σα μια τρανή κοτρώνα που θα κυλήσει και θα του πλακώσει τα 

πόδια. Κι έτσι, αντί να εφαρμόσει το νόμο με λεβεντιά, τον 

εφαρμόζει με μια ευθυνοφοβία και ίσως με προκατάληψη... Η 

εποχή μας Στέφανε, είναι πολύ βιαστική, και ζούμε έρμαια 

ενός τεράστιου μηχανοποίητου πολιτισμού. Δρασκελίσαμε και 

φτάσαμε  στο φεγγάρι, και σκοτώσαμε τους ποιητές! Όλα 

έχουν μία σύγχυση και έτσι μπερδεμένα όπως είναι, είναι 

επικίνδυνα για όλους τους αδύναμους ανθρώπους, όπως 

ακριβώς συμβαίνει με τους αδύναμους Ιθαγενείς...» 

     « Ήξερα ότι είσαι ονειροπόλος, αλλά τόσο πολύ πεισματά- 

ρης ρομαντικός, δεν το φανταζόμουν...» είπε ο Στέφανος. 

     « Εντάξει, ίσως είμαι λιγάκι ρομαντικός, μα όχι με την έν- 

νοια του ονειροπαρμένου... Όταν ζεις έστω και για λίγο ρο- 

μαντικά, με πρακτικότητα, ζεις πιο όμορφα. Στη ζωή δεν πρέ- 

πει να είσαι αδιάφορος, πρέπει να είσαι κι εσύ ένας κρίκος στο 

σύνολο, και πολύ περισσότερο, κρίκος στους αδικημένους κι 

αδύναμους. Θα μου πεις πως  η ζωή θέλει σκέψη, πρακτική, 

πρόγραμμα. Ναι, συμφωνώ, αλλά δεν μπορείς να είσαι αδιά- 

φορος για τους άλλους και να σκέφτεσαι το τομάρι σου μόνο. 
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Μην πιστεύεις πως όλοι αυτοί εκεί έξω είναι δίκαιοι. Όχι, δεν 

είναι δίκαιοι... μασκαρεμένοι είναι και φοράνε αποκριάτικες 

μουτσούνες και γελούνε σαρκαστικά στην τυραννία των αδύ- 

ναμων. Και μην μου πεις...άστους, θα λογοδοτήσουν στο θεό, 

γιατί  κι εγώ θα σου πω, πως είσαι κι εσύ, Στέφανε, πρόβατο με 

μπόλικο μαλλί και χωρίς κουκούτσι  μυαλό...Και μια και 

μιλάω για θεό, κάποτε, πολύ μικρός, τότε που μας υποχρέω- 

ναν να  παρακολουθούμε  κατηχητικό  στο σκολειό, πίστευα    

σε θεούς, σε θαύματα και μου άρεσαν κείνα τα παραμύθια των 

εβραιοχριστιανών. Μεγαλώνοντας όμως, έψαχνα για ένα χει- 

ροπιαστό δικό μου θεό, και όχι σαν αυτών των παραμυθιών. 

Κάποτε, είχα πλάσει έναν δικό μου θεό. Μη σου φανεί παρά- 

ξενο, μόνος μου τον έπλασα. Μου έδινε λύσεις σε πολλά ερω- 

τήματά μου, στις αγωνίες και ανησυχίες μου. Ήταν καλός, 

δυνατός, καλοκάγαθος, και πολύ φιλικός μαζί μου, με ζεστή 

καρδιά και παν΄ απ΄ όλα δίκαιος θεός. Ερχότανε και καθότανε 

δίπλα μου, μου ΄λεγε, του ΄λεγα πράγματα πολλά  και διάφορα. 

Πολλές φορές δε συμφωνούσαμε, αλλά πάντα κάναμε υπο- 

χωρήσεις και οι δυο, και τα βρίσκαμε. 

     Τώρα, είμαι πεπεισμένος πως δεν υπήρξε εκείνος ο θεός 

μου, κι ούτε υπάρχει κανένας θεός να στείλει μια σταλιά 

στοργή στον καταπιεσμένο και πικραμένο άνθρωπο. Ο καθέ- 

νας μας το θεό του τον έχει μέσα του. Αυτόν πρέπει να ψάξου- 

με να βρει ο καθένας μας. Το δικό του αληθινό και δίκαιο θεό. 

Εγώ, κατά ένα μέρος, συνάντησα κι άλλο θεό στην ομορφιά 

της ποίησης, που είναι ένας συμπληρωματικός θεός... 

    « Πάντα, κάνεις κριτική και είσαι γκρινιάρης. Η χώρα αυτή, 

έχει νόμους, και πρέπει να τους τηρούμε όλοι. Δεν κυβερ-

νιέται η χώρα με ιδέες...» είπε κάποια στιγμή ο Στέφανος. 

    « Τότε να απαρνηθούμε τις όποιες  ιδεολογίες και να γίνου- 

με  όλοι  μας άβουλα όντα στην απρόσωπη τεχνογραφειοκρα- 

τική εξουσία, και να είμαστε όλοι εμείς οι αδύναμοι, γρανά- 

ζια της δικής τους μηχανής...άντε παράτα με, ρε Στέφανε... με-

ρικές φορές δε σε καταλαβαίνω. Με κάνεις σα να σε γνώρισα 

μόλις τώρα...» 



Tο Αλώβητο χτες στο aφιλόξενο σήμερα 

79 

 

Στο χλωμό φως του φεγγαριού, διέκρινα το Στέφανο που χα- 

μογελούσε:     

     « Γέλα, αλλά να ξέρεις, πως πάντα μέσα στην ψυχή του 

καθένα μας, φωλιάζει μια περίεργη  δύναμη. Ζούμε απ΄ αυτήν, 

ξαναγεννιόμαστε μ΄ αυτήν, αλλά δε λησμονούμε την περα- 

σμένη ζωή μας άσχετα αν αυτή ήταν βουτηγμένη στις πίκρες, 

στον ιδρώτα και στο δάκρυ. Πάντα να ξέρεις Στέφανε, πως απ΄ 

όλα τα ζωντανά του κόσμου, το πιο αλλόκοτο ζωντανό, είναι ο 

άνθρωπος. Κανένας δεν ξέρει, πόσες δυνάμεις και πόσους 

κόσμους, πόσο ξάστερο ουρανό, και πόσο βαθύ σκοτάδι κρύ- 

βει μέσα του. Όλα αυτά τα φανερώνει όταν θα έρθει η περί- 

σταση... 

 

 

 

                               

 
 

Σε διαδήλωση με τους φίλους μου 
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Όλα αυτά, στα ανάφερα γιατί πιστεύω πως οι Αβορίγινες που 

οι εξουσιαστές θέλουν να τους διώξουν απ΄ το μέρος τους, 

μόνον και μόνον για αλλουνών συμφέροντα, δεν μπορούν να 

ξεχάσουν τα όσα έζησαν, - και δεν πρέπει να τα ξεχάσουν, σε 

αυτόν τον τόπο που έχουν ζήσει οι πρόγονοί τους και οι ίδιοι.  

Πως είναι δυνατόν Στέφανε, να επιβάλεις σε αυτούς τους 

ανθρώπους, τις δικές σου ιδέες με τη βία; Να τους κάνεις ν΄ 

ασπασθούν αυτά που τους λες, μόνο και μόνο επειδή εσύ το 

νομίζεις πως είναι δίκαιο και σωστό, επειδή εξυπηρετεί το δικό 

σου συμφέρον, ή και πολλές φορές το καπρίτσιο; Πες μου 

Στέφανε, είναι δικαιοσύνη αυτό; Είναι ιδανικό αυτό; Καλύτερα 

να καώ σα βουδιστής, παρά να είμαι σαν κι αυτό το σκυ-

λολόι...» 

    Όταν ξύπνησα, έριξα μια ματιά στο ρολόι μου, η ώρα ήταν 

έξι και είκοσι το πρωί. Αν και πολύ νωρίς, έκανε μια κου- 

φόβραση και ο αέρας φύσαγε σαν κολασμένος δράκος, και  

σήκωνε την κόκκινη σκόνη και τα ξερά  φύλλα και τα ταξίδευε 

στην απεραντοσύνη. Μια κόκκινη αντηλιά είχε απλωθεί στον 

ουρανό κι έμοιαζε λες και τον είχαν στολίσει με κόκκινες 

μακριές κορδέλες. Στη γύρω περιοχή ακουγόταν κάτι σαν 

τραγούδι που το άκουγες και σε ευχαριστούσε, αλλά δεν έβλε-

πες τον τραγουδιστή... Κάποιος πρέπει να ζει σε τούτα τα 

μέρη, για να καταλάβει και να νιώσει αυτό το ανακάτωμα από 

καυτό ήλιο, κίτρινα φύλλα, κόκκινο χώμα, αγνούς και 

ντόμπρους ανθρώπους να ακούς  χιλιόχρονες ιστορίες, να νιώ- 

θεις ένα μπούκωμα, ένα σφίξιμο στην καρδιά, κι ύστερα με 

τους ήχους  του ντιτζιριντού, να μπαίνεις στο χορό με τους φί-

φίλους σου, να κλαις και να χαίρεσαι  μαζί τους, χωρίς πολλές 

φορές να ξέρεις τι γυρεύεις. Να σου ΄ρχεται μια φωτιά από 

μέσα σου, να μεθάς, να θυμάσαι και να νιώθεις μια μεγάλη 

ματαιότητα και να λες: « Πως όλα τα περασμένα σου χρόνια, 

πέρασαν σχεδόν απαρατήρητα. Να τραγουδάς, να βλαστημάς 

το σύστημα, και να μη δίνεις σημασία στα φθαρτά τούτου του  

κόσμου...» 

    Όταν ο πρωινός ήλιος έχυσε τις αχτίδες του πάνω απ΄τον  
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καταυλισμό και φανέρωσε αλύπητα την κατάντια του, μερικοί 

άντρες φάνηκαν να έρχονται απ` το κυνήγι. Στους ώμους τους 

ο καθένας είχε το θήραμά του. Και τι δεν είχαν! Μικρές  

καγκουρούδες, πάπιες, σαύρες, κουνέλια, ρίζες κ.λπ. Μερικοί 

άντρες του καταυλισμού είχαν κιόλας ετοιμάσει τις φωτιές. 

Εκείνη τη στιγμή ένα μεγάλο κοπάδι μαύρων πουλιών πέρασε 

από πάνω μας κράζοντας και οι κουτσουλιές τους μας έπεφταν 

κατακέφαλα : 

« Ο διάλος να σας πάρει τσι μάνα σας για πουλιά, τσίριξε ο  

Στέφανος… ξεκολιαστήκατε ρε παλιόπουλα.» 

Μόλις ετοιμάστηκε το ψήσιμο, γυναίκες περνούσαν από 

μπροστά μας, γέμιζαν τα πλαστικά και τσίγκινα μισοσκουριασ- 

μένα μπρίκια - κουτιά, με το γνωστό γκριζωπό ζουμί, και οι 

άντρες μοίραζαν κομμάτια ψημένου κρέατος. Ο Στέφανος πα- 

ραπονέθηκε πως το  κρέας ήταν σφιχτό και άνοστο. 

« Λες και είναι από ελέφαντα» μου είπε σιγανά. Είδες ποτέ 

σου ελέφαντα; με ρώτησε. Δε θυμάμαι καλά, ο Μέγας Αλέξα- 

νδρος πέρασε τις Άλπεις με ελέφαντες;... οι Ρωμαίοι θα μπο- 

ρούσαν να τον σταματήσουν έτσι κι αμολάγανε κάποια ποντί-

κια που εκείνη την εποχή υπήρχαν πολλά!..» 

    « Τι λες ρε Στέφανε! Ο Αλέξανδρος δεν χρησιμοποίησε ελέ-

φαντες. Μόνο ο Δαρείος χρησιμοποίησε ελέφαντες... και δεν 

ήταν ο Αλέξανδρος στα όσα είπες, αλλά ο Αννίβας που ήταν 

Καρχηδόνιος.» 

« Πρέπει να ξαναδιαβάσω την ιστορία...» είπε μασουλώντας 

ένα κοψίδι. Έτσι όπως το μασούλαγε μου θύμησε τον παπ- 

πούλη μου τον Ντίνη που δεν είχε δόντια και όταν ετύχαινε 

δυο - τρεις φορές το χρόνο να μαγείρευε η γιαγιά μου η 

Γαρούφω κρέας, το ΄κοβε με ένα κολοκωτροναίικο σουγιά που 

΄χε πάντα μαζί του, και το τριγύριζε στο στόμα του ωσότου  το 

απαλύνει καλά, και το στείλει στο στομάχι  του…  

Αρχίσαμε πάλι με το Στέφανο να συζητάμε το «ξεσπίτωμα» 

των φίλων μας και ο καθένας έλεγε τα δικά του. Εκεί που 

είχαμε αναπτύξει ο καθένας τις θεωρίες του, μας πλησίασε ένα 

μικρό αγόρι δέκα - δώδεκα χρόνων, και κοιτάζοντάς μας ίσια 
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στα μάτια μας είπε με τα σπασμένα αγγλικά του :  

    «  Εγώ έχω μάθει από μικρός εδώ και δε θέλω ν΄ αφήσω τον 

τόπο μου… Εδώ, έχω μάθει να κλέβω ό,τι μου χρειάζεται απ` 

τους άλλους χωρίς να με παίρνουν είδηση! Δεν έχω μάνα κι 

ούτε πατέρα. Το ξέρω πως δεν είναι καλό αυτό που κάνω, αλ- 

λά κανένας δεν με μαλώνει…όχι ότι κλέβω κάτι σπουδαία 

πράγματα. Απλά όταν πεινάω και ζητάω από κάποιους κάτι και 

δεν μου το δίνουν, το παίρνω μόνος μου!...» Γέλασα με την 

αφέλεια του μικρού φίλου, και χαϊδεύοντας τα σγουρά μαύρα 

μαλλιά του, τον συμβούλεψα να μην ξανακλέψει απ` τους 

φίλους του... 
 

Αύριο ξημέρωνε η μέρα που΄χαν βάλει στα τεφτέρια τους οι 

«πολιτισμένοι» άκαρδοι λευκοί, οι Ιθαγενείς να εκκενώσουν 

τον καταυλισμό. Όλοι, άντρες, γυναίκες και παιδιά φαινόν-

τουσαν ανήσυχοι. Δεν γνώριζε κανείς ποια θα είναι η εξέλιξη 

του ζητήματος αυτού… 

 

Ο ήλιος είχε ψηλώσει αρκετά, και τσουρούφλιζε τα πάντα, 

όταν τράβηξα στην κοντινή μικρή λίμνη να πλυθώ και να δρο- 

σιστώ: 

    « Eε, περίμενε θα έρθω κι εγώ» άκουσα το Στέφανο να λέει.     

    Τσαλαβουτήξαμε στην ακρολιμνιά, όταν ένα κοπάδι από πά-

πιες και μαυροπούλια πήραν δρόμο με γρήγορο πέταγμα και 

αρκετή φασαρία, πηγαίνοντας λίγο πιο μακριά. 

    Τι μου ήρθε κείνη τη στιγμή προσπάθησα να εξηγήσω στο 

Στέφανο για την ιδιότητα της ύλης κάτω από ορισμένες δια-

πλάσεις, αλλά μού `πε να το αφήσω για άλλη φορά. 

    Κάποια στιγμή πίσω από τα βούρλα και τα καλάμια, δια- 

κρίναμε μια βάρκα, που θα χώραγε τρεις το πολύ τέσσερις 

νοματαίους. Πηγαίνοντας προς το μέρος της βάρκας, ένα πουλί 

με μεγάλη μύτη έφυγε σαν πύραυλος, ξεφωνίζοντας. Οι πάπιες 

πιο πέρα χαλάγανε τον κόσμο με τις κραξιές τους. Μόνο το 

ουρλιαχτό ενός ντίγκο (αγριόσκυλο), έλειπε για να συμπλη-

ρωθεί και ακουστικά αυτή η εικόνα… 
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Όταν γυρίσαμε πίσω στον καταυλισμό όλοι φαινόντουσαν 

κουρασμένοι. Έτσι όπως είχαν ακροβολιστεί στις γύρω σκιές 

των ευκαλύπτων ξαπλωμένοι, θυμήθηκα τις προβατίνες του 

γερο-Λιά στο χωριό που σταλίζανε τα μεσημέρια του καλο-

καιριού κάτω απ` τις μεγάλες χιλιόχρονες ελιές. 

    Σαν έφτασε το βράδυ όλοι τους κοιμήθηκαν σχεδόν ήσυχα 

σαν αυτούς τους δημόσιους γραφιάδες της πατρίδας μας, 

ύστερα από μια μέρα χωρίς τίποτα ξεχωριστό στη δουλειά 

τους. Εγώ όμως δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Οι αισθήσεις  μου 

φτάσανε στο Ναδίρ και στη θέση τους έβλεπα εικόνες. Έβλε- 

πα το φίλο μου το Δημήτρη που πριν λίγο καιρό έγινε κομ- 

μάτια εκεί στο Coober Pedy, όταν έσκασε η μπουκάλα του 

υγραερίου μέσα στην τσίγκινη παράγκα που έμενε. Θυμή- 

θηκα τον αλλήθωρο Σέρβο το Ζόραν, τη Στέλλα κι ένα σωρό 

ανήθικες εικόνες με τη ζωντοχήρα  Ιταλίδα τη Ροζίτα. Μετά οι 

θύμησες πέταξαν στην πατρίδα, στους δικούς μου ανθρώπους, 

στο χωριό μου, ανέβηκαν πηλαλώντας, πέρασαν απ` τον Πει- 

ραιά, την Αθήνα τη Θεσσαλονίκη κι έφτασαν στην Αλεξα- 

νδρούπολη και σε όλα κείνα τα μέρη που `χα υπηρετήσει στρα- 

τιώτης. Τι κοριτσόπουλα με κολονάτα μεριά και βυζιά σαν 

καρύδες, είχε αυτή η όμορφη πόλη!...  

Σκούντηξα το Στέφανο που `χε ξαπλώσει δίπλα μου και του 

είπα : 

    « Ρε συ, Στέφανε, αλήθεια μου `λεγες τις προάλλες πως ποτέ 

σου  δεν πήγες σε μπουρδέλο;» 

    « Γιατί να πάω; Δεν τις γουστάρω αυτές τις γυναίκες…» 

    «Κι όμως, είναι μια χρήσιμη εμπειρία. Θυμάμαι στα 

δεκαπέντε - δεκαέξη μου κάποιος φίλος μου τρία τέσσερα χρό- 

νια μεγαλύτερός μου, με πήρε μια φορά μαζί του, στην Τρού-

μπα του Πειραιά…εκεί στη Νοταρά. Καλό παλικάρι ήτανε!... 

Σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα μετά  ένα  χρόνο. 

Ξέρεις  ρε Στέφανε, μετά από κείνη την επίσκεψη, δεν υπήρχε 

τίποτα που να μπορούσε να με ξαφνιάσει. Αυτές οι γυναίκες τα 

ξέρουν όλα! Οι «τίμιες», σπάνια βρίσκουνε κάτι τέτοια!...» 

    Το πρωί με  βρήκε ξύπνιο. Ο αέρας  μύριζε  καπνίλα  από τις   
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πολλές φωτιές που είχαν ανάψει οι φίλοι μας οι Αβορίγινες.  

Κανένας δεν είχε μεριμνήσει για το φαγητό μας και το 

θεώρησα κουτό να το σκέφτομαι. 

    Μετά από λίγο, μακριά, ακούστηκε ο θόρυβος από μηχανές  

αυτοκινήτων, που όλο και πλησίαζε προς το μέρος μας. Φτά- 

νοντας, ήταν  δυο-τρία στρατιωτικά φορτηγά, σαν αυτά τα ρέο 

που είχε ο ελληνικός στρατός. Τα δύο ήταν γεμάτα από αστυ- 

νομικούς και  στρατιώτες... 

Όταν σταμάτησαν, κατέβηκαν όλοι και ο επικεφαλής τους   

που έμοιαζε σαν φουσκωμένος διάνος, με ίσιο κορμί, λες και 

είχε καταπιεί τσιμέντο ταχείας ψύξης, κοντολαίμης, με κόκ- 

κινα μάγουλα και μαλλιά, άρχισε να μιλά στ΄ αγγλικά, ενώ 

ένας Ιθαγενής που τον είχαν φέρει μαζί τους, εξηγούσε στη 

γλώσσα των Αβορίγινων. Μετάφραζε κι έλεγε γιατί  έπρεπε να 

φύγουν οι κάτοικοι του καταυλισμού. Ο κοντολαίμης, χα- 

μογελαστός όπως ήτανε, έμοιαζε κωμικοτραγικός. Σε κάποια 

στιγμή τον άκουσα να λέει για τις ικανότητες των Αβο-  

ρίγινων, και τους προδιάθετε να αφήσουν το τόπο τους χωρίς 

να κάνουν το νόμο να προβεί σε άσχημα φερσίματα : 

    « Το τσεκούρι βρίσκεται στη ρίζα του δένδρου...είπε κάποια 

 στιγμή. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα μικρό νομικό πρό- 

σχημα.» 

 Τα κωλοσφούγγια, οι  στρατιώτες και οι αστυνομικοί, που 

είχαν ακροβολιστεί, χασκογελούσαν μεταξύ τους.  

Ο παπαγάλος μίλαγε κι έλεγε παπαγαλίστικα τα όσα οι 

άλλοι, οι πιο τρανοί παπαγάλοι, του ΄χαν μάθει να λέει χωρίς 

σταματημό... Ξαφνικά, ένας λευκός ξερακιανός Αυστραλός με 

μακριά γενειάδα που κόντευε να ακουμπήσει στον αφαλό του, 

-είχε έρθει από κάποιον άλλο καταυλισμό για συμπαράσταση, 

και όπως έμαθα λίγο αργότερα είχε παντρευτεί Αβορίγινα, με 

μια ντουντούκα, άρχισε να ξεσηκώνει τους ιθαγενείς στη  

γλώσσα τους. Όλοι μας είχαμε όλες τις αισθήσεις μας σε 

επιφυλακή. Κάποια ψωριασμένα σκυλιά άρχισαν κι αυτά το 

δικό τους αγώνα με τα συχνά γαυγίσματά τους, και παραδόξως 

ξεκούφαιναν τον κόσμο τις στιγμές που ο παπαγαλίσκος 
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ανέβαζε τον τόνο της φωνής του. 

    «Νομίζω πως έπρεπε να έχουμε έτοιμα τόξα και ακόντια.» 

είπε κάποια στιγμή ο Τζέραλντ. 

    «Ο αιφνιδιασμός κρίνει κατά πολύ τη μάχη, αλλά μη λες 

χαζομάρες… αυτή η τακτική είναι ξεπερασμένη τουλάχιστον 

απ` τη μεριά τη δική μας» του απάντησα.. 

    Μετά από διάφορες συνομιλίες που είχε η ομάδα κρούσης 

των Αβορίγινων με τον υπεύθυνο «παπαγάλο», και μερικούς 

άλλους μέσα σε μια τσίγκινη  παλιοκαλύβα, είδαμε κάποια 

στιγμή τον αρχηγό του καταυλισμού - έναν γέροντα 65-70  

χρονών περίπου,  βαμμένο με διάφορα χρώματα και σχέδια σε 

όλο του το κορμί, να ανεβαίνει σε έναν κορμό πεσμένου ευκα- 

λύπτου και να λέει με τις πολύ γερές φωνητικές χορδές -που 

τις χρησιμοποιούσε με τέχνη, πότε σιγά και πότε δυνατά, χωρίς 

η φωνή του να χάνει τον ήχο της : 

    ...} « Ήρθαμε σε συμφωνία με τους υπεύθυνους της κυβέ- 

ρνησης της Καμπέρας, (κείνη την εποχή την κυβέρνηση της 

κοινοπολιτείας την είχε το Φιλελεύθερο με το Εθνικό κόμμα, 

και πρωθυπουργό το Mac Mahon), να αναβάλουμε την ανα- 

χώρησή μας που μας ζητούν για τρεις μήνες. Στο διάστημα 

αυτό θα έχουμε συνεννοήσεις με τους υπεύθυνους. Θα επι-

σκεφτεί  μια ομάδα από  εμάς το μέρος που μας προτείνουν και 

αν το κρίνουμε πως μας εξυπηρετεί θα αποφασίσουμε όλοι 

μαζί…» 

 Κόντευε ο ήλιος να κρυφτεί πίσω από τους λόφους. Σε λίγο 

το σκοτάδι θα έπεφτε  πάνω μας σαν  βαριά χερούκλα, όταν  οι 

κυβερνητικοί λευκοί Αυστραλοί, μπήκαν στα φορτηγά και 

έφυγαν αφήνοντάς μας στην ησυχία μας. Μονάχα ο ιδρώτας 

που έτρεχε από τα κορμιά όλων μας μάζευε τις μύγες. 

Μιλιούνια από δαύτες είχαν έρθει απ` όλη την περιοχή ξε- 

τρελαμένες απ` την είδηση ότι στον καταυλισμό, κόσμος πο- 

λύς χύνει ποτάμι τον ιδρώτα του… 

    Ο αρχηγός του καταυλισμού περιστοιχισμένος από τους 

άλλους αρχηγούς των διαφόρων καταυλισμών και φυλών, που 

είχαν έρθει για συμπαράσταση, ευχαρίστησε όλες και όλους 
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και έδωσε οδηγίες να ετοιμαστεί ένα γιορτινό τραπέζι απο- 

χαιρετισμού. 

Εκεί που καθόμασταν και  συζητούσαμε διάφορα με διά-

φορους φίλους μας, είδαμε τον Τζεντίν που `χε χαθεί για ώρες,  

να πλησιάζει. Το πρόσωπό του έλαμπε από χαρά. Όπως μας 

εξήγησε βρήκε το κορίτσι της ζωής του : 

    « Ήρθε η ώρα και «μπουμπούνισε» η καρδιά μου άγρια, για 

την Τζιάρα... Τα πνεύματα διάλεξαν να μου τη στείλουν στο 

δρόμο μου. Νομίζω πως θα επιστρέψω και θα ζήσω μαζί της... 

Αυτή φροντίζει τη γριά μάνα της και δεν μπορεί να με ακο- 

λουθήσει. Θα ζητήσω τη βοήθεια των πνευμάτων γι` αυτό, και 

όλα θα πάνε καλά…» 

« Τα πνεύματα διαλέγουν συχνά τα πιο δύστροπα άτομα για 

όργανά τους του είπα. Παράδειγμα ο θεός των χριστιανών που 

διάλεξε το Χριστό, τον Παύλο, τη Μαριάμ, τη Μαγδαληνή, τον 

Πιλάτο, τους  αμαρτωλούς Τελώνες, Φαρισαίους κλπ. κλπ. 

Εσύ είσαι αγνός. Πρέπει να το σκεφτείς και να το αποφασίσεις 

όμως μόνος σου. Είναι προνόμιο του ελεύθερου ανθρώπου να 

διαλέγει τη μοίρα του. Το να λες πως θα ζητήσεις βοήθεια από 

τα πνεύματα, είναι κάτι που αν το φιλοσοφήσεις εσένα δεν σε 

ευχαριστεί…» του είπα, κι αυτός χαμογέλασε. 

    Ο  ήλιος συνέχιζε το τρανό του ταξίδι σιγά-σιγά, και πήγαινε 

να κρυφτεί πέρα μακριά, και να φωτίσει σε άλλους τόπους και 

σε άλλους ανθρώπους...  

Οι γυναίκες του καταυλισμού έφερναν γύρω στους επισκέπ- 

τες και γέμιζαν τα κουτιά - κύπελλα με ένα είδος ζουμιού 

γκρίζου που είχε φτιαχτεί από διάφορες ρίζες και πίνοντάς το 

σε έφερνε σε ευφορία… 

    Ξαφνικά θυμήθηκα ότι είχα τα γενέθλιά μου. Ήταν 22 του 

Σεπτέμβρη ημέρα Παρασκευή. Ψηλά, τα νιόφερτα αστέρια όλα 

μαζί, μου έστελναν ευχές  για τα είκοσι δύο μου χρόνια! 

    Αν και ένιωθα νεογέννητος, ένιωθα άλλος άνθρωπος, πολύ 

διαφορετικός από εκείνον που γιόρτασε τα είκοσι δύο πέρυσι 

στην τρύπα του Coober Pedy μόνος…  

Τώρα, ήταν η σειρά των ανδρών που έφερναν κοψίδια κρεάτων 
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πάνω σε λαμαρίνες και το μοίραζαν στον κόσμο. 

Εκείνη τη στιγμή μίλησα στον Τζέραλντ για τα γενέθλιά 

μου. Αυτός το φώναξε δυνατά και όλοι μου σφίξανε θερμά το 

χέρι και μου είπανε καλά λόγια. Εκεί που σηκώναμε τα κύπελ- 

λα όλοι μαζί,  μια όμορφη Ιθαγενής γύρω στα σαράντα-σαρα- 

ντα-πέντε χρονών, ήρθε κοντά μου, βούτηξε το δάχτυλό της σε 

μια κούπα με φτιαγμένη μπογιά από τριμμένη πέτρα, κι αφού 

το πέρασε στο πρόσωπό μου με φίλησε. Δε με φίλησε όπως 

φιλάει μια μάνα το παιδί της, αλλά κόλλησε τα σαρκώδη χείλη 

της σα βεντούζα στο στόμα μου. Εκείνη τη στιγμή το χώμα 

άρχισε να χορεύει κάτω από τα πόδια μου… 

 

    Το σκοτάδι είχε τυλίξει για τα καλά τον καταυλισμό. Ο 

Τζεντίν είχε χαθεί ξανά. Σίγουρα είχε πάει να βρει την επό- 

μενη ανάσα του, την Τζιάρα όπως έλεγε. Βολευτήκαμε για 

ύπνο δίπλα στις παράγκες και αφεθήκαμε στην αγκαλιά του 

Μορφέα. Προσπάθησα να κοιμηθώ αλλά δεν τα κατάφερα και 

πάλι. Η τροχαλία του μυαλού άρχισε να δουλεύει σε γρή- 

γορους ρυθμούς... 

Άρχισα να συγκρίνω τη ζωή των φίλων μου και των πλου- 

σίων. Όλοι αυτοί οι φτωχοί και κακομοίρηδες Αβορίγινες, 

μένουν πολλές φορές άυπνοι τις νύχτες γιατί σκέπτονται, πως 

δεν έχουν κάτι να φάνε την επόμενη μέρα. Αυτό δικαιολογεί- 

ται και είναι φυσικό. Ενώ ο πλούσιος έχει για αύριο και με- 

θαύριο και για όλο το χρόνο, και γι όλη του τη ζωή περίσσια 

αγαθά, και το μόνο που σκέπτεται και συλλογιέται στην αϋπνία 

του, είναι γιατί δεν έχει άλλες αποθήκες να τις γεμίσει. Αυτό 

είναι ακατανόητο… 

    Η μαρτυρική φτώχεια μπορεί να κάνει αυτά τα βασανιστικά 

νυχτέρια, να στριφογυρίζει στο αχυρένιο της στρώμα, να στε- 

νάζει, να κλαίει και να συλλογιέται κάθε λεπτό. 

    Ενώ ο πλούσιος έχει το μαλακό του κρεβάτι, έχει τα αγαθά 

και τα περισσεύματά του, έχει τις ανέσεις και τις ευκολίες του, 

δεν έχει ανάγκη να ξαγρυπνά και να σκέπτεται. Σχεδόν όλοι 

αυτοί που έχουν τον πλούτο, αχρηστεύουν και σκοτώνουν την 
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ψυχή τους. Γίνονται αφέντες και δυνάστες των φτωχών και 

αδύναμων. Διατάζουν να τους κτίσουν αποθήκες να χωρέσουν 

τα αγαθά τους, να τους βρούνε κι άλλες τράπεζες να φυλάξουν 

τα χρήματά τους και χρεόγραφα. Να τους φτιάξουν σπίτια με 

ακριβά μάρμαρα για να σκαλίσουν τη ματαιότητά τους.   

Βλέπουν το νόημα της ζωής στην απόλαυση και γλιστρούν 

ηδονικά πάνω στην επιφάνεια των πραγμάτων και αναπαύο- 

νται στο τέλμα μικρών σκοπών και χυδαίων απολαύσεων… 

    Ζωή δεν θα πει σπατάλη, χαύνωμα, αλλά αγώνας. Να μοχ-

θήσεις να παλέψεις, να στοχαστείς, να νοσταλγήσεις, να πε- 

τύχεις το καλό και να σημαδέψεις το τέλειο για σένα και τους 

άλλους. Ζωή θα πει ένα τρέξιμο δρόμου, που πρέπει να κάνει ο 

καθένας μας, για να ξεπεράσει το κτήνος που κρύβει μέσα του 

και να φτάσει τον άνθρωπο, κι άμα τον φτάσει να τρέξει για 

τον  «υπεράνθρωπο» και να φτάσει το τέλειο… 

Η ζωή είναι καλή είναι και κακή. Πάντα, από πολύ παλιά έτσι 

ήταν, και οι άνθρωποι είναι και πονόψυχοι και σκληροί. Και 

μέσα στις αντιθέσεις αυτές και οι γενναίοι γονατίζουν και οι 

ευγενείς γίνονται βάρβαροι. Οι σοφοί κάνουν κι αυτοί σφά-

λματα, οι φίλοι παρεξηγούν και ο άνθρωπος μαλώνει και σκο- 

τώνει ο ένας τον άλλον για συμφέροντα…  

Η κατανόηση, η αγάπη κι ο σεβασμός, πρέπει να γίνουν 

«διεθνείς ύμνοι» όλων των λαών και να ενώσουν συμφέροντα 

και χωρισμένες αντιλήψεις και να ΄ναι ο κόσμος μονιασμένος. 

     Κάποιος αρχαίος Ρωμαίος ποιητής που δε θυμάμαι ακριβώς 

τ` όνομά του έλεγε: « Κοιτάξτε πως είναι φτιαγμένος ο άνθρω- 

πος. Τα πόδια του πατούν στη γη, κάτω στο χώμα, μα τα μάτια 

του και το πρόσωπό του στρέφονται προς τον ουρανό και 

αντικρίζει τον ήλιο, το φεγγάρι, τ` αστέρια.» Με αυτά τα λόγια 

- δική μου ερμηνεία, ήθελε να πει πως ο άνθρωπος αν και φυ- 

τρώνει στο χώμα θέλει να μεγαλώνει και να υψώνεται ως τα 

ουράνια. 

Μέσα στους αγώνες του ο ακέραιος και σωστός άνθρωπος 

πρέπει πάντα ν΄ ακούει τις καθαρές φωνές της συνείδησής του 

που τον προστάζουν να κάνει άλματα προς τα πάνω και να μη 
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σέρνεται μέσα στα λασπόνερα. Και αν καμιά φορά συρθεί 

χαμηλά, ξανά η ψυχή του να γίνει λιονταρίσια και να τινάζε- 

ται ψηλά. Μονάχα έτσι ο κόσμος μας θα γίνει ανθρώπινος, έτσι 

όπως του πρέπει. 

Πόσες φορές βλέπουμε μέσα στις λούμπες των δρόμων 

πνιγμένες μέλισσες κι άλλα μικροέντομα που πήγαν να πιουν 

νερό… Άλλες φορές βλέπουμε κομματιασμένα σκουλήκια πα- 

τημένα από διάφορες αιτίες ενώ ψηλά βλέπουμε τα πουλιά να 

πετούν ελεύθερα και να χαίρονται την απεραντοσύνη του 

ουρανού... 

 

                                           

 

 
Ο Στέφανος, μαζί με τους Τζεντίν, κάποιο γέροντα και το 

μικρό… σκανταλιάρη Τσάγι. 
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Η Τζανέτ                                 
 

Το πρωί προτού καλά - καλά αρχίσει ο ουρανός να κοκκινίζει 

στην Ανατολή, και πριν τ` αγριοπούλια πιάσουνε μεροκάματο, 

χαιρετίσαμε τους φίλους μας οικοδεσπότες, και πήραμε το 

δρόμο που θα μας έβγαζε στον επόμενο καταυλισμό. 

Θα είχαμε προχωρήσει 10 - 15 χιλιόμετρα όταν ο δρομοδεί-

χτης μας, ο γερο-Αλντίν, μας είπε πως θα αλλάξουμε την κα- 

τεύθυνση της πορείας μας και θα περάσουμε από ένα μικρό 

καταυλισμό που βρισκόταν στα δυτικά της πορείας μας.  

Προχωρούσαμε χωρίς κανείς να μιλάει λες και όλοι μας 

είχαμε συνεννοηθεί να κρατήσουμε το στόμα μας κλειστό… 

« Θα κάνουμε δέκα, δεκαπέντε χιλιόμετρα πιο πολλά. 

Πρέπει να δω ίσως και για τελευταία φορά, κάποιο καλό μου 

φίλο που έμαθα πως είναι άρρωστος…» μας εξήγησε ο γερο-

Αλντίν... 

    Ανεβήκαμε σε κάτι χαμηλούς λόφους, κατηφορίσαμε  μέσα 

σε ξεροτοπιές και λίγο προτού φτάσουμε στον καταυλισμό, συ- 

ναντήσαμε μια ψηλή, αδύνατη γυναίκα ασπρομάλλα, με πρό- 

σωπο αργασμένο πολύ από τον αέρα και τον ήλιο. Σίγουρα στα 

νιάτα της θα ήταν μια πολύ όμορφη γυναίκα ! 

    «Τζανέτ,» είπε χωρίς να  ρωτήσουμε το όνομά της. 

Ο γερο-Αλντίν προχώρησε προς το μέρος της την αγκά- 

λιασε και άρχισε να της φιλά τα χέρια… 

    «Είναι μια πολύ παλιά αγάπη του γέρου,» μου ψιθύρισε ο 

Τζέραλντ. Ξέρεις τι άπιστος άντρας ήταν ο γερο-Αλντίν! Κα-

λύτερα όμως άπιστος και άντρας, παρά πιστός και αχαμνός!..» 

Το σημείωσα αυτό. Τέτοια λόγια κλείνουνε μέσα τους με- 

γάλη σοφία... 

Αρχίσαμε ξανά το δρόμο μας αφήνοντας πιο μπροστά το 

γερο Αλντίν και την Τζανέτ να βαδίζουνε πλάι πλάι. 

Ίσια, μπροστά μας, αντικρίσαμε πέντε-έξι πανύψηλες λεύ- 

κες. Πώς βρέθηκαν σ` αυτή την ξεραΐλα ήταν το ερώτημα 

όλων μας. 

    « Η αγάπη είναι παράξενη εφεύρεση...» είπε ο Αλντρίν 

κάποια στιγμή. 
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« Η αγάπη είναι η ουσία του κόσμου.» του είπα. 

 «Μωρέ αν την καταλάβαινε κανείς, είπε ο Τζέραλντ ανα- 

στενάζοντας, τότε δεν θα είχε καμιά αξία… δεν μπορώ να κα- 

ταλάβω τι ήθελε και τι θέλει η Τζανέτ από το γερο-Αλντίν;.. 

Στα νιάτα της σίγουρα θα ήταν κούκλα… μπορούσε να είχε 

όποιον άντρα ήθελε, αλλά αυτή σα βδέλλα στον Αλντίν.» 

    Μου  εξήγησε πως ο γερο-Αλντίν, ήτανε ο μεγάλος  έρωτάς 

της, και αφού δεν έβρισκε ανταπόκριση ήρθε και κούρνιασε 

εδώ σ` αυτή τη  μικρή  κοιλάδα, με την οικογένειά της, και 

μαζί με άλλους τριανταριά νοματαίους… 

    Ο γερο-Αλντίν έκανε νόημα να καθίσουμε για λίγη ξεκού- 

ραση. Όταν όλοι καθίσαμε κατάχαμα, ξαφνικά ο γερο Αλντίν 

άρχισε να τραγουδά και  να χορεύει το χορό της «συνάντη- 

σης.» Έτσι έλεγαν  αυτό το χορό. Αρχίσαμε όλοι μας να τρα- 

γουδάμε και να χτυπάμε με μικρά ξύλα ρυθμικά… Μόλις 

τελείωσε ο χορός του γερου-Αλντίν, βλέπουμε το Στέφανο να 

σηκώνεται και ν΄ αρχινά να χορεύει το γνωστό κρητικό πεντο- 

ζάλη. Οι φίλοι Αβορίγινες για κάποια στιγμή τα έχασαν, και 

όλοι μαζί κοιτούσαν το Στέφανο λες και ήταν εξωγήινος. 

    Αφού ξεκουραστήκαμε για λίγο, σηκωθήκαμε να πάρουμε 

ξανά το δρόμο μας. Η Τζανέτ αγκάλιασε το γερο-Αλντίν τον 

έσφιξε στα μακριά κοκαλιάρικα χέρια της, ψιθύρισε κάτι στη 

γλώσσα τους και τράβηξε προς αντίθετη κατεύθυνση από 

εκείνη που θα παίρναμε εμείς. Πλησίασα το γερο-Αλντίν, και 

κοίταξα με προσοχή το πρόσωπό του. Φαινόταν κουρασμέ- 

νος. Το αντάμωμα με τη Τζανέτ σίγουρα τον είχε αναστατώ- 

σει. Το δεχόταν όμως μοιρολατρικά σαν «πρωτόγονος» άνθρω- 

πος. Δίπλα μου περπατούσε ο Τζέραλντ. Πλησίασε πιο κοντά 

σε μένα και είπε : 

« Ξέρεις πόσες γυναίκες βάτεψε ο μπαγάσας ο Αλντίν;... τον 

θυμάμαι από μικρό παιδάκι, βυζασταρούδι. Ήταν ένας μεγάλος 

κατακτητής. Γυναικάς. Σαν ατμομηχανή να μη βασκαθεί. 

Τώρα, και μερικά χρόνια, ενεργεί διαφορετικά στα φερσίματά 

του γενικά.» 

    « Εντάξει Τζέραλντ», του είπα και πασπάτεψα την καταμαυ-  
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ρη γενειάδα μου, που είχε γίνει πυκνότερη και μακρύτερη έτσι 

αξύριστη για δυο μήνες περίπου…  

Ανεβήκαμε σε κάτι λόφους γεμάτους ξερολιθιές και  κοκ- 

κινόχωμα σαν αίμα. Ο ήλιος είχε σκαρφαλώσει για τα καλά 

πάνω στον ουρανό, κι έριχνε ένα χρυσαφένιο χρώμα παντού. 

Το τοπίο ήταν άγριο, με λοφοσειρές με ψηλά γκριζωπά βρά- 

χια, γυμνά πλατώματα, και με πολλούς πανύψηλους ευκά- 

λυπτους. Μόνο οι μάγισσες λείπανε. Ώρα τους, όμως να φα- 

νούνε κι αυτές, όταν θα έπεφτε σε λίγες ώρες το σκοτάδι… 

Θα `χαμε διανύσει τα μισά χιλιόμετρα όπως μας είπε ο 

γερο-Αλντίν, όταν ο Αλτρί παραπάτησε και στραμπούλιξε το 

πόδι του. Σταματήσαμε και ο γερο - Αλντίν άρχισε να το περι-

εργάζεται. Ψηλά, στον ουρανό, πετούσανε μερικά όρνια λες 

και μας κατασκοπεύανε. Ένα ελαφρό αεράκι χάιδευε τα 

βρώμικα κορμιά μας και μας δρόσιζε. 

    « Δεν πιάνεις να μαδήσεις τις δυο κότες που μας έδωσαν 

στον καταυλισμό; «είπε ο γερο-Αλντίν στον Τζιάκα... όπως 

βλέπω θα μείνουμε αρκετά εδώ… να δούμε τι θα κάνουμε με 

τον Αλτρί.» 

    «  Να τις κάνεις ψητές.» ακούστηκε η φωνή του πιο μικρού 

της ομάδας του σκανταλιάρη Τσάγι.  

      « Μας έκοψε η πείνα... κάνε γρήγορα.» Συμπλήρωσε ο 

Τζέραλντ. 

     Μετά από δυο-τρεις ώρες περίπου, αφού δεν είχε μείνει καν 

κοκαλάκι - τι να κάνουν δυο κότες σε εφτά άτομα! Ο Τζέ-

ραλντ παραπονέθηκε πως οι κότες ήταν άψητες. «Έπρεπε να 

τις ψήσεις πιο πολύ» είπε πειραχτικά στον Τζιάκα. Οι άλλοι 

του είπαν να σωπάσει. 

    Κόντευε να κατέβει το σούρουπο. Ο Αλτρί ακόμα δεν μπο-

ρούσε να πατήσει το πόδι του. 

    « Έχουμε πρόβλημα,» είπε ο γερο -Αλντίν. «Θα μείνουμε 

εδώ,  και αύριο θα δούμε τι θα κάνουμε… αν και αύριο ο 

Αλτρί, δεν πατήσει το πόδι του, θα φτιάξουμε μια κρεβατιά, 

και θα τον πάμε στον καταυλισμό. Θα το αφήσουμε εκεί 
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ώσπου να γίνει καλά.  Ο καταυλισμός  θα είναι  περίπου οχτώ 

με δέκα 

 χιλιόμετρα μακριά…» 
 

    Τη νύχτα κοίταζα τ`αστέρια, χωμένος μέσα σ` ένα παλιό 

μισοτριμμένο sleep back... 

Έγινα αποδημητικό πουλί και πέταξα πάνω από θάλασσες 

και στεριές. Έφτασα  στο χωριό μου. 'Ηπια νερό βάλσαμο, από 

τη μεγάλη βρύση. Η μουριά και η ροδιά της αυλής τίναξαν τα 

φύλλα τους και με καλωσόρισαν...Πέρα, στις ελιές του Μαλ-

λιάγκου, σα να άκουγα το τραγούδι και το ντέφι του Μπότη 

του Γύφτου. Ανέβηκα την πέτρινη σκάλα, κοντοστάθηκα στη 

μισοπεσμένη πόρτα, κτύπησα δειλά, μα κανείς δεν μου άνοιξε. 

Δρασκέλισα, μπήκα μέσα και στο φως του φεγγαριού, είδα τις 

κιτρινισμένες φωτογραφίες που ήσαντε κρεμασμένες στον 

τοίχο. Σα να μου χαμογέλασαν και να μου άπλωναν τα χέρια.. 

Όταν άνοιξα τα μάτια μου ο Τζέραλντ στεκότανε  πάνω μου  

και  με κοίταζε. Τον κοίταξα κι εγώ κι ύστερα σηκώθηκα,  

όπως σηκώνεται η γελάδα από χάμου. 

« Σκέφτηκα ότι ήταν καλύτερα να σ` αφήσω να ξυπνήσεις 

μόνος σου, μου είπε… πού ταξίδευες όλο το βράδυ;» 

     Δεν του απάντησα. Καλά-καλά δεν είχα ακόμα συνέλθει 

απ` το όνειρο...  

Ο Αλτρί δεν ήταν σε θέση να περπατήσει. Ο Τζιάκα και ο 

Τσάγι φτιάξανε ένα αυτοσχέδιο ξυλοκρέβατο, βάλαμε τον 

Αλτρί  επάνω και ξεκινήσαμε για τον καταυλισμό. Περπατού- 

σαμε αργά και κάθε τόσο αλλάζαμε στο φορείο. Μονάχα ο 

γερο-Αλντίν δεν πήρε μέρος σ` αυτό του κουβάλημα του 

Αλτρί… 
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Ο Στέφανος και οι δυο γυναίκες Αβορίγινες                                 
 

Μετά από αρκετές ώρες πορείας φτάσαμε στο μικρό κατα- 

υλισμό γύρω το μεσημέρι. Ο καταυλισμός δεν διέφερε σε τίπο-

τα με τους άλλους που ξέραμε. Οι τσίγκινες παράγκες, τα 

χτικιασμένα δέντρα, - τα πιο πολλά ευκάλυπτοι. Τριγύρω στις 

παράγκες μερικές κότες κι ένα σωρό κοπρόσκυλα που δεν 

χαλάγανε την ζαχαρένια τους για την παρουσία μας. Ξαφνικά 

ξεφύτρωσαν μπροστά μας ένα τσούρμο από μισόγυμνα μικρά 

παιδιά, που μας υποδέχτηκαν με χαρούμενες φωνές και χειρο- 

νομίες. Κανένας μεγάλος δεν φαινόταν, αλλά σίγουρα, κάπου 

εκεί τριγύρω ήτανε κι αυτοί. 

Σταματήσαμε σ` ένα μικρό πλάτωμα, κάτω απ` τους ίσκιους 

μιας δωδεκάδας ευκαλύπτων. Καθίσαμε καταγής. Όλα τριγύρω 

έμοιαζαν εγκαταλειμμένα από θεούς και ανθρώπους. 

Μετά από λίγα λεπτά της ώρας άντρες και γυναίκες φά- 

νηκαν κι ερχόντουσαν προς το μέρος μας. Τέσσερις - πέντε 

νέοι άντρες, με τα κοντάρια τους, μας κοίταζαν μοβόρικα.  

Πίσω τους, μια κοκαλιάρα γυναίκα, με τα βυζιά πεσμένα ως 

τον αφαλό, μισόκλεινε τα μάτια της και κάτι μουρμούριζε στη 

γλώσσα της. 

Καθώς παρατηρούσα αυτούς με τα κοντάρια, δε θα ήθελα 

να έπεφτα στα χέρια τους. Κάτι είπανε με το γερο-Αλντίν για 

λίγο, αλλά ο Τζέραλντ δεν θέλησε να μου τα μεταφράσει... 

« Με έπιασε κόψιμο…» μου ψιθύρισε ο Στέφανος. 

     « Τώρα βρήκες την ώρα ρε κρητσικάκι.» του είπα  κάπως 

πειραχτικά και γελώντας. Το είπε στο Τζέραλντ κι αυτός πλη-   

σίασε ένα μικρό αγόρι, που ήτανε δίπλα του, και του ζήτησε να 

πάει στον απόπατο το Στέφανο. Σ` αυτό το διάστημα, είχαν 

μαζευτεί αρκετοί άντρες και γυναίκες. Ο μικρός, οδήγησε  το 

Στέφανο πίσω απ` τις παράγκες καμιά διακοσαριά μέτρα 

μακριά. 

Όταν ξαναγύρισε, μου είπε πως ο νεαρός τον είχε πάει  σε 

μια μεγάλη γούβα που σκυλοβρωμούσε, και πως δύο νέες γυ- 

ναίκες που είσαντε λίγο πιο εκεί, τον κοιτούσαν. Αυτός ο από-

πατος δεν είχε πόρτα παρά  κάτι μισολειωμένα σακιά. Την 
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ώρα, όμως, που στεκότανε με κατεβασμένο το κοντοπαντέλο-

νο, αυτές κρυφοκοιτάζανε, μιλάγανε στη γλώσσα τους κακα-

ρίζοντας. Ίσως για τ΄ αχαμνά του; 

    « Έχεις κανένα κουσούρι ρε Στέφανε ;» 

    « Όχι ρε... χαζός είσαι; Τι κουσούρι να `χω… δε θυμάσαι τη 

Γαλλίδα… θα με κρατούσε τόσο καιρό κοντά της!..» 

 Εν τω μεταξύ μια γυναίκα έφτασε τρέχοντας κοντά στο 

γερο-Αλντίν, κι άρχισε να του λέει κάτι δείχνοντας με το χέρι 

της το Στέφανο. 

« Είναι μια απ` αυτές που με κοιτάγανε στον απόπατο», μου 

ψιθύρισε ο Στέφανος. 

     « Τι να του λέει του γέρου, ρε Στέφανε;... εσένα δείχνει. 

 « Δε ξέρω… εγώ πάντως δεν τους μίλησα ούτε τις άγγιξα, 

ούτε που τις κοίταξα καθόλου.» 

Ο Τζέραλντ μας πλησίασε και μας εξηγούσε τι έλεγε η γυ-

ναίκα.  

     Ο γερο-Αλντίν ταράχτηκε φανερά απ` αυτά που του είπε η   

Αβορίγινα. Τα μάτια του βγάζανε σπίθες. « Κακό σημάδι για 

σένα, Στέφανε…» ψιθύρισα στο φίλο μου. Ο γερο-Αλντίν ξε-

ρόβηξε, χάιδεψε τα μακριά ασημένια γένια του, και άρχισε να 

μιλάει. Όλοι, γύρω, καταλαβαίνανε τι έλεγε. Μονάχα εγώ και ο 

Στέφανος είμαστε στο σκοτάδι... 

«Ρε Θύμιο, εγώ δεν τα άγγιξα τα βρωμοθήλυκα! Ακόμα και 

να με παρακαλάγανε… δεν θα ξύπναγε το τσουτσί μου με 

δαύτες...» 

« Τι έκανες καταραμένε Στέφανε;» είπε ο Τζέραλντ.  

     « Απλώς έκανα αυτό που κάνουν όσοι πάνε στον απόπα- 

το… γαμώ τα φελέκια μου… εγώ φταίω που δεν είχε πόρτα κι 

αυτές οι σουρλουλούδες κάνανε μπανιστήρι;...» 

Ύστερα από μικρή σκέψη ο γερο-Αλντίν κάλεσε τον αρχηγό 

του καταυλισμού για να λύσουνε το πρόβλημα. Ο Ιθαγενής 

αρχηγός, - θα ΄ταν γύρω στα εξήντα, φαινότανε ήρεμος. 

Μιλούσε με θάρρος, ανοιγοκλείνοντας τα μάτια του πολλές 

φορές και ζαρώνοντας το κούτελό του. Ύστερα κάλεσε τη 

γυναίκα που στεκότανε και κοίταζε λες κι έβλεπε αγώνα τένις 
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μια εμάς και μια τους αρχηγούς. Τη ρωτούσαν κοφτά και οι 

δυο, κι η γυναίκα σα να δυσκολευόταν να τους απαντήσει  

αμέσως. Ξαφνικά μια απάντησή της, έκανε τον αρχηγό της ν΄ 

αγριέψει. Ο αρχηγός σούφρωσε το στόμα του, μας έδειξε, 

έδειξε και τη γυναίκα, τους ιθαγενείς γύρω, σήκωσε τα μάτια 

του στον ουρανό. Μετά πλησίασε τη γυναίκα κι αμόλησε ένα 

φτύσιμο στο πρόσωπό της. Η γυναίκα χωρίς να πει λέξη χάθη- 

κε  τρέχοντας... 

Ο Στέφανος δικαιώθηκε για ό,τι έλεγε, γιατί αν ήταν κάπως 

διαφορετικά ίσως να είχαμε δυσάρεστες εξελίξεις. 

« Μια παλιά παροιμία της φυλής μου λέει: Όταν είσαι 

δίκαιος, και κεραυνός να σε βρει, το κακό θα το πάθει ο ίδιος ο 

κεραυνός» είπε ο αρχηγός του καταυλισμού. 

Οι δυο αρχηγοί μιλήσανε για λίγο και όλοι μαζί κατευθυ- 

νθήκαμε  σε μια ξεχαρβαλωμένη καλύβα. 

    Ο γερο-Αλντίν φώναξε κάποιο όνομα. Δεν πήρε απόκριση 

και καθώς ζυγώναμε την πισοπεσμένη πόρτα, παρουσιάστηκε 

ένα κορίτσι γύρω στα είκοσι. Αντικρίζοντας το γερο-Αλντίν, 

έπεσε στην αγκαλιά του και του είπε κλαίγοντας :  

    « Ο πατέρας μου και ο πιο καλός σου φίλος είναι έτοιμος να 

πεθάνει…» 

Τον πατέρα του κοριτσιού τον έλεγαν Γκλιμάν. Ήταν από 

την ίδια φυλή με το γέρο-Αλντίν. Μια φυλή πολύ μεγάλη και 

πανάρχαιη, που κείνο τον καιρό αριθμούσε περίπου 500-600 

νοματαίους. Τόσοι απόμειναν μετά τον ερχομό του «πολιτι- 

ισμένου» ευρωπαίου κατακτητή. Μπήκανε δυο-τρία άτομα 

στην καλύβα, μαζί κι εγώ με τον Τζέραλντ. Κάτω στο χώμα 

ήταν στρωμένα δέρματα από πρόβατα και καγκουρό. Στην 

άκρη της καλύβας σ` ένα στρώμα από αφάνες και θρούμπες, 

ήταν ξαπλωμένος ο γερο-Γκλιμάν. 

Ο γερο-Αλντίν κάθισε και τον κοίταζε συλλογισμένος ώρα 

πολλή, χωρίς να βγάζει μιλιά. Μετά, έσκυψε τον αγκάλιασε 

και τον φίλησε...  

« Σε λίγο θα φύγω αδελφέ μου είπε ο άρρωστος. Έτσι είναι, 

έρχεται μια στιγμή, που είναι ανάγκη να πεθάνει κανείς. 
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Η μάνα φύση και τα πνεύματα ορίζουν τη ζωή και το θάνατο… 

η μοίρα δε βρίσκεται στα χέρια μας…» 

    Άρχισα πάλι τους συλλογισμούς μου : 

    « Είναι άλλο πράμα να βλέπεις κάποιον να πεθαίνει, κι άλλο 

να πεθαίνεις ο ίδιος. Έχω διαβάσει πολλά γύρω από αυτό το 

θέμα του θανάτου. Είμαι από κείνους που πιστεύουν πως πί- 

σω απ` το θάνατο  είναι το τίποτα. Αλλά και αυτό το τίποτα με 

βάζει σε άλλους συλλογισμούς έρευνας και αναζήτησης. Γιατί 

γινόμαστε τίποτα;...»  

    Ο άρρωστος έβηξε αδύναμα, πήγε κάτι να πει, αλλά τα 

μάτια του θόλωσαν και γύρισε το ασπρόμαλλο κεφάλι του στο 

πλάι με ανοιγμένα μάτια που δεν έβλεπαν πια… 

Μείναμε για την ταφή του γερου-Γκλιμάν και την άλλη μέ- 

ρα πήραμε νερό και παίρνοντας το πισάγναρο ξεκινήσαμε. 

Μόνο που δε θα ακολουθούσαμε ακριβώς την ίδια διαδρομή. 

Η επιστροφή μας  θα ήταν λίγο πιο Νοτιοδυτικά.  

Ο γερο-Αλντίν μας εξήγησε πως αυτή την αλλαγή θα την 

κάναμε επειδή ήθελε να περάσουμε από δυο-τρεις καταυλι- 

σμούς, που ΄θελε να δει παλιούς και καλούς φίλους. 

 

    Προχωρούσαμε κάπως αργά ο ένας δίπλα στον άλλον. 

Μπροστά πήγαινε ο δρομοδείχτης μας ο γερο-Αλντίν. Συχνά 

σταματούσε κι έριχνε τις ματιές του τριγύρω, και πέρα μακριά 

στον ορίζοντα... 

Γύρω μας η περιοχή απλωνόταν κυματιστή, κίτρινη, κόκ-

κινη από το ξεραμένο λιγοστό χορτάρι και το κοκκινόχωμα. 

Σιγά-σιγά ο αέρας δυνάμωνε και ανάδευε το χώμα, το στρο- 

βίλιζε και η σκόνη μας μαστίγωνε τις πλάτες. Έριχνα κάπου-

κάπου τη ματιά μου στο Στέφανο και έβλεπα την κούραση στο 

πρόσωπό του. Οι φίλοι μας οι Αβορίγινες ήτανε συνηθισμένοι 

στη ζέστη και στις ανεμοθύελλες, και δεν τους πολυένοιαζε. 

Το μαυριδερό δέρμα τους - χρόνια τώρα, είχε συνηθίσει και 

δεν ίδρωνε όπως το δικό μου και του Στέφανου. 

    Τα μακριά, ασημένια γένια του γερου-Αλντίν, πήγαιναν 

πέρα δώθε, και οι σκληρές - σαν σύρμα τρίχες του χωνόντου- 
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σαν στα ρουθούνια του και κάθε τόσο βλαστημούσε στη 

γλώσσα του. Αν και όλοι μας είχαμε αλείψει τα κορμιά μας - 

από τη μέση και πάνω, με ένα μίγμα αλοιφής από βότανα, να 

μη  πλησιάζουν οι μύγες και τ` άλλα διάφορα έντομα, αυτά 

έκαναν συχνά εφόδους… 

Έτσι, όπως περπατούσαμε, ακάλεστοι ήρθαν σαν βελόνες οι 

συλλογισμοί. Πάλι έφερα μπροστά μου τον ταλαίπωρο Ιθα- 

γενή που πριν λίγες ώρες τον κουκουλώσαμε όπως-όπως στο 

κόκκινο σκληρό χώμα. Τον φαντάζομαι κολλημένον εκεί ακί- 

νητο και θλιμμένο, γιατί η αρρώστια που δένει το σώμα, δένει 

και την ψυχή. Οι μέρες της ζωής του θα ήταν πολύ δύσκολες 

με πόνους, χωρίς γλυκοχαράματα κι όμορφα δειλινά. Οι νύ- 

χτες του μ` αγρύπνιες  χωρίς ανάπαυση και χωρίς όμορφα 

όνειρα. Σ` αυτές τις ερημιές που φύτρωσε και πέρασε την 

άμοιρη ζωή του, δεν είδε Άνοιξη, και η ψυχή του δεν είχε χα- 

ρά... Και κοντά σ` αυτόν στοχάζομαι και συλλογιέμαι όλους 

τους άρρωστους κι όλους τους πονεμένους. Στοχάζομαι τους 

τρανούς, πλούσιους, βασιλιάδες, πρωθυπουργούς και κυβε- 

ρνήτες, που όταν θα ΄ρθει η ώρα τους – κι αυτουνών, έρχεται ο 

καιρός που η ώρα τους σημαίνει και ψυχομαχούν στα που- 

πουλένια κρεβάτια τους, ανάμεσα στους καλύτερους γιατρούς 

που προσπαθούν να τους κρατήσουν ακόμα για λίγο  στη ζωή. 

  Στοχάζομαι και το φτωχό, το ζητιάνο που σαπίζει σ` ένα πα- 

γκάκι, σ` ένα αχυρόστρωμα, ή σαν τον ταλαίπωρο Ιθαγενή να 

ψυχορραγεί απάνω στο σκληρό χώμα, χωρίς γιατρούς αλλά 

κατάμονος. Φέρνω στο νου μου τον αδύναμο γέροντα που 

σέρνει τα υστερνά του βήματα μέσα στη μοναξιά και στην 

εγκατάλειψη. Μπροστά μου φέρνω το μικρό παιδάκι που έμει- 

νε ορφανό και μπήκε πριν να δει την Άνοιξη στη βαρυχει- 

μωνιά της ζωής του. Στοχάζομαι κείνους που χτυπήθηκαν στο 

σώμα και κείνους που χτυπήθηκαν στην ψυχή, κείνους που 

κρατούν όλα τους τα βάσανα μέσα τους και βογγάνε έξω στους 

δρόμους. Εκείνους που πνίγουν τους λυγμούς τους σ` ένα σκο- 

τεινό δωμάτιο, κείνους που αγριεύουν και βλαστημάνε τη 

μοίρα τους, κοιτάζοντας τις πληγές τους, και δεν ξέρουνε να 
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πούνε με σιγουριά από πιο αόρατο τόξο τους ήρθαν τα βέλη... 

 Έτσι, ανάκατα, έρχονται όλα μαζί και μου σφυροκοπούν το 

μυαλό. Μετά πάλι αναλογίστηκα :     

« Αν οι άνθρωποι με τις ευκολίες, τη δύναμη του πλούτου, 

της ομορφιάς, της σοφίας, κατορθώνουνε στη ζωή τους πολλά 

και φτάνουνε στη δόξα και στην ευτυχία, ο πόνος, πολλές φο-

ρές δημιουργεί πολλά, τρανά και αθάνατα έργα. Πολλά απ` τα 

κραταιότερα και μεγάλα έργα, στη μουσική, ποίηση, ζω- 

γραφική, έγιναν εξ αιτίας κάποιου πόνου. Ο Μεγάλος Όμηρος, 

έγραψε τα τρανά του έργα τυφλός. Ο Βάγκνερ μας άφησε τα 

ωραιότερα μουσικά του δράματα σε στιγμές πόνου και οδύ-

νης. Και ο Μίλτων έγραψε το αριστούργημά του « Χαμένου 

Παραδείσου» σαν έχασε το φως του… 

    Ίσως πολλοί θα θυμώσουν μαζί μου γιατί τόλμησα να βάλω 

(τον πόνο), που τόσο μισούν και τον αποστρέφονται, σε πολλά 

αγαθά της ζωής του ανθρώπου. Η πρόσκληση και ο θόρυβος 

που κάνουν οι μικρές χαρές, οι επιδείξεις κι εγωισμοί μας στην 

επιφάνεια της ζωής, δεν αφήνουνε να κοιτάξουμε βαθύτερα 

και να δούμε το μεγάλο και σιωπηλό δώρο του πόνου... 

    Το τραγούδι της επιφανειακής ευτυχίας συνθεμένο απ` όλες 

τις νότες της ρηχής ζωής, και ποτισμένο με το κρασί κάθε μι- 

κρής και χυδαίας ηδονής, είναι το καθημερινό μας άσμα χω- 

ρίς όμως και να γλυκαίνει πραγματικά. Έτσι είναι τις περισ- 

σότερες φορές στους πιο πολλούς από εμάς, να μπαίνουν χο- 

ντρά σκεπάσματα στα μάτια μας και δεν αφήνουν να δούμε 

τριγύρω μας. Έτσι είναι το σύστημα που έχουν φτιάξει οι 

ισχυροί, αυτοί που κρατούν την εξουσία, και δεν την αφήνουν 

εύκολα να την πάρουν οι άλλοι. Είναι όλοι αυτοί που υπερη-

φανεύονται για την «τετράγωνη λογική φρονιμάδα.» Όλοι αυ-

τοί χρησιμοποιούν κάθε μέσον για να κρατήσουν τους αδύνα- 

μους εκεί που αυτοί επιθυμούν. Όλοι αυτοί οι μικρόμυαλοι, οι 

πονηροί, οι συμφεροντολόγοι και χυδαίοι εξουσιαστές, που  

κάθονται στους θρόνους τους, κλέβουν και μασουλίζουν τις 

σάρκες και τις ψυχές  των αδύναμων ανθρώπων…  

Προχωρούσαμε χωρίς να συμβεί κανένα σπουδαίο γεγονός για 
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μερικές ώρες. Ο ήλιος ακολουθώντας τον αιώνιο δρόμο του, 

σιγά, σιγά έγερνε πίσω από τις λοφοσειρές των δυτικών περιο-

χών, και το γλυκό φως του δειλινού που κοντοζύγωνε ημέρωνε 

την πλάση. 

     « Πρέπει να βιαστούμε.» ακούστηκε η φωνή του γερου- 

Αλντίν...έχουμε κάμποσο δρόμο ακόμα για να φτάσουμε στο 

σημείο που θα περάσουμε τη νύχτα μας.»  

     Με το χέρι, μας έδειξε ένα λόφο που, πίσω του, θα συνα- 

συναντούσαμε μια μικρή κοιλάδα, θα περνούσαμε κάποιο 

ψηλότερο λόφο που τον έλεγαν «Πατάγκ», θα στρίβαμε δυτι-

κά, και θα φτάναμε σε μια μικρή λίμνη.  

 

 

 
 

Τοπίο 
 

Ευτυχώς, ο δρόμος ήταν καθαρός από μικροθάμνους και το 

περπάτημά μας γινόταν πιο εύκολο. Προχωρήσαμε μια ώρα 
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περίπου, με συντροφιά πάντα τις μύγες, ανεβήκαμε το λόφο, 

περάσαμε και το μεγαλύτερο που στα ριζά του είχε μια  σειρά 

με κόκκινες μεγάλες πέτρες που έμοιαζαν μικρογραφία στους   

βράχους του Κουτζουμού (Όλγας). 

Έτσι, όπως περπατούσα, έχοντας δίπλα μου το Στέφανο, 

προσπάθησα ξανά να του εξηγήσω για την ιδιότητα της ύλης 

κάτω από ορισμένες διαθλάσεις, αλλά μου ΄πε να τον παρα-

τήσω. Δεν είχε όρεξη ν` ακούσει τις φιλοσοφικές μου ερω-

τοαπαντήσεις... 

    Εκείνη τη στιγμή ένα πουλί όρμησε σαν πύραυλος ξεφωνί-

ζοντας. Πιο πέρα καμιά δεκαριά γκαμήλες ακούγοντας τις κρα-

ξιές του πουλιού, τέντωσαν το μακρύ λαιμό τους, γύρισαν τα 

κεφάλια τους προς το μέρος μας, κι άρχισαν ένα τρελό τρέ- 

ξιμο προς την αντίθετη μεριά. 

    Φτάνοντας στη λίμνη στρατοπεδεύσαμε κάτω από πέντε 

πανύψηλους ευκάλυπτους, καμιά διακοσαριά μέτρα μακριά 

της, για να αποφύγουμε τα ενοχλητικά κουνούπια…  

    Ξαπλώσαμε χωρίς να μιλάμε. Ξαφνικά ο γερο-Αλντίν άρχισε 

το τραγούδι. Που τη βρήκε την όρεξη με τέτοια κούραση δεν 

το καταλάβαινα. Ο Τζέραλντ που είχε ξαπλώσει δίπλα μου, 

μου εξηγούσε τι έλεγε το τραγούδι : 

    « Λέει για έναν πρόγονο αρχηγό, που ΄χε μια γρηγοράδα στα 

πόδια του, που μπορούσε να ξεπεράσει και το πιο γρήγορο 

ελάφι. Αυτός ο πρόγονος αρχηγός, όταν έμαθε πως ο μικρός 

του γιος - που θα τον διαδεχόταν,  σε κάποιο κυνήγι κάτι τον 

τσίμπησε, και τον έφεραν οι υπόλοιποι κυνηγοί στον καταυλι- 

σμό πεθαμένο. Τον τύλιξε σ` ένα δέρμα καγκουρό και τον έθα-

ψε με μεγάλο πόνο…» 

    Τέτοιους θρύλους, τραγούδια, είχαν αποθηκεύσει πολλούς οι 

Ιθαγενείς μέσα στη μνήμη τους. Οι 70-80%, κείνο τον καιρό 

δεν γνώριζαν να διαβάσουν και να γράψουν. Μέσα στο μυαλό 

τους όμως κρατούσαν τις παραδόσεις, τους θρύλους  και τα 

τραγούδια τους και η μια γενιά τα περνούσε στην άλλη.  

«Εμείς», μου είπε ο Τζέραλντ, κρατηθήκαμε στη ζωή και 

αντέξαμε χιλιάδες χρόνια για ένα λόγο, για το λόγο που  
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είμαστε όλοι νομάδες - φυλές, και κουβαλάμε μαζί ό,τι έχουμε. 

Αυτά τα λιγοστά που μας χρειάζονται για να ζήσουμε, αλλά 

πολύ περισσότερο τις παραδόσεις μας…αν αρχίζαμε από πολύ 

παλιά, και χτίζαμε σπίτια και πολιτείες, αλλάζοντας τα πολύ 

παλιά μας έθιμα, και τον τρόπο ζωής μας, θα ξεπέφταμε και θα 

είχαμε χαθεί…» 

 

    Ο καθένας μας, έπιασε το πόστο του και πέσαμε να κοι- 

μηθούμε. Προσπάθησα να κλείσω τα μάτια αλλά τα όσα στρι- 

φογύριζαν στη μυαλοαποθήκη μου δεν τ` άφηναν να κλείσουν. 

Πολλά και διάφορα κλωθογύριζαν στο μυαλό μου και πηγαι- 

νοέρχονταν σαν τα κύματα που σκάνε στο γιαλό και δεν έχου- 

νε σταματημό. 

    Τα αστέρια, ψηλά, έμοιαζαν σαν μικρές λαμπάδες της Ανά- 

στασης στα χέρια των  χριστιανών. Το φεγγάρι, έτσι ολόγιομο  

όπως ήταν, νόμιζες πως αν άπλωνες τα χέρια σου θα το έπαι- 

ρνες αγκαλιά.  

Κάποια στιγμή άκουσα τη φωνή του Στέφανου - είχε πλα-

γιάσει δίπλα μου,  να μου λέει : 

    « Αν θες, εξήγησέ μου για τα όσα ήθελες να μου πεις πριν.     

Κι εγώ δεν νομίζω να κλείσω τα μάτια νωρίς.» 

 

Τα μέτρια πνεύματα                            
 

« Ήθελα να σου πω για τα μέτρια πνεύματα, τους συμφερο-

ντολόγους, τους μοχθηρούς, τους ένοχους τους ψεύτες, αυτούς 

τους ανίκανους να νοιώσουν το μεγαλείο κάποιου εκλεκτού 

ανθρώπου, που παλεύει με νύχια και με δόντια, που προσπαθεί 

να δείξει τη σκοτεινή πορεία της ανθρωπότητας που οι 

εξουσιαστές σπρώχνουν στην καταστροφή. Αυτά τα μέτρια 

πνεύματα φοβισμένα από τον έλεγχο και το ξεσκέπασμα, που 

κάνει ένας δίκαιος, ένας μεγάλος, ένας που δεν έχει καμία 

ιδιοτέλεια στις μικρότητές τους και στα ύποπτα σχέδια και 

έργα τους, γι΄ αυτούς, τρέχουν όλοι αυτοί μαζί, συνωμοτούν 

στο σκοτάδι - σ΄αυτό που ξέρουν να ζουν, για κείνον που 
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μιλάει ελεύθερα στο φως, και πλέκουνε τα μεγαλύτερα ψέμα- 

τα για κείνον, που η μόνη ενοχή του είναι η υπεράσπιση της 

αλήθειας και η ειλικρίνειά του. Από τα πολύ παλιά χρόνια 

γίνονται αυτά και θα συνεχίσουν να γίνονται. Αν είσαι πολι- 

τικός, αληθινός και τίμιος - σπάνιο βέβαια στην εποχή μας, θα 

σε πούνε «τρελό.» Κι αν είσαι ένας καλός, αγαθός άνθρωπος, 

θα σου πούνε πως όλα τα κάνεις για τα μάτια του κόσμου. Οι 

μικροί και ταπεινοί έχουν μια παροιμιώδη ικανότητα να 

βρίσκουνε ψέματα και να παρουσιάζονται σαν μεγαλύτεροι 

υποστηρικτές όλων των μεγάλων πραγμάτων που κατά τη 

γνώμη μου - είναι και αποδεδειγμένο, εξυπηρετούν τα συμφέ- 

ροντά τους. Όλοι αυτοί που λες Στέφανε, μαζεύονται σα φίδια, 

σαν κουνούπια, σα μύγες, σα βδέλλες, να πιουν την τιμή και το 

αίμα αυτού του μεγάλου και αληθινού ανθρώπου. Και όπως 

γίνεται πάντα, αυτός ο αληθινός που είναι συνεπαρμένος πάντα 

με το μεγάλο του προορισμό,  και που είναι σχεδόν πάντα 

σημαδεμένος με τα κόκκινα σημάδια της θυσίας, και του 

μαρτυρίου, δεν προσέχει τους συκοφάντες του, δεν αμύνεται. 

Ένα μόνο παράδειγμα. Ο Σωκράτης δεν στέργει να σωθεί ούτε 

την τελευταία στιγμή με τα χρήματα και τη στοργή του αφο- 

σιωμένου του Κρίτωνα. 

    Όλοι αυτοί οι τρανοί Στέφανε, είναι πάντα επικίνδυνοι  σ` 

ένα πράμα: Στο χαλασμό, στα σχέδια των πονηρών ιδιοτελών 

ανθρώπων. Το πνευματικό τους ανάστημα δε χωράει  στα 

μέτρα που μπαίνει η ψυχή και η ζωή των κοινών και των 

μετρίων ανθρώπων, και που όλοι αυτοί οι ανίκανοι ή και οι 

μέτριοι ακόμα, προσπαθούν να θεμελιώσουν το δικό τους 

σύστημα που εξυπηρετεί τα δικά τους συμφέροντα και όσους 

τους υποστηρίζουν… 

    Έτσι, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, οι λίγοι αυτοί άνθρωποι 

που βλέπουν την αδικία γύρω τους, προσπαθούν να πλατύνουν 

τη σκέψη και το αίσθημα του απλού ανθρώπου. Προσπαθούν 

να γκρεμίσουν μια λαθεμένη πίστη, χτυπούν μια   πρόληψη, 

ξεγυμνώνουν μια ψευτιά, και αγωνίζονται να φανερώσουν τις 

αλήθειες. Όλοι αυτοί  όμως γίνονται οι μεγαλύτεροι εχθροί 
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στους συμφεροντολόγους, στους κοντόφθαλμους και σ΄ όλους  

αυτούς που θέλουν η ζωή των πολλών ανθρώπων να ζούνε στα 

χαμηλώματα της ζωής. Δεν θέλουν ν` ακούσουν για τα ψηλώ-

ματά της… Όλοι αυτοί οι ψεύτες, οι δειλοί, συμφεροντολόγοι, 

μαζεύονται όπως σου είπα και πριν, σ` ένα άγριο κοπάδι που 

πολεμά τους μεγάλους, τους δίκαιους, τους  ανθρωπιστές, τους 

κάνει προδότες, ανήθικους, αιρετικούς. 

    Αυτό γίνεται πάντα σ` όλα τα σημεία της γης από τα πολύ 

παλιά χρόνια, στην επιστήμη, στην τέχνη, στην πολιτική, στη 

θρησκεία. Ένας απ` αυτούς τους τρανούς με απλωμένη τη 

σκέψη ήταν και ο Ιουλιανός, που οι χριστιανοί του έβαλαν την 

ταμπέλα: «Ιουλιανός ο Παραβάτης», γιατί έτσι εξυπηρετούσε 

τα σκοτεινά σχέδια και συμφέροντά τους. Ο τρανός αυτός 

αυτοκράτορας, ποτέ δεν πήγε δίπλα στο χριστιανισμό ! Από 

πού και πού τον είπαν παραβάτη ;… 

Όλοι αυτοί οι άθλιοι, ψεύτες και υποκριτές, πάνε στις 

εκκλησίες - σε όποιας θρησκείας, κάνουνε την προσευχή τους 

ή κάτι άλλο, και όταν βγαίνουν από δαύτες, σκέφτονται και 

καταστρώνουν σχέδια να μεγαλώσουν το βιο τους. Όλοι αυτοί 

οι λαοκράτες κάνουν  πολέμους, σκοτώνουν το παιδί μιας μά- 

νας που το μεγάλωσε με χίλιους καημούς, τον άντρα μιας γυ- 

ναίκας που `χει δώσει σ` αυτόν την καρδιά της και είναι ο 

προστάτης των παιδιών που θα κάμουν την αυριανή ανθρω- 

πότητα ίσως καλύτερη. Λογάριασε Στέφανε, με τον έναν που 

κάποιος σκοτώνει, πόσα σπίτια ρημάζει, πόσα ορφανά κάνει; 

Πόσες καρδιές πληγώνει;  

Λογάριασε όλα αυτά και θα δεις τη φρίκη και τη βαρβα-

ρότητα έχουν όλα αυτά!...  

     Ζούμε σ` έναν πολιτισμό που οι εξουσιαστές προσπαθούν 

να μας κάνουν φερέφωνά τους. Στα σχολειά μας διδάσκουν τον 

ηρωισμό του εγκλήματος, μας λένε να πηγαίνουμε στις εκκλη-

σιές για να μαθαίνουμε τα ψέματα κ.λπ... κ.λπ. 

Πολλές φορές αυτά τα καθάρματα κάνουν τρομερά εγκλή-

ματα χωρίς να αγγίξουν το σώμα κάποιου. Είναι οι περιπ-

τώσεις εκείνες που μπαίνουν πιο πολύ μέσα στη σκέψη του 
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ανθρώπου και σκοτώνουν το πνεύμα τους. Αυτές τις περιπ-

τώσεις εγώ τις έχω ονομάσει «Λευκές σφαγές.» Έχω να σου 

πω πολλά παραδείγματα: Η μητριά, η αδέξια μάνα, που μέρα 

νύχτα πληγώνει με σκληρά λόγια την τρυφερή ψυχή του παι-

διού της, που σιγά σιγά σκοτώνει την ψυχή του. Ο δάσκαλος 

που για οξείες και περισπωμένες της γραμματικής, κάθεται και 

μαλώνει, χτυπά, και αποθαρρύνει τους μικρούς μαθητές. Ο 

άντρας που εκμεταλλεύεται τη δύσκολη ώρα μιας γυναίκας. Ο 

έμπορος, ο βιομήχανος, ο τοκογλύφος. Όλοι αυτοί   μπορούνε 

να κλέβουνε και να κρατάνε τους κόπους των άλλων με χίλια  

δυο τεχνάσματα. Όλοι αυτοί οι «γνωστοί άγνωστοι», που 

κινούν και πλέκουνε τα νήματα της παγκόσμιας οικονομίας, με 

τα αναρίθμητα θύματά τους, την ανεργία, τους φτωχούς, τους 

αρρώστους, τους κουρελήδες, τους ζητιάνους. Όλα, όσα ακού- 

με για τους λαούς της Αφρικής, της Ασίας, σ` αυτούς τους 

έρμους ανθρώπους που είμαστε τώρα μαζί. 

 Πες μου Στέφανε, τι βλέπεις εδώ και πέντε μήνες που 

βρισκόμαστε με τους φίλους μας Αβορίγινες στα βαθουλλω- 

μένα μάτια τους; Εγώ το μόνο που βλέπω είναι πως πίσω απ` 

αυτό το θλιμμένο κοίταγμά τους οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν 

χαρά κι ελπίδα, δεν κάνουν όνειρα και ζούνε μέσα στην αβε- 

βαιότητα του αύριο, γιατί εμείς οι λευκοί οι «δήθεν πολιτι- 

σμένοι», τους έχουμε αφήσει στο περιθώριο.   

Αυτές είναι οι λευκές σφαγές που σου έλεγα πριν, χωρίς 

αίματα, αλλά ακούς τις κραυγές τους. Δε βλέπουμε τους φο-

νιάδες γιατί είναι κρυμμένοι καλά, και τα βάζεις με τον εαυτό 

σου, με τη μοίρα και με όλους τους ψεύτικους θεούς… 

  

    Ανοίγοντας τα μάτια μου με το χάραγμα της νιόφερτης 

μέρας, είδα τον Τζερούν και τον Μπόουμεν να ΄ρχονται με 

κάμποσα μικρά σκοτωμένα ζωάκια. Είχαν ξυπνήσει πολύ 

νωρίς, χωρίς να τους καταλάβουμε, και είχαν βγει για κυνήγι. 

Ανάψαμε φωτιά και όταν γίνηκε η θράκα, ερίξαμε τα άμοιρα 

ζουδάκια σκαντζόχοιρους και σαύρες, αφού πρώτα τα είχαν 

επεξεργαστεί κατάλληλα . 
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Μετά το πρωινό «φαγοπότι», μαζέψαμε τα λίγα πράγματά μας 

και ξεκινήσαμε βαδίζοντας προς τα βόρεια. Όπως μας εξήγησε 

ο δρομοδείχτης μας Αλντίν, θα περνούσαμε τους μικρούς 

λόφους, θα κατεβαίναμε στην κοιλάδα της «Ιερής Δύναμης» 

και θα συναντήσουμε εκεί κοντά, λίγους Ιθαγενείς που θα `ναι 

δεν θα `ναι καμιά σαρανταριά νοματαίοι… 
 

Ο έρωτας του Μπόουμεν                    

Όλοι τους στο μικρό καταυλισμό παραξενευτήκανε όταν μας 

είδανε ξαφνικά μπροστά τους. Ένας αρκετά ηλικιωμένος 

Ιθαγενής - ο αρχηγός του καταυλισμού, μας πλησίασε, χαιρέ- 

τισε με θέρμη το γερο-Αλντίν κι αμέσως έδωσε εντολή να  

ανάψουν φωτιές για να γιορτάσουν τον ερχομό του φίλου κι 

αδελφού τους Αλντίν. 

Όπως μου εξήγησε ο Τζέραλντ, είχαν αρκετά χρόνια να 

συναντηθούν οι δυο τους, και όπως έδειχναν τα μάτια τους και 

τα φερσίματά τους, φαινόντουσαν πολύ χαρούμενοι.  

Το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση ήταν τα δυ- 

νατά γέλια - που τα συνόδευαν τσιριχτές φωνές, δυο ηλικιω-

μένων γυναικών. Αυτές οι δυο γυναίκες, ήταν απ` τη φυλή του 

γέρο Αλντίν και είχαν παντρευτεί άντρες της φυλής που μας 

φιλοξενούσε. Χάρηκαν στο άκουσμα πως ο αρχηγός της φυ- 

λής τους ο γερο-Αλντίν, βρισκόταν κοντά τους. Μόνο που δεν 

μπορούσαν να μας δουν καθαρά γιατί είχαν μισοτυφλωθεί από 

το γλαύκωμα - μια αρρώστια των ματιών που ταλάνιζε κείνο 

τον καιρό τον πληθυσμό των Αβορίγινων.  

Όλοι οι άντρες, καθίσαμε γύρω απ` τη φωτιά και τα μικρά 

παιδιά με τις γυναίκες δίπλα μας. Όταν τα ψητά ετοιμάστη-

καν, όλοι μας το στρώσαμε στο «φαγοπότι.» Φάγαμε με 

μεγάλη όρεξη. Και τι δεν είχε το «τραπέζι» μας! Από σκαντζό-

χοιρους, σαύρες, άσπρα σκουλήκια και μια ολόκληρη 

καγκουρού που σου έσπαζε τα ρουθούνια από την τσίκνα. 

Ήπιαμε κάτι που έμοιαζε σαν ξινό γάλα  με κιτρινωπό χρώμα 

που `ταν φτιαγμένο από ρίζες κάποιου φυτού και σε έφερνε σε 

κέφι. Χορέψαμε με τα ντιτζιριντού που τα φυσάγανε δυο  
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όμορφες γυναίκες, μέχρι που γινήκαμε όλοι κουρέλια από την 

κούραση. Ο Μπόουμεν είχε μπανίσει μια λυγερή μικρή Ιθαγε- 

νή και δεν ξεκόλαγε τα μάτια του από πάνω της. Κι εκείνη τον 

κοίταζε γιατί ο Μπόουμεν ήταν νέος,  γεροδεμένος και με 

καλοφτιαγμένο κορμί.  

    Σε κάποια στιγμή πήγε κοντά στο γερο-Αλντίν, του `πε κά- 

τι σιγά, ο γερο-Αλντίν χαμογέλασε, και άρχισε να μιλάει με 

τον αρχηγό του καταυλισμού το γερο-Μπαρτί. Αυτός σηκώ- 

θηκε, καθάρισε το λαιμό του βήχοντας, και ρώτησε τη μικρή 

Ιθαγενή αν θέλει για άντρα της το «δικό» μας τον Μπόουμεν. 

Αυτή, έγνεψε ναι χαμογελώντας. Μετά, ο γερο-Αλντίν, είπε:  

«Άντε, θα αδελφοποιηθούμε ξανά.» 

Μέσα σε λίγα λεπτά οι γυναίκες του καταυλισμού ντύσανε 

τη μικρή Ιθαγενή - Κιάλα, ήταν το όνομά της, με άσπρο και 

κίτρινο μαλλί από προβατίσιο δέρμα. Στολίσανε τα σγουρά 

μαύρα μαλλιά της με χρωματιστά  μικρά ξύλινα και μεταλλικά 

στολίδια. Πάνω στο κεφάλι της βάλανε ένα ύφασμα σαν 

πέπλο, από δέρμα αλεπούς, τυλιγμένο με πορτοκαλί μεταξένιο 

ύφασμα. 

    Ύστερα από τη γαμήλια γιορτή, δέσανε γύρω-γύρω στο κο- 

ρμί της νύφης μαύρες, κίτρινες, και κόκκινες κορδέλες. Δέ- 

σανε μ` ένα μαύρο πανί τα μάτια του Μπόουμεν, ενώ η Κιά- 

λα άρχισε να τρέχει σαν ελαφίνα προς τους γειτονικούς μι- 

κρούς λόφους. Τρεις τέσσερις νεαρές Ιθαγενείς κρατούσαν τον 

Μπόουμεν, και δεν τον άφηναν να σηκωθεί. Όταν η Κιάλα 

χάθηκε από τα μάτια μας, άφησαν το γαμπρό ελεύθερο. Αυτός, 

- ο γαμπρός, έπρεπε μέσα σ` ένα χρονικό διάστημα να βρει τη 

νύφη και να τη φέρει στον καταυλισμό… 

Αυτό το λέγανε: « Το κυνήγι της νύφης.» 

Όταν μετά από δυο-τρεις ώρες, γυρίσανε στον καταυλισμό, 

οι συγγενείς της νύφης, φέρανε  δέρματα και γούνες, από αγε-  

λάδες και από αλεπούδες και τα δώσανε δώρα στο γαμπρό και 

στους αρχηγούς και των δύο φυλών. Να συμπληρώσω-όπως 

μου εξήγησε ο Τζέραλντ, οι γυναίκες της φυλής αυτής 

έφτιαχναν ένα είδος ενδυμασίας απ` τη μέση και κάτω από   
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μαλλί και αλογότριχες, και ήταν περιζήτητες...     

    Το άλλο πρωί χαιρετίσαμε τους φίλους μας, πήραμε μερικά 

τρόφιμα, και ξεκινήσαμε παίρνοντας κατεύθυνση προς τα 

αριστερά. 

    Ο Μπόουμεν έμεινε κοντά στη γυναίκα του.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

    « Αδέρφια μου, θα σας δω σε λίγες μέρες… να με περιμέ- 

νετε..» ακούστηκε η φωνή του. 

    Περπατούσαμε ο ένας κοντά στον άλλον χωρίς να γίνει κάτι 

που να μας καθυστερεί. Σε μια στιγμή που βρέθηκα κοντά στο 

γερο- Αλντίν άρχισε να μου λέει : 

« Λευκέ αδελφέ μου, από παλιά οι γέροι και σοφοί άντρες 

της φυλής μου, μας λέγανε πάντοτε πως μέσα σ` ένα κορμί δεν 

μπορεί να είναι διαφορετικές καρδιές και διαφορετικά μυαλά. 

Κάποτε, χρόνια πολλά πίσω, ένας έξυπνος και σοφός αρχηγός 

της φυλής μου, ο Τζιμέν, έβαλε στο νου του ν΄ απλώσει την 

κυριαρχία του και να ενώσει όλες τις κοντινές φυλές της 

περιοχής, έτσι να μην έχουν τις όποιες  μικρές διαφορές,- γιατί 

μεγάλες διαφορές δεν υπήρξαν ποτέ ανάμεσα στις φυλές μας. 

Ένας άλλος αρχηγός κάποιας άλλης φυλής, όχι έξυπνος και 

σοφός όπως ήταν ο Τζιμέν, αλλά φιλόδοξος κα πεισματάρης, 

εναντιώθηκε στο σκοπό αυτόν και πάντα προσπαθούσε με 

προδοσίες και άλλα τεχνάσματα, όχι μόνο να σταματήσει το 

σχέδιο του Τζιμέν, αλλά μαζί με κάποιους άλλους  που του 

έμοιαζαν, προσπάθησε να σκοτώσει τον Τζιμέν. Αν έβγαζε τον 

Τζιμέν από τη μέση, του ήταν εύκολο να κυριαρχήσει στην 

περιοχή μόνον και μόνον για το δικό του εγωισμό και συμφέ- 

ρον της δικής του φυλής, και όχι το καλό των άλλων φυλών. 

Κάποια μέρα, με διάφορα ανταλλάγματα με άλλους άντρες της 

φυλής του, συνωμότησε να σκοτώσουν τον Τζιμέν. Είχαν από 

πριν ανοίξει ένα λάκκο να τον χώσουνε και να μην πάρει 

είδηση κανένας. Όταν συναντηθήκανε με τον Τζιμέν, κάποια 

μέρα σε μια εξόρμηση κυνηγιού, ο Τζιμέν υποψιάστηκε ότι κά- 

τι έχουν βάλει στο νου τους οι άντρες της ξένης φυλής. 

Αμέσως φώναξε τους δικούς του κυνηγούς που βρίσκονταν 

λίγο πιο πέρα, και πιάσανε τους υποψήφιους εγκληματίες μαζί 
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και τον αρχηγό τους το Φερίν. Ένας από τους άντρες του… ο 

οποίος μπορούσε και μιλούσε με τα πνεύματα τ΄ ουρανού, 

δηλαδή κουβέντιαζε με τα αόρατα πνεύματα, εξήγησε στον 

Τζεμίν όλα όσα είχε σχεδιάσει ο Φερίν. 

    Αμέσως έδεσε τους παρ` ολίγον φονιάδες του και τους έ- 

στειλε στον καταυλισμό της φυλής τους. Εκεί μαθεύτηκε το 

σχέδιο του αρχηγού τους και οι γέροι σοφοί της φυλής που δε 

συμφωνούσαν με όσα άκουσαν, πήραν την αρχηγία απ` το Φε- 

ρίν και τον εξόρισαν πολύ μακριά. Λίγο αργότερα ενώθηκαν 

με τη φυλή του Τζεμίν  κι έγινε η μεγαλύτερη φυλή της περιο- 

χής… 

 

 «Πύλη των ανέμων»  

 Φιλοσοφικές σκέψεις  
 

 Διασχίζαμε τους ξερούς και άνυδρους τόπους, όταν βρεθή-

καμε σ` ένα φαράγγι που, όπως μας εξήγησε ο δρομοδείχτης 

μας ο γερο Αλντίν, είχε το όνομα: «Πύλη των Ανέμων.» Περά- 

σαμε κάτι γυμνούς βράχους και κατηφορίσαμε σε μια μικρή, 

σχεδόν γυμνή πεδιάδα. Περπατούσα δίπλα στο γερο-Αλντίν 

και συζητούσαμε διάφορα θέματα, όταν κάποια στιγμή τον 

άκουσα να λέει: 

« Απ` αυτή εδώ την περιοχή έρχεται η δύναμη του αιώνιου 

ουρανού. Απ΄ εδώ ξεκινάνε οι ανεμοστρόβιλοι, οι βροντές, οι 

αστραπές και οι κεραυνοί. Απ΄ εδώ πάλι,- απ` τον ουρανό, 

έρχεται η ζωογόνα  βροχή και ζέστη, που τρέφουνε την άγονη 

γη να βγάλει λίγο γρασίδι για να βρούνε τ` άγρια ζώα λίγη 

τροφή και να τρεφόμαστε κι εμείς. Όταν  ο καιρός είναι λίγο  

κρύος, ανεβαίνουνε τα πνεύματα αλαφροπηδώντας, και χο- 

ρεύοντας, μ` ένα λαμπρό φως να τα φωτίζει, φτάνουν στον πιο 

ψηλό λόφο κι εκεί προσεύχονται στην αόρατη δύναμη τ` 

ουρανού να ρθούνε οι αόρατοι πολεμιστές, για να καθοδηγή- 

σουνε και να γαληνέψουνε τους ανθρώπους, να τους βάλουν 

μέσα στο κορμί τους μόνο μία καρδιά κι ένα μυαλό, κι όχι  
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να `χουν διαφορετικές καρδιές και διαφορετικά μυαλά. Έτσι  

όλοι οι άνθρωποι να ζούνε με αγάπη…» 
 

Σε όλη τη διαδρομή προσπαθούσα να μπω στη φιλοσοφία 

του γερο-Αλντίν. Εκείνο που ήξερα ήταν πως αυτός ο πανάρ-

χαιος λαός των Αβορίγινων, έτσι, αμόρφωτος, έζησε και ζει με 

πείσμα, σχεδόν και τώρα στον εικοστό αιώνα, όπως  και οι   

χιλιόχρονοι πρόγονοί του. Ωστόσο, είναι ένας λαός περήφα-

νος, και έχει κατορθώσει να ζει και να `ναι ευτυχισμένος με τα 

πολύ λίγα και φτωχικά πράματα. Δεν τους ενδιαφέρει που πιο 

πέρα.... στα χωριά και στις μεγάλες πολιτείες ζούνε άνθρωποι 

σε ζεστά σπίτια, αγοράζουν το κάθε τι που χρειάζονται στα 

μαγαζιά, έχουν αυτοκίνητα ωραία, ρούχα κ.λπ. Σε αυτόν τον 

λαό λίγα πράγματα έχουν αλλάξει εδώ και δεκάδες χιλιάδες 

χρόνια. Τι κι αν ολόγυρά τους οι άλλοι άνθρωποι, έχουν κάνει  

εφευρέσεις, έχουν κτίσει όμορφες πολιτείες. Αυτά δεν τους 

ενδιαφέρουν καθόλου. Αυτοί χαίρονται τη ζωή τους  όπως 

έρχεται κάθε μέρα. Ζούνε για δεκάδες αιώνες στην αγκαλιά 

της μάνας γης, ανέγγιχτοι κι απείραχτοι, από τα στοιχεία του 

«πολιτισμένου» κόσμου, ανάμεσα στα πουλιά και στα ζώα 

ελεύθεροι. Δεν ζούνε στον πολιτισμό των λευκών, ώστε να 

διδάσκονται στα σκολειά τον ηρωισμό του εγκλήματος, των 

τρανών πολεμόχαρων, που σχεδόν όλες τις φορές είναι ευλο- 

γημένα αυτά τα εγκλήματά τους από τις εκκλησίες. Δεν ζούνε 

μέσα στους πολλούς ανισόρροπους  ανθρώπους που για δικό 

τους συμφέρον κλέβουν το ψωμί των μικρών και αδυνάτων... 

    Γνωρίζουν πολύ καλά το τι γίνεται στους πολιτισμούς των 

λευκών, που οι δυνατοί, οι καπάτσοι, αυτοί που `χουν απάνω 

τους τη δύναμη, αυτοί που κρατάνε στο κεφάλι τους την πονη- 

ριά, στη τσέπη τους το χρυσάφι, και στη μέση τους το μαχαί-  

ρι. Αυτοί οι δυνατοί με τα εξελιγμένα όπλα τους, αυτοί μόνον 

πρέπει να ζουν. Οι άλλοι, οι φτωχοί, οι αδύναμοι και ταπεινοί, 

πρέπει να σβήσουν και να χαθούν. Αυτά έκαναν και κάνουν  οι 

άνθρωποι από τα πολύ παλιά χρόνια. Οι χορτάτοι, οι πλού- 

σιοι - εκτός πολύ λίγων εξαιρέσεων, γελούν στις συμφορές και 
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πατούν πάνω στα πληγιασμένα σώματα των αδυνάτων, για να 

φανούνε εκείνοι ακόμη πιο μεγάλοι. Θα βρουν χίλιες αφορμές 

να πουν πως ο κάθε φτωχός λαός αγοράζει μονάχος του τη 

φτώχεια του. Έτσι κάνουν πάντα γιατί βρίσκονται ακόμη στην 

πρωτόγονη βαρβαρότητα, κι ακόμα έχουν άγρια κόκκινα 

μάτια, και δυνατά δόντια για να μασούν το σκληρό κρέας των 

ζώων και τις λεπτές ψυχές των αδύναμων λαών... 

Αμ, οι άλλοι, οι εκπρόσωποι του θεού τους! Χριστιανοί, Μου- 

σουλμάνοι, Βουδιστές, Ιουδαίοι,  Μονοθεϊστές και όλο το 

συνοθύλευμα των φτιαχτών θρησκειών, κάνουν πολλές φορές 

μεγάλες συζητήσεις και δημιουργούν ατελείωτες λογομαχίες 

για το ποιος είναι ο αληθινός θεός. Φυλάνε τις γιορτές, τις 

νηστείες, αλλά πάντα προσπαθούν να περάσει το δικό τους, και 

να επικρατήσει η δική τους θεωρία και τα πιστεύω τους. Είναι 

όλοι τους σαν τον απόπατο που δεν έχει βούλωμα… 

 

                                    

 
 

Mε  σεβάσμιους Γέροντες 
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Δύο δυσάρεστα γεγονότα  
  

Περάσαμε μια μικρή φαλακρή πεδιάδα, και μετά από δυο τρεις 

ώρες πορεία, φτάσαμε σ` ένα μικρό καταυλισμό. Θα ΄ταν γύρω  

στις εφτά το απόγευμα όταν μπήκαμε στα πρώτα παρα- 

πήγματα του καταυλισμού. Εκεί μας περίμενε ένα δυσάρεστο 

γεγονός . 

    Ανάμεσα στους λιγοστούς Αβοριγίνες - ήταν δεν ήταν καμιά 

εικοσαριά άτομα, συναντήθηκε η ζωή με το θάνατο… Ο 

θάνατος «κρατώντας» ένα ακόμη θύμα και τρόπαιο της νίκης 

του, το μονάκριβο αγόρι μιας νέας μητέρας, το πήγαινε 

θριαμβευτής στο βασίλειό του. Κανείς δεν μπορούσε να τον 

σταματήσει. Αυτόν τον άκαρδο χάροντα, δεν τον νοιάζει ποιος  

είσαι! Έτσι και σ` έβαλε στο «μάτι», δεν ξιπάζεται στη νιότη, 

στην ομορφιά… δεν εξαγοράζεται από τα πλούτη και δεν 

φοβάται την εξουσία. Μπαίνει αδιάντροπος μουσαφίρης, όποια 

ώρα θέλει στο σπίτι σου, στο καλύβι σου, σε αρπάζει και σε 

κουβαλάει στο σκοτεινό του βασίλειο. Χωρίζει το παιδί από τη 

μάνα, σπάζει φιλίες, αγάπες και ρημάζει  σπίτια και πολιτείες. 

Είναι ο μεγάλος δυνάστης των ανθρώπων. Για μένα προσω-  

πικά, δεν είναι και τόσο φοβερός, όσο είναι για τους πιο 

πολλούς ανθρώπους. Όταν πας και περάσεις από ένα δάσος, θα 

δεις πως είναι πεσμένα κάτω και σαπίζουν αιωνόβια δέντρα. 

Όταν ανεβείς στις κορφές και στις χαράδρες των βουνών, θα 

δεις πως θρυμματίζονται οι σκληροί βράχοι και γίνονται μικρά 

χαλικάκια όταν ξεκολλούν και κατρακυλούν στο χώμα. Όταν 

επισκέπτεσαι αρχαίους τόπους, θα δεις μεγάλες πολιτείες πολύ 

παλιών καιρών στο χώμα σκεπασμένες. Όταν καθίσουμε σε 

ήρεμες ώρες και στοχαστούμε τη ζωή που χάθηκε και πέθανε 

στο διάβα των χρόνων, θα κατανοήσουμε καλύτερα τα άψυχα 

και έμψυχα που χάθηκαν μέσα στους τάφους, μέσα στα δάση 

και στα χαλάσματα... 
 

Η πονεμένη μάνα έκλαιγε και σπάραζε, κοιτάζοντας το 

μικρό δεκάχρονο γιο της τυλιγμένο σ` ένα χρωματιστό σε- 

ντόνι. Εκεί μέσα δεν ήταν μονάχα ο μικρός της γιος, αλλά τα 
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σπλάχνα και η ίδια η ψυχή της, η αγάπη της, η στοργή της, η 

ελπίδα και απαντοχή της.  

Ανείπωτος είναι ο καημός της μάνας, της όποιας μάνας 

πάνω σ΄ αυτή τη γη. Δεν κάνει διαφορά αν είναι μαύρη, άσπρη, 

κόκκινη ή κίτρινη. Απ` όλα τα δάκρυα που τρέχουν απ` τα 

μάτια των ανθρώπων, τα δάκρυα της μάνας, είναι εκείνα που 

καίνε και φλογίζουν πιο πολύ… 

Όλοι οι Αβορίγινες, γυναίκες και άντρες, που ήταν εκεί, να 

παρασταθούνε στο θάνατο του μικρού παιδιού και στον πόνο 

της μάνας, σιγοκλαίγανε κι αυτοί. Σκύβανε τις θλιμμένες 

μορφές τους χαμηλά και κοίταζαν το κοκκινόχωμα. Τους 

παρατηρούσα και ήμουν βέβαιος πως αυτοί οι άνθρωποι στή- 

ριζαν με την ψυχή τους τη χαροκαμένη μάνα. Δε μιλάω για τα 

τυπικά και τα υποκριτικά τις - περισσότερες φορές, συλλυπη- 

τήρια που για την «εθιμοτυπία» και τα «μάτια του κόσμου,» 

κάνουμε συχνά εμείς οι «πολιτισμένοι»…   

    Όταν τ` αστέρια σβήνανε σιγά-σιγά στο χάραμα της νιόφε-  

ρτης μέρας, κι όλοι, άνθρωποι και ζωντανά, άρχισαν να ξυ- 

πνούν απ` το βαθύ ύπνο τους, όλη η ομάδα ήταν στο πόδι να 

ξεκινήσουμε για την επιστροφή μας. Ήταν η τελευταία μέρα 

της διαδρομής μας έως ότου  φτάσουμε στον καταυλισμό μας. 

    « Άντε να ξεκινήσουμε… θα κάνει πολύ ζέστη...» ακούστη- 

κε να λέει ο γερο-Αλντίν.  

    Χαιρετίσαμε τους φίλους μας  και ξεκινήσαμε. Περπατούσα- 

με στη «φαλακρή πεδιάδα», που ήταν κατάσπαρτη από κάτι μι- 

κρούς θάμνους, που στην κορφή τους είχαν μικρά άσπρα λου- 

λουδάκια, και που με το ελαφρύ αεράκι ξεκόλλαγαν και ταξί- 

δευαν με τόση γρηγοράδα λες και το ένα κυνηγούσε το άλλο. 

Όπως μας είπε ο γερο-Αλντίν, είχαμε ακόμα πέντε-έξι ώρες 

δρόμο, έως ότου βρεθούμε στη «γαλάζια πηγή», που ήταν ένας 

άλλος μικρός καταυλισμός Αβορίγινων. 

    Ο γερο-Αλντίν ήρθε δίπλα μου, έσφιξε λίγο το αλεπουδέ- 

νιο δέρμα που φόραγε για να κρύβει τη γύμνια του, με κτύπη- 

σε στον ώμο, κι εγώ κατάλαβα πως ήθελε κουβέντα… 

Τα στενεμένα μάτια του άστραφταν στο ρυτιδωμένο πρόσωπό 
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του, και η μακριά ασημένια γενειάδα του πήγαινε πέρα-δώθε 

απ` το αεράκι. 

    Άρχισε να μιλάει - όπως τις άλλες πολλές φορές, για τα πε- 

ασμένα της φυλής του: 

 ...} « Η φυλή μου είχε παίξει πρώτο ρόλο τον καιρό που 

μαζευτήκανε όλοι οι αρχηγοί των διάφορων φυλών (να κάνω 

μια παρένθεση και να πω πως υπήρχαν πολλές φυλές και 

μιλούσαν εξακόσιες διαλέκτους, έως το 1788, που ήρθαν οι 

αποικιοκράτες), και συμφώνησαν να μείνουν αγαπημένες και 

να στηρίζει η μία την άλλη και να μην κλέβει τα «αγαθά» η μία 

της άλλης. Η συμφωνία εφαρμοζότανε αυστηρά και κανένας 

από τους Αβορίγινες δεν σκέφτηκε να παρανομήσει. Όποιος 

δεν κράταγε τη συμφωνία έπρεπε να εξοριστεί πολύ μακριά 

απ΄ τη φυλή του… 
 

O δρόμος δεν ήταν εύκολος. Περπατούσαμε ανάμεσα σε μι- 

κροθάμνους και ξερά αγριόχορτα. Πολλές φορές σκοντάφτα- 

με και πέφταμε στο κοκκινόχωμα. Κάποια στιγμή αντικρίσαμε 

μια μικρή λίμνη που όταν πλησιάσαμε κοντά, τα βατράχια δεν 

σταματούσαν το κουάξ - κουάξ, λες και μας καλωσόριζαν. Ο 

Τζερούν μπήκε μέσα, προχώρησε μερικά μέτρα,  έσπρωξε τα 

γκριζοπράσινα μούσκλια, και γέμισε τα δοχεία. Καθίσαμε για 

λίγη ξεκούραση. 

 « Να ένας καλός τόπος, για ένα γέρο σαν εμένα, που θέλει να 

ξεκουραστεί… εδώ έχει αρκετό κυνήγι, και ο τόπος φαίνεται 

να σε αγκαλιάζει, και να σε θέλει κοντά του.» είπε ο γερο-

Αλντίν.                            

                             
 

Υπαίθριο μαγείρευμα 
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Όταν φτάσαμε στο μικρό καταυλισμό, θα ήταν γύρω στο 

απόγευμα. Όλοι οι κάτοικοι μας καλωσόρισαν με χαμόγελα κι 

ανοιχτές αγκαλιές. Ο αρχηγός τους, αγκάλιασε το γερο-Αλντίν 

με πολλή θέρμη, και αμέσως έδωσε εντολή ν΄ ανάψουν φω- 

τιές. Ο αρχηγός του καταυλισμού ο Ρίκα, ένας εξηντάρης στε- 

γνός Αβορίγινας, έβαλε στα δεξιά του σε τιμητική θέση το 

γερο-Αλντίν. Όλοι οι άλλοι καθίσαμε κατάχαμα τριγύρω τους.  

Οι γυναίκες φέρανε και απιθώσανε μπροστά μας γαβάθες με 

βρασμένο ρύζι, και ζουμί από βρασμένο κρέας καγκουρό. 

Μετά, όταν γίνηκε η θράκα, δυο τρεις άντρες έριξαν μικρές 

σαύρες, καβούρια, κομμάτια από έμους πάνω στα κάρβουνα, 

και όλη η γύρω περιοχή άρχισε να μυρίζει ψημένο κρέας. 

« Φτωχικό και κάπως λιγοστό το φαΐ που σας προσφέ-

ρουμε.» είπε ο Ρίκα.  

 « Όχι, είναι πάρα πολύ τούτη την εποχή» αποκρίθηκε ο 

γερο Αλντίν. 

 « Απόψε θα μείνετε εδώ… αύριο έχουμε παντρειές είπε ο 

αρχηγός του καταυλισμού… θα μείνετε να ευχηθούμε στα 

νιόπαντρα. Η νύφη είναι του φίλου σου του Γιαρού, που τον 

χάσαμε πριν λίγο καιρό» είπε κοιτάζοντας το γερο-Αλντίν . 

« Τότε θα μείνουμε οπωσδήποτε» αποκρίθηκε ο γερο-

Αλντίν. 
 

    Ανάμεσα στις γυναίκες της φυλής, ξεχώριζε ένα μικρό 

κορίτσι δεκατεσσάρων- δεκαπέντε χρονών, όχι με πολύ σκού- 

ρο χρώμα, που πήγαινε πέρα δώθε, με γρήγορο βήμα, καθώς 

προσπαθούσε ν΄ απομακρύνει τα πιο μικρά παιδιά απ΄ τη 

φωτιά γιατί τα κάρβουνα είχαν αρχινήσει να σκάνε λες και 

ήτανε τράκα-τρούκες. 

Μετά, το ίδιο κορίτσι με το σοκολατί χρώμα, και τα κατά- 

μαυρα γλυκά μάτια, πήρε ένα καθαρό μεγάλο κόκαλο, μάλ- 

λον θα ήταν από πόδι από καγκουρό, το ύψωσε με τα δυο του 

χέρια, είπε σιγανά μερικά λόγια, και μετά άρχισε να 

ανακατώνει το γλοιώδες σκουροκόκκινο ζωμό, που έβραζε σε 

μια κατάμαυρη μεγάλη κατσαρόλα. Τα γλυκά της μάτια 

άστραφταν λες και αυτή η μυσταγωγία που έκανε την 
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ευχαριστούσε πολύ… 
 

Την επόμενη μέρα όλοι μαζί χορέψαμε και τραγουδήσαμε στο 

γάμο του Ζαρμίν και της όμορφης Λατμέ. Η νύφη ήταν δεν 

ήταν δεκαέξι-δεκαεφτά χρονών. Είχε ένα όμορφο πρόσωπο το 

κορμί ελαφίνας, και μάτια αγριοπεριστεριού. 

Το απομεσήμερο ξεκινήσαμε το δρομολόγιό μας. Θα είχα- 

εμε  διανύσει πέντε-έξι χιλιόμετρα, όταν μια μικρή ανεμοθύ- 

ελλα σήκωνε το κόκκινο ξερό χώμα, και η περιοχή έμοιαζε με 

περιοχή κάποιου άλλου μακρινού πλανήτη. Τα αγριοπούλια, αν 

και λιγοστά, ψάχνανε να προφυλαχτούνε κάπου ως ότου 

κοπάσει αυτή η ξαφνική ανεμοθύελλα. Πήγαμε όλοι μαζί και 

«κουρνιάσαμε» σε μια μικρή σχισμή κάποιου μικρού βράχου 

για να προφυλαχτούμε… Όταν η ανεμοθύελλα κόπασε, ο ήλιος 

ήθελε δυο τρεις οργιές για να χαθεί στο μακρινό ορίζοντα : 

« Θα περπατήσουμε έως ότου κατέβει το σκοτάδι είπε ο 

γερο-Αλντίν και ξεκινήσαμε. Στο δρόμο μας κάποια στιγμή 

συναντήσαμε ένα κοπάδι άγριες γκαμήλες, (στην Αυστραλία 

υπάρχουν οι πιο πολλές άγριες γκαμήλες στον κόσμο. Υπο-

λογίζεται να ξεπερνούν τις 300 χιλιάδες). Στην εμφάνισή μας, 

οι γκαμήλες σήκωσαν το μακρύ λαιμό τους στριγκλίζοντας, 

και άρχισαν να τρέχουν ώσπου χάθηκαν από τα μάτια μας.  

   Η μέρα σιγά-σιγά έκλεινε τις μεγάλες φτερούγες της απάνου 

από την ερημική πλάση, και ο γερο-Αλντίν μας παρότρυνε να 

βιαστούμε για να φτάσουμε πριν απλωθεί το βαθύ σκοτάδι σ` 

ένα βαθούλωμα για να περάσουμε τη νύχτα μας. Ταχύναμε το 

βήμα μας, περάσαμε κάποιες μικρές φαλακρές βραχοπιές, 

κατηφορίσαμε σε μια μικρή στενοσιά ακούγοντας τα ντίγκος 

να ουρλιάζουν, τα όρνια να κράζουν λυπητερά, από την πείνα 

ίσως, και τον άνεμο σφυρίζοντας ανάμεσα στους μικρούς 

βράχους να στενάζει . 

Περπατούσαμε παραπατώντας σε μια περιοχή που ήταν να 

τρομάζει ο έρμος ο άνθρωπος, και σιμώσαμε σε μια μικρή κα-

μπυλωτή μικρή σπηλιά, που την ήξερε από χρόνια ο γερο-

Αλντίν. Ο γερο-Αλντίν δεν ήξερε να γράφει αγγλικά κι ούτε  

να διαβάζει. Τα αγγλικά του ήταν λίγο καλύτερα απ` τα δικά 
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μου και πολλές φορές συνεννοούμασταν με διάφορες χειρο-

νομίες.   Μέσα στο μυαλό του όμως, είχε χαρτογραφήσει τους 

δρόμους, τα μονοπάτια και τις περιοχές, χωρίς να κάνει το 

παραμικρό λάθος στις πορείες μας. Μόνον αυτόν εμπιστευό-

μαστε κι εγώ γι΄ αυτό  τον ονόμασα: «Δρομοδείχτη.» 

Πρώτος σύρθηκε μέσα στη σπηλιά ο γερο-Αλντίν. Ύστερα 

ο Στέφανος, και μετά όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Μέσα στη σπη- 

λιά υπήρχαν μερικά αφανοστρώματα, που όπως μας εξήγησε ο 

δρομοδείχτης μας, τα είχαν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν κι 

άλλοι  Αβορίγινες . 

Ξαπλώσαμε ο ένας δίπλα στον άλλον, και σχεδόν όλοι οι 

φίλοι μου δεν μπορέσανε να βαστήξουνε τα ματόκλαδά τους 

ανοιχτά. Σκούντηξα το Στέφανο, αλλά ούτε που κουνήθηκε. 

 Είχα μισοκλείσει τα μάτια και προσπαθούσα να καλοπιά- 

σω το Μορφέα να `ρθει να μου κάνει επίσκεψη. Τα παρακάλια 

μου ούτε που τ` άκουσε η αφεντιά του, και όπως τις άλλες πολ-

λές φορές, άρχισα να ξεσκαλίζω το λαγούμι του εαυτού μου, 

να το πασπατεύω να το ξεσέρνω στο φως του νου, όπως το 

ορμητικό ποτάμι την ξεραΐλα… 

    Εδώ, σε τούτη την ερημιά, πέντε μήνες περίπου ανάμεσα 

στους φιλόξενους φίλους μου, αν και οι μέρες μου κυλούσαν 

σχεδόν στον ίδιο τρόπο ζωής, είχαν αλλάξει πολλά από τα  

ενδιαφέροντά μου… 

Ακάλεστες πάλι οι θύμησες ήρθαν και με πισωγύρισαν 

μερικά χρόνια πίσω. Θυμήθηκα τον πρώτο μου έρωτα εκεί στις 

φτωχογειτονιές του χωριού μου. Αυτό το όμορφο κορίτσι των 

16 χρόνων που η φύση το είχε πλάσει σαν ένα μεθυστικό 

λουλούδι… Άστραφτε από νιάτα και ομορφιά. Το περπάτημά 

της έμοιαζε σαν το βήμα του ζαρκαδιού, τα μάτια της σα δύο 

σταγόνες θάλασσας. Το στόμα της σα γινωμένο ρόδι. Ο κόρ-

φος της... αχ, αυτός ο κόρφος της, στρογγυλός και κρουστός, 

έτσι που φλογίζονταν τα δάχτυλα. Το λεπτό κορμί της έμοιαζε 

σαν λείο μάρμαρο με ορθούς στέρεους γοφούς…              

Για κάποια στιγμή στοχάστηκα τα χέρια μου  να πασπα-

τεύουν το κορμί της. Θυμήθηκα το φίλο μου τον Αβραάμ, εκεί 
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στο χωριό, που φύλαγε τσίλιες σε κάποιο ραντεβού μου με τη 

«γαλάζια φλόγα» Έτσι είχε ονομάσει ο φίλος μου το κορίτσι 

μου. Έτσι με βρήκε ο Μορφέας και με ξεκούρασε αργά όταν 

θα κόντευε να χαράξει… 

    Με το φτάσιμο της αυγής, και πριν καλά-καλά αρχίσει να 

ασπρογαλανίζει ο ουρανός, όλοι είμαστε στο πόδι. Κάποιος 

πολύ πιο πριν, μάλλον ο Τσάγι, είχε ανάψει φωτιά έξω απ` τη 

σπηλιά και τα κάρβουνα τριζοβόλαγαν.  

Το πρωί ήταν κάπως ψυχρό κι ας ήταν Νοέμβρης μήνας που 

στην περιοχή του Alice Springs οι θερμοκρασίες φτάνουν τους 

40-45  βαθμούς Κελσίου, σχεδόν καθημερινά. 

     Ο Ζουντό, ο ασπρόμαυρος σκύλος μας, που δεν μας άφησε 

ούτε λεπτό σε όλη μας την πορεία, άρχισε να γαυγίζει λίγα 

μέτρα μακριά μας. Πήγαμε μαζί με τον Τζέραλντ και τον εί- 

δαμε να «μαλώνει» μ` έναν καλοθρεμμένο σκαντζόχοιρο. 

    «  Καλός μεζές!» Είπε ο Τζέραλντ. 

    Ο Τζέραλντ τον μάζεψε, πήγε λίγο πιο πέρα, και με τα 

σύνεργά του σε δυο λεπτά τον είχε καθαρίσει και τον έριξε 

απάνου στη θράκα. 

Βλέποντας το μικρό άκακο ζουδάκι που πριν μερικά λεπτά  

ήταν ζωντανό και προσπαθούσε κάτι να βρει να φάει, για να 

επιζήσει σ` αυτή την ερημιά, τώρα αυτό το άτυχο ζουδάκι θα 

γινόταν η τροφή που χρειαζόμαστε εμείς για να μείνουμε στη 

ζωή… 

Το μυαλό μου άρχισε να φιλοσοφεί: 

« ΄Εμείς, όλοι μας, είμαστε ένας ανθρώπινος πολτός. Έχου- 

με ολότελα αποκτηνωθεί. Μοιάζουμε σαν ένα τέρας  ανήμερο 

που με τη δύναμη και εξουσία μας, επάνω στα αδύνατα όντα, 

έχουμε μεταμορφωθεί σε ένα αηδιαστικό άγριο κοπάδι λυκαν-

θρώπων, που ντροπιάζει όχι μόνο το νόημα του ανθρώπου, 

αλλά και του ζώου... 

Από την άλλη πλευρά, βλέποντας τον Τζεμίν, που σύμπαγε 

τη φωτιά και φαινόταν σαν ένα μάτσο κόκκαλα με σκούρο 

χρώμα, δικαιολόγησα για λίγο την απόφασή μας να ψήσουμε 

το άκακο ζουδάκι. Σκέφτηκα πως όλα τα ζωντανά όντα, όπως 
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και ο άνθρωπος έχουν ημερομηνία ζωής…» 

Δεν είχαμε βγάλει ακόμα από τη θράκα το μικρό ζουδάκι, και 

ο γερο-Αλντίν άρχισε να τραγουδάει σιγανά κάποιο τραγούδι 

της χιλιόχρονης φυλής του. 

    Όταν τελείωσε ρώτησα το «μεταφραστή μου» τον Τζέραλντ, 

τι έλεγε αυτό το τραγούδι που ο γερο-Αλντίν τραγούδησε με 

μεράκι. 

Ο Τζέραλντ άρχισε τη μετάφραση : 

« Κάποτε, στα πολύ παλιά χρόνια, κάποιος αρχηγός της 

φυλής μας, ο Τζαγκάρ, είχε μια πολύ όμορφη θυγατέρα την  

Τζέρα, που την αγάπησε ένας νέος - όμορφος κι αυτός, ο Σαρ- 

μέν, αλλά ο Τζαγκάρ την είχε ταγμένη από μικρή ακόμα στο 

γιο ενός άλλου αρχηγού μιας άλλης φυλής, που ο Τζαγκάρ του 

χρωστούσε μεγάλη χάρη γιατί σε κάποια δύσκολη στιγμή του 

είχε σώσει τη ζωή. H όμορφη κόρη του Τζαγκάρ είχε αγαπήσει 

κι εκείνη τον όμορφο νέο, και δεν ήθελε για άντρα της το γιο 

του άλλου αρχηγού. 

    Ο πατέρας της δεν μπορούσε να την καταφέρει να πει το ναι. 

Τότε σκέφτηκε ένα ύπουλο σχέδιο. Στην περιοχή των λιμνών, 

υπήρχαν πολλοί κροκόδειλοι, αλλά ένας απ` αυτούς ήταν πο- 

λύ μεγάλος και πολύ επικίνδυνος. Ήταν ο τρόμος και ο φόβος 

όλων τους. 

Διέταξε το Σαρμέν, αν ήθελε να πάρει την κόρη του να βρει 

και να σκοτώσει το άγριο θεριό. Ο νέος προσπάθησε να 

παγιδέψει τον άγριο κροκόδειλο, αλλά δεν τα κατάφερε ως την 

προθεσμία που του είχε δώσει ο αρχηγός. Στο τέλος πάντρεψε 

την κόρη του με τον γιο του αρχηγού φίλου του. Ο Σαρμέν  απ` 

τη στενοχώρια του που έχασε την αγαπημένη του, πήγε κι 

έκατσε στην άκρη της λίμνης  και ο κροκόδειλος τον κατα- 

σπάραξε. Κοίτα, μου είπε, το βλέπεις εκείνο το μακρινό αστέ- 

ρι… είναι ο Σαρμέν που πάντα περιμένει την αγαπημένη του..» 

    Τέτοιους παρόμοιους θρύλους η φυλή του γερο-Αλντίν είχε 

πάρα πολλούς. Με αυτούς τους θρύλους πορεύτηκαν οι 

Αβοριγίνες χιλιάδες χρόνια, και  κρατήθηκαν στη ζωή. Όλες οι 

φυλές κουβαλούσανε μαζί τους χιλιάδες χρόνια τώρα, τις 
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παραδόσεις τους και μερικοί προσπαθούν τώρα να τους κά-

νουν να τα ξεχάσουν όλα, και να προσαρμοστούνε στον «πο- 

λιτισμό» το δικό μας...έτσι δεν το κάνανε και με μας τους Έλ- 

ληνες;... να ξεχάσουμε κάθε ελληνικό και να λατρέψουμε ξε- 

νόφερτα δόγματα και παραδόσεις, και που δυστυχώς τα κατά-

φέρανε... 

Αφού γλύψαμε και το τελευταίο κοκαλάκι του σκαντζό-

χοιρου, η ώρα θα `ταν δέκα το πρωί όταν πήραμε κατεύθυνση 

προς τα βόρεια τούτη τη φορά. 

« Θέλουμε τουλάχιστον δέκα ώρες γερό περπάτημα ακού- 

στηκε η φωνή του δρομοδείχτη μας γερο-Αλντίν. Στα μισά του 

δρόμου θα συναντήσουμε έναν μικρό καταυλισμό της φυλής 

Γυρκάλα, εκεί, θα δούμε πως θα μας υποδεχτούνε και ανάλογα 

κάνουμε. Αν είναι φιλικοί ίσως να μείνουμε το βράδυ κοντά 

τους…» 

    Αν και είχε αρκετή ζέστη, οι μύγες  είχαν εξαφανιστεί και 

δεν μας ενοχλούσαν. Περπατούσαμε  κανονικά για  μερικές 

ώρες  χωρίς σταματημό. Απομεσημέριαζε όταν περάσαμε μια 

βραχοτοπιά. Ανεβήκαμε μια ανηφόρα, φτάσαμε σ` ένα πλάτω- 

μα και κατηφορίσαμε πάλι στα χαμηλά. Η ερημιά, το άγριο 

κοκκινόχρωμο τοπίο σου έδινε την εντύπωση πως ο τόπος 

αυτός ήταν ένας τόπος πεθαμένος εδώ και χιλιάδες χρόνια.    

Περπατούσαμε για τρεις - τέσσερις ώρες, και ο δρομοδείχτης 

μας δεν έδινε διαταγή για ξεκούραση. Ο δρόμος μας πότε 

χαμήλωνε και έπαιρνε στροφές σαν νεροφίδα, και πότε έπαιρνε 

ανήφορο και φαινότανε σαν να ακουμπούσε τα σύννεφα 

    Επιτέλους! Ο γερο-Αλντίν έδωσε διαταγή για ξεκούραση. 

    Όλοι μας κολυμπούσαμε στον ιδρώτα. Η θερμοκρασία θα 

είχε ξεπεράσει τους σαράντα βαθμούς Κελσίου. 

Αποθήκαμε ο καθένας το φορτίο του και κάτσαμε κάτω από 

κάποια μικρά δέντρα. Κοίταζα το Στέφανο και τον λυπήθηκα 

έτσι ταλαιπωρημένος που ήταν. Του χαμογέλασα και του είπα 

πως σε λίγες ώρες θα τελειώσει η κάθοδος των μυρίων… μόνο 

που εμείς θα δούμε τον καταυλισμό μας αντί θάλασσα..  

«  Πόσο θα ήθελα να `χω μια τρανή δύναμη, να γίνω αέρας 
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φτερουγάρης, να πηδήσω από βουνό σε βουνό, να περάσω θά-  

λασσες και ωκεανούς, και να βρεθώ εκεί που φύτρωσα…  στην 

αγαπημένη  μου Κρήτη… εκεί στο μικρό χωριουδάκι μου 

στους δικούς μου ανθρώπους» είπε ο Στέφανος κι έκανε δυο 

τρεις στροφές, έτσι όπως ήταν ξαπλωμένος στο ξερό χώμα, 

ισώνοντας το κορμί του κι έκλεισε τα μάτια. Δεν του μίλησα. 

Τον άφησα να ταξιδεύει νοερά στην αγαπημένη του Κρήτη. 

Σε κάποια στιγμή άκουσα να τρίζουν τα ξερά χαμόκλαδα. 

Σηκωθήκαμε με τον Τζέραλντ και πλησιάσαμε τη  μεριά που  

ακούστηκε ο θόρυβος. Εκεί βρισκόταν λουφαγμένο ένα μικρό 

καγκουρό. Το αριστερό πισινό του πόδι ήταν καταματωμένο. 

« Εύκολος μεζές», είπε ο Τζέραλντ κι ετοιμάστηκε να το 

κτυπήσει με το ακόντιό του. 

    Του έπιασα το χέρι και του είπα :  

     « Τζέραλντ, ο αντίπαλος δεν έχει τη δύναμη να 

προφυλαχτεί και να αντισταθεί...αυτό που πας να κάνεις είναι 

άνανδρο.» 

Ο Τζέραλντ με κοίταξε μ` ένα διαπεραστικό βλέμμα, σα να 

το σκέφτηκε, και συμφώνησε μαζί μου. Άφησε το ακόντιο 

κάτω, πλησίασε το μικρό καγκουρό, το πήρε στην  αγκαλιά 

του, του έπλυνε την πληγή με λίγο νερό, έψαξε τριγύρω και 

βρήκε κάποιο ξερό βότανο που γνώριζε για πληγές, το στού- 

μπισε με μια πέτρα κι όταν έγινε σκόνη, την έριξε απάνω στην 

πληγή του μικρού θηλαστικού δένοντας την μ` ένα μαλακό 

δέρμα κουνελιού. Μουρμούρισε κάτι στη γλώσσα  του, ίσως 

να του έλεγε «καλή σου τύχη», και το άφησε να λουφάζει… 

Καθίσαμε με τον Τζέραλντ, λίγο παράμερα απ΄τους άλλους, 

και του θύμισα να μου πει για τα πνεύματα και  την κοσμοθεω- 

ρία των  Αβορίγινων, και τα  πιστεύω τους  για τη δημιουργία  

του κόσμου. Και προτού αρχίσει να μου μιλάει, του είπα: 

    « Θα τα πάρουμε απ΄την αρχή. Όχι όπως την άλλη φορά που 

αντί να μου δώσεις να καταλάβω, με μπέρδεψες πιο πολύ έτσι 

ανακατωτά με τα όσα μου είπες...» 

     Άρχισε να μιλάει:  

«Ναι, θα προσπαθήσω να μην σε μπερδέψω τούτη τη φορά. 
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Μη νομίζεις πως έχω και τις ικανότητες να διηγούμαι τους 

θρύλους και τις δοξασίες μας... Λοιπόν, θα αρχίσω απ΄ τα όσα 

πιστεύουμε εμείς οι ίδιοι, για τη δημιουργία του κόσμου:   

Σύμφωνα με τη δική μας κοσμοθεωρία, ο κόσμος δημιουργή- 

θηκε από τα τραγούδια των πρώτων και πολύ μακρινών προ- 

γόνων μας, που έζησαν στην εποχή του Ονείρου. Αυτοί οι 

πρώτοι πρόγονοι δεν ήταν σαν κι εμάς τους σημερινούς   

ανθρώπους, και ούτε ζούσαν επάνω στη γη. Αυτοί οι πρώτοι 

πρόγονοι, ήταν πλάσματα παράξενα, και ζούσαν κάτω από την 

επιφάνεια της γης, σε ένα τρανό και βαθύ ύπνο. Κάποιος μύθος 

μας, που δεν είναι μύθος αλλά η πραγματική αλήθεια, λέει πως 

εκεί κάτω στο σκοτάδι, κάποια στιγμή, ξύπνησαν και αποφά- 

σισαν να ανέβουν στην επιφάνεια και να κάνουν τα όνειρα που 

έβλεπαν στο συνεχόμενο ύπνο τους πραγματικότητα. Όταν 

ανέβηκαν στη γη, άρχισαν ένα ατέλειωτο ταξίδι τραγουδώ- 

ντας και έδιναν με τα τραγούδια τους κάποιο όνομα σε ό,τι 

συναντούσαν στο πέρασμά τους, βουνό, ζώο, δένδρο φαινό- 

μενο κ.λπ., Αυτά τα παράξενα όντα πήραν κομμάτια από 

διάφορα άλλα μισοτελειωμένα όντα που έμεναν ακίνητα,   

έσμιξαν τα στοιχεία αυτά, κι έφτιαξαν μορφές κι έπλασαν τους 

πρώτους ανθρώπους. Αφού τελείωσαν το έργο τους, πολλά απ΄ 

αυτά ξαναγύρισαν στα υπόγεια σκοτάδια τους, και τα  άλλα 

που έμειναν στη γη, μεταμορφώθηκαν σε ζώα, δέντρα, λίμνες 

και τότεμ, συνεχίζοντας τη ζωή τους αιώνια, ως πνεύματα 

μέσα από τα σώματα άλλων όντων. Πολλοί από εμάς πιστεύ-

ουμε πως δεν είναι απίθανο να ξαναγυρίσουν όσα βρίσκονται 

κάτω στη γη, με διαφορετικά όνειρα και επιθυμίες, και να 

αλλάξουν το σημερινό κόσμο μας. Μια άλλη φορά θα σου 

μιλήσω για τους θεούς μας.» είπε ο φίλος μου και τράβηξε για 

την ανάγκη του στους γειτονικούς θάμνους...   

    Όταν ξεκινήσαμε πάλι το δρόμο μας, ο ήλιος ανέβαινε  σιγά-

σιγά πάνω από τους λόφους και τα μικρά βουνά. Έχυνε ένα 

χρυσό χρώμα πάνω στην περιοχή. Το τοπίο είχε μια   αγριάδα 

με τους φαλακρούς λόφους και τα γυμνά πλατώματα. Μόνον οι 

μάγισσες λείπανε… Δυο-τρεις αετοί γυροφέρνανε ψηλά και  
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προσπαθούσαν να επισημάνουν κάποιο θήραμα για να του 

επιτεθούν. Σε κάποια στιγμή της διαδρομής μας συναντήσαμε 

μια ομάδα Αβορίγινων. Ένας απ` αυτούς προσπαθούσε ν` 

ανάψει φωτιά με την τέχνη του τριψίματος κάποιου ξύλου, ενώ 

ένας ηλικιωμένος ανάσαινε βαριά, σα χαλασμένη τρόμπα ξα-  

πλωμένος στο κοκκινόχωμα. 

    Όπως μας εξήγησαν, ο ηλικιωμένος Ιθαγενής αρρώστησε 

ξαφνικά και σταμάτησαν να τον περιποιηθούν. Είχαν τελειώ- 

σει το κυνήγι και επέστρεφαν στον καταυλισμό τους, που θα 

είχε δυο-τρεις  ώρες περπάτημα για να φτάσει κανείς ως εκεί.  

Ο γερο-Αλντίν γνώριζε τους άντρες αυτής της φυλής και όπως 

μας εξήγησε ήταν φιλικοί με τη φυλή του.  

    Ο γερο-Αβορίγινας έτσι κατάχαμα όπως ήταν, δεν μπο-

ρούσε ν` ανοίξει τα τσιμπλιάρικα μάτια του. Ο γερο-Αλντίν, 

πήρε κάποιο κύπελλο με νερό, και προσπάθησε να δώσει στον 

άρρωστο. Του άνοιξε το στόμα και του έριξε λίγες σταγόνες.  

Μετά από λίγο, ο γερο Ιθαγενής έπαψε ν` αναπνέει. Αφήσα- 

σαμε τους Ιθαγενείς με τον πεθαμένο και φύγαμε. 

    Τους αφήσαμε ολομόναχους μαζί με τον έρμο τον Αβο- 

ρίγινα αθρήνητο, στην ερημιά, να ταξιδεύει η ψυχή του στην  

άδηλη αιωνιότητα... 

Πήραμε ένα μονοπάτι και βαδίζαμε χωρίς να γίνει κάτι το 

ξεχωριστό. Ο άνεμος αγκομαχούσε ανάμεσα στους λιγοστούς 

θάμνους, και σε κάτι μοναχικούς ευκάλυπτους, κι εμείς αυτό 

το βουητό το νοιώθαμε σαν ένα τραγούδι που έρχεται από 

μακριά. Περπατούσα δίπλα στο Στέφανο και προσπαθούσα  να 

του πιάσω κουβέντα χωρίς να το κατορθώσω. 

    « Πού τη βρίσκεις την όρεξη για κουβέντα; μου είπε...εγώ 

θέλω να ξαπλώσω σ΄ένα ίσκιο, να κοιμηθώ δυο μέρες για να έ- 

ρθω στα «ζύγια μου», και μετά να κάτσω να μιλάμε.» 

Ο ήλιος έλαμπε στο θόλο του ουρανού, ενώ ο αέρας κόπη- 

κε κι απόμειναν μόνο οι κραξιές των αγριοπουλιών στις ξερο- 

λιθιές…  

Βρήκαμε ένα μικρό σύδεντρο κι ακούσαμε νερό να 

κελαρύζει από κάτι σχισμές των μικρών βράχων. Πλησιάσαμε 
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και είδαμε λιγοστό νεράκι να κυλάει πεντακάθαρο από μια 

σχισμή, και πήγαινε και χανότανε λίγο πιο χαμηλά σε μια 

μικρή πατουλιά. Απλώσαμε τις χούφτες μας ήπιαμε, και τα 

φρυγμένα μας σπλάχνα ξανάσαναν. Πλύναμε τα πρόσωπά μας, 

να ξαστερώσει ο θολός λογισμός μας, γεμίσαμε τα άδεια πλα-

στικά κουτιά, και συνεχίσαμε το δρόμο μας ενώ εγώ 

συλλογιόμουν : 

« Τι όμορφο που είναι τούτο το δροσερό νεράκι μέσα στην 

κάψα της μέρας που αμέριμνο τραγουδάει! Τι γλυκό που είναι 

όταν το πεθυμάς πολύ! Τι άλλο χρειάζεται ο καθένας μας, 

παρά ένα κομμάτι ψωμί και μια χούφτα δροσερό νεράκι, λίγη 

γαλήνη, για να πορευτούμε μέσα στ` άλλα ζωντανά της μάνας 

γης! Και αυτή η σοφή μάνα φύση στις περισσότερες περιοχές 

του κόσμου καθόλου δεν το φειδωλεύτηκε το νεράκι κι έριξε 

τη βροχή της και γέμισε τα σπλάχνα της γης, κι άνοιξαν ποτά- 

μια που τρέχουν ασταμάτητα για να ποτίζονται όλα τα ζωντανά 

όντα, να ποτίζεται η γη και να καρπίζει το στάρι και το αμπέλι 

για το γλυκό κρασί για να ευφραίνεται ο άνθρωπος. Και τίποτα 

άλλο από τούτο να μη χρειάζεται. Μονάχα μονιασμένοι να 

είναι οι άνθρωποι και να το μοιράζονται με αγαθή προαίρεση 

το ψωμί, και να πίνουν το κρασί με ευφροσύνη...» 

 Και μετά συλλογίστηκα : 

« Ο άνθρωπος παιδεύει τον άνθρωπο, ο άνθρωπος επιβου-

λεύεται, σκοτώνει, αφανίζει τον ίδιο τον άνθρωπο. Μηδέ τα 

άγρια θηρία δεν είναι τόσο αρπαχτικά και τόσο σκληρόκα- 

ρδα…και μετά αναρωτήθηκα :  

     Γιατί η φύση να φυτέψει τόσο μίσος, τόση δίψα για το 

κακό, στην καρδιά του ανθρώπου;»   Κι απόκριση σε τούτο δε 

βρήκα…  

     Πήρα ένα κλαδί πεσμένο και το `παιζα στο χέρι μου ενώ οι 

συλλογισμοί μου δεν με άφηναν και συνέχεια με τσίγκλαγαν.  

Συλλογιόμουν πολλά. Μέσα μου κονταροχτυπιόντουσαν κα- 

θώς αρματοδρόμοι και αλογοκράτορες φρενιασμένοι, οι πό- 

θοι  και οι καημοί του ανθρώπου και της γης. Πολλές φορές 

την ψυχή μου την δυνάστευε το πονηρό «πνεύμα», και τούτο 
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το «πονηρό» πνεύμα το φιλονικούσε, το πολεμούσε η αγαθή  

προαίρεση, μια ευγένεια και μια καλοσύνη και μια συνείδηση 

του σωστού και του δίκιου, που ήταν να την καμαρώνει κα- 

νείς. Όσο έκανα αυτούς τους συλλογισμούς και σκέψεις, η κα- 

ρδιά μου γαλήνευε, ειρήνευε. Μα όταν το «πονηρό» πνεύμα  

υπερισχούσε έπαιρνε τέτοιους δρόμους ο λογισμός και ξα- 

φνιαζόμουν για τα πόσα μπορεί  να επιθυμήσει και να πλάσει η 

φαντασία του ανθρώπου, όταν το «πονηρό» πνεύμα σε παί- 

ρνει απ` το χέρι και σε οδηγεί σε τόπους αλλόκοτους πρωτό- 

γνωρους. Μέσα μου μια φωνή μου έλεγε :    

   « Αξίζει τον κόπο να σκοτώνεις τα καλύτερά σου χρόνια για 

να κερδίσεις μια αβέβαιη ευτυχία;» Και η φωνή συνέχιζε :                       

«Και πως το ξέρεις, πως αυτή η ευτυχία είναι αυτός ο αναπα- 

μός, αυτή η μοναξιά, αυτός ο παιδεμός που τυραγνιέται το 

σώμα πέντε μήνες τώρα στις ερημιές, που δε γνωρίζει την 

έγνοια, μα και την απόλαυση δε γνωρίζει!…» Και η συμπο- 

νετική φωνή μου `λεγε: 

     ...} « Άνοιξε τα μάτια σου, κοίταξε τα δέντρα, τις κοιλάδες, 

τους λόφους, τις λίμνες, τα ποτάμια και την πλάση ολάκερη.   

Κοίταξε το χρυσό φως του ήλιου, το παρηγορητικό φέγγος της  

σελήνης, τη μαρμαραγή των μακρινών άστρων, το σύμπαν   

ολόκληρο, που είναι σαν ένα τραγούδι, που μοιάζει σα μια 

λαμπρή φωταψία σε γιορτή χαροκόπων. Άκουσε τον άνεμο, 

και τα ντιτζιριντού των φίλων σου, και έρχονται να ψιθυρί- 

σουν στ` αυτί σου τους στεναγμούς της αγάπης…» 

« Ώρα για λίγη ξεκούραση ακούστηκε η φωνή του δρομο-

δείχτη μας γερο-Αλντίν. 

Στρωθήκαμε κάτω από ένα μικρό χτικιασμένο δέντρο, αλ-

λά ο ίσκιος του ήταν πολύ λίγος για να μας ξεκουράσει… 
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Τ0 τραγούδι του γερου-Αλντίν                      
 

Ξαφνικά ο γερο-Αλντίν σήκωσε τα μάτια του στα ουράνια, 

χούφτωσε τα σγουρά ασημένια γένια του, σκούπισε με την 

ανάποδη του χεριού του το στόμα του κι άρχισε να τραγου- 

δάει ένα σκοπό. 

Σίμωσα πλάι στον Τζέραλντ κι αυτός κατάλαβε. Άρχισε να 

μου  εξηγεί τα λόγια του τραγουδιού : 

« Τα πολύ παλιά χρόνια ήταν ένας όμορφος και πολύ δυνατός 

νέος, ο Αστερμήν, που τραγουδούσε και έπαιζε το ντιτζι- 

ριντού τόσο γλυκά, που μαζεύονταν όλοι, άνθρωποι και ζω- 

ντανά, όσοι ήταν στην περιοχή,  να ακούσουν το θείο τραγού- 

δι και το γλυκό παίξιμό του. Κάποια μέρα εκεί που είχε μα- 

ζευτεί πολύς κόσμος να τον ακούσει, βρέθηκε  μια μικρή ομά- 

δα ανδρών και γυναικών μιας μακρινής φυλής. Ανάμεσά τους 

ήταν και μια όμορφη κόρη, που σαν είδε και άκουσε το 

ντιτζιριντού που έπαιζε ο Αστερμήν πόθος  αψύς γεννήθηκε  

μέσα της να σμίξει ερωτικά με το παλικάρι. Αυτό ήταν αδύ- 

νατον να γίνει γιατί εκείνα τα πολύ παλιά χρόνια ο νόμος της 

φυλής απαγόρευε το σμίξιμο άνδρα και γυναίκας άλλης φυ- 

λής. Και ο νέος συμπάθησε την όμορφη κοπελιά. Όσα δάκρυα 

και παρακάλια κι αν έκανε η Μαριχάν, δεν λύγισαν τον αρχηγό 

της φυλής… 

     Μία νύχτα, εκεί που ο Αστερμήν κοιμότανε, η Μαριχάν 

μπήκε στη μικρή καλύβα του, έπεσε επάνω του και ενώθηκαν 

για πρώτη φορά ερωτικά...Έφυγαν κρυφά τη νύχτα χωρίς κα- 

νένας να τους αντιληφθεί. Περπάτησαν μερόνυχτα και πήγαν 

πολύ μακριά εκεί που δεν τους γνώριζε κανείς. Από εκείνη την 

αγάπη και το σμίξιμο γεννήθηκαν είκοσι κόρες και είκοσι γιοι. 

Με το πέρασμα των χρόνων η γενιά αυτή, έγινε η πιο μεγάλη 

και η πιο τρανή στα μέρη μας… Μια απ` τις κόρες αυτές που 

γεννήθηκαν τότε, είναι κι αυτή εκεί ψηλά που μας κοιτά, είπε ο 

Τζέραλντ κι έδειξε ένα μακρινό, αλλά φωτεινό αστέρι. 

    Όταν σηκωθήκαμε, πήραμε κατεύθυνση προς τα νότια τούτη 

τη φορά. Περπατούσα δίπλα στο γερο-Αλντίν και συλλογιό-
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μουν πως από τα πολύ παλιά χρόνια οι ηθικολόγοι και οι ρα- 

τσιστές υπήρχαν. 

Το καλό πνεύμα που όλοι κουβαλάμε μέσα μας, άσχετα και 

αν δε το έχουμε πολλοί από εμάς πολυκαταλάβει, άρχισε να 

μου μιλάει γρήγορα λες και ήθελε να μου τα πει όλα μπας και 

δεν προλάβει: « Πόσοι και πόσοι ακόμα και σήμερα, δεν αντι- 

στέκονται στην αγάπη δυο νέων ανθρώπων μόνο και μόνο  

επειδή έχουν διαφορετική εθνικότητα ή θρησκεία, κοινωνική 

θέση κ.λπ., Οι περισσότεροι προσπαθούν να δείξουν στον κό-   

σμο πως είναι γεμάτοι αγάπη και συμπόνια για το διπλανό 

τους, μόνο και μόνο για να εισπράξουν τα μπράβο και να ικα- 

νοποιήσουν την ιδιοτέλειά τους… 

    Όλοι αυτοί είναι στέρφοι από αισθήματα και στερφεύουν τις 

πηγές της ζωής. Είναι όλοι τους γυμνοί και στερημένοι. Αυτό 

δεν μπορούν να το νιώσουν, γιατί είναι κακοί στην ψυχή και 

θέλουν να κάνουν και  τους άλλους να μην μπορούν να το   

νιώσουν. Είναι πλάσματα στρεβλά, με γεμάτα βαθύ σκοτάδι 

στα μάτια τους. Υποκριτικά και χαιρέκακα που στενεύουν τον 

αέρα τούτης της γης. Είναι μολέματα της χαράς. Δεν κάνουν 

άλλο τίποτα, παρά να στήνουν φραγμούς. Η καρδιά τους είναι 

πιο ξερή και πιο τραχιά από την άγονη πέτρα και το κοκ- 

κινόχωμα που πατάμε. Λένε πως πιστεύουν στο θεό σε όποιον 

θεό κι αν πιστεύουν, προσπαθούν να τον προστατέψουν, λες 

και αυτός ο θεός δεν μπορεί να προστατέψει τον εαυτό του! 

    Στην εποχή μας πολλοί από αυτούς νηστεύουν το λάδι, και 

από την άλλη προσπαθούν να καταστρέψουν το συνάνθρωπό 

τους. Γίνονται άθλιοι καταδότες, και βασανιστές και φονιάδες.  

Ορφανεύουν σπιτικά, αφανίζουν πολιτείες και σπέρνουν τη  

θλίψη και το θρήνο όπου βρεθούν κι όπου σταθούν… Αυτούς 

τους «δήθεν» ηθικολόγους, πολέμησέ τους άκουσα τη φωνή 

του «καλού» να μου λέει.  

«  Βιαστείτε, να μη μας πάρει η νύχτα. Έχουμε δυο-τρεις  ώρες 

να φτάσουμε στον καταυλισμό μας» είπε ο δρομοδείχτης μας 

γερο Αλντίν.  

Όλοι μας βιάσαμε το περπάτημά μας για να φτάσουμε  
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μια ώρα αρχύτερα και να τελειώσει αυτό το δύσκολο 

εγχείρημά μας. Εννοώ για μένα  και το Στέφανο, που χωρίς να 

το σκεφτούμε και να ζυγιάσουμε τις δυσκολίες της πορείας, 

είπαμε πως θα λάβουμε μέρος στην καθιερωμένη πορεία του 

γερο-Αλντίν...  

    Όσο κοντοπλησιάζαμε, η περιοχή μας καλοδεχόταν και 

γινότανε πιο οικία... 

                      

 
 

Με τον πιο μικρό μου φίλο τον Μπρεντ 
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Επιστροφή στον καταυλισμό  

Ο Στέφανος άρρωστος       
 

Πριν να πέσουν για τα καλά οι σκιές, και με τη σελήνη να 

βρίσκεται πάνου μας σαν ένα κιτρινόχρυσο μεγάλο ταψί, φτά- 

σαμε στον καταυλισμό μας . 

Τα πιτσιρίκια  παίζανε στη μικρή κόκκινη αλάνα, το γνω-

στό φούτι, μ΄ ένα μισοξεφούσκωτο τόπι. Γυναίκες, νέες, γέροι 

και γριές, μόλις μας είδανε, άρχισαν να μιλάνε δυνατά κου-

νώντας τα χέρια και να ΄ρχονται προς το μέρος μας. Η Τζίκα 

ήταν απ΄ τις πρώτες που ήρθε και μας καλωσόρισε. Ήρθε 

κοντά μου και με φίλησε στο μέτωπο με μάτια να αστράφτουν 

από χαρά. 

    «  Μ`έπιασε κόψιμο», άκουσα το Στέφανο να λέει, τρέχο- 

ντας προς το μέρος των αποχωρητηρίων, που ήταν ένα βαθού- 

λωμα καμιά διακοσαριά μέτρα απ` τον καταυλισμό. Εκεί υπή- 

ρχαν τα «δήθεν» αποχωρητήρια. 

Όταν ο Στέφανος ξαναγύρισε φαινότανε να είχε χάσει το 

χρώμα του. Αν και ο ήλιος τον είχε κάνει σοκολατί, το πρό-

σωπό του είχε πάρει μια κίτρινη ωχριά.  

    « Το στομάχι μου... τα πόδια μου δε με κρατούν», είπε, ενώ 

τα μάτια του σκοτείνιασαν και ο  ιδρώτας έτρεχε απ` το πρό- 

σωπό του, και όλα τα μέλη του έτρεμαν.  

    Με έπιασε ένα αίσθημα ανησυχίας και φόβου για το φίλο 

μου, και προσπαθούσα να τον καθησυχάσω όταν έχανε τις αι- 

σθήσεις του... 

    Όταν ξανάνοιξε τα μάτια του όλοι μας στεκόμασταν πάνω 

απ` το κεφάλι του. Μας κοίταξε και πήγε να σηκωθεί όπως ση-   

κώνεται η γκαμήλα από το χώμα. 

« Κάτσε εκεί ξαπλωμένος», του είπε ο γερο-Αλντίν ενώ κά- 

ποια Ιθαγενής πήρε από τη θράκα μια στραπατσαρισμένη, 

μαυρισμένη απ` την πολύ χρήση κατσαρόλα, έχυσε απ` το ζου-  

μί που έβραζε σ΄ ένα μικρό τενεκεδένιο κύπελλο και το έδω- 

σε στο Στέφανο να το πιει: 

    « Σκυλοβρωμάει ρε Θύμιο...δεν μπορώ να το πιω…είπε» και 
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τον έπιασε μια κρυάδα και ήταν έτοιμος να ξαναλιποθυμήσει.  

« Πιες το όλο, τον πρόσταξε ο γερο-Αλντίν… σε δυο ώρες 

θα είσαι πιο γερός απ΄ ό,τι ήσουν πιο πριν…» 

Μετά από λίγα λεπτά, ο γερο-Αλντίν, ήρθε κοντά στο Στέ- 

φανο, γονάτισε, σήκωσε τα χέρια του ψηλά προς τον ουρανό, 

κι άρχισε να μιλάει σιγά. Όλοι, άνδρες και γυναίκες, σήκωσαν 

τα χέρια κι αυτοί ψηλά, και γέμισε ο αέρας τρεμουλιαστές φω- 

νές. Δυο-τρεις Ιθαγενείς άρχισαν να χτυπούν ρυθμικά τα μπού- 

μερανγκ και να κάνουν διάφορες κινήσεις, λες και ήθελαν να  

ξορκίσουν  την αρρώστια  του Στέφανου…Δίπλα μου είχε 

έρθει η Τζίκα, και μου ψιθύρισε  να κάνω κι εγώ το ίδιο. Δεν 

έπρεπε να μένω αμέτοχος από αυτή την ιεροτελεστία των 

φίλων μου... 

 Μετά λίγες ώρες, ο Στέφανος αισθανόταν πολύ καλύτερα.  

 « Τι ήταν όλα αυτά όσα προηγήθηκαν;» ρώτησα τον Τζέ-

ραλντ : 

      « Όλοι μαζί στείλαμε δέηση στα καλά «πνεύματα», να 

κατέβουν από εκεί ψηλά και να διώξουν το κακό «πνεύμα», 

που μπήκε στο  σώμα του Στέφανου… όπως είδες, οι παρα- 

κλήσεις μας έπιασαν τόπο.» 

    Όλοι οι φίλοι μας φαινόντουσαν να `ναι πολύ χαρούμενοι με 

την καλυτέρευση της υγείας του Στέφανου, και πολύ πιο 

χαρούμενος φαινόταν ο γερο-Αλντίν. Του Στέφανου του είχε 

λίγο πιο περισσότερη αδυναμία απ’ ό,τι είχε σε μένα ο γερο-

Αλντίν. 

    Έτσι, όπως κοιτούσα το γερο-Αλντίν με τα ασημένια μαλ- 

λιά και γένια του, το αργασμένο πρόσωπο απ` την τυράγνια, 

έμοιαζε με τη ζωγραφιά του Αβραάμ της Παλαιάς Διαθήκης 

των χριστιανών, - ο εκλεκτός του θεού σε όλη του τη μεγαλο- 

πρέπεια. Ακόμα κι εγώ που δεν τα `χω καλά με το Χριστια-  

νισμό, θα «γονάτιζα» αν το απαιτούσε εκείνη η μορφή… 

Σίμωσα κοντά στο Στέφανο και κουβεντιάζαμε για διάφο-

ρα, όταν κάποια στιγμή μου λέει: 

     « Τι θαυμάσιος ύπνος που ήτανε… κοιμήθηκα πολύ ώρα;» 

«  Ε, πάνω κάτω μία δύο ώρες.» του απάντησα. 
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« Κι εγώ είχα νομίσει όταν άνοιξα τα μάτια μου, πως είχα 

περάσει μια αιωνιότητα σε μια άλλη ζωή…» 

« Μη μου πεις πως βρέθηκες και στον Παράδεισο;» 

« Τώρα που το λες σα να θυμάμαι τα τραγούδια των Αγγέ-

λων… ναι, οι Άγγελοι τραγουδούσαν…» 

« Μπορεί να άκουγες τα τραγούδια των Αγγέλων και να 

βρισκόσουν στην κόλαση…» του είπα πειραχτικά. 

« Εσύ λέγε ό,τι θέλεις, εγώ άκουγα να τραγουδούν οι 

Άγγελοι.» 

«Κάποια άλλη φορά θα σου μιλήσω για τον Ενδυμίωνα... 

είναι μια όμορφη ιστορία, μύθος, όπως θέλεις πες το, που  

εξελίχτηκε στον Όλυμπο, με το θεό του ουρανού και των αν-

θρώπων το Δία, την Ήρα και τη Σελήνη...» του είπα, και η 

συζήτηση σταμάτησε εκεί. 
 

Το άλλο πρωί ο γερο-Αλντίν, έκανε σύναξη όλων, και τους 

μίλησε για την περιοδεία μας. 

Τελειώνοντας πρόσταξε να ανάψουν φωτιές και να ετοι- 

μαστεί το τραπέζι της σμίξης…                            

                                                       

 
 

                 Καταυλισμός :Wallace rockhole 
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Οι Δυο ιεραπόστολοι                                   

 

Λίγο πριν ετοιμαστεί το «τραπέζι», φάνηκαν δυο λευκοί 

άντρες κι ένας Αβορίγινας, μ΄ ένα μικρό αυτοκίνητο με κα-

ρότσα. Τους δυο λευκούς τους θυμήθηκα γιατί είχαν έρθει και 

πριν από τρεις μήνες στην αρχή του ερχομού μας στον 

καταυλισμό. Ήτανε δύο ιεραπόστολοι της καθολικής εκκλη- 

σίας,  που συχνά πυκνά περιοδεύανε τους καταυλισμούς των 

Αβορίγινων, τους μοίραζαν διάφορα μικροπράγματα και τους 

μίλαγαν για το Χριστό, τους Αγίους και άλλα πολλά και 

διάφορα. Έτσι κι εκείνη την ημέρα αφού πήραν κάτι κουτιά 

και μοίρασαν διάφορα ευτελής αξίας πραγματάκια, έκατσαν σ` 

ένα κορμό πεσμένου ευκαλύπτου, και ένας απ` αυτούς μίλαγε, 

και ο Αβορίγινας που τον είχαν μαζί τους, μετάφραζε στη 

γλώσσα των ιθαγενών. 

     ...} « Ο Χριστός μας ήταν το παιδί του μεγάλου και αλη- 

θινού θεού, και ήρθε εδώ στη γη μας για να σώσει όλους εμάς 

τους ανθρώπους από τις αμαρτίες μας. Όλοι εμείς, είμαστε 

δούλοι του μεγαλοδύναμου και πανταχού παρών θεού, και 

πρέπει να κάνουμε όσα μας άφησαν και είπαν οι τρανοί μας 

άγιοι προπάτορές μας, και κάθε μέρα πρέπει να δοξολογούμε 

και να υμνούμε το θεό που μας κρατά στη ζωή...» 

Είπε πολλά, ο λευκός ιεραπόστολος, για τη θρησκεία των 

χριστιανών. Αρκετοί από τους Αβορίγινες-άνδρες και γυ-

ναίκες, είχαν προσηλυτιστεί και είχαν ασπαστεί τον καθολι-

κισμό. Πολλοί όμως άκουγαν όσα μετάφραζε ο Αβορίγινας 

έτσι, από υποχρέωση... σαν από  αγγαρεία. 

Δεν μπορούσα να κρατήσω τα όσα με έκαιγαν μέσα μου και 

σιμώνοντας μπροστά στους μαντατοφόρους του θεού των 

Χριστιανών άρχισα να λέω : 

…} « Τίποτα δεν έχει αλλάξει στον κόσμο μας απ΄ τη μέρα  

που λέτε πως ο Χριστός σας  ήρθε στην γη, για να σώσει τον 

άνθρωπο απ` τις αμαρτίες του και να του μάθει να κάνει πάντα 

το καλό! Θα μου πείτε πως αυτό διδάσκει η χριστιανική  

θρησκεία, αυτό θέλει ο παντοδύναμος , ο  πολυεύσπλαχνος, ο 
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πάνσοφος και  τα  όλα «γνωρίζων» θεός σας, και θέλει να μη  

γίνονται πόλεμοι, να μην πεινάνε οι φτωχοί λαοί, να υπάρχει 

παντού ειρήνη και να ζούμε όλοι αγαπημένοι οι άνθρωποι. 

Τίποτα απ` όλα αυτά δεν φροντίζει να γίνουν γιατί δεν έχει τη 

δύναμη, δεν είναι πάνσοφος και ούτε πολυεύσπλαχνος είναι… 

Ρίξτε μια ματιά τριγύρω σας. Κοιτάξτε αυτούς τους ανθρώ- 

πους που ο θεός σας και οι δυνατοί «πιστοί» του, τους έχουν 

εγκαταλείψει... Τους έχουνε αφήσει στην ανημπόρια τους, 

στην αρρώστια τους, στη γύμνια τους μονάχους... Για ποιο θεό 

μιλάτε; Για το θεό που προστατεύει τους δυνατούς, τους 

καπάτσους, τους πολεμοχαρείς, να έχουν γεμάτα τα κελάρια 

τους από το ψωμί και το κρασί του φτωχού και αδύναμου; 

Ποτέ ο χριστιανισμός σας δεν αγάπησε τους  φτωχούς και 

αδύναμους...  

Όλοι σας είσαστε ψεύτες και υποκριτές. Οι δυνατοί διαφεν- 

τεύουν τη γη  και σκοτώνουν τον άνθρωπο τον αδύναμο.  

Όλες οι θρησκείες αντί να καθαρίσουν την καρδιά του ανθρώ-   

που, τη γέμισαν μίσος και ψέματα. Γιατί δεν έχετε το θάρρος 

να το πείτε τουλάχιστον αυτό!.. Κάθε τόσο σεργιανίζετε και 

μιλάτε σ` αυτούς τους τυραγνισμένους ανθρώπους για τον Πα- 

ράδεισο, για την αιώνια ζωή πάνω στους ουρανούς, και για τη  

Δευτέρα Παρουσία. Αυτοί οι άνθρωποι μαζί κι εγώ, δε θέ- 

λουμε τον Παράδεισο των ουρανών. Θέλουμε τα χρόνια που 

θα ζήσουμε στη γη, να τα ζήσουμε λίγο πιο καλύτερα. Φέρτε 

σ` αυτούς τους ανθρώπους ψωμί και νερό, και όταν φύγουν απ` 

αυτόν τον κόσμο, για αντάλλαγμα πάρτε τους τότε την ψυχή… 

Ο δίκαιος θεός, ή κάποια δύναμη, αν υπάρχει, εγώ δεν το 

πιστεύω καν, δε νομίζω να θέλει ο δυνατός  άνθρωπος να 

ορίζει τη μοίρα του άλλου αδύναμου ανθρώπου. Να βλέπει τον 

καταδότη να παραμονεύει σε κάθε γωνιά, το σφετεριστή να 

κάνει φτωχότερο το φτωχό. Να βλέπει λαούς να ξεσπε- 

ρμεύονται, φυλές ν` αφανίζονται, τα σπλάχνα της γης να κου- 

νιούνται από τους σεισμούς, όπως πριν λίγες μέρες εκεί στην 

Κίνα, και σκοτώθηκαν χιλιάδες άφταιγοι  άνθρωποι. (Κείνο 

τον καιρό, εξαιτίας κάποιου σεισμού, είχαν σκοτωθεί 15.000 
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άνθρωποι στην Κίνα). 

 …} Ο καθένας μας βρίσκει μόνος του το θεό του. Αν  σκύψει 

μέσα του ο καθένας μας θα τον δει. Εσείς πουλάτε αιώνια ζωή 

στους ουρανούς. 'Εχετε όλους αυτούς που σας ακολουθούν για 

διάφορους λόγους, κι έχετε οικοδομήσει όλα αυτά τα θρη-

σκευτικά δόγματα που αποφασίζουν για λογαριασμό των 

πιστών τους, φιμώνοντας την ελεύθερη σκέψη τους. Αν κά-

ποιος μελετήσει και εξετάσει τα θεμέλιά τους, θα διαπιστώσει 

πως τα θεμέλιά τους είναι πολύ παλιά με τρανές ατέλειες. Θα 

μου πείτε γιατί ακόμα αυτό το οικοδόμημα στέκεται όρθιο. 

Αυτό γίνεται γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι  ακόμα μένουν 

στην αμάθεια της μακρινής εκείνης εποχής που χτίστηκαν αυτά 

τα δόγματα. Αν κάποιος αρχίσει να γρατζουνίζει τα θεμέλιά 

τους, θα δει πως αυτά είναι ξέβαθα και θα πέσουν... 

Να ξέρετε πως ο κόσμος, και αυτός εδώ ο λαός, που κι εσείς με 

τις ιεραποστολές σας απ΄ την αρχή του ερχομού σας  τους 

κλέψατε τη γη τους, ξυπνά και όλα θα γκρεμιστούν καταγής. 

Δεν ξέρω αν εσείς οι αντιπρόσωποι του θεού σας, έχετε δια- 

βάσει καθόλου άλλα βιβλία εκτός της Αγίας Γραφής σας. Ο 

Νίτσε είχε πει: « Ο θεός δεν θα υπήρχε,  αν υπήρχαν λογικοί 

άνθρωποι και όχι αδιάφοροι και ανόητοι...» 

Οι δυο ιεραπόστολοι, μήτε αποκρίθηκαν, μήτε  έδειξαν ότι  

τους πείραξαν τα όσα τους είπα. Πήραν το αυτοκίνητό τους και 

αναχώρησαν να πουν τις προφητείες τους σε άλλους κατα- 

υλισμούς… 

    Ορισμένοι Αβορίγινες που γνώριζαν την αγγλική, ήρθαν 

κοντά μου και είπαν : 

     « Καλά τους είπες… κάποιος έπρεπε να τους τα έχει ειπω- 

μένα πριν πολύ καιρό…» 

     « Αδέρφια μου, οι καιροί μας είναι γεμάτοι από υποκριτές 

και σωτήρες. Όλοι τους - όπως αυτοί που μας επισκέφτηκαν 

πριν λίγο, θέλουν να σώσουν τους ανθρώπους… Όλοι προσπα-

θούν να εξασφαλίσουν μια ευτυχισμένη ζωή  στους ανθρώ-

πους μετά το θάνατό τους !..» 

Πήγα στην παράγκα και πήρα την Ιλιάδα : 
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    «  Μήνιν δε θεά Πηληιάδεω...ουλομένην η μύρι Αχαιοίς...» 
 

    Ο ήλιος ρόδιζε στο μακρινό ορίζοντα. Οι γκριζοκίτρινοι 

λόφοι ησύχαζαν μέσα στην ανεκύμαντη μέρα που έφευγε σιγά-

σιγά. Οι Αβορίγινες του καταυλισμού, όσοι δεν είχαν κάτι να 

κάνουν, ξεκουράζονταν. Ο Στέφανος καθόταν δίπλα μου αλα- 

λιασμένος στα ίδια και στα ίδια, χωρίς να συλλογιέται τίποτε, 

νικημένος από την πολλή ερημιά των πέντε μηνών...  

Έτσι, όπως κύλαγαν οι μέρες και οι βδομάδες και έκλεινε το 

στεφάνι του ο κάθε μήνας, είναι πολύ φυσικό εδώ στην ερη- 

μιά, να βλέπει κάποιος - και πολύ περισσότερο όταν είναι νέος 

άνθρωπος, πώς ζει αποξενωμένος από τη ζωή που ζούσε πριν. 

Και οι δυο μας είμαστε πολύ νέοι και ο πειρασμός ήταν καθη- 

μερινός… Τα άπραγα νιάτα μας, ήταν σκλαβωμένα, φυλακι-

σμένα, και νιώθαμε τον καιρό βασανιστή. Η Πάνδημη Ουρά- 

νια Αφροδίτη έκανε τις μέρες μας και τις νύχτες μας να στε- 

νάζουν… 

Πώς μπορούσανε να κρατούνε τον πειρασμό τα νεανικά μας 

σώματα τόσο καιρό; Πως μπόρεσε να συνταιριάξει μέσα στα 

λαμπρά συμπόσια των αρχαίων Ελλήνων, και Ρωμαίων, το 

πάθος της ομορφιάς με το πάθος της αρετής ; 

Μονολόγησα:  

«Απ` όλα τα πράματα του κόσμου, το πιο αλλόκοτο πράμα 

είναι ο άνθρωπος.» Κανένας δεν ξέρει πόσες δυνάμεις και 

πόσους κόσμους, πόσον ουρανό, και πόσο σκοτάδι κρύβει 

μέσα του. Αρκεί να `ρθει η περίσταση να φανερωθούν… 

 

Την άλλη μέρα, αχάραγα, το λάλημα των πετεινών, ανέβαι-

νε χαρούμενο απάνου από τον κοιμισμένο καταυλισμό. Ήταν 

μια μέρα με βαριά σύννεφα. Εδώ και πέντε-έξι μήνες, πρώτη 

φορά η περιοχή είχε τόσα πολλά βαριά, σταχτιά σύννεφα. Δε 

θα αργούσε να ξεσπάσει μεγάλη νεροποντή. 

Έτσι, όπως ήμουν ακόμη ξαπλωμένος στο αφανόστρωμα 

συλλογίστηκα τους φίλους μου τους Αβορίγινες :  

    « Άμαθος λαός, που ήρθε σε τούτη την πλάση για να παιδεύ-

εται, για να παραδίνει στον αφανισμό το κορμί του, για να 
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λιμάζει το ψωμί, για να βλέπει τους άλλους να χαίρονται τ` 

αγαθά της γης του, και να πληθαίνει  η πίκρα του. Η μοίρα 

τους, το πεπρωμένο τους, ήταν πλασμένο από λάσπη και 

ιδρώτα... λες και ήταν οι καταραμένοι της γης!...» 
 

« Βαρέθηκα… θα φύγω… δεν αντέχω άλλο σε τούτη την  

ερημιά!»  Άκουσα το Στέφανο να λέει : 

…} « Καιρός να φτιάξω σπιτικό… να βρω ένα καλό κορίτσι 

και να φτιάξουμε ένα τσούρμο παιδιά…» 

     « Κι εγώ το σκέφτομαι Στέφανε… νομίζω πως ήρθε το 

«πλήρωμα» του χρόνου να κατηφορίσουμε για τη Μελβούρνη. 

Αυτός εδώ ο τόπος με τις ατέλειωτες ερημιές, και τη απόμερη 

μοναξιά, δεν θα την άντεχαν ούτε οι θεοί… μάθαμε και διδα- 

χτήκαμε πολλά και χρήσιμα, όλους αυτούς τους μήνες κοντά 

σ` αυτούς τους ανθρώπους. Μάθαμε τι άνθρωποι είμαστε, γιατί 

υπάρχουμε και που πηγαίνουμε... Είναι πολύ γενικό να υπάρ- 

χουμε. Να ανασαίνουμε τον αέρα της κάθε αυγής, να χορταί-

νουμε την πείνα μας με ένα σποράκι, να σβήνουμε τη δίψα μας 

με μια σταγόνα νερού. Να κοιμόμαστε αποκαμωμένοι καθώς 

το παιδί που έχει παίξει πολύ… 

Η ζωή μας όλον τούτο τον καιρό ήταν μια πολύ απλή υπό-

θεση...δεν υπήρχε ανάγκη να πιστεύουμε κάτι που δεν έβλε- 

παν τα μάτια μας, να σκοντάφτουμε σ` έναν κόσμο ορατό! Να 

γεμίζουμε την καρδιά και τη σκέψη μας με απορίες και δι- 

σταγμούς! Διδαχτήκαμε - και το νοιώσαμε, πως όλα είναι μά- 

ταια και φθαρτά, γιατί κι εμείς φθαρτοί και μάταιοι είμαστε. 

Και γιατί να μην είμαστε; Πόσους θα χωρέσει τούτη η γη; 

Όταν έρθει η ώρα μας, θα πάμε κι εμείς εκεί που πήγαν τόσοι 

άλλοι πριν από εμάς… μετά, θα `ρθουν άλλοι με τη σειρά τους. 

Ίσαμε να φύγουνε κι εκείνοι. Καθώς οι καλεσμένοι σ` ένα 

γάμο, σε μια γιορτή... έτσι είμαστε...δεν είναι τούτο απλό ; 
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Ο γέρος με τις Ροζέλες -Αποχαιρετισμός            
 

Με το Στέφανο είχαμε πάρει την απόφασή μας ν΄ αφήσουμε 

τους φίλους  μας και να επιστρέψουμε στη ρουτίνα και στα 

καλούπια  της πολύβουης Μελβούρνης. Προτού όμως ανακοι- 

νώσουμε την αναχώρησή μας, κανονίσαμε να πάμε με τον  

Τζέραλντ στο Alice Springs, για να αποχαιρετήσουμε κάποιους 

φίλους που είχαμε κάνει εκεί... 

Όταν κάποιο πρωί ετοιμαστήκαμε να πάμε για το Alice 

Springs: 

    « Θέλει να έρθει και η Τζίκα.» είπε ο Τζέραλντ. 

Ανεβήκαμε όλοι  στο χόλντεν του Στέφανου, και σε μια  

ώρα περίπου φτάσαμε στην πόλη. 

Ήταν ημέρα Κυριακή. Αυτό το θυμάμαι πολύ καλά. Είχα 

γυρίσει σχεδόν όλη την Ελλάδα σαν στρατιώτης, καθώς και σε 

άλλες χώρες, και είδα πολύ όμορφα μέρη και πολλά τα `χα 

ξεχασμένα. Και όμως, δε θα ξεχάσω ποτέ εκείνο το πολύ 

όμορφο κυριακάτικο απόγευμα στο  Άλις Σπρινγκς. 

Εκεί, κοντά σε μια παλιά εκκλησιά, που τη σκίαζαν οι 

μεγάλες φλαμουριές, υπήρχε ένα μικρό πάρκο με κάθε είδους 

πολύχρωμα  λουλούδια. Το μέρος εκείνο ήταν ο αγαπημένος   

περίπατος των ζευγαριών. Οι νέοι ήταν διαφορετικοί στα χρό- 

νια μου. Όχι, δεν κάνω σύγκριση. Δεν ξέρω αν οι σημερινοί 

νέοι είναι καλύτεροι ή χειρότεροι; Τους σημερινούς νέους, 

απλούστατα, δεν τους ξέρω αρκετά γιατί δεν  καταλαβαίνω 

πολλά δικά τους ενδιαφέροντα. Δεν είμαι από κείνους που  

κρίνουν κάτι που δεν το ξέρουν, και δεν το καταλαβαίνουν... 

    Εκεί, στην άκρη του μεγάλου δρόμου, στη γωνιά του τοίχου  

της εκκλησιάς, ήταν ένας γέρος Ιθαγενής. Θα έπρεπε να ήταν 

πολύ  ηλικιωμένος. Τον είχα δει και σε άλλες μου επισκέψεις 

στην πόλη, αλλά δεν του ΄χα δώσει σημασία. Πήγα δίπλα του, 

κι αρχίνισα να τον περιεργάζομαι. Ήταν πολύ αδύνατος, σχε- 

δόν  σκελετωμένος, με μια μακριά ασημένια γενειάδα. 

    « Είναι ο γερο-Άλμπερτ» άκουσα να λέει ο Τζέραλντ. Τον 

θυμάμαι εδώ, για πολλά χρόνια, να κάνει την ίδια δουλειά.»  

Ο γέρος τραγουδούσε ένα τραγούδι που ούτε και ο Τζέραλντ 
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δεν καταλάβαινε τα λόγια του. « Δεν το καταλαβαίνει κανένας 

μας... μου είπε. Πολλές φορές έχουμε ρωτήσει το γέρο να μας 

εξηγήσει, αλλά αυτός δεν βγάζει μιλιά...» 

Είχε  δίπλα του ένα μεγάλο κλουβί, γεμάτο με μικρές πολύ-

χρωμες ροζέλες, που χαλούσαν κυριολεκτικά, τον κόσμο, και 

σπάζανε τα φτερά τους και τα κεφάλια τους πάνου στα σύρμα- 

τα του κλουβιού. 

Ο γέρος με τη φωνή του, που ήταν το ίδιο λυγμική, όπως το 

τραγούδι του, διαλαλούσε : 

     « Με πενήντα σεντς μόνο. Με πενήντα σεντς δίνετε την 

ποθητή ελευθερία στα πουλιά της αγάπης!..Οι μικρές κι όμο- 

ρφες ροζέλες, δεν ζούνε στα κλουβιά, όπως ο έρωτας δεν ζει 

μέσα στη σκλαβιά!» 

Προσπαθούσα να μπω μέσα στον ψυχικό κόσμο του γέ- 

ροντα. Ήθελα να ξεψαχνίσω, να μάθω, γιατί το έκανε αυτό; Το 

έκανε για κάτι που ίσως τον βασάνιζε ή για να κερδίσει κάποια 

λίγα χρήματα; 

 

Πενήντα σεντς ήταν αρκετά εκείνη την εποχή. Έπαιρνες 

τρία-τέσσερα μπουκάλια γάλα, και αγόραζες ένα πακέτο τσι- 

γάρα. Κι όμως τα πενήντα σεντς, τα  έδιναν πρόθυμα  και οι 

νέοι που συνόδευαν τις κοπέλες τους, και τα ηλικιωμένα ζευ- 

γάρια. Άνοιγαν τη μικρή πορτούλα, έβαζαν το χέρι μέσα, έπαι-

ρναν μια ροζέλα, της χάιδευαν το κεφαλάκι της, τη φιλούσαν 

και την άφηναν να πετάξει ελεύθερη στο γαλάζιο ουρανό του 

απογεύματος... 

    Ο γέρος σταματούσε για να εισπράξει την αμοιβή του, κι 

ύστερα ξανάρχιζε το μονότονο σκοπό του και το διαλαλητό 

του : 

    « Ελάτε παλικάρια! Ελάτε όμορφες κυρίες! Όποιος θέλει ν΄ 

αγαπήσει πραγματικά, ας ανοίξει την πόρτα της φυλακής, κι ας 

δώσει  την ελευθερία στο πουλί της αγάπης!» 

    Για λίγο συλλογίστηκα όπως τις πολλές άλλες φορές, τους 

φίλους μου τους Αβορίγινες. Ήμουνα πολύ νέος, γύρω στα 

είκοσι ένα. Για ένα χρόνο και κάτι μήνες ζούσα έξω στην 

ύπαιθρο, κάτω απ΄ τον καυτερό ήλιο και τους ζεστούς αέρη- 
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δες της κεντρικής Αυστραλίας. Ο ήλιος και ο αέρας μού είχαν 

δώσει ένα βαθύ σοκολατί χρώμα, και με τη μαύρη γενειάδα, αν 

έμπαινα σ΄ ένα πλήθος Ιθαγενών,-και αν τα μάτια μου δεν 

είχαν το γαλαζοπράσινο τ΄ ουρανού, θα ήταν κάπως δύσκολο 

σε κάποιον που δεν είχε κάποια σχέση με τους φίλους μου 

Αβορίγινες, να με ξεχωρίσει... ήμουν κάποιος που (άνηκε;) σε 

άλλον κόσμο, αλλά δεν ένιωθα ξένος μέσα σε αυτό το 

περιβάλλον. Μέσα μου ένιωθα πως ήμουν ένα κομμάτι του 

ίδιου τους του εαυτού. Την καλοσύνη, την αγάπη και την 

ειλικρίνεια που γνώρισα κοντά τους - έστω και για λίγο καιρό, 

μου έμειναν χαραγμένα μέσα μου και θα μ΄ ακολουθούν για 

πάντα.   

Αυτούς τους μήνες που ζούσα μαζί τους, μου φαινόντου- 

σαν όλα ολότελα καινούργια, αλλά και γνώριμα. Όλα όσα συ-  

νέβαιναν, τα παρακολουθούσα με περιέργεια αλλά πάντα με 

ανοιχτό μυαλό και ανοιχτή καρδιά... 

    Τους συλλογισμούς μου τους σταμάτησε η Τζίκα που ήρθε 

γελαστή δίπλα μου. Φάνταζε όμορφη. Πολύ όμορφη! Όπως 

μόνο οι Αβορίγινες, μπορεί να είναι καμιά φορά. Φορούσε ένα 

τριμμένο, αλλά πεντακάθαρο φτηνό τσιτάκι με λουλού-     δια 

που κόλλαγε επάνω της κι έδειχνε το καλλίγραμμο  κορμί της. 

Τα μισάνοιχτα χείλη της θύμιζαν αγριόμουρο, και τα μάτια της 

άφηναν ανταύγειες, όπως το νερό στη λίμνη... 

    Το κορμί της, κινιότανε ανεπαίσθητα, στο ρυθμό του τρα-

γουδιού του γέρου, σα να ήταν έτοιμη ν΄ αρχίσει το χορό. Το 

έβλεπα ότι ζήλευε τις κοπέλες που μπορούσαν να ελευθε-

ρώσουν ένα πουλί της αγάπης, γιατί είχαν όμορφους νέους στο 

πλευρό τους, έτοιμους για να πληρώσουν αυτή τους τη χαρά... 

Ένιωσα εκείνο το κάτι, που εδώ και αρκετό καιρό, μου  

πλημμύριζε την καρδιά. Πήγα πολύ κοντά της : 

    « Θέλεις να ελευθερώσεις κι εσύ μια ροζέλα Τζίκα;» τη 

ρώτησα. Γύρισε το κεφάλι προς το μέρος μου. Τα κατάμαυρα 

μάτια της στυλώθηκαν στα δικά μου, λες και ήθελαν να  διαβά- 

σουν τη σκέψη μου. Τώρα, που την κοιτούσα κατάματα 

πράγματι ήταν πολύ όμορφη!  
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 Έβαλα το χέρι στην τσέπη μου κι έβγαλα όσα κέρματα είχα σε  

χρήματα. Θα ήσαντε πάνω από δυο - τρία δολάρια : 

    « Πάρε και πήγαινε να αφήσεις πολλά πουλιά της αγάπης...» 

είπα με μια παράξενη ταραχή. 

Κοίταξε για μια στιγμή τα χέρια μου. Σήκωσε ύστερα τα 

λαμπερά γλυκά της  μαύρα μάτια, και με κοίταξε ξανά κατά-

ματα. Έπειτα, χωρίς να πει ένα ευχαριστώ, πήρε τα χρήματα κι 

έτρεξε   προς το μέρος του γέρου με τα σκλαβωμένα πουλιά  

της αγάπης. Παραμέρισε τις κοπέλες που βρίσκονταν εκεί κο- 

ντά, κι έδωσε όλα τα χρήματα στο γέρο. 

 Μέσα στο κλουβί, βρίσκονταν ακόμα εφτά ή οχτώ ροζέ- 

λες. Η Τζίκα, άνοιξε την πορτούλα και μουρμουρίζοντας κάτι 

στη γλώσσα της τ΄ άφησε να φύγουνε όλα ! 

Τα πουλιά τινάχθηκαν με χαρούμενα τιτιβίσματα, και χά- 

θηκαν  στον καθαρό απογευματινό ουρανό... 

Μετά η Τζίκα, ήρθε κοντά μου. Τα μάτια της φλόγιζαν. Τα 

χείλη της ήταν μισάνοιχτα και  υγρά. Οι  μεγάλες βλεφαρίδες 

της πεταλούδιζαν. Απότομα, άγρια, τύλιξε τα μπράτσα της γύ-   

γύρω απ΄ το λαιμό μου, και τα χείλη της ενώθηκαν με τα δικά 

μου, στάζοντας τη γλύκα των χειλιών της μέσα στην ψυχή 

μου... Έπειτα, ανάλαφρη και λυγερή σαν αγριοκάτσικο, το 

έβαλε στα πόδια χωρίς να μου πει τίποτα!.. 
 

    Μετά από μερικά χρόνια, που επισκέφτηκα το μέρος αυτό, 

δεν υπήρχε πια ούτε ο γερο-Άλμπερτ με τις ροζέλες, ούτε και 

οι νέοι με τις όμορφες κοπέλες κάνανε βόλτες. Μονάχα η 

εκκλησιά έστεκε εκεί βουβός μάρτυρας του όμορφου παρελ-

θόντος. Όλα είχαν αλλάξει! Μονάχα οι γλυκές  αναμνήσεις δεν 

αλλάζουν, για να κάνουν όμορφες τις μονότονα θλιβερές ώρες 

της μοναξιάς... 

Την άλλη μέρα, όταν ανακοινώσαμε την αναχώρησή μας, 

όλοι, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, στενοχωρήθηκαν με την 

απόφασή μας.  

Μια μέρα πριν την αναχώρησή μας έγινε ένα τρικούβερτο 

γλέντι με χορούς, τραγούδια, γέλια και κλάματα… 
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« Γιατί δεν μένεις μαζί μας.» άκουσα την Τζίκα να λέει. Με 

είχε πλησιάσει χωρίς να την αντιληφθώ. Κρατούσε στα χέρια 

της ένα μικρό πανέρι με ξηρούς καρπούς: 

« Πάρε…» μου είπε, και με κοίταζε με κείνα τα κατάμαυρα 

μάτια της που ήταν γεμάτα θλίψη... 

Έβγαλε απ` το λαιμό της ένα μικρό χειροποίητο περιδέραιο, 

το πέρασε στο λαιμό μου, με αγκάλιασε και με φίλησε στο 

μέτωπο, ενώ δυο δάκρυα κατηφόριζαν στα μελαψά της μά-

γουλα… 

    « Θα σε θυμάμαι, και η ψυχή μου θα σου λέει κάθε λεπτό, 

χίλια ευχαριστώ...Θα ξανάρθω…Τζίκα...» αυτό μονάχα μπό- 

ρεσα να ψιθυρίσω όταν η  Τζίκα χανόταν τρέχοντας !...   

 

 

 
 

Η Τζίκα 
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 Τελευταίος χορός του αποχαιρετισμού με τον Τσάγι 

 

 
 

Alice Springs  
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Αlice Springs 1992 

 

       

                       

 
 

Με το Νιάνιαρη  
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Με κάποιο  χορευτή                               
                              

  

 
                                         

                                            Ουλουρού 2016 
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Με το φίλο Τζακ  Coober pedy  

 

 
 

Μαζί με το Νιάνιαρη και την κόρη του Τάλεια  
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Καταυλισμός … υπαίθριος ξενώνας 

 

 

 
 

Alice Springs 
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Μέρος του καταυλισμού  μας 

 
 

Γυναίκες του καταυλισμού 
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Alice Springs 
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Επίλογος 
 

« Πρώτα υπήρχε νερό εδώ και ύστερα υποχώρησε και έγινε η 

Βόρεια Περιοχή της Αυστραλίας. Ύστερα, χίλια εκατομμύρια 

Αβοριγίνες ήταν εδώ, και ζούσαν  στη χώρα   για μεγάλο διά-

στημα. Ο πρώτος κούντεμπα  (λευκός) που ήρθε εδώ ήταν ο 

Νεντ Κέλι, και  έφερε μαζί του  άλογα. Ένα άτι  και μία φο-

ράδα, που πολλαπλασιάστηκαν εδώ, και τον πρώτο ταύρο, 

έναν τριχωτό που την εικόνα του μπορεί να δει κανείς σε μερι-

κούς βράχους στην περιοχή Ρίβερ Ντάουνς της Βικτόριας. Ο 

Νεντ Κέλι, ήταν φίλος των Αβορίγινων και τους  βοήθησε. Ο 

δεύτερος κούντεμπα που ήρθε, ήταν ο κάπτεν Κουκ. Κοίταξε 

τη γη και είδε ότι ήταν πολύ καλή και την ήθελε για τον εαυτό 

του. Αποφάσισε να ξεπαστρέψει τους Αβορίγινες απ΄ τη γη. 

Έτσι σκότωσε πολλούς απ΄ αυτούς και σκότωσε και το Νεντ 

Κέλι κι έκλεψε  τη γη. Αλλά τώρα θέλουμε τη γη μας πίσω !» 
 

     Τα λόγια αυτά ειπώθηκαν στη Hannah Middleton 

συγγραφέα του βιβλίου "But now we want the land back." 

στην περιοχή Ντάγκου Ράγκου(Γουάτι Κρικ) 

από τον Ταναγιέρι, μέλος της φυλής Γκουρίντζι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Ταναγιέρι 
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Στους Αβορίγινες μικρούς μου φίλους 

του καταυλισμού : "Wallace Rockhole" 

Alice Springs. 
 

 

Τα κοίταγα που κάθονταν έξω απ΄ τις τσίγκινες καλύβες, 

με τα μεγάλα τους μάτια να βουλιάζουν γεμάτα απορία. 

Το βλέμμα τους δεν οδηγούσε πουθενά, 

ο νους τους χανότανε στο άπειρο. 

Εκείνη τη στιγμή, γρίκησα την καρδιά τους 

να χωρίζεται από το σώμα τους. 

Αφουγκράστηκα τον αναστεναγμό τους 

που ξέσκιζε την καρδιά της ημέρας... 

Μέσα σ΄ αυτό το μελαγχολικό τοπίο, 

αφήνοντας για λίγο τις σκέψεις τους,  

τα είδα να χαμογελάνε, 

και τα χέρια τους να τρανεύουν σαν τους πανύψηλους 
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γειτονικούς ευκάλυπτους. 

Μόνο για μια στιγμή ξεχαστήκανε. 

Μετά, στ΄ ακροδάχτυλά τους σμιλεύανε βελόνες 

και βάλανε νήμα πάλι τη θλίψη τους. 

Η πορεία τους μέσα απ΄ τα βάθια των αιώνων 

ατελείωτες σειρές 

από αλυσίδες, σχοινιά και δηλητήρια, 

δένουνε σφιχτά τους ευκάλυπτους, 

τα τσίγκινα καλύβια, 

σφιχταγκαλιάζουν τ΄ αδύναμα κορμάκια τους, 

τα δένουν το ένα με τ΄ άλλο με εκατοντάχρονους 

 σοφούς, πολεμιστές, θύμησες παλιές, 

 πίκρες και θρύλους τρανούς! 
 

Πάνω απ΄ τις τσίγκινες καλύβες, αργά-αργά  

ανάβουν τ΄ άστρα. 

΄Ισκιοι θαμποί, τρεκλίζοντας  

στο θλιμμένο κλάμα του βοριά, 

αναδεύουνε στους χωματόδρομους. 
 

Ψηλά, κοπαδιαστά τ΄ αγριοπούλια με θολωμένα μάτια, 

κίνησαν να κουρνιάσουν... 

Λίγο πιο κει, ο Εντομήν, καπετάνιος 

χωρίς γαλόνια και ναυτικό καπέλο, 

με συντροφιά το Διόνυσο, 

τρεκλίζοντας, επιμένει πως ταξιδεύουμε 

σε ανύπαρκτη θάλασσα και ανύπαρκτο πλοίο. 
 

Το φεγγάρι ολόγιομο πρόβαλε αδίστακτο κι αυτό 

και λεηλατεί τη μοναξιά τους. 
 

Δύο αιώνες τώρα, ζούνε τη σκλαβιά 

στο όνομα της ελευθερίας. 

Ζούνε την αδικία 

στο όνομα της δικαιοσύνης... 

Δύο αιώνες τώρα, οι ελπίδες τους 

κουλουριασμένες οχιές σφίγγουν τα όνειρά τους. 
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Σίμωσα πιο κοντά στ΄ άπλυτα παιδιά, και 

ρώτησα : 

Ποιο όνειρο είχαν δει 

το περασμένο βράδυ ; 

Κι αυτά σώπαιναν 

όπως ο χοντρός Βούδας σωπαίνει 

μπροστά 

σ΄ ανθισμένη αγριοκερασιά. 

 

Κείνη τη στιγμή 

η θλίψη των ματιών τους 

σκότωσε το θάνατο... 
 

Μικροί μου φίλοι, 

με την αοριστία 

των πληγωμένων χεριών μου, 

σε ποιες παλάμες να κλείσω 

τα προδομένα όνειρά σας ; 

Σε ποιες παλάμες ; 

 

Σε τούτο δω το τοπίο 

με τους τραχείς κοκκινόχρωμους δρόμους, 

όλοι εμείς οι "δήθεν πολιτισμένοι," 

έχουμε να μοιραστούμε  

το ένοχο μερτικό μας. 
 

Θύμιος Α.Χαραλαμπόπουλος 

 

                                                                   Wallace Rockhole 

Alice Springs  
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