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«να προσέχεις, να μην προκαλείς τους ισχυρούς, ούτε να 

χαίρεσαι με τη  δυστυχία εκείνων που χάθηκαν στη λη- 

σμονιά. να είσα ι όπως η ιστορία, αμερόληπτος και ανοι- 

χτός σε κάθε μαρτυρία. Ύστερα  να παραδώσεις μιαν αλή- 

θεια που είναι απαλλαγμένη από την προκατάληψη για 

εκείνους που επιθυμούν να την αναλογιστούν». 

ναγκίμπ μαχφούζ 
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Αντί προλόγου 
 

 
 
 
 

«Ο χ ρόνος, δυστυχώς, κινείται πάντα προς τα εμπρός, 

ποτέ δεν επιστρέφει. Και καθώς προχωρά μπροστά, 

μοιράζε ι το πεπρωμένο που προορίζεται  για τον καθέ-  

ναν από εμάς, εκτελώντας έτσι τη βούλησή  του. Οποια- 

δήποτε προσπάθεια αλλαγής ή ανταλλαγής αυτής της 

αλήθειας δεν είναι παρά ένα φαιδρό παιχνίδι που απα- 

λύνει την πλήξη της αιωνιότητας. Έπειτα , από τον χρό- 

νο προέρχονται όλα εκείνα  που ο καιρός αποσυνθέτει, 

αλλά κι όσα ανανεώνει, όλα εκείνα που του χαρίζουν την 

απόλαυση στη νεότητα και όλα εκείνα  που προκαλούν 

τον πόνο στα γηρατειά, ως τη στιγμή του θανάτου». 

Ναγκίμπ Μαχφούζ 
 
 
 

ακόμη αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που με τόση επιμονή 

με έσπρωξε να απαλλαγώ από τον δισταγμό και τις ανα- 

στολές των τελευταίων χρόνων και να επιδοθώ σε αυτή  

την παράδοξη καταγραφή. 
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στ’ αλήθεια, πώς σύρθηκε στο μυαλό μου αυτή η ιδέα 

από το πουθενά; να σκάψω δηλαδή στις θαμμένες θ ύμη-  

σες που χρόνους τώρα, δεκαετίες ολόκληρες, τα σκάμμα-  

τα της λήθης είχαν σκεπάσει. αλλά, όπως έλεγε και ο με-  

γάλος δάσκαλος, «όταν ο άνθρωπος βιώνει την απογοή-  

τευση ή τη θλίψη, η γραφή συχνά γίνεται το καταφύγιό του, 

το λιμάνι του». Και εγώ, τον καιρό που ξεκίν ησα  να γράφω 

αυτή την ιστορία, ένιωθα βαθιά απογοητευμένη και πλη- 

γωμένη από τη ζωή. 

Έ λεγε επίσης εκείνος ότι μια συζήτηση απέχει πολύ από 

ένα γραμμένο κείμενο, γιατί, παρ’ ότι το πρώτο επιβεβαιώ- 

νει την κοινωνικότητα του ανθρώπου, μια δραστηριότητα 

που τον συνδέει με τους συνανθρώπους του, η γραπτή αφή- 

γηση έχει πάντα μεγαλύτερο βάθος, έκταση και, επομένως, 

αντίκτυπο στην καρδιά του αναγνώστη, αλλά και του γρά- 

φοντος. 

Και η αλήθεια είναι πως εγώ ποτέ δεν τα κατάφερνα με 

τις προφορικές κουβέντες όσο με τα γραπτά. Και οι συζη- 

τήσεις, ειδικά εκείνες που γίνονται μπροστά σε ένα κοινό 

−ακόμα κι αν αυτό είναι αόρατο, όπως εκείνο του ραδιο-  

φώνου ή της τηλεόρασης−, πάντα με εξαντλούν και με απο- 

συντονίζουν. 

Έτσι, κάθε φορά που με καλούσαν να πάρω μέρος σε μια 

συζήτηση ή συνέντευξη στην τηλεόραση και το ραδιόφω- 

νο με κυρίευε η ανησυχία και το άγχος, τόσο, που κατέ- 

φευγα σε γενικότητες, σε επουσιώδη ζητήματα και γεγο- 

νότα, και σχεδόν πάντα ξεχνούσα να αναφέρω τα ση μα-  

ντικότερα, τα πιο ουσιαστικά, ακόμα κι αν αυτά ήταν ή 

έμελλαν να γίνουν η πηγή της έμπνευσής μου, η αιτία των 
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πιο σημαντικών επιλογών μου στη ζωή, αλλά και σημεία 

αναφοράς μου. 

συχνά αναρωτιόμουν γιατί δεχόμουν να λάβω μέρος σε 

συνεντεύξεις, αφού πάντα κάτι σκίαζε το μυαλό μου, μπλό- 

καρε τη μνήμη μου, τη διαλεκτική μου ικανότητα, ειδ ικά 

εκείνες τις φορές που οι ερωτήσεις γυρνούσαν γύρω από 

το παρελθόν και τη γνωριμία μου με τον μεγάλο δάσκαλο. 

Έτσι, όταν μου απηύθυναν τη συγκεκριμένη ερώτησ η 

–«τον γνωρίσατε;»− εγώ σιωπούσα ή απαντούσα σχεδόν 

τραυλίζοντας πως ναι, τον είχα κάποτε συναντήσει. Δίστα-  

ζα, γιατί βαθιά μέσα μου ήξερα πως ό,τι κι αν έλεγα, ό,τι και 

αν απαντούσα δε θα ακουγόταν αληθινό· ή πως απλώς δε 

θα καταλάβαιναν την παράδοξη, σχεδόν μεταφυσική σχέ-  

ση που είχα αναπτύξει μαζί του από τότε που ήμουν μικρό 

παιδί, τότε που τον πρωτοσυνάντησα έξω από εκείνη τη μυ-  

θώδη κατοικία της οδού μουράτ, την κατοικία που έβλεπα 

από το μπαλκόνι του σπιτιού μου. 
Περιοριζόμουν, λοιπόν, σε απαντήσεις γενικόλογ ες. 

Έπειτα, όταν απομακρυνόμουν από την καρέκλα του συ- 

νεντευξιαζόμενου ή επέστρεφα στο σπίτι μου, οι μνήμες με 

πλημμύριζαν. με κατέκλυζαν κυριολεκτικά, και τότε ένιω- 

θα ενοχές για τη διστακτικότητά μου να αποκαλύψω την 

αλήθεια. ναι, όλοι ανεξαιρέτως με ρωτούσαν αν τον γνώ- 

ρισα ποτέ, και εγώ απαντούσα με αστείες γενικότητες: «ναι, 

μια φορά… κάποτε… όταν ήμουν παιδί… όταν ήμουν φοι-  

τήτρια… » 

αλλά, στ’ αλήθεια, τι να τους έλεγα; να έλεγα πως τον 

συνάντησα ξανά και ξανά στο διάβα της ζωής μου με έναν 

παράξενο, σχεδόν μυθιστορηματικό τρόπο; Πώς να τους 
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εξηγήσω ότι τον ήξερα χωρίς να τον γνωρίζω; Πώς να κά-  

νω τους άλλους να κατανοήσουν ότι τον ήξερα από τόσο 

δα παιδί, μόλις πέντε ή έξι χρόνων, αφότου μου μίλησε για 

πρώτη φορά εκείνο το απομεσήμερο της πρώιμης άνοιξης  

του ’67; 

Πώς να ερμηνεύσω πως έπεφτα πάνω του στις πιο ση-  

μαντικές στιγμές της ζωής μου και πως ήταν μια σχέση που 

έμελλε να συνεχιστεί, με έναν περίεργο και παράδοξο τρό-  

πο, ως σήμερα ; Ώσπου μου ήταν αδύνατον πια να περιγρά- 

ψω με δυο μόνο κουβέντες όλα αυτά που βίωσα και που 

πρόκειται τώρα να διαβάσετε. Άλλωστε, δεν τους αρκούσε 

ότι είχα ασχοληθεί με το έργο του για περισσότερα από εί- 

κοσι χρόνια, πως αφιέρωσα μια ζωή μελετώντας το έργο 

του και μεταφράζοντας κοντά δέκα χιλιάδες σελίδες γεμά- 

τες με τη σοφία του; 

αλήθεια , αυτό δεν ήταν αρκετό; 

γι’ αυτό αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που τόσο επίμονα με 

παρακινεί τώρα να γράψω, και μάλιστα όχι ένα σύντομο, ή 

έστω μεγαλύτερο άρθρο που θα δημοσιεύσω σε κάποια 

έντυπη ή ηλεκτρονική εφημερίδα ή λογοτεχνικό περιοδι- 

κό, αλλά ένα βιβλίο που και μόνο η σκέψη  του, η σκέψ η  δη-  

λαδή της αποκάλυψης −και ενδεχομένως του επαναπροσ- 

διορισμού– του εαυτού μου μέσω αυτής της ενδοσκοπικής  

διαδικασίας μού κόβει την ανάσα. 

Όπως αναρωτιέμαι, επίσης, για την ξαφνική και πρωτό-  

γνωρη ενεργητικότητα που με έχει κυριεύσει. επιδίδομαι 

στη συγκεκριμένη δραστηριότητα  με έναν ενθουσιασ μό 

που δεν είχα ποτέ βιώσει στο παρελθόν, ούτε  όταν μετέ-  

φραζα τα πρώτα του μυθιστορήματα, ούτε ακόμα κι όταν 
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έγραφα τα πρώτα δικά μου, σχεδόν πάντα επηρεασμένα και 

εμπνευσμένα από τη γραφή και τη σκέψη του, όπως και η 

συγκεκριμένη καταγραφή που διέπεται εξ ολοκλήρου από 

τη δική του πνευματική οντότητα. νιώθω ότι η αποφασι- 

στικότητά μου είναι τέτοια, που έχω την εντύπωση πως θα 

συνεχίζω να γράφω χωρίς διακοπή, χωρίς κανέναν δισταγ-  

μό ούτε κούραση, νύχτα και μέρα, μέχρι να το ολοκληρώσω 

και, ανακουφισμένη πια από κάθε ίχνος επιφυλακτικότητας 

και ντροπαλότητας, να ζητήσω την έκδοσή του. 

επαναλαμβάνω, λοιπόν, ότι δε θυμάμαι να έχω γράψει 

οτιδήποτε που να ταιριάζει σ’ αυτή την περιγραφή, δηλαδή 

που να καθορίζει τόσο πολύ τη διάθεσή μου και να διαμορ- 

φώνει τη ζωή μου· ούτε είχε περάσει ποτέ άλλοτε από το 

μυαλό μου. 

αλλά, γιατί αυτή η ξαφνική απόφαση; 

μα, όπως σας εξήγησα, ήταν μια βαθιά εσωτερική ανά- 

γκη, επιτακτική σχεδόν· και αναντίρρητη. Έπειτα  σκέφτηκα 

πως έχοντας εντρυφήσει στο έργο του, στη φιλοσοφία, στις 

πεποιθήσεις και τις σκέψεις του, όχι μόνο τις φανερές, αλλά 

και εκείνες που διαφαίνονται κάτω από το περίβλημα της 

δήθεν απλότητας των λόγων του, νιώθω πως, ακούσια, έχω 
οικειοποιηθεί ένα μικρό μέρος του μυαλού του, ένα ισχνό 

κομμάτι από τη σκέψη  του, το χιούμορ, τον ρεαλισμό και τη 

φιλοσοφία του. 

αλλά, βέβαια, υπάρχει και άλλος λόγος, που δε θα σας 

τον αποκαλύψω ακόμα. Ίσως το αφήσω σε σας, τους ανα- 

γνώστες, να το ανακαλύψετε στο τέλος του βιβλίου. Άλ-  

λωστε, το μυστήριο πάντα προσδίδει γοητεία στη σχέση  ανά-  

μεσα στον συγγραφέα και τον αναγνώστη του. στην πραγ- 
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ματικότητα, το μυστήριο καθορίζει την επιτυχία οποιασ- 

δήποτε σχέσης πομπού και δέκτη· και αυτό, γιατί ο ίδιος ο 

άνθρωπος είναι από μόνος του ένα μυστήριο, ένα αίνιγμα. 

Όταν αυτό αποκαλύπτεται, χάνει την έλξη και το ενδιαφέ- 

ρον του. 
ταυτοχρόνως, όπως ανέφερα, θα είναι μια χρυσή ευκαι- 

ρία να κάνω την απαιτούμενη ενδοσκόπηση στα σκοτεινά 

και απροσδιόριστα βάθη του εαυτού μου και στην πιο απο- 

φασιστική περίοδο της ζωής μου, εκείνη της παιδικής, αλ- 

λά κυρίως της εφηβικής ηλικίας, περίοδο που με καθόρισ ε 

και έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στη διαμόρφωση της προ- 

σωπικότητάς μου, παράλληλα δε εξηγεί τις επιλογές μου, 

καθώς και τις μετέπειτα δράσεις μου και τις αποφάσεις που 

έχω πάρει σε κρίσιμα θέματα της ζωής μου. 

Ίσως, πάλι, είναι ένας τρόπος να διαχειριστώ τη θλίψη 

μου, πριν παραδοθώ ολοκληρωτικά σ’ αυτή. γιατί, όπως υπο-  

στήριζε και ο ίδιος στο δεύτερο μυθιστόρημα της θαυμαστής  

τριλογίας του με τίτλο Το παλάτι των επιθυμιών, «όταν οι 

άνθρωποι παραδίδονται στη θλίψη τους καταρρέουν από 

το δυσβάστακτο φορτίο της». 

να γιατί η προτροπή αυτή με αιχμαλώτισε απρόοπτα. 
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Τα παιδικά χρόνια 

Το πρώτο καλοκαίρι στην οδό Μουράτ 
 

 
 
 
 

«Ο άνθρωπος είναι προϊόν των εμπειριών που βιώνει, 

παρ’ ότι ο αντίκτυπος των συγ κεκριμέν ων εμπειριών 

απαιτεί χρόνο ώσπου να αναδυθεί στην επιφάνεια». 

Ναγκίμπ Μαχφούζ 
 
 
 
ο μικρός δρόμος όπου έπαιζα με τα άλλα μικρά παιδιά της 

νέας μου γειτονιάς στην πασίγνωστη περιοχή της γκίζας, 

την περιοχή της ιστορίας , των φαραώ και των Πυραμίδων, 

έβγαζε σε έναν μεγαλύτερο και πιο θορυβώδη δρόμο. 

στην πραγματικότητα  έβγαζε στην κεντρική λεωφόρο, 

που η συνέχειά της οδηγούσε στην περίφημη οδό των Πυ- 

ραμίδων, στο τέρμα της οποίας υψώνονταν μεγαλόπρεπες  

οι ίδιες οι Πυραμίδες, η κατοικία των φαραώ. 

σ’ αυτό τον δρόμο, στην οδό των Πυραμίδων γεννήθηκα, 

εκεί ζούσαμε πριν μετακομίσουμε στον άλλον, τον μικρότε-  

ρο, την οδό μουράτ, μόλις λίγα μέτρα παρακάτω. 
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στη συμβολή των δύο αυτών δρόμων, ακριβώς στη γω- 

νία δηλαδή όπου ο μεγαλύτερος και ο μικρότερος δρόμος 

τέμνονται, υψωνόταν η μυθώδης εκείνη πράσινη κατοικία  

με τα βαθυπράσινα παράθυρα, που έμελλε να με μαγέψει  

ως παιδί και να χαράξει τα σημάδια της ανεξίτηλα στην ψυ-  

χή μου, να διαμορφώσει δε σε μεγάλο βαθμό τη μετέπειτα 

εξέλιξη και πορεία της ζωής μου· για πάντα. 
τα ξύλινα παλιά παράθυρα, βαμμένα στο χρώμα της 

φυλλωσιάς που θέριευε με τα χρόνια και κάλυπτε το μ εγα- 

λύτερο μέρος του καγκελωτού φράχτη, αφήνοντας μικρά 

μόνο κενά για την ικανοποίηση των φιλοπερίεργων οφθαλ- 

μών, ήταν συνήθως κλειστά − σπάνια τα άνοιγαν. Έτσι, στην 

παιδική μου φαντασία φάνταζαν σαν νυσταλέα μάτια ενός 

μυθικού πλάσματος βγαλμένου από κάποιο παραμύθι της 

ανατολής. 

Άνοιγαν, και έκλειναν πάλι, μόνο όταν ο επιστάτης κα- 

θάριζε το κτίριο, για να υποδεχτεί την επομένη τους διακε-  

κριμένους επισκέπτες του. 

Δεν τα είχα μετρήσει ποτέ αυτά τα παράθυρα, αλλά φά-  

νταζαν πολλά στα μάτια μου και ήταν παρατεταγμένα σχε- 

δόν συμμετρικά και περιέτρεχαν όλο το κτίριο – μια σειρά 

μάτια σε κάθε όροφο. 

η είσοδός του ήταν επίσης μυστήρια και εξήπτε αφάντα- 

στα την παιδική μου φαντασία. Έμ οιαζε με στόμα μυθικού 

ζώου που άνοιγε για να υποδεχτεί στα σπλάχνα του τους  

παράξενους και μυστήριους επισκέπτες του με τα σκούρα 

καλοραμμένα κοστούμια και τα μαύρα γυαλιά, και έκλεινε  

πάλι με έναν εξίσου μυστήριο τρόπο. 

Άνοιγε άηχα κι αθόρυβα, σαν να υπήρχε κάποιο αυτό- 
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ματο σύστημα που ο γέρος επιστάτης του σπιτιού χειριζό-  

ταν με απόλυτη μυστικότητα και αφοσίωση. Κανείς ποτέ 

δεν τον αντιλαμβανόταν καθώς την άνοιγε ή την έκλεινε. 

σαν να φόραγε έναν αόρατο μανδύα. 

η καγκελόπορτα αυτή έκρυβε πίσω της μυστικά που δε 

γνώριζα, ούτε ήταν δυνατόν να φανταστώ στην ηλικία που 

ήμουν τότε που την πρωτοαντίκρισα. λαχτάρησα όμως να 

αποκαλύψω το μυστικό που έκρυβε πίσω της για έναν λό- 

γο που δεν είχα προσδιορίσει. 

ακριβώς δίπλα στην πράσινη αυτή κατοικία, άλλη μία, 

σχεδόν παρόμοιας αρχιτεκτονικής αλλά αισθητά μικρότε- 

ρη, με κίτρινους της ώχρας εξωτερικούς τοίχους και μικρό- 

τερα σε μέγεθος παράθυρα, δέσποζε ακριβώς στη μέση  ενός 

αφρόντιστου κήπου, με δέντρα σχεδόν γυμνά από φυλλω- 

σιές που την περιέβαλλαν. αλλά αυτή υποσχόταν μια άλ- 

λη ιστορία, που ενδεχομένως τη διηγηθώ σε κάποιο από τα 

μετέπειτα βιβλία μου, καθώς κι αυτό το σπίτι έμελλε να ση-  

μαδέψει μ ε τον δικό του τρόπο τα παιδικά και αργότερα εφη- 

βικά μου όνειρα, και έμελλε επίσης να χαραχτεί για πάντα 

στο υποσυνείδητό μου, όπως βέβαια και η άλλη – εννοώ την 

πράσινη κατοικία. 

ναι, γιατί όταν μετακομίσαμε σ’ αυτό τον δρόμο, στην 

πενταώροφη πολυκατοικία που υψωνόταν σχεδόν στην αρ-  

χή του, ακριβώς απέναντι από τη βίλα με τον εγκαταλειμμ έ-  

νο κήπο, ήμουν μόλις πέντε ή έξι ετών. 
 
 
 

είχα στενοχωρηθεί πολύ που αφήσαμε το παλιό μας διαμέ-  

ρισμα στη μεγάλη και πολυτελή για την εποχή της πολυ- 
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κατοικία που υψωνόταν ακριβώς πάνω στον κεντρικό δρό-  

μο των Πυραμίδων, με τα ευρύχωρα δωμάτια, τις μεγάλες  

βεράντες και τους ψηλούς του τοίχους που μας εξασφάλι- 

ζαν τη δροσιά, ακόμα και το κατακαλόκαιρο, όταν έξω η θερ- 

μοκρασία έφτανε τους σαράντα πέντε ή σαράντα επτά βαθ- 

μούς, ενώ τους σύντομους χειμώνες μάς προστάτευε από 

το τσουχτερό κρύο που μας ταλαιπωρούσε πρόσκαιρα, ει-  

δικά τα βράδια, όταν η θερμοκρασία έπεφτε κατακόρυφα, 

όπως συμ βαίνε ι συνήθως με το κλίμα της ερήμου. η έρημος 

απείχε λίγα μόλις χιλιόμετρα και ήταν ελάχιστα διακριτή  

από τις ταράτσες των ψηλών πολυκατοικιών της περιοχής, 

έτσι όπως η θάλασσα διακρίνεται από τα σπίτια κάποιων 

προαστίων της αθήνας. 

Πολλές φορές ρωτούσα με επιμονή τους γονείς μου τι 

ήταν αυτό που τους έσπρωξε τότε να αφήσουν το όμορφο 

σπίτι μας και να μας αναγκάσουν, εμένα και τον κατά τέσ- 

σερα χρόνια μικρότερο αδελφό μου, να ζήσουμε σ’ εκείνο 

το μικρό διαμέρισμα με τα στενόχωρα δωμάτια και το μο- 

ναδικό μακρόστενο μπαλκόνι, που το φάρδος του δεν έφτα-  

νε να φιλοξενήσει ούτε μία καρέκλα. 

αλλά η μητέρα μου με συμβούλευε να μη ρωτώ πολλά 

και, επίσης, να μη στενοχωριέμαι, γιατί υπήρχε σοβαρός 

λόγος που φύγαμε, που όμως δεν μπορούσε ακόμα να μου 

τον αποκαλύψει. Κι όταν έβλεπε τα δάκρυα να κυλούν στο 

πρόσωπό μου, με διαβεβαίωνε, σχεδόν πάντα, πως κάποια 

μέρα θα επιστρέφαμε στο παλιό μας σπίτι που τόσο αγα-  

πούσα. εντούτοις , έλεγε, ήταν βέβαιη ότι μέχρι τότε θα αγα- 

πούσα το νέο μας σπίτι ακόμα περισσότερο κι από το πρώ- 

το, και τότε θα μου ήταν πάλι δύσκολο να το αποχωριστώ. 
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ωστόσο, ουδέποτε μου αποκάλυψε τον λόγο αυτής της 

ξαφνικής και απρόοπτης αλλαγής· ούτε μου προσδιόρισ ε 

ποτέ τον χρόνο της επιστροφής. για το μόνο, ωστόσο, που 

μιλούσε με σιγουριά ήταν ότι από το μικρό αυτό και στε- 

νόχωρο διαμέρισμα με το υπερβολικά στενόμακρο μπαλ- 

κόνι του, που τόσο υποτιμούσα, θα είχα απρόσκοπτα την 

ομορφότερη και εκπληκτικότερη, χωρίς υπερβολή, θέα του 

κόσμου: τη θέα των Πυραμίδων. 

Και είχε δίκιο! 

η θέα από εκεί ήταν πράγματι μοναδική, μαγική – με όλη 

τη βαρύτητα που έχει η λέξη· και σαν όλα τα μαγικά πράγ- 

ματα, μου υποσχόταν πολυποίκιλους θησαυρούς και άφθο- 

νες συγκινήσεις. υποσκέλιζε μάλιστα όλα τα υπόλοιπα μειο- 

νεκτήματα του μικρού και αφιλόξενου σπιτιού. 
Άλλωστε, δεν ήταν μια θέα στατική. ναι, δεν ήταν ποτέ, 

μα ποτέ η ίδια. Κάθε άλλο. 

η κάθε στιγμή της ημέρας μού υποσχόταν και μια δια- 

φορετική εντύπωση, μου έδινε μια διαφορετική αίσθηση 

και μια νέα προοπτική. σχήμα, χρώμα και χροιά άλλαζαν, με-  

ταμορφώνοντας  ταυτόχρονα την ατμόσφαιρα και το κλί- 

μα του σπιτιού, σαν καλειδοσκόπιο. 

Έτσι, όταν έβλεπα τις Πυραμίδες το πρωί, την ώρα που 

ο ήλιος ανέτελλε, έμοιαζαν αγουροξυπνημένες, νωχελικές , 

έτοιμες −αν και ανόρεχτα, σύμφωνα με η δική μου διάθε-  

ση, φυσικά− να υποδεχτούν πάλι τους φανατικούς επισκέ- 

πτες τους, ατενίζοντας εξαρχής τη μικρή καταπράσινη όα- 

ση που απλωνόταν στους πρόποδές τους. 

σήμερα αυτή η όαση δεν υπάρχει πια, καθώς απαλλο-  

τριώθηκε και στη θέση της φύτρωσαν πανάσχημα, ψηλά 
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κτίρια· όπως πανύψηλα κτίρια κτίστηκαν κατά μήκος και 

των δύο ρευμάτων της κεντρικής αυτής αρτηρίας  που οδη-  

γεί στον εθνικό αυτοκινητόδρομο  Κάιρο-αλεξάνδρεια – 

κτίρια που παρεμποδίζουν πλέον τη θαυμαστή θέα που εγώ 

απολάμβανα τότε. 

τραγελαφικές πολυκατοικίες των επτά, οκτώ ακόμα και 

εννιά ορόφων, οι περισσότερες με αυτοσχέδια παντζούρια 

στα παράθυρα ή χωρίς καθόλου παραθυρόφυλλα, υψ ώθη-  

καν και στις δυο πλευρές του δρόμου, παρεμποδίζοντας τη 

μαγευτική θέα που άλλοτε πρόβαλλε σαγηνευτικά από μα-  

κριά, οριοθετώντας τη δυτική παρυφή της μεγαλοπρεπούς  

πόλης του Καΐρου. 

Έ πειτα, το μεσημ έρι, όταν οι διάπυρες ακτίνες του ήλιου  

τις έλουζαν με το άπλετο χρυσαφένιο φως του, οι Πυραμί-  

δες έμοιαζαν αποκαμωμένες, ζαλισμένες από τη ζέστη, νυ- 

σταγμένες. 

Και τα δειλινά, όταν το πορφυρό του ουρανού αραίωνε 

σιγά σιγά κι ανακατευόταν με τις σκούρες αποχρώσεις του 

εξαίσιου σύθαμπου, τις έκαναν να μοιάζουν λες και ξεπη-  

δούσαν ολοζώντανες μέσα  από μια αόρατη πηγή, όλο ενέρ- 

γεια και δράση, έτοιμες για τη νυχτερινή, παρ’ ότι αόρατη 

στο γυμνό μάτι, διασκέδασή τους. 

αλλά σε κάθε περίπτωση, και κάθε ώρα της ημέρας, ανα- 

δύονταν πάντα μέσα από μια όαση καταπράσινων φοινί-  

κων, σαν τα τζίνι των παραμυθιών που ξεπετάγονταν μέσα 

από τα μπουκάλια τους για να ξεμουδιάσουν. ναι, ήταν μια 

εικόνα άκρως γοητευτική, μια εικόνα μαγευτική που έμελ-  

λε να μείνει για πάντα χαραγμένη στην καρδιά μου. 

αργότερα, όταν εξοικειώθηκα με αυτές τις εικόνες, λό- 
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γω της εναλλαγής φωτός και όγκων, έπιανα τον εαυτό μου 

να τις ζωγραφίζει σε διάφορες πόζες, και πάντα με διαφο- 

ρετικά χρώματα, ή αποχρώσεις χρωμάτων, όπως εκείνα 

που τους χάριζαν οι ακτίνες του ήλιου που τις έβαφαν κά- 

θε φορά. 

Έτσι, κάποιες φορές τις παρίστανα ήρεμες και σιωπηλές, 

άλλοτε αφυπνισμένες και αυτάρεσκες, κι άλλοτε σαν τρεις  

εντυπωσιακές χορεύτριες που στέκονταν ασάλευτες, παίρ-  

νοντας τις πόζες τους για τις φωτογραφίες. 

Άλλωστε, η παιδική μας ηλικία είναι πρόσφορη γι’ αυ-  

τές τις μεταπλάσεις των πραγμάτων, τις φαντασιώσεις και 

το όνειρο. τα μάτια ενός παιδιού είναι ικανά και επιδέξια, 

και δεν αρκούνται ποτέ στην πεζή διάσταση των πραγμά-  

των, πόσο μάλλον όταν αντικρίζουν ένα τέτοιο αρχιτεκτο-  

νικό επίτευγμα, ένα ζωντανό θαύμα του κόσμου που παρέ-  

μεινε εκεί παρά το πείσμα του χρόνου, παρά τις προκλήσεις  

των καιρών. 

για την παιδική ηλικία, ο ίδιος ο δάσκαλος στο φιλοσο- 

φικό του μυθιστόρημα που φέρει τον τίτλο Στην καρδιά της 

νύχτας, έγραφε: 

 
«Δεν υπάρχει τέτοια εποχή όπως αυτή που αποκα-  

λούμε παιδική ηλικία. υπάρχει μόνο το όνειρο και ο μύ-  

θος· ή, αλλιώς, η εποχή του ονείρου και του μύθου, που 

επιβάλλεται στη μνήμη μας με μια απίστευτα διαπερα-  

στική ηδύτητα. Ίσως, μάλιστα, η γλυκύτητα αυτή να εί-  

ναι κίβδηλη, κυρίως εξαιτίας των βασάνων και της οδύ-  

νης που μας προκαλεί το σήμερα.  η εποχή εκείνη πάντα 

αντηχεί πολύ έντονα στην ύπαρξή μας, αλλά κάθε φορά 
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που προσπαθούμε να την αναλύσουμε, ή να την απο-  

κωδικοποιήσουμε, δε βρίσκουμε καμία εξήγηση, και αυ-  

τή ακριβώς η διαπίστωση είναι που επιβεβαιώνει τη μυ- 

θική της υπόσταση». 
 

 

Κατ’ αυτό τον τρόπο, ατενίζοντας την καταπληκτική ετού- 

τη θέα που πρόβαλλε καθημερινά, καινούργια κάθε φορά 

και κάθε στιγμή της ημέρας, ξεχνώντας σιγά σιγά το παλιό, 

όμορφο και άνετο σπίτι μας, αλλά και την υπόσχεση της 

μητέρας μου για επιστροφή, πέρασαν τα χρόνια. Πέρασαν, 

ενώ παρατηρούσα εκστατική τις αποχρώσεις του ήλιου να 

βάφουν τις Πυραμίδες άλλοτε με το απαλό ροζ της χαραυ- 

γής, άλλοτε με το βαθύ κόκκινο της φωτιάς και άλλοτε πά- 

λι με το χρυσαφί του δειλινού που τους υποσχόταν τη νυ- 

χτερινή τους αίγλη. 
 
 
 

με τα χρόνια, τα αυτοκίνητα στον μεγάλο δρόμο αυξήθη- 

καν, μεταφέροντας μαζί τους τους ρύπους και τους εκκω- 

φαντικούς θορύβους της μεγάλης πόλης σε όλη την περιο- 

χή των Πυραμίδων. αλλά ο δικός μας μικρός δρόμος παρέ- 

μενε καθαρός, σχεδόν ανέπαφος από τις μεγάλες εξελίξεις 

των καιρών. σαν να τον προστάτευε κάποιο μαγικό δίχτυ. 

σ’ αυτό τον μικρό δρόμο δέσποζε μια απόκοσμη ησυχία, 

γεγονός που με παραξένευε πάντα, καθώς ο δρόμος αυτός 

βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής από τον κεντρικό και 

ακατάπαυστα θορυβώδη δρόμο. αυτό, και οι δύο κατοικίες 

απέναντι, που παρέμεναν να γαργαλούν τη φαντασία μου 

με τη μυστήρια όψη τους και τα σχεδόν μονίμως κλειστά 
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παράθυρά τους. Πάντως, το μυστήριο που τις περιέβαλλε 

ήταν αυτό που κυρίως εξήπτε την παιδική μου φαντασία. 

Κι όλα αυτά τα βίωνα κατά το πρώτο καλοκαίρι της με- 

τακόμισής μας, μια περίοδο που αποδείχτηκε, θα έλεγα, 

απόλυτα καθοριστική για τη ζωή μου. 

εντούτοις , το νέο μας διαμέρισμα δε μου υποσχόταν μό- 

νο την ανεπανάληπτη θέα από το μπαλκόνι του· μου επι- 

φύλασσε και άλλες συγκινήσεις. μου επιφύλαξε μάλιστα 

ένα δώρο που έμελλε να σημαδέψει το μυαλό και την ψυχή 

μου για πάντα, και να καθορίσει τη μετέπειτα εξέλιξή  μου, 

καθώς μου αποκάλυψε μυστικά από εκείνα που ο καθένας 

μας αξίζει να ζήσει για να τα βιώσει. αλ λά, πάνω απ’ όλα, 

μου επιφύλαξε το πρώτο ερωτικό μου σκίρτημα, την πρώ- 

τη μου αγάπη, τη γνωριμία μου με τον εννιάχρονο τότε 

Άντελ που έμελλε αργότερα να γίνει κεντρικός ήρωας σε 

ένα από τα μυθιστορήματά μου. 

Και ταυτόχρονα μου επιφύλαξε την πρώτη μου εμπειρία 

σε ό,τι αφορά τον θάνατο, τον πόλεμο και την καταστροφή . 



  
 

 


