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Κάνε ένα ταξίδι μαζί μου ... 

 

 
 

 Σε ένα μικρό και βρώμικο από την Αφρικανική σκόνη, κι ας μην του πολυφαίνεται, 

σημειωματάριο με χαριτωμένη φέτα καρπουζιού απ’ έξω, κατέγραψα τις εντυπώσεις μου από τις 23 

ημέρες που πέρασα στην Ανατολική Αφρική (Κένυα, Τανζανία, Ουγκάντα) το καλοκαίρι του 2014. 

Εντυπώσεις που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας! 

 Ξεκινήσαμε από τη Λάρνακα με επιβίβαση σε ένα αεροπλάνο της Egypt Αir που φαινόταν να 

της ξέμεινε από τη δεκαετία του ‘70. Προορισμός: Cairobi! (αλλιώς, Nairobi μέσω Cairo). Ο Κενυάτης 

Ομάρ, που καθόταν δίπλα μου στην πτήση προς Nairobi μου, εξιστόρησε ότι εργαζόταν «σαν 

σκλάβος» στο Κατάρ αλλά ονειρευόταν να φτιάξει τη δική του επιχείρηση στη χώρα του όπου θα 

πουλούσε ρούχα που θα αγόραζε από τη διπλανή Ουγκάντα. 

 Η πρωινή άφιξη στο κέντρο της Nairobi συνοδεύτηκε από κίνηση-πανικό στους δρόμους, 

εκατοντάδες βαν matatu (το κύριο μέσο δημόσιας συγκοινωνίας), πολύ κόσμο που περπατούσε στο 

δρόμο, τεράστιες διαφημιστικές πινακίδες, μικρά αρτοποιεία που πουλούσαν πίτες με διάφορα 

υλικά και δύο εγκάρδιους μεσήλικους άνδρες, που ήταν πρόθυμοι να συζητήσουν μαζί μου για την 

πολιτική, τα υπολείμματα της αποικιοκρατίας στην Αφρική, την εκπαίδευση και τα οφέλη της 

διαδραστικής μάθησης.  

 Οι mzungu (μουζούνγκου = λευκός στα Σουαχίλι) ξεχωρίζουν στην Αφρική όπως τα μπισκότα 

μέσα σε ένα κομμάτι δούκισσας. Κι επειδή ξεχωρίζουν, τραβάνε την προσοχή. Αφού τραβήξουν την 

προσοχή, έχουν μετά να εξηγήσουν ότι δεν χρειάζονται ματάτου, δεν χρειάζονται ταξί, δεν 

χρειάζονται ξενοδοχείο, δεν χρειάζονται σαφάρι, δεν χρειάζονται σουβενίρ, δεν ... δεν ... και πάει 

λέγοντας!! Η δική μου εμπειρία δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετική.  

 Στα matatu εκφραζόταν η καταπιεσμένη καλλιτεχνική φλέβα των ιδιοκτητών τους. Godfather, 

Ιησούς, φωτάκια που αναβόσβηναν, συγκεκριμένες ποδοσφαιρικές ομάδες, ευχές προς τον Αλλάχ, 

ό,τι ήθελε κανείς θα το έβρισκε! Κι αυτό, μόνο απ’ έξω!! Από μέσα βρίσκονταν στοιβαγμένοι 

επιβάτες, σακίδια ξένων ταξιδιωτών, πακέτα, ενίοτε και ζωντανά (κότες, κατσίκες, κλπ).  

 Η τοπική θερμοκρασία στις 15 Αυγούστου 2014 ήταν 28 βαθμοί Κελσίου, όμως οι Κενυάτες 

ήταν ντυμένοι με σακάκια και πουλόβερ και σκεπασμένοι με κουβέρτες. Χειμώνας λίγο κάτω απ΄τον 

Ισημερινό γαρ!  

 Η διαδρομή Nairobi – Mombasa με λεωφορείο διήρκησε έντεκα ολόκληρες ώρες (αντί οκτώ), 

για μια απόσταση μόνο 420 χιλιομέτρων ׄ έλεος! Το σκηνικό άλλαξε σταδιακά από βρώμικη και 

χαοτική μεγαλούπολη σε ξηρά χωράφια με εργοστάσια, σε απέραντη σαβάνα με χαμηλά δέντρα και 

θάμνους (ενίοτε και με καμηλοπαρδάλεις, αντιλόπες, ζέμπρες και ανεμοθύελλες σε μακρινή 

απόσταση), σε πράσινα λιβάδια και λόφους και, τελικά, σε τροπικό δάσος με φοινικιές και 

καρυδόδεντρα. Αυτό που σίγουρα δεν άλλαξε ήταν η απόλυτα τρελή κι επικίνδυνη οδήγηση στον 

εθνικό αυτοκινητόδρομο των 2 λωρίδων. 

 Από το παράθυρο του λεωφορείου κατέγραψα κι άλλες ενδιαφέρουσες, 

επαναλαμβανόμενες εικόνες.  Χαμηλά, μικρά σπίτια ή καταστήματα με βαμένο όλο τον μπροστινό 

τοίχο σαν να ήταν διαφήμιση (π.χ. για οδοντόπαστες, εταιρείες τηλεφωνίας, εταιρείες τροφίμων).  

 

Μέρος 1ο 
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Άνθρωποι που πουλούσαν φρούτα στο πλάι του δρόμου. Γυναίκες που φορούσαν πολύχρωμα 

φορέματα και σάλια και κουβαλούσαν φορτία στο κεφάλι τους ή/και μωρά στην πλάτη. Γλυκύτατα 

μωρά, που φαίνονταν  σαστισμένα μπροστά στο λευκό χρώμα του ατόμου που τα χαιρετούσε. 

Κοριτσάκια που φορούσαν επίσημα σατέν, φρου-φρου φορεματάκια, εντελώς μη-πρακτικά για το 

παιχνίδι τους μέσα στην άμμο και αταίριαστα με τις πολύ χαμηλές συνθήκες διαβίωσης.  

 Επιπρόσθετα, μου φάνηκε πως στην Αφρική, ό,τι ήξερε και ό,τι διέθετε ο κάθε ένας – ένα 

τραπέζι μπιλιάρδου, μια ραπτομηχανή, μερικά φύλλα τσαγιού, γνώσεις κομμωτικής, μπουκάλια με 

βενζίνη ή λίγα φρούτα – μπορούσε να μετατραπεί σε μικρή επιχείρηση. 
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Μέρος 2ο 
 Το πρωί μας βρήκε στο Diani beach, στις ακτές του Ινδικού Ωκεανού, 30 χιλιόμετρα νότια της 

Mombasa. Μια ατελείωτη, δημοφιλής παραλία με τη λευκή άμμο, τα καρυδόδεντρα, τα καβουράκια 

και τα λεγόμενα “beach boys”, άντρες που προσέφεραν από βόλτα σε καμήλα μέχρι κοσμήματα των 

Maasai ή ακόμη και θαλασσινό σαφάρι. Αυτό το τελευταίο, ήταν πολύ ενδιαφέρον! Ειδικά αν λάβει 

κανείς υπόψη ότι τις ώρες της άμπωτης ο ωκεανός πάει πίσω κάτι εκατοντάδες μέτρα 

(κυριολεκτικά!), η ευκαιρία να παρατηρήσω – με τη βοήθεια του οδηγού μου, του Captain Hadj – 

πολύχρωμους αχινούς, αστερίες χοντρούς σαν ψωμί, θυμωμένα θαλασσινά σαλιγκάρια, κοχύλια με 

σχέδιο καμηλοπάρδαλης, θαλασσινά αγγούρια, και το επικίνδυνο stone fish (αν το πατούσες, την 

πάτησες!), ήταν μοναδική.  

 Μετά από ένα matatu, μια μοτοσυκλέτα, ακόμη ένα matatu (μέσα στο οποίο στεκόταν ένα 

νεαρό αγόρι με τα πιο ευγενικά μάτια που είχα δει μέχρι τότε στη ζωή μου) και τελικά μια βάρκα ... 

αφιχθήκαμε στο νησάκι Wasini, λίγο έξω από την Κενυάτικη ακτή. Κατσίκες και κότες κυκλοφορούσαν 

ελεύθερες. Το γενικότερο ηχοτοπίο, ειδικά το βράδυ, ήταν εντυπωσιακό: η κίνηση του ωκεανού, η 

βροχή της τροπικής καταιγίδας, το κράξιμο των πετεινών από τις 3:30 το πρωί, το κάλεσμα του Χότζα, 

το τιτίβισμα των πουλιών και τα έντομα που ήθελαν ντε και καλά να μου ρουφήξουν το αίμα.  

 Η εξερεύνηση του νησιού οδήγησε στο μαγκρόβιο δάσος, όπου τα επιβλητικά δέντρα 

επιβίωναν μέσα στο θαλασσινό νερό. Κατά τη διάρκεια της άμπωτης, το δάσος φανέρωνε τη μαύρη 

του λάσπη, την παρθένα ομορφιά του, τα αμέτρητα μικρά καβουράκια (με μισό σώμα καφέ, μισό 

πορτοκαλί) που έσκαβαν φωλιές στο έδαφος και ... μια ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΗ 

ποσότητα πλαστικών (κυρίως) σκουπιδιών που ξέβραζε ο ωκεανός.  

 Δυστυχώς στον αναπτυσσόμενο κόσμο η διαχείριση σκουπιδιών βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, 

αυτά όμως που ξεβράζουν οι ωκεανοί τα μαζεύουν από πολλά μέρη και τα μεταφέρουν για πολύ 

μεγάλες αποστάσεις πριν να τα εναποθέσουν κάπου. Η σκηνή και ο προβληματισμός μου για το 

μέλλον του πλανήτη μας επαναλήφθηκαν και στην άλλη άκρη του νησιού, όπου το υπέροχο 

ηλιβασίλεμα επισκιάστηκε από την εικόνα των αμέτρητων μικρών κομματιών πλαστικού που 

επέπλεαν στο νερό. 

 Το ταξίδι συνεχίστηκε, προς Τανζανία. Στην παραλιακή πόλη Tanga οι ντόπιοι χαλάρωναν στο 

δημόσιο κήπο, τρώγοντας ψάρι ή κρέας στα κάρβουνα, δροσερό καρπούζι ή παγωτό από το μικρό 

κιόσκι. Άλλοι κάθονταν στα παγκάκια ή βρίσκονταν ξαπλωμένοι στο γρασίδι και συζητούσαν. Άλλοι 

έπαιζαν checkers, σοβαρά αφοσιωμένοι στο στόχο της νίκης. Θαύμασα τις πολύχρωμες βουκεμβίλιες 

και τα μεγάλα, υπέροχα άνθη του ινδικού γιασεμιού (Plumeria).  

 Τυχαία συνάντησα τον Μούσα, που είχε έρθει για διήμερο από την πρωτεύουσα της 

Τανζανίας, το Dar es Salaam, για να πάρει έμπνευση για τη δουλειά του. Περπατήσαμε μαζί προς την 

ακτή, όπου το δειλινό οι ψαράδες έβγαζαν τη «σοδειά» της ημέρας προς πώληση.   

 Η διαδρομή με το (σχεδόν διαλυμένο) λεωφορείο από την Tanga προς το Lushoto ήταν 

υπέροχη. Χωριουδάκια με σπιτάκια κτισμένα με πλυνθάρι και στέγες από ξηρό άχυρο, έδαφος με 

πολύ κόκκινη άμμο (ορκισμένος εχθρός του κάθε πλυντηρίου ρούχων!), μαθητές με πολύχρωμες 

στολές, πράσινοι λόφοι, πράσινα πορτοκάλια και μωβ κρεμμύδια για αγορά στο πλάι του δρόμου. Το  
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σκηνικό δε, μεταξύ των χωριών Mombo και Soni, με τους πολλούς, ξεχωριστούς καταρράκτες και τα 

μικρά χωραφάκια κατά μήκος του ποταμού, τις απλωμένες μπουγάδες που στέγνωναν στον ήλιο και 

τους σχηματισμούς των πελώριων βράχων πάνω στα βουνά, ήταν χάρμα οφθαλμών!  
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Μέρος 3ο 
 Στο Lushoto, ένα χωριό πνιγμένο στο πράσινο, οι ρυθμοί κυλούσαν πάντα σε συμφωνία με το 

σουαχίλικο pole-pole (ελληνιστί: σιγά-σιγά). Γι’ αυτό και ο κουβάς για να κάνω το μπάνιο μου ήθελε 

την ώρα του να γεμίσει από τη βρύση, αν το νερό του κουβά το ήθελα τουλάχιστον χλιαρό τότε ήθελε 

κι αυτό την ώρα του να βράσει και το γεύμα που παραγγείλαμε στο ξενώνα (ακόμη κι αν ήταν ρύζι) 

ήθελε κι αυτό κάνα 90λεπτο! Οπότε, χαλαρά!  

 Η 3ωρη βόλτα από το χωριό προς το Irente Viewpoint, ένα βράχο που προσέφερε θέα 180 

μοιρών προς την πεδιάδα που απλωνόταν από κάτω, περιελάμβανε την ευκαιρία για συνομιλία με 

τους ντόπιους  ̇ τουλάχιστον ένα Jambo («Γεια σου») θα το έλεγα, τουλάχιστον 50 φορές την ημέρα! 

Ένιωσα τυχερή που έλαβα πρόσκληση να επισκεφθώ το τοπικό Λύκειο και που συνομίλησα με τους 

καθηγητές και τους μαθητές, κάνοντας μάλιστα και κάποιες βιωματικές δραστηριότητες μαζί τους.  

 Ακολούθησε η πόλη Arusha όπου η γλυκιά Γαλλίδα Lise μας προσέφερε φιλοξενία μέσω Cou-

chsurfing και μας πρότεινε βραδινή ζωντανή συναυλία με Αφρικανικά συγκροτήματα, μεσημεριανό 

φαγητό σε τοπικό εστιατόριο με εξαιρετικό κοτόπουλο, κατσίκι και μπανάνες στα κάρβουνα, 

μπιλιάρδο στο μπαρ της γειτονιάς της και βοήθεια στη διευθέτηση σαφάρι σε εθνικά πάρκα και 

ορειβασίας στο Mount Meru.  

 Safari baby! Τρεις πολύ σκονισμένες αλλά οπτικά απολαυστικές μέρες στα πάρκα Tarangire, 

Κρατήρας Ngorongoro και Λίμνη Manyara με τον κύριο Claud Goi, ένα οδηγό-κινητή εγκυκλοπαίδεια. 

Καμηλοπαρδάλεις, ζέμπρες, gnu, ελέφαντες (ο ένας από αυτούς σε απόσταση αναπνοής!), λιοντάρια, 

βουβάλια, στρουθοκάμηλοι, φακόχοιροι (ο Pumbaa καλέ, του Lion King!), αντιλόπες, ύαινες, 

ιπποπόταμοι, λευκοί ρινόκεροι (δυστυχώς σε κίνδυνο εξαφάνισης), πίθηκοι και αμέτρητα πουλιά. 

‘Επρεπε να δώσω προσοχή στις μύγες τσε-τσε γιατί δεν αστειεύονταν και τσιμπούσαν αλύπητα!  

 Τέσσερις μέρες και τρεις νύχτες ήταν η διάρκεια της πρόκλησης που ακολούθησε, με το όνομα 

Mount Meru. Γιατί αυτό και όχι το, πιο γνωστό, Όρος Kilimanjaro; Γιατί το Meru ήταν 5 φορές πιο 

φθηνό και έπαιρναν λιγότερες μέρες η ανάβαση και κατάβασή του. Έτσι κι αλλιώς, μου βγήκε ο κώλος 

μέχρι να φτάσω στην κορυφή! Αλλά και για την υπέροχη θέα της ανατολής του ήλιου πίσω από το Kili 

(όπως λέγεται χαϊδευτικά), το οποίο βρίσκεται ακριβώς απέναντι.  

 Η ανάβαση από τα 3500μ. προς την κορυφή των 4566 μέτρων ξεκίνησε στις 1 τα μεσάνυχτα με 

στόχο τη θέαση της ανατολής του ήλιου. Ο έναστρος ουρανός από πάνω μας, φανταστικός! Το μόνο 

που δεν πήρα μαζί μου ήταν το δακτυλίδι για να το ρίξω στη φωτιά όταν θα τελείωνε το πολυπόθητο 

μαρτύριο. Γιατί με το φως της μέρας επιβεβαιώθηκε αυτό που είχα υποψιαστεί μέσα στη νύχτα: ότι 

ανεβαίναμε το ηφαίστειο Orodruin του Mordor! [Σημείωση: το βουνό το ανέβηκε τις ίδιες μέρες και 

μια κυρία 70 ετών. Μη διανοηθείτε να ξαναπείτε ότι γεράσατε!!]  

 Στην τελική κατάβαση την 4η μέρα το Kilimanjaro έμοιαζε κυριολεκτικά πως ιπτόταν πάνω από 

τη γη, καθισμένο σε ένα στρώμα από σύννεφα.  

 Πίσω στη Nairobi για ένα βράδυ, όπου η, επίσης γλυκιά, Κενυάτισσα Imma (από το Immacula-

te παρακαλώ) μας εξήγησε τι συνέβηκε στη χώρα της όταν ξέσπασαν οι ταραχές το 2007 και πως 

υπήρχε συνεχιζόμενη δυσαρέσκεια και δυσπιστία από τις πλείστες φυλές προς τις δύο φυλές που 

κυριαρχούσαν στη χώρα.  
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 Η διαδρομή με λεωφορείο από τη Nairobi προς τα σύνορα με την Ουγκάντα ήταν, σε επίπεδο 

φυσικού περιβάλλοντος, ακριβώς το αντίθετο από τη διαδρομή προς τη Mombasa. Επρόκειτο για μια 

από τις (αν όχι ΤΗΝ) πιο πράσινες και όμορφες διαδρομές που είχα κάνει μέχρι τότε στη ζωή μου. 

Φυτείες τσαγιού, δάση και σκόρπια δέντρα που έμοιαζαν με υπέροχες πράσινες ομπρέλες. Το 

μπόνους της διαδρομής ήταν το πέρασμα της νοητής γραμμής του Ισημερινού. 
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 Το τελικό σκορ στη μάχη του χωματόδρομου με την κόκκινη λάσπη στην πόλη Jinja 

(Ουγκάντα), μετά από βαριά βροχή, εναντίον των καινούριων μου ορειβατικών μπότων ήταν 1-0. 

Μιλάμε όμως για βαριά ήττα. Δεν μπορούσα να καταλάβω πώς τα κατάφερναν οι ντόπιοι και 

περπατούσαν σε εκείνο το λασπωμένο δρόμο και μάλιστα σε πίσσα σκοτάδι, καθώς εμείς 

κατευθυνόμασταν (αρχικά με μηχανάκια που κόλλησαν στη λάσπη, μετά με τα πόδια και τελικά με 

ταξί) προς τις εγκαταστάσεις του Nalubale Rafting.  

 Εκείνο το βράδυ δεν είχα αντιληφθεί ακριβώς που βρισκόμασταν. Όταν πλέον ξημέρωσε, 

διαπίστωσα ότι είχαμε κοιμηθεί δίπλα στα ήρεμα νερά του Νείλου, που γεννιέται στη Λίμνη Βικτώρια 

και ταξιδεύει 6800 μέτρα μέχρι να χυθεί στη Μεσόγειο.  Ήρεμος μέχρι εκεί. Γιατί στο 5ωρο rafting 

δυσκολίας 4-5 βαθμών (από 6 που είναι το πιο επικίνδυνο) που κάναμε εντός της ημέρας βίωσα για 

τα καλά τι πάει να πει flip (άλλως, τρομακτικό αναποδογύρισμα) της σχεδίας! 

 Kampala-lala. Η πρωτεύουσα της Ουγκάντας μου έδωσε την εντύπωση μιας γενικά 

συμπαθητικής μεγαλούπολης, με μπαράκια που αν βρίσκονταν σε κάποια Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα 

θα ήταν κάλλιστα talk-of-the-town. Η δωρεάν χορευτική παράσταση Umoja («ενότητα» στα Σουαχίλι) 

που παρακολούθησα στο National Theatre, το οποίο σε τακτική βάση είχε ανοικτές εκδηλώσεις για το 

κοινό, ήταν απλά καταπληκτική!  

 Το χωριό Masindi, τρεις ώρες βόρεια της Kampala, αποτέλεσε το σημείο εφόρμησης για την 

επίσκεψη στο εθνικό πάρκο Murchison Falls. Βέβαια, πήρε μόνο τρεις ώρες γιατί ο οδηγός του taxi (η 

Ουγκαντική εκδοχή του matatu) πήγαινε με σταθερή ταχύτητα 115 χιλιόμετρα/ώρα, αλλά 

τουλάχιστον η ποιότητα του οδοστρώματος ήταν καλή.  Είχα συνηθίσει το τρελό οδήγημα και δεν μου 

έκανε πια μεγάλη εντύπωση.  

 Εντός του χωριού, οι πάντες φαίνονταν πως είχαν ο κάθε ένας από ένα μικρό κατάστημα. Τα 

παιδιά έπαιζαν με σχισμένα ρούχα στην αλάνα του χωριού, δίπλα στις κατσίκες. Γυναίκες πουλούσαν 

κάρβουνο σε πολύχρωμους κουβάδες. Τα φρέσκα όσπρια είχαν την τιμητική τους στην είσοδο της 

υπαίθριας αγοράς. Αλλά το σούπερμαρκετ ακριβώς απέναντι με εντυπωσίασε που είχε υπολογιστή 

και μηχανάκι που σκάναρε τις τιμές.  

 Εντύπωση μου έκανε και το δημοτικό σχολείο του χωριού το οποίο δεν είχε παράθυρα και 

πόρτες αλλά ανέμενε την άφιξη των μαθητών μία εβδομάδα αργότερα. Λόγω έλλειψης χαρτιού, οι 

τοίχοι του σχολείου, εντός και εκτός των τάξεων, αξιοποιούνταν για να σχεδιαστεί το μάθημα – 

χάρτες της Αφρικής, μαθηματικές εξισώσεις, απεικόνιση της καρδίας ή του αναπνευστικού 

συστήματος.  

 Για να φτάσουμε στους καταρράκτες Murchison Falls χρειάστηκε να εξασφαλίσουμε τον οδηγό 

από το Masindi, να καλύψουμε τρεις ώρες δρόμο, να μπουμε για δύο ώρες περίπου σε πλοιάριο μέσα 

στον ποταμό (από το οποίο είδαμε, ανάμεσα σ’ άλλα, κροκόδειλους που λιάζονταν σε ύφος «τώρα το 

παίζω πεθαμένος με το στόμα ανοικτό») και να κάνουμε ανάβαση μίας ώρας στο βουνό δίπλα στους 

καταρράκτες. Το τελικό αποτέλεσμα μας αποζημίωσε πλήρως, καθώς ήρθαμε σε απόσταση αναπνοής 

από το στενό πέρασμα όπου ο Νείλος περνούσε ορμητικά. Τότε ήταν που η ανάμνηση του ήχου του 

νερού στο πέρασμα πίσω από τους καταρράκτες του Νιαγάρα απέκτησε παρέα στο μυαλό μου.  

  

Μέρος 4ο 



Κάνε ένα ταξίδι μαζί μου ... 

 Κένυα, Τανζανία, Ουγκάντα. Τρεις υπέροχες χώρες με ανθρώπους κοινωνικούς, ήρεμους 

καιφιλόξενους (το εκπαιδευτικό σύστημα και των τριών χωρών βασίζεται στην Αγγλική γλώσσα, που 

βοήθησε τα μάλα στην επικοινωνία). Με σουρεαλιστικές εικόνες, χρώματα, καινούριες γεύσεις και 

ευκαιρίες για περιπετειώδεις δραστηριότητες. Κι αν κάτι δυσάρεστο συνέβαινε, οι ντόπιοι είχαν τη 

λύση: Hakuna Matata! (no worries!) �  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   *Προσαρμογή κειμένου που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο 
     2014 (σε 4 μέρη), με τίτλο «Ημερολόγιο Καρπουζιού»,  

               στο http://www.protagon.gr 
 

  


