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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 
 
Το κείµενο που ακολουθεί περιγράφει το ταξίδι που πραγµατοποιήσαµε µαζί µε τη σύζυγό 
µου Μαρία, στην Ινδία τον Αύγουστο του 1996. Για το ταξίδι αυτό δεν χρησιµοποιήθηκαν οι 
υπηρεσίες κάποιου ταξιδιωτικού γραφείου ενώ η προετοιµασία του έγινε µελετώντας 
µηνύµατα ταξιδιωτών µέσα από το Internet και  µε τη βοήθεια του οδηγού "India" του 
εκδοτικού οίκου  Lonely Planet (από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται σαν LP). 
 
Η 1 ινδική ρούπια αντιστοιχούσε µε  7 δρχ. συµπεριλαµβανοµένων και των νοµισµατικών 
µετατροπών.  
 
Η διάρκεια του ταξιδιού ήταν 20 µέρες, σε µη τουριστική περίοδο για την Ινδία,  λόγω των 
µουσώνων και του ζεστού και υγρού κλίµατος του Αυγούστου.  
 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ -  ∆ΕΛΧΙ  Παρασκευή  26/7/96 
Ακόµα και αν ετοιµάζεσαι µήνες πριν, πάντα την τελευταία στιγµή υπάρχουν χιλιάδες  
πράγµατα που έχεις να κάνεις ακόµα. Μόνο σε µένα συµβαίνει άραγε; Κατάσταση πανικού 
λοιπόν για τις τελευταίες λεπτοµέρειες και ανάµεσα σε όλα το τηλέφωνο να κτυπά 
ασταµάτητα για να σε αποχαιρετήσουν διάφοροι φίλοι και γνωστοί. 
Καλοκαιριάτικο µεσηµέρι Ιουλίου. Φυσάει ένας αρρωστηµένος  νοτιάς. Η  Αθήνα χάνεται 
γρήγορα από τα µάτια µας µέσα στη πνιγηρή από την υγρασία ζέστη.  Στην πτήση της 
Ολυµπιακής για τη Ρώµη η πλειοψηφία είναι Έλληνες, πόσοι άραγε από αυτούς θα είναι  
συνταξιδιώτες µας και µετά τη Ρώµη; 
 
Ρώµη Αεροδρόµιο Λεονάρντο Ντα Βίντσι ώρα  17:00 
 
Αρχίζει να σχηµατίζεται η ουρά των επιβατών για την πτήση της Air India.  Τελικός 
προορισµός της πτήσης  το Thiruvananthapuram (!) (ούτε να το προφέρουµε δεν µπορούµε, 
που είναι; ανοίγουµε αµέσως τους χάρτες!)  µε ενδιάµεσους σταθµούς Ν. ∆ελχί και Βοµβάη. 
Κοιτάζουµε προσεκτικά τα πρόσωπα που αρχίζουν να συνωστίζονται γύρω από την έξοδο 
C1, σα να κρύβουν κάποιο µυστικό, µήπως δούµε πάνω τους κάποιο από τα µυστήρια της 
Ανατολής. Οι περισσότεροι φαίνεται να είναι Ινδοί επιχειρηµατίες, αρκετοί µάλιστα από την 
κάστα των Sikh µε το χαρακτηριστικό σαρίκι και το απαραίτητο µούσι. Ακολουθούν ένα 
πλήθος από µοναχές από την Κεράλα, όπως φαίνεται από τα χαρακτηριστικά τους: 
µικροσκοπικές, πολύ µελαψές και αδύνατες φαίνονται ανήσυχες και στέκονται άσκοπα 
πρώτες στη ουρά που αρχίζει να σχηµατίζεται µπροστά από την πόρτα της εξόδου. Να και η  
κοπέλα µε το µακρύ φουστάνι τα βραχιόλια στα πόδια και το  επιδεικτικά βρώµικο σακίδιο µε 
αναρχικά σύµβολα peace κλπ. Ξαπλωµένο λίγο πιο δίπλα από µας  ένα πλάσµα -χρειάστηκε 
πολλή ώρα και προσεκτική παρατήρηση για να διαπιστώσουµε το φύλο του, κορίτσι ήταν- µα 
τόσο αδύνατη και χλωµή που τα κόκαλά της φέγγιζαν κάτω από τη λευκοκίτρινη επιδερµίδα.  
Φυσικά υπήρχαν και Έλληνες. Μια ώριµη κυρία φορτωµένη στο χρυσαφικό µε τον γιο της, 
κολεγιόπαις µε κοτσιδάκι,  και µια παρέα νεαρών ζευγαριών παρέα  πολύ "σικ",  µε  τα 
κουστουµάκια τους, που για δέκα µέρες θα επισκέπτονταν τα ακριβότερα ξενοδοχεία της 
Ινδίας. 
 
Το ταξίδι φαίνεται ατελείωτο.  Πετάµε σε πολύ µεγάλο ύψος πάνω από Τουρκία, Ιράκ, Ιράν. 
Καλύπτουµε µεγάλες αποστάσεις χωρίς ίχνος ανθρώπινης δραστηριότητας. Αραιά και πού 
τρεµοσβήνουν τα φώτα κάποιας πόλης.  Σχεδόν όλοι οι επιβάτες κοιµούνται, έχει πολύ κρύο 
(ο κλιµατισµός φαίνεται να έχει πρόβληµα) τυλιγµένοι στις κουβέρτες που µας µοίρασαν οι 
αεροσυνοδοί. Στις οθόνες ινδικές ταινίες πάθους και βίας  διαπερνούν ακόµα και τα κλειστά 
βλέφαρα µε τις έντονες εναλλαγές φωτεινότητας. 
Το αεροπλάνο  έχει γεµίσει σκουπίδια, οι τουαλέτες έχουν βουλώσει και οι λεκάνες είναι 
γεµάτες νερό. Κατά την προσγείωση το νερό αυτό θα χυθεί και αλίµονο, θα πληµµυρίσει το 
πιλοτήριο όπως διαπιστώσαµε κατά την έξοδό µας από την µπροστινή πόρτα. 
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∆ΕΛΧΙ    Σάββατο 27/7/96 
Μετά από 8 ώρες πτήσης και µια θεαµατική ανατολή προσγειωνόµαστε ανάµεσα από 
µεγαλόπρεπα χρυσαφένια σύννεφα.  
Ώρα Ινδίας  6:30 το πρωί. Βγαίνοντας από το αεροπλάνο καυτός και υγρός αέρας σαν σε 
χαµάµ µας χτυπά το πρόσωπο. Νυσταγµένοι, φορτωµένοι µε τα σακίδια και θολωµένοι από 
τη ζέστη βγαίνουµε από το αεροδρόµιο για να αντιµετωπίσουµε το πλήθος από ζητιάνους και 
κράχτες που συνωστίζεται γύρω από κάθε τουρίστα. Μετά από γενναίο παζάρι συµφωνούµε 
µε κάποιον  και τον ακολουθούµε προς το ταξί του. Περπατάµε αρκετή ώρα  σε κάποιο 
χωµατόδροµο µε βροµόνερα, ξαπλωµένοι άνθρωποι δεξιά και αριστερά,  φρικτές παράγκες 
ενώ η παρουσία µας έλκει σαν µαγνήτης όλους τους ζητιάνους που µας αντικρίζουν. ∆ύο 
φορές αγριευτήκαµε και κινήσαµε πίσω προς το αεροδρόµιο και τις δύο φορές ο κράχτης µας 
πείθει να τον ακολουθήσουµε.  
Τελικά φτάνουµε σε ένα περιφραγµένο οικόπεδο µε εκατοντάδες ολόιδια µαυροκίτρινα ταξί 
(Ambassador) και µπαίνουµε σε ένα από αυτά.  Εκτός από τον οδηγό  επιβιβάζεται και ο 
κράχτης που ως αγγλοµαθής παίζει το ρόλο του διερµηνέα.  Είναι 8 η ώρα το πρωί και η 
πόλη κοιµάται κυριολεκτικά.  ∆εν υπάρχει πεζοδρόµιο ή νησίδα που να µην είναι γεµάτη από 
ξαπλωµένα κορµιά κάθε ηλικίας και φύλου.   Οι οδηγοί µας είναι µάλλον αναλφάβητοι 
κρίνοντας από τον τρόπο που κοιτούν τη διεύθυνση του ξενοδοχείου που έχω γράψει µε 
µεγάλα ευανάγνωστα γράµµατα. Τους δείχνω στο χάρτη, αλλά ούτε χάρτη φαίνεται να 
µπορούν να διαβάσουν.  Ο αγγλοµαθής µιλάει ασταµάτητα εκτοξεύοντας µεγάλες ποσότητες 
σάλιου προσπαθώντας να µας οδηγήσει σε άλλο ξενοδοχείο (απ' όπου θα εισέπραττε και 
προµήθεια). Κάποια στιγµή σταµατά να πάρει τηλέφωνο (είχα και τον αριθµό σηµειωµένο) και 
µου δίνει το ακουστικό να µιλήσω ο ίδιος για να πειστώ ότι το εν λόγω ξενοδοχείο δεν έχει 
δωµάτια ελεύθερα. Αρνούµαι, και µόνο όταν πειστεί ότι δεν θα πάρει ούτε µία ρούπια αν δεν 
µας πάει εκεί που θέλουµε, µας πηγαίνει στον προορισµό µας. 
 
Το δωµάτιο είναι ανεκτό αλλά µπορούµε να µείνουµε µόνο σήµερα. ∆εν θυµάµαι ποτέ στη 
ζωή µου να έχω ιδρώσει τόσο.  Ακόµα και σε πλήρη ακινησία ξαπλωµένος  και µε τον 
ανεµιστήρα σε λειτουργία ο ιδρώτας τρέχει από κάθε πόρο του σώµατος και µουσκεύει τα 
σεντόνια.  Μετά από σύντοµη ξεκούραση ξεκινάµε την πρώτη µας βόλτα στη πόλη.  
 
Παρόλο το διάβασµα που έχουµε κάνει είµαστε σοκαρισµένοι. Η ζωή, µια ζωή άγνωστη και 
πέρα από κάθε φαντασία για τον Ευρωπαίο εκτυλίσσεται πάνω σε κάθε πεζοδρόµιο, σε κάθε 
γωνιά του δρόµου. Εργάζονται,  κοιµούνται, µαγειρεύουν,  αφοδεύουν στην άκρη του δρόµου   
µε µια  φυσικότητα που σοκάρει, τα βλέµµατά τους  σε κάνουν να νιώθεις ένοχος που µε το 
θράσος που σου δίνουν τα travellers cheques εισχωρείς στον κόσµο τους για να κάνεις 
διακοπές. Η µυρωδιές στο αέρα είναι ανυπόφορες, ακαθαρσίες ανθρώπων και ζώων, σκόνη, 
καυσαέριο -καµένο λάδι- από τα δίχρονα bajai (τρίκυκλα  ταξί, τα αυτοκίνητα είναι σπάνια), 
µαζί µε διάφορα µαντζούνια που καινε σε διάφορες γωνιές συνθέτουν  την ατµόσφαιρα. 
Καθόλου παράξενο που  δεν νιώθουµε καµία ανάγκη για φαγητό.  
 
Το βράδυ περνάµε µια αξέχαστη  νύχτα χύνοντας τόνους ιδρώτα από τη ζέστη.  Σύµφωνα µε 
τους υπολογισµούς µας, δωµάτιο µε air condition θα µας ερχόταν φτηνότερα αν 
υπολογίσουµε τα εµφιαλωµένα νερά που θα γλιτώναµε... 
 
 
 
 

∆ΕΛΧΙ Κυριακή 28/7/96 
Σήµερα αλλάζουµε ξενοδοχείο. Το δωµάτιο δεν έχει παράθυρο, αλλά  έχει ένα θορυβώδες air 
condition και βρίσκεται στο κέντρο του ∆ελχί, στο  Connaught Place. Με ένα οργανωµένο 
τουρ που διαρκεί ολόκληρη την ηµέρα (µε κλιµατιζόµενο λεωφορείο) επισκεπτόµαστε τα 
αξιοθέατα του ∆ελχί: Ναός Κρίσνα,  Qutab Minar, µουσείο  Γκάντι, πάρκα και το Bahai House 
of Worsh σε σχήµα λωτού. Το βράδυ  απολαµβάνουµε πίτσα στου Νίρουλα ενώ φύλακες στις 
πόρτες κρατάνε µακριά τα ξυπόλητα παιδιά και τους ζητιάνους. 
 
 
 
 
 

 3



∆ΕΛΧΙ ∆ευτέρα 29/7/96 
Επίσκεψη στον µεγαλύτερο µουσουλµανικό ναό της Ινδίας. Από το µιναρέ  µπορεί να δει 
κανείς ολόκληρη τη πόλη παλιά και νέα.  Ο οδηγός  (του bajai) µας περιµένει υποµονετικά και 
όταν αποφασίσαµε να περπατήσουµε στη παλιά αγορά (Chandi Chowk) µας ακολουθεί 
διακριτικά σε απόσταση. Άνθρωποι και  µοσχάρια συνωστίζονται σε ένα απίθανο χάος που 
ξεπερνά κάθε φαντασία.  
Το µεσηµέρι είµαστε καλεσµένοι από κάποιο Ινδό για να δοκιµάσουµε γνήσιο ινδικό 
vegetarian φαγητό:  Απαίσιο.  
To απόγευµα περνά ...βγάζοντας το σιδηροδροµικό εισιτήριο για την Άγκρα. Εµένα δεν µου 
επιτρέπουν την είσοδο στο εκδοτήριο επειδή έχω φωτογραφική µηχανή(!) Έτσι για µία 
τουλάχιστον ώρα (τόσο χρειάστηκε η Μαρία για να βγάλει το εισιτήριο)  ήµουν 
περικυκλωµένος από ζητιάνους, ταξιτζήδες, κράχτες και χιλιάδες κουνούπια.  Ήταν όµως µια 
καλή ευκαιρία  να δοκιµάσω και να χρονοµετρήσω διάφορους τρόπους για να γλιτώνω από 
τους διάφορους τύπους  που σε περιστοιχίζουν. Τελικά η ώρα αυτή ήταν επένδυση για το 
µέλλον! 

 
∆ΕΛΧΙ - ΑΓΚΡΑ  Τρίτη 30/7/96 

Το τρένο µας φεύγει το µεσηµέρι. Έτσι προλαβαίνουµε µια επίσκεψη στο κόκκινο  κάστρο της 
πόλης (Red Fort).  Η διαδροµή γίνεται µε ένα τρελό οδηγό που µόνο σε θαύµα οφείλεται ότι 
δεν τρακάραµε  σε κάποιο µοσχάρι ή φορτηγό. Πίτσα στου Νίρουλα και φορτωµένοι µε τα 
σακίδια  σκοτώνουµε την ώρα µας στο πάρκο του Connaught Place  (O σταθµός βλέπετε δεν 
είναι το καλύτερο µέρος για να περιµένει κανείς). Καθαριστές αυτιών προσπαθούν να µε 
κάνουν πελάτη δείχνοντας σχόλια πελατών τους από διάφορες χώρες -ακόµα και από την 
Ελλάδα- σε ένα λιγδερό βιβλιαράκι. 
 
Σταθµός του Ν. ∆ελχί. Οι εικόνες των αρρώστων, των παραµορφωµένων,  µε µύγες στις 
πληγές  των γυµνών κορµιών είναι απερίγραπτες. Τα βαγόνια (2η θέση) θυµίζουν κλουβιά µε 
µικρά παράθυρα και κάγκελα.  Ευτυχώς υπάρχουν ανεµιστήρες. Το ταξίδι δεν είναι άσχηµο. 
Περνάµε καταπράσινες εκτάσεις, ποτάµια, παραγκουπόλεις πνιγµένες στο σκουπίδι, 
νερόλακκοι µε βροµόνερα και αγελάδες βουτηγµένες έχοντας µόνο τη µύτη τους απέξω.  
Σουρουπώνει µαζί µε βαριά συννεφιά. Φτάνουµε στην Άγκρα. Τώρα καταλάβαµε ότι το ∆ελχί 
ήταν πρωτεύουσα!  Λασπόδροµοι, κάρα, φτωχογειτονιές µαζί µε τις πάντα απαίσιες 
µυρουδιές. Ευτυχώς µας περιµένουν από το ξενοδοχείο. Είναι µια όαση καθαριότητας. Το 
βράδυ έχουµε σπιτικό φαγητό και κουβεντούλα µε  δύο Ισπανούς  δασκάλους, πολλές φορές 
στο σκοτάδι από τις συνεχείς διακοπές ρεύµατος. 
 

ΑΓΚΡΑ  Τετάρτη 31/7/96 
Νωρίς το πρωί  βρισκόµαστε στο Taj Mahal.  Πρώτη φορά νιώθω δέος µπροστά σε ένα 
κτίριο.  Κρυµµένοι σε ένα από τα βοηθητικά κτίρια του Taj γλιτώνουµε την καταιγίδα και σαν 
από θαύµα µένουµε στεγνοί.   
Άγκρα Fort: Από τα παράθυρά του  θαυµάζουµε ακόµα το Taj µέσα στη θαµπή ατµόσφαιρα 
πίσω από τα γκρίζα νερά του ποταµού Yamuna. 
 
Βγαίνοντας από το κάστρο και ενώ έχουµε διώξει όλους αυτούς που µας περιστοιχίζουν, 
ενδίδουµε σε ένα ποδηλάτη που µας παρακαλεί να µας πάει στην πόλη για 2 ρούπιες. Είναι 
ανήφορος και αναγκάζεται να σπρώξει. Εµφανίζεται τότε ο αδερφός του, να πάρει τον έναν 
από µας και έτσι συνεχίζουµε µε δύο ποδηλάτες  προς την πόλη. Ο δικός µου (κάποια στιγµή 
δεν µπόρεσα να αντισταθώ, τον έβαλα πίσω και πήρα εγώ το ποδήλατο) είναι 45 χρονών και 
έχει 8 παιδιά.  Αισθάνεται τυχερός γιατί έχει σπίτι για την οικογένειά του, αντίθετα µε αρκετούς 
που µόνη τους περιουσία είναι το ποδήλατο.  Μας ζητάνε την άδεια να µας πάνε σε κάποια 
µαγαζιά, χωρίς υποχρέωση  µόνο και µόνο για πάρουν µερικές ρούπιες από τους 
καταστηµατάρχες σαν φιλοδώρηµα ή προµήθεια. Χωρίς πρόθεση να αγοράσουµε κάτι µας 
περιφέρουν στην αγορά και κάποια στιγµή  χωρίς να το καταλάβουµε βρισκόµαστε στο 
κοσµηµατοπωλείο του κ. Kahn, ενός από τους πλουσιότερους εµπόρους της πόλης. Με τη 
σιγουριά του ανίδεου και τη βεβαιότητα ότι τίποτα δεν πρόκειται να αγοράσουµε από το 
µαγαζί του αφηνόµαστε σε µία πολύωρη συζήτηση στο γραφείο του.  Στο τέλος αυτής της 
συζήτησης έχουµε πειστεί ότι οι πολύτιµοι λίθοι και συγκεκριµένα τα ρουµπίνια που έβγαλε 
µεγαλόπρεπα από το χρηµατοκιβώτιό του,  στην Ευρώπη έχουν πολλαπλάσια αξία και 
έφτανε µόνο µία δοκιµή από µέρους µου για να παρατήσω τη διδασκαλία και να ασχοληθώ 
αποκλειστικά µε το εµπόριο πολύτιµων λίθων! 
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Αν και αρχικά το αντιµετωπίζουµε σαν αστείο, στο τέλος η ήρεµη επιχειρηµατολογία του  έχει 
διώξει κάθε δισταγµό µας και σχεδόν χωρίς να το καταλάβουµε αγοράζουµε ένα µικρό δείγµα 
ρουµπινιών αξίας 500 US$ !! Στη Ελλάδα -σύµφωνα µε τον κ. Kahn- η αξία τους θα ήταν 
πάνω από 1000 US$ και µετά από αυτή τη δοκιµή θα οργανώναµε από κοινού τη µεταφορά 
και άλλων πολύτιµων λίθων προς την Ελλάδα µε επίσηµο εµπορικό τρόπο. Η πληρωµή 
γίνεται µε Visa , τα ρουµπίνια σφραγίζονται  µε βουλοκέρι σε ένα κουτί  και µαζί µε ένα 
υπηρέτη του που µας οδηγεί στο ταχυδροµείο στέλνουµε το πακέτο -ασφαλισµένο- post 
restante στην Ελλάδα.  Ο πάντα ευγενικός κ. Kahn  έχει φροντίσει -µε ένα άλλο υπηρέτη- και 
για το αυριανό εισιτήριό µας πρωί - πρωί για την Τζαϊπούρ. 
 
Ηλιοβασίλεµα στο  "baby Taj" µε θέα τον ποταµό Yamouna και επιστροφή στο ξενοδοχείο.  
 
∆εν χρειάστηκε να περάσουν πολλές ώρες για να µετανιώσουµε για την αγορά των 
ρουµπινιών.  Όταν µάλιστα διαβάσαµε και την αντίστοιχη παράγραφο στον LP "..µην αφήσετε 
να σας πείσουν ότι µπορείτε να πουλήσετε  πολύτιµες πέτρες και χαλιά  σε πολλαπλάσια τιµή 
στην Ευρώπη ...."  καταλάβαµε πόσο µεγάλη ήταν η γκάφα µας. ∆εν θα το βάζαµε εύκολα 
κάτω.  Πρώτο βήµα να επικοινωνήσουµε µε τη Visa στην Αθήνα. Από την Αγκρα αυτό δεν 
είναι τόσο απλό.  Βγαίνοντας από το ξενοδοχείο γίνεται για πολλοστή φορά black out.  
Αδύνατο να αποφύγεις στο πλήρες σκοτάδι τα βροµόνερα, τα µοσχάρια και να µην πατήσεις 
τις ακαθαρσίες τους. Στο µαγαζάκι -τρύπα-  οι ανεµιστήρες δεν δουλεύουν, ο 
χαζοχαρούµενος Ινδός επιµένει να παίρνει αυτός τον αριθµό  µε το φως του κεριού,  ενώ 
πλήθος περίεργων θαυµάζει τον φακό µου.  Ο Ινδός πατάει λάθος πλήκτρα στο τηλέφωνο, 
αλλά έτσι κι αλλιώς δεν πιάνουµε γραµµή και επιµένει ότι ο αριθµός µας είναι λάθος. Τον 
καταφέρνουµε να µας αφήσει να πάρουµε µόνοι µας τον αριθµό.  Μετά από µία ώρα δεν 
έχουµε  πιάσει ακόµα γραµµή, τα ρούχα µας είναι µούσκεµα στον ιδρώτα, µας έχουν 
κατατσιµπίσει τα κουνούπια, ενώ ο Ινδός χαµογελάει συγκαταβατικά "σας το είπα, ο αριθµός 
που έχετε είναι λάθος..."  
 

 
ΑΓΚΡΑ Πέµπτη 1/8/96 

Πρωί πρωί  στο ταχυδροµείο να προλάβουµε το πακέτο, πιθανώς να βρίσκεται εκεί.  Όλοι 
χαµογελαστοί και ήρεµοι "Yes sir " αλλά δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Τρέχουµε από 
γραφείο σε γραφείο χωρίς αποτέλεσµα, οι υπάλληλοι ήρεµοι ανάµεσα σε τεράστιες βρώµικες 
στοίβες χαρτιών, ποντίκια τρέχουν ανενόχλητα ενώ  νωχελικοί ανεµιστήρες ανακατεύουν το 
ζεστό αποπνικτικό αέρα.  Τρέχουµε µε ένα τρελό οδηγό στο σταθµό του τρένου -κέντρο 
διαλογής(;) των δεµάτων. Ακόµα χειρότερο χάος εδώ. Κανείς δεν µιλάει αγγλικά. Τρέχοντας 
αγχωµένοι δεξιά και αριστερά σε σκοτεινές αποθήκες µε βρωµερά τσουβάλια, δεν αργούν να 
µας πάρουν είδηση και οι ζητιάνοι και άλλοι περίεργοι του σταθµού. Τώρα είµαστε ολόκληρη 
κουστωδία, εµείς µπροστά, πίσω µας οι ζητιάνοι και οι κράχτες και τελευταίος ο οδηγός µας 
που ανησυχεί  µήπως και µας χάσει.   
Κάποια στιγµή χάνω για λίγο την ψυχραιµία µου και µε άγριο τρόπο ξεστοµίζοντας ό,τι βρισιά 
γνωρίζω σε οποιαδήποτε γλώσσα καταφέρνω να τους διώξω. Όλους εκτός από έναν πολύ 
επίµονο που συνεχίζει να βρίσκεται συνεχώς µπροστά µου και να µιλάει έντονα φτύνοντας 
µάλιστα και ποσότητες σάλιου στο πρόσωπό µου.  Για µια στιγµή πήγα να τον χτυπήσω αλλά 
το ξανασκέφτηκα και του λεω:   
- Έχεις 100 ρούπιες για να µου βρεις το πακέτο µου ! 
Τώρα αρχίζει να κάνει πραγµατικά σαν τρελός από τη χαρά του και να φωνάζει (φτύνοντας 
ακόµα περισσότερο σάλιο) : 
- Yes, Yes !! εγώ είµαι ο άνθρωπός που χρειάζεσαι ! Τώρα που µε βρήκες µη  σε νοιάζει 
τίποτα ! relax  man, relax, relax !!! 
Τώρα τρέχει αυτός µπροστά και εµείς από πίσω πάνω από τα ξαπλωµένα κορµιά του 
σταθµού, µπαίνει σε κάποιο γραφείο και µιλά µε τους υπαλλήλους. Όλοι κοιτάζουν την 
απόδειξη αποστολής του πακέτου και κουνάνε το κεφάλι. Τέλος κάποιος του δίνει την ιδέα ότι 
πρέπει να κάνουµε µια αίτηση ανάκλησης του πακέτου (!). Τρέχοντας  πάντα κάπου πίσω  
από το σταθµό  πηδά πάνω σε µια βοϊδάµαξα µε δύο σκοτεινούς τύπους που εκείνη τη 
στιγµή ...εισπνέανε λευκή σκόνη από τους αντίχειρές τους και µας κάνει νόηµα να ανέβουµε.  
Πηδάµε και εµείς, η άµαξα  ξεκινά  ενώ ο ταξιτζής που µας ακολουθεί ακόµα µε τα πόδια 
αρχίζει να διαµαρτύρεται. 
.... 
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Ξανά στο κεντρικό ταχυδροµείο, ατελείωτες ώρες ανάµεσα στα χαρτιά και στα ποντίκια, 
συµπληρώσαµε αιτήσεις κολλήσαµε χαρτόσηµα πρωτοκολλήσαµε και γενικά κάναµε κάθε  
γραφειοκρατική ενέργεια που µπορεί να φανταστεί κανείς.  Τέλος µόνο µε κάτι  παλιόχαρτα 
στο χέρι και τις (ψεύτικες) διαβεβαιώσεις των υπαλλήλων ότι αύριο στις 12 το πακέτο µας θα 
είναι εδώ φεύγουµε από το ταχυδροµείο. Κατάκοποι, κάθιδροι βρώµικοι και µε 100 ρούπιες 
λιγότερες περπατάµε τα 2 χιλιόµετρα (λασπόδροµος µε βουβάλια) µέχρι το δωµάτιό µας 
αφού δεν έχουµε κουράγιο για παζάρια µε ταξιτζήδες. 
 
Η ξενοδόχος µας,  έχει βρει τη διεύθυνση της Visa Αγκρας, καλεί ένα bajai του λεει στα ινδικά 
πού να µας πάει και ένας νέος γολγοθάς αρχίζει.  Ο άνθρωπος είναι τελείως ηλίθιος και  µας 
γυρίζει ολόκληρη την πόλη χωρίς να βρίσκει την τράπεζα. Πηγαίνουµε σε υπόγεια γραφεία 
που µοιάζουν (και µυρίζουν) σαν ουρητήρια, περνάµε από όλους τους σκουπιδότοπους και 
παρατρίχα γλιτώνουµε τα βουβάλια και τα φορτηγά στις διασταυρώσεις. Κάποτε φτάνουµε. 
Μας λένε ότι η µόνη ελπίδα για να ακυρωθεί η πληρωµή είναι να επιστρέψουµε τις πέτρες 
στον κοσµηµατοπώλη.  Σε µια ύστατη προσπάθεια ξεκινάµε πάλι προς το κεντρικό 
ταχυδροµείο.  Ο οδηγός δεν ξέρει πού είναι! Μετά από τόσες βόλτες στη πόλη ευτυχώς ξέρω 
εγώ.  Όταν φτάνουµε στο Ταχυδροµείο διαπιστώνουµε ότι φυσικά δεν έχει γίνει απολύτως 
τίποτα.  Νέα προσπάθεια, στην αρχή µε το µαλακό και τέλος µε το άγριο.  Κάποτε αρχίζουν οι 
υπάλληλοι να σαλεύουν. Τώρα θέλουν ένα αντίγραφο της απόδειξης αποστολής.  Ο ηλίθιος 
οδηγός  περιµένει έξω από το ταχυδροµείο αλλά εδώ δεν µπορούσε να βρει κοτζάµ τράπεζα 
θα βρει φωτοτυπικό; 
 
Και όµως βρήκαµε! Το µαγαζί θύµιζε µάλλον στάβλο,  τα  µοσχάρια στέκονταν στη πόρτα 
δίπλα από  µία γεννήτρια diesel που ξέρναγε µαύρο καπνό και λάδια. ∆ίπλα της ένα παλιό 
Xerox που ως εκ θαύµατος λειτουργούσε. 
 
Το bajai  όµως είχε πρόβληµα και έτσι πριν επιστρέψουµε στο ταχυδροµείο περάσαµε και 
από το ...συνεργείο για µια πρόχειρη επισκευή! 
Κάποτε τελειώσαµε από το ταχυδροµείο  και µε επίσηµη γραπτή διαβεβαίωση του διευθυντή 
ότι "η αίτηση ανάκλησης του πακέτου έγινε δεκτή"  ξεκινάµε για τον κοσµηµατοπώλη.  Στην 
Ινδία όµως τίποτα δεν είναι εύκολο.  Βγαίνοντας από το ταχυδροµείο το bajai είναι εκεί αλλά ο 
οδηγός του λείπει.  Με τρόµο διαπιστώνω ότι έχει αφαιρέσει το συρµατόσχοινο του 
συµπλέκτη.  Φεύγουµε µε ένα ποδηλάτη, συναντάµε όµως τον οδηγό µας στο δρόµο, 
γυρίζουµε πίσω και περιµένουµε να το φτιάξει.  Κάποτε φτάνουµε στον κοσµηµατοπώλη  ο 
οποίος µετά από πολύωρη διαπραγµάτευση σκίζει την απόδειξη είσπραξης της κάρτας µου 
µε αντάλλαγµα µία εξουσιοδότηση για να παραλάβει το πακέτο.  Έτσι γλιτώσαµε τα 500US$ 
αλλά η µέρα µας φαίνεται ότι δεν έχει τελειώσει ακόµα.. 
 
Έχει πια νυχτώσει και έχουµε  να βγάλουµε εισιτήριο για τη Τζαϊπούρ.  Το bajai δεν έχει 
φώτα,  η µηχανή έχει πάλι πρόβληµα έτσι σταµατάµε ξανά στο συνεργείο.  Είναι τελείως 
σκοτάδι , φώτα δεν υπάρχουν πουθενά και είναι τόσο βρωµερές οι λάσπες τριγύρω που δεν 
τολµάµε να κατέβουµε.  Ένας πιτσιρικάς γύρω στα 15 επισκευάζει το bajai µέσα στο σκοτάδι 
χωρίς καν κερί ή φακό!  Αφού αναπνεύσαµε όλο το καυσαέριο µε τα συνεχή γκαζώµατα, ο 
πιτσιρικάς  κάθεται στη θέση του οδηγού και αρχίζει να τρέχει σαν δαιµονισµένος (µε  εµάς 
από πίσω) για να δοκιµάσει τη µηχανή!  Όλα αυτά πάντοτε στο σκοτάδι  ανάµεσα σε 
µοσχάρια και ανθρώπους! Εκείνες τις στιγµές ήµουν σίγουρος ότι δεν ήταν αλήθεια όλα αυτά 
και ότι   έβλεπα απλώς εφιάλτη... 
 
Το δείπνο, η παγωµένη µπύρα και η κουβεντούλα µε τη Κολοµβιανή φεµι-ειρινήστρια 
δασκάλα εκείνο το βράδυ στο ξενοδοχείο νοµίζω ότι ήταν από τα πράγµατα που αξίζει να 
πάει κανείς στην Ινδία για να τα απολαύσει. 
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ΑΓΚΡΑ - ΤΖΑΪΠΟΥΡ  Παρασκευή 2/8/96 

Σήµερα είναι ηµέρα ταξιδιού.  Έχει κουφόβραση,  λίγο πριν ξεκινήσουµε (11 π.µ.) βγαίνει ο 
ήλιος ανάµεσα από τα βαριά σύννεφα και η ζέστη είναι αφόρητη. Το λεωφορείο είναι "de luxe" 
που σηµαίνει ότι όλοι οι επιβάτες έχουν κάθισµα και ταξιδεύει χωρίς στάσεις µέχρι την 
Τζαϊπούρ. Θα χρειαστεί 71/2 ώρες για να καλύψει τα περίπου 200 χλµ.  Θα είχαµε προτιµήσει 
το τρένο (10 ώρες) αλλά υπάρχει µόνο ένα απογευµατινό δροµολόγιο που ταξιδεύει όλη τη 
νύχτα.  
 
Η πρώτη δοκιµασία είναι το συνεχές κορνάρισµα. Μόνο για δευτερόλεπτα διαρκούν οι 
παύσεις, όλη την υπόλοιπη ώρα η κόρνα ηχεί συνεχώς.  Περνάµε από λασπωµένα χωριά, 
ολόγυµνα παιδιά µας υποδέχονται µε ξεφωνητά, σπίτια - στάβλοι όπου άνθρωποι και ζώα 
ζούνε µαζί µε φυσικότητα και ηρεµία.  
71/2 ώρες ινδικός ασφάλτινος καρόδροµος, δεν αντέχω την αγωνία να κοιτάζω µπροστά, 
ιδιαίτερα στα προσπεράσµατα, οδηγεί σαν να θέλει να αυτοκτονήσει.  Αυτό που µας σώζει 
είναι ότι δεν κυκλοφορούν άλλα αυτοκίνητα  εκτός από µερικά φορτηγά και λεωφορεία. Οι 
υπόλοιποι χρήστες του δρόµου είναι ζώα, κάρα και ποδήλατα.  Έχει οργιώδη βλάστηση και 
σε αρκετά σηµεία ο δρόµος είναι πληµµυρισµένος, νοµίζω ότι κάναµε και παράκαµψη.  
Κάποια στιγµή αρχίζει να βρέχει δυνατά, οι ινδοί κλείνουν όλα τα παράθυρα (!..)  Η µυρωδιά 
είναι αφόρητη, κάποιος ξερνάει,  ενώ διάφορα   ζουµιά από τα τρόφιµα και τα ποτά τους 
έχουν χυθεί παντού. 
 
Φτάνουµε  νύχτα στη Τζαϊπούρ µε πολλή δυνατή βροχή. Οι δρόµοι ποτάµια, δυστυχώς όχι 
µόνο από νερό της βροχής... 
Κατεβαίνοντας από το λεωφορείο παραλίγο να χάσουµε τις σαγιονάρες µας από τα ορµητικά 
βροµόνερα που φτάνουν µέχρι τις γάµπες µας.  Ο χώρος αποσκευών του λεωφορείου έχει 
πληµµυρίσει, το σακίδιο µου έχει βραχεί, τα περισσότερα από τα  ρούχα µου είναι υγρά και 
µυρίζουν απαίσια. Βρεγµένοι µέχρι το κόκαλο τηλεφωνούµε στο ξενοδοχείο να έρθουν να µας 
πάρουν.  
Το ζεστό µπάνιο και το δείπνο µετά από αυτή τη διαδροµή είναι µια σπάνια απόλαυση.  
 
 

ΤΖΑΪΠΟΥΡ  Σάββατο 3/8/96 
Τζαϊπούρ η κόκκινη πολιτεία, πρωτεύουσα του Ραζαστάν.  Οι δρόµοι της αγοράς είναι οι 
µεγαλύτεροι από όλες τις πόλεις της Ασίας. Τα περισσότερα κτίρια είναι από κόκκινη πέτρα 
που παίρνει ένα εντυπωσιακό χρώµα ιδιαίτερα το απόγευµα.  
Με ένα µίζερο λεωφορείο στο οποίο δεν χωράω όρθιος πηγαίνουµε στην Αµπερ, µια µικρή 
πόλη µερικά χιλιόµετρα µακριά από την  Τζαϊπούρ.  Νοικιάζουµε ...ελέφαντα για την ανάβαση 
στο κάστρο.  
Την υπόλοιπη ηµέρα την περνάµε στην αγορά κάνοντας µερικά ψώνια. Μια µαϊµού από τις 
πολλές που τρέχουν ελεύθερες µέσα στη πόλη επιτίθεται στη Μαρία και της αρπάζει µια 
µπανάνα. Όλο το απόγευµα µας ακολουθούν δύο κοριτσάκια - ρακοσυλλέκτριες (η Ράνι και η 
... δεν θυµάµαι) ∆εν ζητιανεύουν ούτε δέχονται τις µπανάνες που τους προσφέρουµε. Απλά 
τους αρέσει να είναι µαζί µας.  
Λίγο πριν νυχτώσει έρχεται καταιγίδα.  Αποχαιρετάµε τα κοριτσάκια που στέκονται µέσα στη 
βροχή και µε ένα µουσκεµένο ποδηλάτη (πίσω υπάρχει κουκούλα για µας) επιστρέφουµε στο 
ξενοδοχείο.  
 

ΤΖΑΪΠΟΥΡ  Κυριακή 4/8/96 
Σήµερα δεν νιώθουµε πολύ καλά.  Η Μαρία έχει λίγο πυρετό και παραµένει για ανάπαυση στο 
ξενοδοχείο.  Το ξενοδοχείο (Megh Nivas) είναι ένα παλιό αρχοντικό σπίτι. Οι ιδιοκτήτες είναι  
πολύ ωραίοι και ζεστοί άνθρωποι και µας φροντίζουν  σαν να είµαστε χρόνια φίλοι.  Ο άντρας 
µάλιστα έχει υπηρετήσει στην ειρηνευτική δύναµη του ΟΗΕ στην Κύπρο και ξέρει µερικές 
λέξεις Ελληνικά.  Μας συµβουλεύουν να αναβάλουµε τη διαδροµή προς το Shekhawati  (5 - 6 
ώρες) γιατί η συγκοινωνία που γίνεται µόνο µε λεωφορεία είναι πολύ κακή (δηλ. χωρίς 
κάθισµα, στην οροφή κλπ.), και εξ αιτίας των βροχοπτώσεων είναι ακόµα χειρότερη.  Εγώ 
περνάω την ηµέρα µου µε περιπλάνηση στη πόλη.  Βρίσκουµε επίσης την ευκαιρία να 
γνωριστούµε καλύτερα µε ένα ζευγάρι νεαρών γάλλων, την Frederique -φοιτήτρια φιλολογίας 
και τον Selim -αλγερινής καταγωγής, µηχανικός πληροφορικής. 
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ΤΖΑΪΠΟΥΡ - ΠΟΥΣΚΑΡ  ∆ευτέρα 5/8/96 

9:30  το πρωί βρισκόµαστε στο σταθµό για εισιτήριο. Είναι αδύνατο να προλάβουµε το τρένο 
των 11 γιατί χρειαστήκαµε πάνω από µια ώρα από γκισέ σε γκισέ για να βγάλουµε το 
εισιτήριο. Επιπλέον έχουµε τα πράγµατά µας ακόµα  στο ξενοδοχείο.  Έτσι φεύγουµε µε το 
τρένο των 12 για Ατζµέρ.  
 
Το τοπίο αλλάζει. Το πράσινο µειώνεται σταδιακά και για πρώτη φορά συναντάµε µικρούς 
λόφους στην αρχή και µεγαλύτερα υψώµατα αργότερα. Το ταξίδι διαρκεί 5 ώρες µε µεγάλες 
στάσεις του τρένου (χωρίς προφανή αιτία) στη µέση του πουθενά. ∆εν είναι τόσο άσχηµα 
αφού οι περισσότεροι  επιβάτες - και εµείς- κατεβαίνουν και απολαµβάνουν τη λιακάδα. Ο 
τελικός µας προορισµός, το Πουσκάρ απέχει περίπου 11 χλµ. από την Ατζµέρ πίσω από το 
βουνό των φιδιών και η συγκοινωνία γίνεται µόνο οδικώς. 
 
Η Μαρία µουρµουρίζει επειδή δεν θέλω να πάρουµε ταξί (50 ρούπιες) και επιµένω για 
λεωφορείο (8 ρούπιες) για το Πουσκάρ.  Το λεωφορείο φυσικά είναι φρικτό  χωρίς καθίσµατα, 
µε ένα στενό πάγκο γύρω γύρω, µε πολλά εκατοστά λάσπης στο δάπεδο και µε µία µεγάλη 
ρόδα στη µέση. Φυσικά ο οδηγός τρέχει σαν τρελός, εγώ προσπαθώ να µη πέσω κρατώντας 
και  τα δύο σακίδια αφού δεν υπάρχει σταθερό σηµείο να κρατηθώ, ούτε κάτω µπορώ να τα 
ακουµπήσω από τη λάσπη, οι ινδοί καπνίζουν τα βρωµερά τσιγάρα τους , η µουσική στη 
διαπασών ενώ η Μαρία µου ρίχνει φονικές µατιές από απέναντι επειδή δεν πήραµε ταξί. 
 
Το Πουσκάρ  είναι µια µικρή ιερή πόλη προσευχής χτισµένη αµφιθεατρικά γύρω από τη 
καφετιά λίµνη. Οι ναοί έχουν πρόσοψη στη λίµνη µαζί  µε τα απαραίτητα ghats (σκαλοπάτια) 
για τις σπονδές των προσκυνητών, ενώ τα σπίτια είναι τα περισσότερα γαλάζια.  Εκτός από 
τους ινδουιστές προσκυνητές, µεγάλο πλήθος ευρωπαίων και αµερικανών περιθωριακών  
χίπις βρίσκουν κατάλυµα εδώ.  Τα δροµάκια είναι πολύ στενά (σαν κυκλαδίτικο νησί) έτσι 
ώστε η συνεχείς συναντήσεις µε τα µοσχάρια να είναι ένα πρόβληµα.  Το έδαφος είναι ένα 
παχύ στρώµα λάσπης µε ακαθαρσίες στο οποίο οι περισσότεροι βαδίζουν ξυπόλητοι (δεν 
έχει και µεγάλη διαφορά από το να φοράς σαγιονάρες όπως εµείς).  
 
Το λεωφορείο µας αφήνει έξω από την πόλη  και καθισµένοι πάνω σε ένα πάγκο 
µικροπωλητού που εκτελεί χρέη ταξιτζή τσουλάµε προς το ξενοδοχείο µας.   
Η Μαρία δεν θέλει να βγει  βόλτα στη πόλη µαζί µου γιατί αηδιάζει τα γουρούνια και τη 
µυρωδιά τους που κυκλοφορούν έξω από τη πόρτα του ξενοδοχείου.  
Εγώ απτόητος βγαίνω τη βόλτα µου όπου πολύ γρήγορα µε έχει αρπάξει από το µπράτσο 
κάποιος ινδουιστής ιερωµένος και µε οδηγεί  παρόλες τις αντιρρήσεις µου στα ghats για 
σπονδή.  Αν και του εξήγησα ότι δεν έχω χρήµατα να του δώσω µε βάζει να του υποσχεθώ 
ότι όταν τον συναντήσω στο µέλλον θα του δώσω κάτι.  Αφήνουµε τις σαγιονάρες µας κάπου,  
κατεβαίνουµε τα σκαλιά  και µε βάζει να επαναλαµβάνω ακατανόητα λόγια κρατώντας στη 
χούφτα µου ένα µεταλλικό δίσκο µε λουλούδια. Όταν τελείωσε, έριξα τα λουλούδια στο νερό,  
µε ...έλουσε µε το νερό της λίµνης , σχηµάτισε µια κόκκινη βούλα στο µέτωπό µου και µου 
πέρασε ένα λεπτό βραχιολάκι από κλωστή στο χέρι, σήµα ότι προσκύνησα στο Πουσκάρ (το 
διαβατήριο του Πουσκάρ όπως λένε). 
 
Όσο νυχτώνει η πόλη παίρνει όλο και πιο µυστηριώδη όψη: Λίγα και αδύνατα φώτα, καταχνιά 
και ψαλµωδίες µε γυναικείες φωνές από τους γύρω ναούς µας συντροφεύουν όλη τη νύχτα. 
  

ΠΟΥΣΚΑΡ  Τρίτη 6/8/96 
Βρέχει ασταµάτητα µε µικρά µόνο διαλείµµατα.  Πιστεύω ότι δεν µπορεί να υπάρχει πιο 
βρωµερή πόλη από το Πουσκάρ.  Επισκεπτόµαστε ορισµένους µόνο ναούς γιατί σε µερικούς 
δεν επιτρέπεται η είσοδος σε ξένους. Πολλοί περιθωριακοί τύποι από τη ∆ύση κυκλοφορούν 
εδώ, ανάµεσά τους και αρκετοί µε µικρά παιδιά. 
Το φαγητό στο ξενοδοχείο (το καλύτερο στη πόλη σύµφωνα µε τον LP)  είναι τραγικό.  ∆εν 
επιτρέπεται τίποτα το ζωικό να καταναλωθεί στη πόλη, ούτε αυγό, και το µόνο που αγγίζουµε 
είναι ένα απαίσιο ανάλατο νερόβραστο ρύζι, ενώ οι ποντικοί τρέχουν ανενόχλητοι κάτω από 
τα τραπέζια µας. 
 
Το βραδάκι έρχονται και οι φίλοι µας οι Γάλλοι. Έχασαν και αυτοί το τρένο των 11 , πήραν το 
ίδιο λεωφορείο και σιχάθηκαν τόσο πολύ ερχόµενοι στο ξενοδοχείο που θέλουν να φύγουν 
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αµέσως από την πόλη.  Αποφασίζουµε να συνεχίσουµε το ταξίδι µαζί και τους φιλοξενούµε 
στο δωµάτιό µας αφού δεν υπάρχει άλλο ελεύθερο δωµάτιο.  
 
 

ΠΟΥΣΚΑΡ - ΤΖΟΝΤΠΟΥΡ  Τετάρτη 7/8/96 
Ξυπνάµε στις 4:00 το πρωί. Οι ψαλµωδίες ακούγονται ακόµα από τους γύρω ναούς. Είναι και 
η µέρα των γενεθλίων µου. Ο ξενοδόχος  κοιµάται σε ένα ντιβάνι µπροστά στη τεράστια 
πόρτα (είναι σαν κάστρο το ξενοδοχείο) µάλλον για να µη το σκάσει κανείς. Μας ανοίγει µία 
χαµηλή µικρή πόρτα για να βγούµε, ενώ ατάραχος διώχνει τη τεράστια κατσαρίδα που 
περπατούσε στο φαλακρό κεφάλι του. Το ταξί έρχεται στις 4:20.   Ρίχνει καρεκλοπόδαρα. 
Καθαριστήρες δεν υπάρχουν, φως έχει µόνο ένα, τα νερά µπαίνουν από τη φούσκα του 
επιλογέα ταχυτήτων  και µου βρέχουν τα πόδια. Εγώ κάθοµαι µπροστά ανάµεσα στον οδηγό 
και τον πάντα απαραίτητο βοηθό του. Πίσω οι Γάλλοι και η Μαρία.  Ο οδηγός και ο βοηθός 
του έχουν τα κεφάλια τους έξω από τα πλαϊνά παράθυρα (από µέσα δεν βλέπεις τίποτα). 
Παρακολουθώ µε αγωνία τη θερµοκρασία της µηχανής να ανεβαίνει. Ευτυχώς είναι 
κατήφορος και έτσι φτάνουµε στην Ατζµέρ λίγο πριν βράσει το ψυγείο.   
 
Στο σταθµό της Ατζµέρ έχουν βρει προστασία από τη βροχή όλοι οι άστεγοι της πόλης που 
βρίσκονται εκείνη τη στιγµή στον πιο βαθύ τους ύπνο.  Τι ίδιο και όλα τα µοσχάρια της πόλης  
τα οποία έχουν φυσικά αφοδεύσει. Σχεδόν δεν υπάρχει µέρος να βάλεις το πόδι σου για να 
περάσεις ανάµεσα από κορµιά και ακαθαρσίες.  Το τρένο φεύγει επιτέλους στις 7 (αντί στις 5) 
και φτάνουµε µεσηµέρι στη Τζοντπούρ χωρίς να το καταλάβουµε γιατί την περισσότερη ώρα 
λαγοκοιµόµαστε.  Στη Τζοντπούρ είναι απαραίτητη µια διανυκτέρευση γιατί το τρένο προς 
Τζαϊζαλµέρ, ο τελικός µας προορισµός, φεύγει µόνο κάθε πρωί στις 11. 
 
Το ξενοδοχείο που µένουµε (1100 ρούπιες) είναι κατοικία του µαχαραγιά Ajit µέρος της 
οποίας έχει µετατρέψει σε ξενοδοχείο.  Κάθε δωµάτιο είναι και από ένα ξεχωριστό σπιτάκι 
από κόκκινη πέτρα σε ένα καταπράσινο κήπο µε νερά και λιµνούλες.  
Το απόγευµα περνάµε τον ελεύθερο χρόνο µας στην πόλη, η οποία έχει µία φανταχτερή, 
πολύβουη και ...µυρωδάτη αγορά.  
 

ΤΖΟΝΤΠΟΥΡ - ΤΖΑΪΖΑΛΜΕΡ  Πέµπτη 8/8/96 
Σύµφωνα µε το δροµολόγιο έπρεπε να είχαµε φύγει από τις 11,  είναι 1 το µεσηµέρι και ακόµα 
είµαστε ακίνητοι µέσα στο βαγόνι µας. Αιτία, δεν υπάρχει µηχανή! Κάποτε ξεκινάµε µε το 
γνώριµό µας πλέον ρυθµό δηλ. µε συνεχείς άσκοπες στάσεις.  Όσο προχωρούµε δυτικά, το 
τοπίο αλλάζει σιγά σιγά σε στέπα µε σποραδικούς αµµόλοφους. Αργά το απόγευµα  
ταξιδεύουµε πλέον στην έρηµο, δεν υπάρχουν πια σταθµοί και για άγνωστο λόγο το τρένο 
κινείται πολύ αργά (περ. 50 Km/h). Καθισµένοι στα σκαλιά  της ανοικτής πόρτας 
απολαµβάνουµε  το µουντό ηλιοβασίλεµα στον ανοικτό σαν κίτρινη θάλασσα ορίζοντα.  
Μετά από 8 ώρες ταξίδι -νύχτα πια- φτάνουµε στη Τζαϊζαλµέρ, τη ροµαντική πολιτεία της 
ερήµου, σταθµός των καραβανιών, µε το µαγικό χρώµα των παραµυθιών από τις χίλιες και 
µια νύχτες.  Αστυνοµικοί αποµακρύνουν µε µπαστούνια τους διάφορους τύπους που στην 
προσπάθειά τους να µας πλησιάσουν δεν µας αφήνουν να βγούµε από το τρένο.  
Το ξενοδοχείο µας (Jaisalmer Castle) είναι µέσα στο παλαιό κάστρο,  µε ξεχωριστή 
ανατολίτικη ατµόσφαιρα, χαµηλές πόρτες µε τεράστιους σύρτες και λουκέτα αλλά και φοβερή 
ζέστη. Από το ανοικτό παράθυρο που βλέπει προς την πόλη µπαίνει ο ζεστός αέρας της 
ερήµου. Τα υδραυλικά δεν λειτουργούν στο µπάνιο και έτσι µας φέρνουν ζεστό νερό σε κουβά 
για να πλυθούµε. 
 

ΤΖΑΪΖΑΛΜΕΡ  Παρασκευή 9/8/96 
Στη Τζαϊζαλµέρ δεν χρειάζεσαι τουριστικό οδηγό. Απλώς βαδίζεις, και χάνεσαι στα στενά της.  
Εκτός από τους ναούς µε τα σπάνια σκαλίσµατα και  τα υπέροχα σπίτια (Havelis) 
περισσότερο σε µαγεύει η ατµόσφαιρα της πόλης, τα χρώµατά της που σε κάνουν να νιώθεις 
µακριά  από τον τόπο σου και ταυτόχρονα τόσο γνώριµα σαν να είχες ζήσει εδώ παλιά. Ίσως 
γιατί οι εικόνες γύρω σου είναι αυτές ακριβώς που διάβασες κάποτε σε ένα παραµύθι... 
Στη κεντρική πλατεία του κάστρου είναι το πολύ απλό αλλά πάντα γεµάτο εστιατόριο "8th 
July"  που τιµήσαµε δεόντως.   
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Μετά την απογευµατινή µας περιπλάνηση στη µικρή λίµνη της πόλης (ναι, υπάρχει και λίµνη! 
) συναντιόµαστε µε τους Γάλλους για να οργανώσουµε το σαφάρι (εκδροµή µε καµήλες) της 
επόµενης µέρας.  
Το βράδυ το περνάµε,  που αλλού,   στο µπαλκόνι του "8th July"  τρώγοντας τις παράξενες 
πίτσες που φτιάχνει ο Νεπαλέζος  ιδιοκτήτης. 
 
 

ΤΖΑΪΖΑΛΜΕΡ  Σάββατο 10/8/96 
Πρωί πρωί ξεκινάµε µαζί µε τους  Γάλλους την εκδροµή µε τις καµήλες.  Στην αρχή 
φοβηθήκαµε αρκετά  και χρειάστηκε αρκετή διαδροµή για να αρχίσουµε να νιώθουµε άνετα. 
Βγαίνοντας από την πόλη περάσαµε από φτωχογειτονιές µε κιτρινωπά χωµάτινα σπίτια που 
λουσµένα στο πρώτο φως του ήλιου µαζί µε τις πολύχρωµες φορεσιές των γυναικών πολύ θα 
ήθελα να είχα φωτογραφήσει.  Ήµουν όµως τόσο σφιγµένος πάνω στη καµήλα µου (την 
οποία ο καµηλιέρης είχε αφήσει ελεύθερη) που   τελικά δεν τα κατάφερα.  Μετά από 2 
περίπου ώρες πορεία και µια σύντοµη στάση σε κάποια µνηµεία φτάνουµε σε ένα µεγάλο 
νερόλακκο.  Γυναίκες  γεµίζουν τις στάµνες τους και φεύγουν µε το χαρακτηριστικό λυγερό 
τους βάδισµα.  Οι οδηγοί µας ποτίζουν τις καµήλες, µαζεύουν χαµόκλαδα για φωτιά και 
αρχίζουν να ετοιµάζουν το φαγητό.  Ζυµώνουν πίττες (τσαπάτι) κάτω στο έδαφος  και 
βράζουν λαχανικά µε ρύζι και καρυκεύµατα (ντάλ). Νερό χρησιµοποιούν βέβαια αυτό από το 
νερόλακκο ενώ τα σκεύη που είχαν µαζί τους σε κάποιο τσουβάλι όπως και τα τσίγκινα πιάτα 
δεν θυµάµαι αν τα ξέπλυναν. Μετά από ένα σύντοµο συµβούλιο (η πείνα λένε είναι κακός 
σύµβουλος) µε τους Γάλλους αποφασίζουµε να φαµε.  Μαχαιροπήρουνα δεν υπάρχουν έτσι 
τρωµε µε τα δάκτυλα καθισµένοι οκλαδόν στη κουρελού, στη σκιά από κάτι χαλάσµατα.  Εγώ 
το βρήκα αρκετά νόστιµο και µάλιστα ξαναγέµισα το πιάτο µου.  
 
Συνεχίζουµε τη πορεία για µία περίπου ώρα µέχρι το επόµενο χωριό. Εκεί, στο καφενείο του 
χωριού, µας περιµένει το τζιπ που έχουµε οργανώσει για να µας µεταφέρει στους 
αµµόλοφους (µε τις καµήλες θα χρειαζόµασταν 2 µέρες).  Εκεί στο καφενείο µας περιµένει και 
ένα πλήθος από παιδάκια που µάταια µας ζητάνε από κάποιο δώρο γιατί δεν έχουµε τίποτα 
µαζί µας. 
 
Με το τζιπ ταξιδεύουµε τώρα στην έρηµο Τάρ προς τους αµµόλοφους πάνω σε ένα πολύ 
στενό ασφάλτινο δρόµο µε τόσες ανωµαλίες που λίγο διαφέρει από ένα χωµατόδροµο.  Μαζί 
µας είναι η  γυναίκα του οδηγού µας, µια πολύ συµπαθητική και αξιοπρεπής κυρία,   δασκάλα 
στο επάγγελµα.  Σταµατάµε σε κάποιο χωριό  που µοιάζει εγκαταλειµµένο, και όµως εδώ 
ζούνε κάπου 1000 ψυχές.  Τα παιδάκια µας περικυκλώνουν αµέσως µόλις σταµάτησε το τζιπ 
και µας ακολουθούν σε κάθε µας βήµα.  Τα σπίτια είναι χωµάτινα, χαµηλά, µακριά το ένα από 
το άλλο χτισµένα πάνω στην παχιά άµµο.   
Τέλος φτάνουµε στους αµµόλοφους.  Με τα πόδια ανεβαίνουµε σε κάποιους από αυτούς και 
ατενίζουµε τους κυµατισµούς της αµµοθάλασσας.  Είναι απόγευµα και σιγά σιγά 
συγκεντρώνονται εδώ και άλλοι τουρίστες που θα διανυκτερεύσουν σε αχυρένιες καλύβες 
που έχουν στήσει ειδικά για το σκοπό αυτό οι καµηλιέρηδες. 
 
 

ΤΖΑΪΖΑΛΜΕΡ  - ΤΖΟΝΤΠΟΥΡ  Κυριακή 11/8/96 
Πάλι νωρίς ξύπνηµα (στις 6) για να προλάβουµε το µοναδικό τρένο που συνδέει τη 
Τζαϊζαλµέρ (8 ώρες) µε την υπόλοιπη Ινδία. Ξαπλωµένοι στις πολυθρόνες της 1ης θέσης 
βλέπουµε να χάνεται σιγά σιγά το κίτρινο κάστρο στο βάθος του ορίζοντα.  
Η Frederique δεν είναι πολύ καλά, έχει πυρετό, και την περισσότερη ώρα κοιµάται. Εµείς 
καταστρώνουµε σχέδια για τη συνέχεια του ταξιδιού.  
Φτάσαµε µεσηµέρι στη Τζοντπούρ κουρασµένοι και πεινασµένοι. Η Frederique έχει πάρει 
αντιπυρετικά και νιώθει καλά. τρωµε οµελέτες και ρύζι στο εστιατόριο του σταθµού 
(ξεθαρρέψαµε τώρα!) και στη συνέχεια πηγαίνουµε στα ξενοδοχεία µας, οι Γάλλοι στου 
µαχαραγιά και εµείς σε ένα φτηνότερο. 
Το απόγευµα στην αγορά µε χτυπά µια βέσπα -ευτυχώς ελαφρά- µόνο µελανιές στα πόδια 
και στη µέση. 
Το βράδυ απολαµβάνουµε ένα πολυτελές δείπνο στο αίθριο του µαχαραγιά µε συνοδεία 
ζωντανής µουσικής. 
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ΤΖΟΝΤΠΟΥΡ  - ∆ΕΛΧΙ  ∆ευτέρα 12/8/96 
Ούτε µας είχε περάσει από το νου ότι σήµερα θα φεύγαµε. Στην Ινδία όµως ποτέ δεν µπορείς 
να είσαι σίγουρος για τίποτα. Το πρωινό στο ξενοδοχείο µας είναι τραγικό.  Ούτε το αγγίζουµε 
και φεύγουµε για  το γραφείο της Air India µε σκοπό να κλείσουµε θέση για την πτήση µας  
στην Ευρώπη σε περίπου 5 - 6 ηµέρες.  Μέχρι τότε θα πηγαίναµε σύµφωνα µε το πρόγραµµα 
µας στην Ουανταϊπούρ και µετά  Βοµβάη απ' όπου θα ξεκινούσε  το ταξίδι της επιστροφής. 
Άλλες όµως οι δικές µας  οι βουλές και άλλα η Air India κελεύει. Μας πληροφορούν λοιπόν ότι 
1ον κράτηση θέσης  για την πτήση στην Ευρώπη γίνεται µόνο από το ∆ελχί ή τη Βοµβάη, και 
2ον   ότι από την Ουανταϊπούρ αλλά και από εδώ για Βοµβάη οι θέσεις είναι κλειστές για ένα 
µήνα! (µε το τρένο η διαδροµή αυτή είναι περισσότερο από 35 ώρες, µε αλλαγές τρένων κλπ., 
η Μαρία είναι ανένδοτη).  Μετά από πολύ εκνευρισµό , παρακάλια και πολύ ποδαρόδροµο 
µέσα στη ζέστη κάποιος από ένα ταξιδιωτικό γραφείο αναλαµβάνει να κλείσει τηλεφωνικώς  
την θέση για Ρώµη αφήνοντάς µας σε αγωνία αν τελικά ήταν αλήθεια ή όχι.  Ανάµεσα σε όλα 
τα προβλήµατα έπρεπε να διευθετήσουµε το πρόβληµα ότι το εισιτήριο επιστροφής µας ήταν 
Βοµβάη - Ρώµη και έπρεπε να αλλάξει σε ∆ελχί - Ρώµη, όλα αυτά τηλεφωνικώς  χωρίς καµία 
απόδειξη και δείχνοντας τυφλή εµπιστοσύνη στον Ινδό που για 150 ρούπιες ανέλαβε να µας 
εξυπηρετήσει.  
Τελικά µας κλείνει θέση για τις 14/8 ∆ελχί - Ρώµη και ένα αεροπορικό εισιτήριο Τζοντπούρ - 
∆ελχί σήµερα το απόγευµα (ακόµα δεν είµαι σίγουρος αν µας κορόιδεψε). 
 
Το πρωί πηγαίνοντας να αποχαιρετήσουµε τους φίλους µας τους Γάλλους συναντήσαµε στο 
ξενοδοχείο τους τον ίδιο τον µαχαραγιά Ajid και µιλήσαµε. Ευγενής φιλόξενος και εύσωµος 
όπως αρµόζει σε ένα µαχαραγιά προσφέρθηκε να µας βοηθήσει να επισκεφτούµε το παλάτι 
του "µεγάλου" µαχαραγιά της Τζοντπούρ Bhawan.   
Το παραµυθένιο αυτό παλάτι είναι σήµερα ίσως το πολυτελέστερο ξενοδοχείο  του κόσµου. 
Εκτός από τη µυθική χλιδή θα βρείτε εκεί ένα µικρό µουσείο ενώ ταυτόχρονα χρησιµεύει και 
σαν κατοικία του µαχαραγιά.  Για τους κοινούς θνητούς η επίσκεψη είναι δυνατή µόνο µε 
εισιτήριο (300 ρούπιες)! 
 
Μετά την επίσκεψή µας στο παλάτι έχουµε λίγες ώρες στη διάθεσή µας για το Mehrangarh 
Fort, το πιο εντυπωσιακό και καλύτερα διατηρηµένο κάστρο του Ραζαστάν.  
Αµέσως µετά γρήγορα στο αεροδρόµιο να προλάβουµε την πτήση για ∆ελχί.  Στο υπό 
κατασκευή αεροδρόµιο ( ο χώρος αναχωρήσεων είναι ανάµεσα σε µπετά και σκαλωσιές) 
ακούµε έκπληκτοι τον υπάλληλο να λεει ότι είµαστε σε λίστα αναµονής!  (Με το επόµενο 
αεροπλάνο δεν θα προλαβαίναµε τη πτήση για Ρώµη) Σε κατάσταση υστερίας τηλεφωνώ 
στον Ινδό πράκτορα και µε τα (µαύρα) αγγλικά µου του υπόσχοµαι ότι θα τον πνίξω µε τα 
χέρια µου αν δεν πετάξω σήµερα.  Μετά από λίγο καταφτάνει ο πράκτορας στο αεροδρόµιο, 
προσπαθεί να µε ηρεµήσει, µου παίρνει τα εισιτήρια και µετά από λίγο αφού όλοι οι επιβάτες 
έχουν επιβιβαστεί  ακούω επιτέλους να φωνάζουν τα ονόµατά µας για επιβίβαση.  
Στις εσωτερικές πτήσεις φαίνεται πετάνε όπως οδηγούν.  Φοβήθηκα αρκετά, η Frederique 
είχε γίνει κάτασπρη µέχρι να προσγειωθούµε στο ∆ελχί.  
 
Εκεί νύχτα πια  νηστικοί, κουρασµένοι και µε τεντωµένα νεύρα από την αποπνικτική ζέστη και 
την έντονη µέρα παίρνουµε το λεωφορείο για το κέντρο, το Connaught Place. Φορτωµένοι µε 
τα σακίδια στήνουµε ένα άγριο καυγά µε τη Μαρία γιατί διαφωνούµε σχετικά µε την 
κατεύθυνση που πρέπει να πάµε για το ξενοδοχείο.  Ταξιτζήδες και άλλοι περίεργοι µας 
πλησιάζουν αλλά κανείς δεν βοηθά.  Όλοι γυρεύουν χρήµατα να µας πάνε ενώ ξέρουµε ότι 
είναι µόλις µερικές εκατοντάδες µέτρα µακριά.  Πρέπει να είχα τόσο οργισµένο ύφος γιατί πριν 
ανοίξω το στόµα µου (ευτυχώς) έσπευσαν να αποµακρυνθούν. 
Τι κάνουµε τώρα ;  Αρχίζω να βαδίζω προς την κατεύθυνση που νόµιζα χωρίς να κοιτάζω 
πίσω µου. Μέγα λάθος.  Όταν κοίταξα η Μαρία ήταν άφαντη! 
 
Μετά από αρκετή ώρα  αναζήτησης µε τα σακίδια πάντα στην πλάτη βρεθήκαµε (της είχε 
περάσει και ο θυµός µάλιστα!).  Εν τω µεταξύ είχαµε βρει και τον προσανατολισµό µας και 
µετά από λίγο και το ξενοδοχείο.  Ένα πολύ γρήγορο ντους και µόλις προλάβαµε τον Nirula 
για φαγητό που εκείνη τη στιγµή έκλεινε τις πόρτες του. 
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Τελευταία ψώνια στη πόλη, επιβεβαίωση του εισιτηρίου µας (τελικά ο πράκτορας στη 
Τζοντπούρ δεν µας είχε κοροϊδέψει) και επίσκεψη στο πολύ πολύ συµπαθητικό Tibet House  
µε διάφορα εκθέµατα και φωτογραφίες από το Θιβέτ σε ένα πραγµατικά γαλήνιο περιβάλλον.  
Πρέπει επίσης να πω ότι το ∆ελχί  αυτή τη φορά δεν το βρήκα καθόλου άσχηµο. Τελικά δεν 
είναι τόσο βρώµικα, έχει αρκετό πράσινο, οι άνθρωποι είναι ήρεµοι και φιλικοί...  (κάτι µου 
λεει ότι  δεν µε πιστεύετε! ) 
Το βράδυ απολαµβάνουµε το δείπνο στο Embassy,  εστιατόριο πολυτελείας όπου τρωµε 
µέχρι σκασµού.  
 
 
 

∆ΕΛΧΙ - ΑΘΗΝΑ  Τετάρτη 14/8/96 
Βάρβαρο ξύπνηµα στις 3:15 τα ξηµερώµατα.  Ο οδηγός που ζητήσαµε από το προηγούµενο 
βράδυ κοιµήθηκε στο σαλονάκι του ξενοδοχείου και έτσι ήταν εκεί.  Ήταν αδύνατον όµως να 
ξυπνήσει! Όταν τα κατάφερε και κάποτε ξεκινήσαµε µε σκουντάει η Μαρία δείχνοντας τον 
οδηγό :  
- Τι έπαθε ; 
Αλίµονο ! Τον έπαιρνε ο ύπνος στο τιµόνι, του έπεφτε το κεφάλι και µετά τιναζόταν πάλι και 
ξυπνούσε.  Μαζί του τιναζόµουν και εγώ,  µόλις του έπεφτε το κεφάλι για να πιάσω το τιµόνι 
αλλά τελικά πάντα ξυπνούσε.  Εννοείται ότι δεν σταµάτησε πουθενά, σε διασταύρωση, 
κόκκινο φανάρι κλπ. αλλά ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν κυκλοφορούσε τίποτα.  Πιο πολύ 
κινδύνευαν οι ξαπλωµένοι στις νησίδες του δρόµου.  
Έχουµε σχεδόν βγει από την πόλη όταν σταµατά ξαφνικά στην ερηµιά.  Με το ίδιο 
µισοκοιµισµένο ύφος, χωρίς να πει λέξη βγαίνει από το αυτοκίνητο και αποµακρύνεται. Τον 
βλέπουµε µε ανακούφιση να κατουρά, ξαναγυρίζει, ανοίγει µε αργές κινήσεις  το πορτ παγκάζ 
(τι θα κάνει τώρα;) και ρίχνει πετρέλαιο από ένα µπετόνι  στο αυτοκίνητο.  
 
Η πτήση για Ρώµη και Αθήνα ήταν πολύ καλή, µε καινούργιο Airbus (οι τουαλέτες δεν 
βούλωσαν αν και ήταν γεµάτες χαρτιά!) και καλό φαγητό.  
 
Όσο για την Αθήνα, ε! αυτή µας φάνηκε περισσότερο Ευρωπαία από ποτέ! 
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