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Αυτό το βιβλίο είναι αφιερωμένο στον άνδρα μου Μαρουάν, στην οικογένεια και τους φίλους 
μου στο Κάιρο καθώς και σε όλους τους Αιγύπτιους που άλλαξαν την νεότερη  ιστορία της 
χώρας τους μέσα σε δεκαοχτώ ημέρες. 

 
 

Θερμές ευχαριστείες στον αγαπητό φίλο Αμπντάλα Άχμεντ Αμπντ αλ-Αζίζ για την 
δημιουργία του εξωφύλλου. 

 
 
 
 
 
e-mail επικοινωνίας με την συγγραφέα tsourlaki@gmail.com 
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1.       Ασμάα 

Έλεγξε για ακόμη μια φορά τον σάκο της. Ξύδι για τα δακρυγόνα, γάζες, γάντια, 
αρκετά μαντήλια για να καλύψει το πρόσωπό της, επιδέσμους, μεγάλα μαύρα γυαλιά.  Όλα 
ήταν εδώ! Ανακουφισμένη έκλεισε το φερμουάρ του σάκου και αναστέναξε με αγωνία. Οι 
παλάμες της για ακόμη μία φορά είχαν ιδρώσει. Τις έτριψε επάνω στο τζιν παντελόνι της και 
έπειτα έστρωσε την μαντίλα γύρω από το σαγόνι της. 

 
Κάθισε ανήσυχη στον καφέ καναπέ και κοίταξε για πολλοστή φορά το ρολόι στον 

τοίχο. Η ώρα ήταν δώδεκα. Μία ώρα ακόμη περίπου. Βλέπεις είναι χειμώνας και η προσευχή 
της παρασκευής αρχίζει στη  μία. Θα ήταν η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που θα 
προσεύχονταν στο Τζαμί. Αυτό ίσχυε και για όλες τις συμμαθήτριες και φίλες της από την 
περιοχή της, την περιοχή Ζαμάλικ. Η σημερινή προσευχή όμως δεν θα είναι σαν τις άλλες. Η 
σημερινή προσευχή θα έβγαινε μέσα από τις καρδιές όλων τους, θα ήταν μια κραυγή στον 
Θεό να τους ευλογήσει, να τους προστατεύσει και για κάποιους να τους συγχωρέσει. Αμέσως 
μετά το τέλος της προσευχής θα άρχιζε το μεγάλο συλλαλητήριο. Εδώ και μέρες 
το Κάιρο βρίσκεται σε αναταραχή. Την τελευταία εβδομάδα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 
τέσσερα συλλαλητήρια. Το μεγαλύτερο από αυτά πριν τρεις ημέρες, με ολονύκτια παραμονή 
των διαδηλωτών στην μεγαλύτερη πλατεία του Καϊρου, στην πλατεία Ταχρίρ. Εκεί, στην ίδια 
πλατεία βρίσκεται και το Τζαμί στο οποίο θα πήγαιναν η Ασμάα, η «ονομαστή» όπως 
μεταφράζεται το όνομά της, και οι φίλες της. 

 
Η μητέρα της, κάθισε δίπλα στο δεκαεπτάχρονο κορίτσι και το αγκάλιασε. Το έσφιξε 

τόσο όσο της επέτρεπε η δύναμή της και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Τα 
εφηβικά χέρια της μικροκαμωμένης Ασμάα τυλίχτηκαν γύρω από τον λαιμό της αγαπημένης 
της μαμάς και προσπάθησε να συγκρατήσει τα δικά της δάκρυα. Ήθελε να είναι δυνατή, 
έπρεπε να είναι δυνατή.  «Κόρη μου» ψιθύρισε η εξηντάχρονη γυναίκα. «Ο Θεός να σε 
φιλάει και να προσέχεις καρδιά μου, να γυρίσεις στο σπίτι ομορφιά μου. Να γυρίσεις στη 
μαμά σου.....» Ένας λυγμός έκοψε την φράση της στη μέση και το σφίξιμο της αγκαλιάς της 
έγινε ανυπόφορο για το νεαρό κορίτσι που όμως έμεινε εκεί, αμίλητο και ακούνητο. Ήθελε 
να δώσει όση περισσότερη αγάπη μπορούσε στη μητέρα της και να την αφήσει και εκείνη να 
νιώσει ότι της έδειξε πόσο την αγαπάει. 

 
Δεν ήξερε αν θα την ξαναδεί ποτέ. Δεν ήξερε αν θα ξαναπέρναγε την πόρτα του 

σπιτιού της ή όχι. Αλλά αυτό δεν μπορούσε να το παραδεχθεί στην μητέρα της. Η γυναίκα 
χαλάρωσε το αγκάλιασμα της και απομάκρυνε το σώμα του παιδιού της, για να κοιτάξει το 
πρόσωπό του.  Η κατακόκκινη μαντήλα έκρυβε τις πυκνές μαύρες μπούκλες του κοριτσιού. 
Τα μεγάλα καστανά του μάτια ήταν γεμάτα δύναμη , ελπίδα και ανησυχία. Τα τρεμάμενα 
χείλη της μάνας άρχισαν να φιλούν ξανά και ξανά τα μάγουλα του κοριτσιού ενώ τα χέρια 
της χάιδευαν το βλαστάρι της. Πόσο φοβόταν για την μονάκριβή της! «Να θυμάσαι πως είμαι 
πολύ υπερήφανη για σένα κόρη μου! Να το θυμάσαι αυτό και να προσέχεις. Ο Θεός να 
σε προστατεύσει παιδί μου.» είπε η γυναίκα και ξέσπασε σε νέα κλάματα. 
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Πάνω στην ώρα χτύπησε το κουδούνι. Το κορίτσι βρήκε την ευκαιρία να 

απαγκιστρωθεί απ’τη ζεστή αγκαλιά της μάνας και έτρεξε να ανοίξει την πόρτα. Στο 
άνοιγμα αντίκρισε την  γειτόνισσα μαζί με τις δύο της κόρες. Μαζί θα φεύγανε από εκεί. 
Μαζί θα ξεκίναγαν για την πιο κρίσιμη μέρα της ζωής τους. Για την πιο κρίσιμη μέρα στη 
ζωή όλως των Αιγυπτίων.  Οι γυναίκες αντάλλαξαν αγκαλιές και φιλιά. Έτσι όπως 
συνηθίζεται στην Αίγυπτο, όμως σήμερα ακόμη και αυτές οι τυπικές συνήθειες, είχαν άλλη 
αξία και άλλη δύναμη. Τα σώματα έμεναν αγκαλιασμένα λίγο περισσότερο, τα φιλιά ήταν πιο 
ζεστά και τα βλέμματα ήταν γεμάτα σιωπηλά μηνύματα. Η μάνα του κοριτσιού σηκώθηκε να 
χαιρετήσει και αυτή με την σειρά της. 

 
Η κόρη της ήταν η μόνη που της είχε απομείνει στη ζωή της. Ο άνδρας της είχε 

πεθάνει πριν από πέντε χρόνια. Τότε η κόρη της ήταν δώδεκα χρονών κοριτσάκι και 
ο γιος της έμπαινε στα δεκαπέντε. Γιατί είχε και έναν γιο, ένα πανέμορφο παλικάρι που ο 
Θεός το είχε προικίσει με όλα όσα μια μάνα επιθυμεί για το παιδί της. Μετά το θάνατο του 
άνδρα της, ο γιος της ανέλαβε τα έξοδα του σπιτιού σταματώντας τις σπουδές του. Ήταν 
φτωχοί άνθρωποι και ο μικρός έκανε ότι δουλειά έβρισκε για να εξασφαλίζει τα προς το ζην. 
Αρχικά γέμιζε το ξύλινο καρότσι του πατέρα του με λαχανικά από την αγορά στο κέντρο, 
και περιφέρονταν στις φτωχογειτονιές σαν την δική του, για να τα πουλήσει. Ήταν όμως 
πονόψυχος και δεν ήταν λίγες οι φορές που έδινε τσάμπα την πραμάτεια του 
σε φτωχές γυναίκες, με αποτέλεσμα τα κέρδη του να φτάνουν ίσα ίσα για τέσσερις πίτες 
ψωμί. 

 
Έτσι όμως δεν μπορούσε να καλύψει τα έξοδα της οικογένειας, ούτε να 

πραγματοποιήσει το όνειρό του, να σπουδάσει την αδελφή του. Άρχισε να κάνει άλλες 
μικροδουλειές εδώ και εκεί. Να καθαρίζει τα αυτοκίνητα των γειτόνων από την άμμο και τη 
σκόνη για λίγες λίρες την ημέρα, να μαζεύει τα σκουπίδια από τις πόρτες των σπιτιών των πιο 
πλούσιων περιοχών τα ξημερώματα πριν ξυπνήσουν οι ένοικοι και άλλα τέτοια. Οι δουλειές 
του απαιτούσαν να βρίσκεται στους δρόμους το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και της 
νύχτας. Και στην Αίγυπτο, όποιος κυκλοφορεί πολύ στους δρόμους και δεν έχει πλούσιο 
μπαμπά, είναι το εύκολο θύμα της μυστικής αστυνομίας. 

 
Με διάφορες αφορμές η αστυνομικοί τον ενοχλούσαν και τον απειλούσαν ότι θα τον 

συλλάβουν. Και εκείνος, μεγαλωμένος όπως κάθε νέος της ηλικίας του, είχε μάθει να νιώθει 
δέος και τρόμο μπροστά στους αστυνομικούς. Ο μόνος τρόπος που είχε να αποφύγει την 
σύλληψη και τα σίγουρα βασανιστήρια που αυτή επιφύλασσε, ήταν να τους δίνει τις λίγες 
λίρες που είχε στις τσέπες του κάθε φορά. Οι αστυνομικοί, σαν πεινασμένα αρπακτικά, 
άρπαζαν τα χαρτονομίσματα από τα κουρασμένα χέρια του παιδιού και δυσαρεστημένοι με 
το μικρό ποσό που του έπαιρναν, παρίσταναν ότι του κάνουν χάρη και τον άφηναν και πάλι 
ελεύθερο, ίσα ίσα για να μαζέψει ακόμη λίγες λίρες που θα του άρπαζαν λίγες ώρες 
αργότερα, σε κάποιο άλλο σημείο της περιοχής.  

 
Ο νεαρός δεν ανέφερε τίποτε στην μητέρα του γιατί δεν ήθελε να την ανησυχήσει. 

Ήταν αρκετό να την βλέπει να μαραίνετε μέρα με την ημέρα από την πίκρα της για τον χαμό 
του άνδρα της και από την ανησυχία της για το μέλλον των παιδιών της. Μα και πάλι δεν 
κατάφερνε να καλύψει τα έξοδα της οικογένειάς του και αυτό τον σκότωνε μέρα με τη μέρα. 
Όσο πέρναγε ο καιρός, ανακάλυπτε διάφορους τρόπους για να ξεφεύγει από τους διώκτες 
του. Είτε έβαζε τα χρήματα μέσα στα εσώρουχά του, είτε τα παράχωνε σε συγκεκριμένα 
σημεία σε τοίχους και χαλάσματα, είτε σε συνεννόηση με τον μπακάλη της περιοχής 
του,ζήταγε ευγενικά από τους εργοδότες του να αφήσουν εκεί την αμοιβή του και ο 
μπακάλης φρόντιζε να του κρατάει τον λογαριασμό και να κρατάει από εκεί για τις αγορές 
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της οικογένειας. Μα η κακομεταχείριση δεν σταμάταγε, και οι απειλές μεγάλωναν μέρα με 
την ημέρα. 

 
 Έτσι έφτασε να γίνει δεκαεννέα χρονών, ολόκληρος άνδρας δυνατός σαν ταύρος και 

όμορφος σαν τον Φαράω τον ίδιο.   Τα οικονομικά του πήγαιναν καλύτερα, η αδελφή του 
τέλειωνε σχεδόν το λύκειο και αν συνέχιζε τόσο καλά, σε λίγους μήνες θα έμπαινε στο 
πανεπιστήμιο όπως είχε ονειρευτεί ο αδελφός της. Μόνο με την Ασμάα ένιωθε άνετα να 
συζητάει τα προβλήματά του, με την προϋπόθεση ότι η μικρή δεν θα τα μαρτυρούσε στην 
μάνα τους. Η μικρή τον άκουγε και θλίβονταν, μα φρόντιζε να τον κάνει να χαμογελάσει με 
κάθε ευκαιρία. Του έλεγε πως μόλις μπει στο πανεπιστήμιο θα βρει και μια δουλειά για να 
τον ελαφρύνει από τα βάρη του και πως θα τον πάντρευε με την γειτονοπούλα που ήταν 
συμμαθήτριες και καλές φίλες. «Την έχεις δει πως κοκκινίζει κάθε φορά που σε βλέπει; Που 
να δεις πως σε κοιτάει κιόλας!» του έλεγε και εκείνος γέλαγε.  

 
Ενώ όμως τα πράγματα στο σπίτι και στη δουλειά πήγαιναν κάπως καλύτερα από τα 

προηγούμενα χρόνια, η υπομονή του είχε εξαντληθεί από καιρό. Έτσι, πριν λίγους μήνες, σε 
ένα από τα μπλόκα που τον σταμάτησαν οι αστυνομικοί, δεν άντεξε και τους αντιμίλησε. Ο 
ένας λόγος έφερε τον άλλο και ένας από τους αστυνομικούς τον χαστούκισε. Δεν ήταν η 
πρώτη φορά, μα έμελε να είναι η τελευταία. Ο νεαρός άνδρας πια, αντέδρασε και 
ανταπέδωσε το χαστούκι στον αστυνομικό. Έγινε μάχη εκείνο το βράδυ στην σκοτεινή γωνιά 
του δρόμου. Οι τρεις αστυνομικοί πάλευαν με τον γεροδεμένο άνδρα και  σε κάποιο σημείο, 
ο πρώτος αστυνομικός, αυτό που είχε δώσει το χαστούκι, πυροβόλησε τον αδελφό της Ασμάα 
δύο φορές. Μόλις το θύμα τους έπεσε στο χώμα, οι αστυνομικοί απομακρύνθηκαν σαν να 
μην είχε συμβεί τίποτε και τον άφησαν εκεί να ξεψυχήσει. Περίεργοι περαστικοί μαζεύτηκαν, 
προσπάθησαν να τον μεταφέρουν στο κοντινό νοσοκομείο, αλλά ήταν πια αργά. 

 
Την άλλη μέρα στην κηδεία του η μάνα ήταν ράκος, δεν είχε δύναμη ούτε να κλάψει. 

Και η Ασμάα, ορκίστηκε πως θα κάνει ότι περνάει από το χέρι της να μην χαθεί κανείς άλλος 
, όπως χάθηκε ο αδελφός της. Κανείς δεν πλήρωσε για την ζωή αυτού του άνδρα, όπως 
κανείς δεν έχει πληρώσει επί δεκαετίες  για τους θανάτους χιλιάδων Αιγυπτίων πολιτών από 
το χέρι της μυστικής αστυνομίας, από το χέρι της ίδιας της κυβέρνησης. Για αυτό η Ασμάα, 
φοιτήτρια πια σήμερα, είχε αποφασίσει να παλέψει για την ελευθερία της χώρας της με κάθε 
τίμημα. Τα δάκρυα και οι παρακλήσεις της μάνας της, δεν είχαν καμιά δύναμη επάνω της. Η 
ζωή της ήταν το μόνο που μπορούσε να δώσει για τον αγώνα και δεν την τρόμαζε αυτή η 
ιδέα. Άλλωστε αυτή η κυβέρνηση είχε πάρει άδικα την ζωή του αδελφού της και με τον ίδιο 
τρόπο θα μπορούσε οποιαδήποτε στιγμή να πάρει και την δική της. Κάτω από αυτές τις 
συνθήκες, κάτω από αυτό το καθεστώς, ούτε καν η το δικαίωμα στη ζωή δεν της ανήκε, όπως 
δεν ανήκε και σε κανέναν άλλο Αιγύπτιο.  Αν η ίδια έπρεπε να πληρώσει με την δική της ζωή 
για να πέσει αυτή η κυβέρνηση, θα το έκανε με χαρά. 

 
Ένα από τα κορίτσια που μπήκαν στο σαλόνι, ήταν αυτό που προξένευε η Ασμάα στον 

αδελφό της. Η γειτονοπούλα ήταν πράγματι ερωτευμένη με το νεαρό άνδρα και ο θάνατός 
του την είχε επηρεάσει και εκείνη όσο και την Ασμάα. Στην οικογένειά της όλοι μαζί θα 
πήγαιναν στην προσευχή της παρασκευής και μετά όλοι μαζί θα κατέβαιναν στην διαδήλωση. 
«Ήρθαμε να πάρουμε την κόρη σου» είπε η μάνα των κοριτσιών στην μάνα της Ασμάα. «Να 
την προσέχεις Σάρα» αποκρίθηκε η μάνα «Είναι ότι μου έχει απομείνει, να την προσέχεις 
πολύ» παρακάλεσε και η μεγαλόσωμη γειτόνισσα κοίταξε την μικροκαμωμένη Ασμάα 
αποκρινόμενη «Σαν τα μάτια μου θα στην προσέχω, μην φοβάσαι». 

 
Το κορίτσι χαμογέλασε καθώς έστρωνε προσεκτικά την μαντίλα γύρω από το κεφάλι 

του για ακόμη μία φορά, κίνηση σχεδόν μηχανική για τις Μουσουλμάνες, και φορτώθηκε 
το σακίδιο της. «Φεύγω μάνα» είπε στην γυναίκα που την γέννησε και την αγκάλιασε σφικτά. 



Σοφία Τσουρλάκη  «Ταχρίρ» θα πει «Απελευθέρωση» 
 

Επιτρέπεται η δωρεάν διακίνηση του παρόντος, με αναφορά στην συγγραφέα για το κείμενο και στον δημιουργό της μακέτας 
για το εξώφυλλο. Απαγορεύεται ρητά κάθε εμπορική του διακίνηση. Τα δικαιώματα του παρόντος είναι κατοχυρωμένα. 

Page 5 

 

«Να προσέχεις και να μην ανησυχείς. Όλα θα πάνε καλά, και αν θέλει ο Θεός , αύριο θα 
είμαστε ελεύθεροι!» της είπε και εκείνη ξέσπασε πάλι σε κλάματα. Η μικρή έκανε νόημα στις 
υπόλοιπες γυναίκες να κινηθούν προς την πόρτα από όπου ξαφνικά ακούστηκε η φωνή του 
πατέρα της γειτονικής οικογένειας που με πρόσχαρο ύφος καλούσε τις γυναίκες να μην τον 
καθυστερούν . «Άντε γυναίκες, έχουμε να προσευχηθούμε και μετά να σώσουμε μια χώρα, 
κουνηθείτε». Σαν πεταλουδίτσες έτρεξαν κοντά του οι κόρες του και η γυναίκα του τον 
μάλωσε γλυκά «Τόσα χρόνια άντεξες φως των ματιών μου στην καταπίεση, λίγα λεπτά 
σε αγχώνουν;» εκείνος της χαμογέλασε και απάντησε «Εύχομαι μόνο ο Θεός να με ευλογήσει 
να δω την πατρίδα μου ελεύθερη από την καταπίεση του Μουμπάρακ, αλλά δεν ξέρω αν ποτέ 
δω τον εαυτό μου ελεύθερο από την δική σου καταπίεση γυναίκα» της απάντησε 
και ξέσπασαν και οι τέσσερις σε γέλια. 

 
Η Ασμάα απομακρύνθηκε από την μάνα της και έτρεξε να τους προφτάσει καθώς 

κατέβαιναν τις σκάλες. Πριν κλείσει την πόρτα πίσω της, φώναξε στην μάνα της «Α μάνα, να 
μου ετοιμάσεις μάχσι* σήμερα! Θα γυρίσω πολύ πεινασμένη» Όχι, δεν ήταν ότι είχε 
πεθυμήσει να φάει μάχσι, ούτε καν ήξερε αν θα επέστρεφε στο σπίτι της σήμερα ή αύριο ή 
ποτέ ξανά. Απλά ήθελε να δώσει την ψευδαίσθηση στην χαροκαμένη μάνα πως όλα θα πάνε 
καλά, πως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχεί και επίσης να της δώσει κάτι χρονοβόρο να 
ασχολείται για να μην μετράει τις ώρες. Όσο να πεις, τα μάχσι είναι μπελαλίδικο φαγητό...... 
 
Μάχσι* = Αιγυπτιακό φαγητό, παρόμοιο με τα ντολμαδάκια. 
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2.      Μοχάμεντ 
 

Η ώρα είναι σχεδόν μία  και ο Μοχάμεντ πλησιάζει στο τέμενος στο οποίο 
προσεύχεται από μικρό παιδί, μαζί με τον πατέρα του. Το τέμενος Άλφαθ στην πλατεία 
Ραμσή.  Όχι, ο Μοχάμεντ δεν σκοπεύει να συμμετέχει στην μεγάλη διαδήλωση. Δεν θέλει. 
Ήρθε απλά να προσευχηθεί, όπως έκανε κάθε Παρασκευή άλλωστε . 
 

Η οικογένεια του, μια μέση αστική οικογένεια, με τους δύο γονείς να έχουν σταθερή 
δουλειά και ένα διόλου ευκαταφρόνητο εισόδημα, δεν θέλει να έχει μπελάδες. Ο ίδιος 
μεγάλωσε διδασκόμενος στο σχολείο και στην οικογένεια για την ανδρεία του προέδρου της 
χώρας του, ο οποίος ήταν ένας απλός στρατιώτης όταν ο προηγούμενος πρόεδρος τον 
ξεχώρισε μέσα στο πλήθος και τον έστειλε στην σχολή Ικάρων. Εκεί ο νεαρός Χόσνι έγινε 
πιλότος και στον πόλεμο με τον μεγαλύτερο εχθρό της χώρας, το Ισραήλ, αποδείχθηκε 
ήρωας. 
 

Μεγάλωσε θαυμάζοντας την εικόνα του ηγέτη του, σε όλες τις κεντρικές οδούς 
του Καΐρου. Ο Χόσνι Μουμπάρακ μέτραγε ήδη δέκα χρόνια στην προεδρία της Αιγύπτου 
όταν γεννήθηκε ο εικοσάχρονος σήμερα Μοχάμεντ. Οι συζητήσεις που αφορούσαν την 
πολιτική ήταν ελάχιστες στο περιβάλλον του και το μοναδικό ερέθισμα που είχε σχετικά με 
αυτό το θέμα, ήταν από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Από τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά 
κανάλια τα οποία με τον ένα ή τον άλλον τρόπο ανήκαν στον πρόεδρο δηλαδή, οπότε πάντα 
άκουγε εκθειασμούς για τον πρόεδρό του. 
 

Έτσι έμαθε και εκείνος να τον λατρεύει σαν μοναδικά χαρισματικό ηγέτη. Όταν πριν 
από περίπου ένα χρόνο άρχισαν οι συνομήλικοι του να μιλάνε ανοικτά για τον ηγέτη 
τους, σοκαρίστηκε από τα όσα άκουγε. Πως ήταν δυνατόν να μιλάνε έτσι για τον ήρωά τους; 
Αρχικά αντιτάσσονταν στα όσα άκουγε, κατηγορώντας τους φίλους και συγγενείς του για 
προδότες της πατρίδας. Και όταν του μίλαγαν για την άτεγκτη συμπεριφορά του καθεστώτος 
στους πολίτες, για τις απαγωγές από την μυστική αστυνομία, για την ανελευθερία στον τύπο, 
για το ότι αν και η Αίγυπτος έχει όλα τα εχέγγυα γεωγραφικά και ιστορικά για να είναι ένα 
από τα πιο πλούσια και κοσμοπολίτικα κράτη του κόσμου, εν τούτοις η πλειονότητα των 
πολιτών ζούσε σε τραγικές συνθήκες και το μοναδικό άξιο θέασης στην χώρα ήταν οι 
πυραμίδες, παρακαταθήκη προγόνων από τα βάθη των αιώνων,  προσπαθούσε να αποφύγει 
να απαντήσει λέγοντας πως ο ίδιος ήταν ένας απλός φοιτητής, δεν ήταν ιστορικός αναλυτής 
για να τα ξέρει όλα αυτά. 
 

Φώναζε για την ανδρεία του ηγέτη τους στον πόλεμο που είχε συμβεί πριν δεκαετίες, 
μια ανδρεία που την είχε διδαχθεί στα βιβλία που ο ηγέτης είχε εγκρίνει να διδάσκονται στα 
σχολεία. Φώναζε για τον κίνδυνο του Ισραήλ που καραδοκούσε σαν όρνιο να κομματιάσει 
την πολυαγαπημένη του πατρίδα με την πρώτη ευκαιρία, έναν κίνδυνο που  η θρησκεία του 
σε συνδυασμό με τις τηλεοπτικές εκπομπές διατηρούσαν ζωντανό για αιώνες. Στο τέλος 
ηττημένος και νιώθοντας ένα κενό στην ψυχή του, απομακρύνονταν από τους φίλους του, και 
επέστρεφε στην οικογενειακή θαλπωρή. Αποχαυνώνονταν μπροστά στην οθόνη 
της τηλεόρασης, χασκογελώντας χαζεύοντας χαμηλής ποιότητας κωμωδίες 
και φυσικά αγώνες ποδοσφαίρου, το πιο διαδεδομένο ναρκωτικό του Αιγυπτιακού λαού.   
 

Σήμερα, επίσημη αργία για την Αίγυπτο όπως και για κάθε Ισλαμικό κράτος, ξεκίνησε 
απλά για να προσευχηθεί και έπειτα θα επέστρεφε στο σπίτι του, όπως κάθε παρασκευή. Οι 
γονείς τους δεν δούλευαν, οπότε θα έτρωγε όλη η οικογένεια μαζί και έπειτα θα 
έβλεπαν καμιά ταινία μέχρι να έρθει η ώρα του ποδοσφαίρου, όπως πάντα, και έπειτα ύπνος. 
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Αυτό ήθελε, αφού άλλωστε αυτό περίμεναν από εκείνον και οι γονείες του. Και όμως, 
κάποιες φορές, για μια στιγμή μονάχα, αναρωτιόνταν αν οι φίλοι του είχαν 
δίκιο, Αναρωτιόνταν αν τελικά δεν ήταν προδότες της πατρίδας τους, αλλά υπερασπιστές της. 
Μα μετά σκέπτονταν την μάνα και τον πατέρα του. Δεν επέτρεπαν ποτέ πολιτικές συζητήσεις 
και το μόνο που του έλεγαν ήταν να κάθετε στην ησυχία του. Και ηρεμούσε και εκείνος πως 
κάνει το σωστό αφού ακολουθεί την επιθυμία των γονιών του. 
 

Άλλωστε , η υπακοή είναι θεμελιακό στοιχείο στη θρησκεία του. Υπακοή στον Θεό, 
υπακοή στους γονείς, υπακοή στον ηγέτη. Και ο Μοχάμεντ ήταν υπάκουος, ήταν καλός 
μουσουλμάνος. Τόσο πολύ που σε αυτή την ηλικία και στο μέτωπό του είχε ήδη το «σημάδι 
του καλού ανθρώπου». Έτσι λένε οι Μουσουλμάνοι την κηλίδα που δημιουργείται στο 
μέτωπό τους από τη συχνή τριβή του μετώπου τους στο χαλάκι της προσευχής.  Και έτσι 
σήμερα έρχονταν να προσευχηθεί στον Θεό να φωτίσει τους συμπολίτες του και να βοηθήσει 
την αγαπημένη του πατρίδα.  Όσο πλησίαζε στο τέμενος , παρατηρούσε πως υπήρχαν πολλοί 
αστυνομικοί γύρω . Το γεγονός της παρουσίας τους δεν ήταν τίποτε ιδιαίτερο. Στο Κάιρο 
είναι πολύ συνηθισμένο θέαμα οι αστυνομικοί στους δρόμους. Αλλά σήμερα ήταν πολλοί 
περισσότεροι. Και τόσο διαφορετικοί.... 
 

Συνήθως φορούσαν τις λευκές στολές τους και είχαν μόνο το περίστροφό τους για 
οπλισμό. Σήμερα όμως ήταν οπλισμένοι σαν αστακοί, με κράνη και μαύρα γυαλιά και η 
μεγαλύτερη διαφορά, με μάσκες. Για να προστατευθούν προφανώς από τα δακρυγόνα. 
Σφίχτηκε λίγο το στομάχι του, αλλά χαμήλωσε το βλέμμα του και συνέχισε να περπατάει 
δίπλα στον πατέρα του. Λίγα μέτρα έξω από το τέμενος, είδε μεγάλο πλήθος συγκεντρωμένο. 
Γύρισε και κοίταξε τον πατέρα του ανήσυχος. Δεν του άρεσαν η φασαρίες και το πλήθος 
αυτό ήταν εξαγριωμένο. Όταν έφτασαν στο πλήθος κατάλαβαν τι συνέβαινε. Οι αστυνομικοί 
δεν επέτρεπαν στους πιστούς να εισέλθουν στο τέμενος, το θεωρούσαν πολύ επικίνδυνο. 
Διαταγή της κυβέρνησης. 
 

Ο Μοχάμεντ δεν πίστευε στα αυτιά του. Πως μπορούσε η ίδια η κυβέρνηση να τους 
εμποδίζει από την τέλεση των θρησκευτικών τους καθηκόντων. Αυτό ήταν φρικτό, ήταν 
«χαράμ», που σημαίνει αμαρτία. Κοίταξε τον πατέρα του νιώθοντας να πέφτει στο κενό, σαν 
κάποιος να είχε τραβήξει ένα χαλί κάτω από τα πόδια του. Και ο πατέρας του όμως δεν 
έδειχνε να είναι σε καλύτερη κατάσταση. Σαρανταπέντε χρόνια δεν πέρασε ποτέ από το 
μυαλό ου, ούτε για μια στιγμή, πως θα μπορούσε κάποιος να τον εμποδίσει να προσευχηθεί. 
Ενστικτωδώς πήγε να διαμαρτυρηθεί, μα αμέσως σταμάτησε. Αυτοί μπροστά του, ήταν οι 
αστυνομικοί. Ήταν το πρόσωπο, τα αυτιά και τα μάτια του προέδρου. Μα κυρίως ήταν τα 
χέρια του προέδρου. Χέρια που με μεγάλη άνεση χτύπαγαν, μαστίγωναν, βασάνιζαν και 
σκότωναν. 
 

Έπιασε το χέρι του γιου του και έκανε μεταβολή με σκυφτό το κεφάλι. Ο Μοχάμεντ 
δεν καταλάβαινε, αλλά δεν τόλμησε να ρωτήσει καν. Αν ο πατέρας έιχε αποφασίσει πως το 
καλύτερο θα ήταν να φύγουν, τότε αυτό θα γίνονταν. Δεν ήταν και πολύ ευχάριστο να 
τσακώνεται με τον πατέρα του και για αυτό το απέφευγε πάση θυσία. Όχι, δεν ήταν δειλός, 
απλά δεν του άρεσαν οι φασαρίες. Έτσι τουλάχιστον έλεγε στον εαυτό του για να 
παρηγορείται. Άλλωστε και η θρησκεία τους το έλεγε καθαρά, να σέβεσαι τους γονείς. Και 
υπακοή , σημαίνει σεβασμός. Σε λίγο οι δύο άνδρες μπήκαν και πάλι στο διαμέρισμα. Η μάνα 
του Μοχάμεντ έτρεξε να πάρει το σακάκι από το χέρι του άνδρα της και κοίταγε απορημένη 
χωρίς να τολμά να ρωτήσει τίποτε. 
 

«Έλα» σχεδόν τον διέταξε ο πατέρας του και πήγαν για την τελετουργία του καθαρμού, 
δηλαδή πλύσιμο. 'Έπλυναν προσεκτικά τα πόδια τους, τα χέρια τους, το πρόσωπό τους, 
καθάρισαν την μύτη και το στόμα τους, σκούπισαν με τα βρεγμένα χέρια τους τα μαλλιά τους 
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και έτσι, καθαροί και έτοιμοι να παρουσιαστούν μπροστά τον Αλλάχ, έστρωσαν τα χαλάκια 
προσευχής επάνω στο πράσινο χαλί του σαλονιού. Προσευχήθηκαν και σιωπηλοί δίπλωσαν 
τα χαλάκια και τα άφησαν στην πλάτη του καναπέ. Ο πατέρας άνοιξε την τηλεόραση που 
έδειχνε την προσευχή της Παρασκευής και οργισμένος είπε «Τα καθάρματα. Με αυτά που 
κάνουν ούτε να προσευχηθούμε δεν μπορούμε πια, φωτιά θα πέσει και θα μας κάψει όλους». 
Για μια στιγμή ο Μοχάμεντ πίστεψε πως ο πατέρας του αναφέρονταν στους αστυνομικούς, 
αλλά δεν θεώρησε σοφό να το διευκρινίσει. Είπαμε, δεν του άρεσαν οι φασαρίες. Έτσι 
κούνησε καταφατικά το κεφάλι του συναινώντας στα λόγια του πατριάρχη της οικογένειας. 
«Μου θέλουνε ξεσηκωμούς και αγώνες. Κακός τους πέφτει ο πρόεδρος; Και ποιος πιστεύουν 
ότι θα μπορέσει να κυβερνήσει αυτή τη χώρα; Η αφεντιά τους;» συνέχισε ο πατέρας και ο 
Μοχάμεντ ευχαρίστησε σιωπηλά τον Θεό που δεν είχε σχολιάσει τα λόγια του πριν λίγα 
λεπτά. 

 
Η μάνα του Μοχάμεντ έτρεξε κουβαλώντας τον δίσκο με το πρωίνό της οικογένειας. 

Βραστά κουκιά, κίτριννο τυρί και βραστά αυγά. Σιωπηλά κάθισε δίπλα στον άνδρα της που 
ήδη κατάπινε την πρώη μπουκιά και άρχισε να τρώει και εκείνη με τον γιό της. Και η 
τηλεόραση συνέχιζε να δείχνει την προσευχή της παρασκευής. Και ο Μοχάμεντ συνέχιζε να 
πείθει τον εαυτό του ότι ο πατέρας του είχε δίκιο, ότι όλα τα κακά ξεκινούσαν από αυτούς 
τους χαραμοφάϊδες που ξαφνικά νόμισαν πως θα γίνουν ήρωες και που θεωρούσαν τον εαυτό 
τους καλύτερο από τον τιμημένο ηγέτη τους. Που και που η σκέψη του δραπέτευε και 
πήγαινε στους φίλους του που αυτή ακριβώς την στιγμή ήταν συγκεντρωμένοι στην πλατεία 
Ταχρίρ, που πάλευαν με αυταπάρνηση και εξέθεταν τον εαυτό τους δημόσια για έναν 
ανώτερο σκοπό, αλλά πολύ γρήγορα επανέρχονταν στις σωστές σκέψεις. Γιατί έτσι έλεγε ο 
πατέρας. Γιατί έτσι έπρεπε για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της αγαπημένης του χώρας. 
Αποδεικνύοντας περίτρανα πως απλά, κάποιο άνθρωποι αξίζουν την ζωή που έχουν. 
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3.      Μπεσάντα 
 
Τα μάτια του άνδρα που κείτονταν σχεδόν λιπόθυμος μπροστά του στο φορείο ήταν 

κατακόκκινα, προφανώς από τα δακρυγόνα. Και τα δικά του όμως μάτια δεν είχαν καλύτερη 
εμφάνιση. Ξάγρυπνος από την προηγούμενη ημέρα έτρεχε ανάμεσα σε τραυματίες, νεκρούς , 
πολίτες που έφερναν κάποιον χτυπημένο και άλλους που αναζητούσαν τους δικούς τους 
ανθρώπους που είχαν «εξαφανιστεί» ξαφνικά. Έλεγξε τον σφυγμό του άνδρα. Αργός αλλά 
σταθερός. Τον κοίταξε προσεκτικά για τυχόν τραύματα, αλλά δεν είχε τίποτε, τουλάχιστον 
όχι κάτι εμφανές. Το πιθανότερο είναι πως από την πίεση και τα δακρυγόνα έχασε τις 
αισθήσεις του. Άλλωστε πρέπει να είχε περάσει τα πενήντα, οι δυνάμεις του δεν ήταν ίδιες με 
αυτές των νεαρών. 

 
Την προσοχή του γιατρού Μπεσάντα τράβηξαν οι απελπισμένες κραυγές ενός άνδρα 

που όρμησε προς το μέρος του, κουβαλώντας στα χέρια του μια αιμόφυρτη γυναίκα, η οποία 
έδειχνε να έχει χάσει τις αισθήσεις της. «Τη σκότωσαν» φώναζε ο άνδρας, και μόλις είδε τον 
Μπεσάντα και κατάλαβε πως ήταν γιατρός, σχεδόν τον διέταξε «γιατρέ η γυναίκα μου, σώσε 
την γιατρέ στο όνομα του Θεού σώσε την.» Ήταν δύσκολο να μαντέψει ο Μπεσάντα το 
χρώμα που είχε η μπλούζα της γυναίκας αυτής όταν την φόρεσε σήμερα το πρωί. Τώρα ήταν 
ποτισμένη με το αίμα της που έσταζε στα χέρια του άνδρα της και κατέληγε σε μεγάλες 
σταγόνες στο πάτωμα, μπροστά ακριβώς απ΄τα πόδια του. Ήταν σίγουρος πως πρόκειται για 
τραύμα στο στήθος, μα πριν σκίσει τη μπλούζα να το ελέγξει, δίστασε για μια στιγμή. 

 
Χριστιανός ο ίδιος δεν είχε τέτοια θέματα, μα είχε μάθει από παιδί να σέβεται τις 

πεποιθήσεις των συνανθρώπων του, όσο και αν αυτές έμοιαζαν εγκληματικές κάτω από 
τέτοιες περιστάσεις. Μια μουσουλμάνα, δεν επιτρέπονταν να εξεταστεί από άνδρα γιατρό. 
Έπρεπε να βρουν μια γυναίκα γιατρό, αλλά αυτό κάτω από αυτές τις συνθήκες ίσως και να 
απέβαινε μοιραίο για τη ζωή της.  Η μεσήλικη γυναίκα δεν φόραγε μαντήλα, ούτε σταυρό. 
Δεν μπορούσε να ξέρει σε ποια θρησκεία ανήκε. Κοίταξε τον άνδρα της για μια 
στιγμή περιμένοντας την συναίνεσή του. «Σώσε την γιατρέ, σε παρακαλώ» επανέλαβε ο 
απελπισμένος άνδρας. Αυτό σήμαινε ή ότι το ζευγάρι ήταν Χριστιανοί ή ότι ο άνδρας 
κατανοούσε την σοβαρότητα της κατάστασης και έβαζε την ζωή της γυναίκας του πάνω από 
τις θρησκευτικές επιταγές. Αυτό όμως δεν είχε σημασία αυτή τη στιγμή. 

 
Ο Μπεσάντα έσκισε το νοτισμένο με αίμα ύφασμα και αποκάλυψε ένα τραύμα από 

σφαίρα. Ήταν εμφανές ότι η γυναίκα είχε χάσει πολύ αίμα. Έλεγξε τον σφυγμό της, αλλά δεν 
ένιωσε τίποτε. «Πόση ώρα είναι χτυπημένη;» ρώτησε τον άνδρα που κράταγε σφικτά το 
κορμί της αγαπημένης του, λες και με αυτόν τον τρόπο θα εμπόδιζε τον θάνατο να του την 
πάρει. «Δεν ξέρω γιατρέ, δεν ξέρω. Μόλις χτυπήθηκε την πήρα και έτρεξα εδώ, όσο πιο 
γρήγορα μπορούσα, χτυπήθηκε δύο τετράγωνα πιο πάνω. Αυτοκίνητο δεν μπορούσε να έρθει 
ή ασθενοφόρο, έτρεξα όσο πιο γρήγορα μπορούσα....» Με τόσο κόσμο στον δρόμο και 
υπολογίζοντας την απόσταση σε συνδυασμό με την ηλικία του άνδρα, η γυναίκα πρέπει να 
είχε χτυπηθεί πριν τουλάχιστον δέκα λεπτά. Οι κόρες της είχαν διασταλεί. Δεν υπήρχε κανένα 
σημάδι ζωής επάνω της, ότι και να έκαναν πια ήταν ανώφελο. 

 
Κοίταξε τον απελπισμένο άνδρα και κούνησε το κεφάλι του «Ο Θεός να 

την αναπαύσει, και εσένα να σου δίνει δύναμη» του είπε και τον συγκράτησε από φόβο μην 
καταρρεύσει. Ο άνδρας κοίταξε το νεκρό σώμα της αγαπημένης του και φώναξε με όση 
δύναμη του είχε απομείνει « Ο Θεός να αναπαύσει τους μάρτυρες» την φίλησε στο μέτωπο 
και έπειτα την απίθωσε απαλά στο φορείο από όπου είχαν ήδη σηκώσει τον προηγούμενο 
ασθενή, αφήνοντας τους λυγμούς να ξεπάσουν από μέσα του. Ο γιατρός τον άγγιξε απαλά 
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στον ώμο « Όταν ηρεμήσεις λίγο, πες μου το όνομά της, πρέπει να την καταγράψουμε..» είπε. 
Ο άνδρας συνέχιζε να κλαίει επάνω στο σώμα της γυναίκας του και δεν αντέδρασε, σαν να 
μην είχε ακούσει. Ο Μπεσάντα τον άφησε λίγο να ηρεμήσει και πήγε στο γραφείο των 
γιατρών. 

 
Κάθισε εξουθενωμένος σε μια από τις  καρέκλες καφενείου, που εξυπηρετούσε τις 

ανάγκες του προσωπικού αντί πολυθρόνων, και έκρυψε το κεφάλι του μέσα στα χέρια του. Η 
εικόνα του άνδρα που έκλαιγε σαν μωρό παιδί επάνω από το σώμα της νεκρής γυναίκας του 
ήταν ακόμη μέσα στα μάτια του. Σκέφτηκε την δική του γυναίκα. Την είχε αφήσει το 
προηγούμενο βράδυ στο σπίτι τους. Της είχε ζητήσει να πάει στο πατρικό του, να είναι μαζί 
με την μητέρα του και τα νεότερα αδέλφια του, αλλά εκείνη είχε αρνηθεί. «Δεν θα συμβεί 
τίποτα κακό Μπέσα μου» του είχε πει χαϊδεύοντας τα σγουρά κατάμαυρα μαλλιά του. «Εσύ 
να πας στο νοσοκομείο και να είσαι ήσυχος, όλα θα πάνε καλά θα δεις. Και άλλες φορές 
έχουν ξεσηκωθεί οι Αιγύπτιοι μα δεν κρατάει για πολύ. Εσύ να προσέχεις και να μην 
ανησυχείς καλέ μου, εντάξει;» τον συμβούλευε πριν φύγει από κοντά της και ξεκινήσει για 
την δουλειά του. Νυκτερινή βάρδια είχε την Πέμπτη και από τότε είχαν περάσει 
εικοσιτέσσερις ώρες αλλά εκείνος δεν είχε αξιωθεί να επιστρέψει σπίτι. 

 
Έγκυος στο πρώτο τους παιδί η γυναίκα του, μόλις είχε μπει στον έκτο μήνα,φούσκωνε 

κάθε μέρα και πιο πολύ. Και όσο πιο πολύ φούσκωνε η δική της κοιλίτσα, τόσο πιο πολύ τη 
λάτρευε εκείνος. Κάθε φορά που είχε νυχτερινή βάρδια, φρόντιζε να της τηλεφωνεί πολύ 
πρωί για να είναι η δική του φωνή το πρώτο πράγμα που θα ακούσει εκείνη ξυπνώντας. Και 
κάθε φορά, εκείνη του ψευτογκρίνιαζε «Επειδή εσύ ξενυχτάς , πρέπει να μας ξυπνάς και εμάς 
από τα άγρια χαράματα;» τον μάλωνε πριν του στείλει το πιο γλυκό φιλί της. Μα όταν 
σήμερα το πρωί προσπάθησε να της τηλεφωνήσει, συνειδητοποίησε ότι τα τηλέφωνα δεν 
λειτουργούσαν. Κανένα τηλέφωνο δεν λειτουργούσε σε ολόκληρη την χώρα. Από εκείνη τη 
στιγμή δεν μπορούσε να ησυχάσει. Το να μην μπορεί να ακούσει τη γυναίκα του, το να μην 
ξέρει αν είναι καλά ή όχι τον τρέλαινε. Όχι ότι είχε λόγους να φοβάται βέβαια. Ήξερε καλά 
την γυναίκα του, δεν θα έκανε τίποτε που θα μπορούσε να βλάψει την ίδια ή το μωρό τους, 
απλά ήταν η αίσθηση αδυναμίας να ακούσει τη φωνή της. Ήταν που η γυναίκα του ήταν η 
πηγή της δύναμής του και αυτές τις στιγμές ήταν που χρειάζονταν όσο τίποτε άλλο να την 
ακούσει. Να του πει πως όλα θα πάνε καλά, πως σύντομα θα μπορέσει να την αγκαλιάσει και 
πως τον αγαπάει όσο τίποτε στον κόσμο. Απλές κουβέντες που μπορούν να δώσουν δύναμη 
όταν όλα γύρω μοιάζουν απελπιστικά. 

 
Οι εξελίξεις δεν του επέτρεψαν να φύγει μετά το τέλος της βάρδιας του. Οι τραυματίες 

άρχισαν να έρχονται στο νοσοκομείο πριν ακόμη ξεκινήσει η προσευχή της παρασκευής. 
Τυπικά οι διαδήλωση δεν είχε ξεκινήσει ακόμη, μα οι αστυνομικοί που είχαν ξεχυθεί στους 
δρόμους της πόλης δεν περίμεναν. Όσο πέρναγε η ώρα, τόσο αυξάνονταν οι τραυματίες μέχρι 
που άρχισαν να έρχονται και οι πρώτοι νεκροί. Η γυναίκα που είχε δει πριν λίγα λεπτά ήταν 
το πέμπτο θύμα που έβλεπε σήμερα στο δικό τους νοσοκομείο. Θυμήθηκε την γυναίκα, 
έπρεπε να καταγραφεί. Σηκώθηκε να βγει έξω να πάρει τα στοιχεία της. Στην πόρτα 
συνάντησε έναν από τους συναδέλφους του, εξίσου εξουθενωμένο όσο και εκείνος. «Έφεραν 
και άλλο θύμα από σφαίρα. Τι γίνεται εκεί έξω θεέ μου;» ρώτησε σχεδόν ρητορικά καθώς 
έβγαινε από το γραφείο. «Ε, Μπεσάντα» του φώναξε ο συνάδελφός του «Το θύμα από 
σφαίρα, το κατέγραψες;» τον ρώτησε και εκείνος κοντοστάθηκε αποκρινόμενος  «Όχι, τώρα 
πάω να πάρω τα στοιχεία της, γυναίκα είναι.»   

 
«Μην γράψεις ότι πέθανε από σφαίρα, γράψε ότι είχε τραύματα στο κεφάλι ή κάτι 

παρόμοιο, απλά μην γράψεις τίποτε για σφαίρες» Ο Μπεσάντα έμεινε θαρρείς μαρμαρωμένος 
στη θέση του. «Τι λες;» ρώτησε τον ηλικιωμένο γιατρό που τον συμβούλευε. Ο δόκτωρ Άλι, 
χειρούργος, με περισσότερα από τριάντα χρόνια σε αυτό το νοσοκομείο τον πλησίασε και με 
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σχεδόν συνωμοτικό τρόπο του είπε «Αγόρι μου, ήρθε διαταγή να μην καταγράφουμε τα 
θύματα από σφαίρες. Είναι διαταγή αυτό και πρέπει να την ακολουθήσουμε. Το καλύτερο θα 
είναι να μην καταγράψεις καθόλου το περιστατικό. Αλλά αν θες οπωσδήποτε να το κάνεις, 
γράψε άλλο αίτιο θανάτου. Έτσι θα είσαι καλυμμένος και σαν γιατρός, και σαν άνθρωπος». 

 
Οι τρίχες στο κεφάλι του Μπεσάντα σηκώθηκαν όρθιες. Δεν πίστευε στα αυτιά του. 

Όχι τόσο γιατί τον διέταζαν από την κυβέρνηση να καταγράψει ψεύτικα στοιχεία στα 
επίσημα αρχεία του κράτους, αυτό ήταν συνηθισμένο φαινόμενο σε περιπτώσεις 
διαδηλώσεων, όσο γιατί αυτή η διαταγή σήμαινε πως η κυβέρνηση σκόπευε να θερίσει κόσμο 
και αυτή τη φορά και ήθελε να είναι καλυμμένη σε περίπτωση που κάποιος επικαλούνταν τα 
αρχεία των νοσοκομείων. Η κατάσταση ήταν εκτός ελέγχου πολύ περισσότερο από όσο 
φαντάστηκε. «Γιατρέ Αλί, καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό;» ρώτησε σχεδόν χαμένος, όχι 
τόσο για να επιβεβαιώσει τους φόβους του, όσο για να ακούσει το αντίθετο από τον 
ηλικιωμένο άνδρα που τόσο σέβονταν σαν άνθρωπο και σαν γιατρό. «Παιδί μου, είδα 
πολλούς χτυπημένους από την αστυνομία σήμερα και ένα πράγμα έχω να σου πω. Οι 
αστυνομικοί έχουν διαταγή να σκοτώνουν, όχι απλά να τραυματίζουν. Αυτό φαίνεται καθαρά 
από τους τραυματίες και τους νεκρούς που έχουμε. Τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά 
απ’όσο φανταζόμασταν. Αυτή η διαδήλωση δεν θα είναι σαν τις άλλες, αυτή τη φορά θα 
αλλάξει ο κόσμος μας όπως τον ξέραμε μέχρι σήμερα. Ο Θεός να μας βοηθήσει όλους.» 
Πάνω στην ώρα , ο άνδρας της νεκρής γυναίκας φάνηκε στην πόρτα. Κράταγε την ταυτότητα 
της γυναίκας του. «Γιατρέ...για την καταγραφή που είπατε..» ψέλλισε και ο Μπεσάντα πήρε 
μουδιασμένος στα χέρια του το επίσημο έγγραφο της κυβέρνησης…… 
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4.   Μαρουάν 
 

Σάββατο βράδυ. Τα ψηφία στην οθόνη του κινητού του, έδειχναν πως η ώρα 
ήταν ένδεκα και μισή. Πήγε μηχανικά να ξαναβάλει  την συσκευή στην τσέπη του, μα 
σταμάτησε για λίγο. Της έριξε μια ματιά και χαμογέλασε ειρωνικά. Το κινητό του, υπό 
κανονικές συνθήκες, το είχε πάντα μαζί του για να επικοινωνεί με την οικογένεια, τους 
φίλους και την αγαπημένη του. Μα για σχεδόν εικοσιτέσσερις ώρες, η ίδια του η κυβέρνηση 
το είχε αχρηστεύσει. Όσο κράτησε αυτό το μπλακ άουτ των τηλεφωνικών γραμμών, μόνο για 
να κοιτάει την ώρα το είχε μαζί του και γιατί, όσο να πεις, η συνήθεια δεν κόβεται εύκολα. 
Τώρα πια κάποιες γραμμές είχαν ανοίξει, αλλά μόνο οι κλήσεις ήταν δυνατές και αυτές όχι 
όλο το εικοσιτετράωρο. Για γραπτά μηνύματα, ούτε λόγος να γίνεται! Όμως τουλάχιστον 
μπορούσε να λαμβάνει κλήσεις από την γυναίκα του. Ευτυχώς εκείνη ζούσε στο 
εξωτερικό. Ήταν πολύ πιο ήσυχος να ξέρει ότι εκείνη ήταν ασφαλής και μακρυά από όλη 
αυτή την τρέλα. Δεν ξέρει τι θα έκανε αν η αγαπημένη του ήταν σε αυτή τη χώρα τούτες τις 
στιγμές, δεν θα ήταν σίγουρος για το ποιες θα ήταν οι προτεραιότητές του.   
 

Εκείνος εχθές, αμέσως μετά την προσευχή, είχε επιστρέψει στο σπίτι του.  Δεν ήθελε 
να συμμετέχει σε καμία διαδήλωση. Δεν τον ενδιέφερε να συμμετέχει σε κάτι που δεν 
πίστευε ότι θα βγάλει πουθενά. Την νύχτα πριν από την «Παρασκευή της οργής», όπως είχαν 
ονομάσει οι συμπολίτες του διαδηλωτές την χθεσινή ημέρα, είχε τσακωθεί για πολλοστή 
φορά με τον καλύτερό του φίλο για αυτόν τον λόγο. Τα λόγια του φίλου του ηχούσαν ακόμη 
στα αυτιά του και καρφώνονταν σαν κομμάτια από γυαλί στην καρδιά του. «Εσύ δεν είσαι 
άνδρας, είσαι κότα» του είχε φωνάξει κατάμουτρα ο Μαχμούντ και είχε φτύσει στα πόδια του 
εκφράζοντας τον αποτροπιασμό του. Από παιδιά δέκα χρονών είχαν ενωθεί άρρηκτα. Κανείς 
δεν φαντάζονταν τον Μαρουάν χωρίς τον Μαχμούντ ή τον Μαχμούντ χωρίς τον Μαρουάν 
στην γειτονιά τους. Μα τις τελευταίες εβδομάδες σαν να υψώνονταν ένα τοίχος ανάμεσα 
στους δύο, νεαρούς άνδρες πια. 
 

Ο Μαχμούντ, με την φλόγα των εικοσιδύο του χρόνων, είχε ξεπεράσει τον φόβο που 
επί δεκαετίες καταπίεζε τον λαό του, τους γονείς του και όλους όσους ήξερε. Δεν έπαυε να 
δηλώνει ανοικτά την αντίθεσή του στον πρόεδρο της χώρας και δεν έχανε ευκαιρία να 
παίρνει μέρος σε κάθε αντικαθεστωτική εκδήλωση ή διαμαρτυρία. Ειδικά τις τελευταίες 
μέρες, μετά από τον ξεσηκωμό των γειτόνων τους στην Τυνισία, η υπομονή του είχε στερέψει 
και δεν έβλεπε την ώρα και τη στιγμή να βγει στους δρόμους και να βροντοφωνάξει όσα 
έκρυβε μέσα στην ψυχή του. Τι δηλαδή; Καλύτεροι ήταν οι Τυνίσιοι; Η Τυνισιακή 
περηφάνια ήταν μεγαλύτερη από την Αιγυπτιακή; Αυτά έλεγε και στους συνομήλικούς του 
προχθές το βράδυ , προσπαθώντας να τους κινητοποιήσει. Όλοι όφειλαν να παλέψουν για την 
αγαπημένη τους πατρίδα. 
 

Ο Μαρουάν από την άλλη, είχε μεγαλώσει μαθαίνωντας να λατρεύει τρία πράγματα. 
Τον Θεό, την οικογένειά του και την πατρίδα του. Και μέσα στο μυαλό του, η πατρίδα του 
ήταν συνώνυμο του προέδρου σε πολλά σημεία. Είχε μεγαλώσει και αυτός, όπως και τόσοι 
άλλοι νέοι μαθαίνοντας την ιστορία της χώρας του, την ιστορία του λαού του, μέσα από τα 
βιβλία που ο πρόεδρος έγραφε για τον εαυτό του, ή αν όχι αυτός ο ίδιος, 
οι παρατρεχάμενοι του. Ο πρόεδρος στα μάτια του, όσο στυγνός και αν ήταν, όσο άτεγκτος 
και σκληρός με τον λαό, στη συνείδηση του Μαρουάν ήταν καλύτερος από οτιδήποτε άλλο. 
Μάλλον ήταν θέμα χαρακτήρα, του ήταν πολύ δύσκολο να δεχθεί αλλαγές σε οποιονδήποτε 
τομέα της ζωής του. Φοβόταν την αλλαγή, περισσότερο από κάθε τι άλλο. 
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Τον τελευταίο καιρό όμως, αυτή του η στάση τον έφερνε σε σύγκρουση με πολλούς 
από τους αγαπημένους του. Στην αρχή ήταν ο εξάδελφός του. Παιδιά δύο αδελφών και 
μεγαλωμένα μαζί, τον αγαπούσε τόσο όσο και τον αδελφό του και τον υπερασπίζονταν σε 
κάθε ευκαιρία. Μα όχι σε αυτό. Σε αυτό ήταν απόλυτα αντίθετος. Λίγο αργότερα ο κολλητός 
του από χρόνια και στο τέλος η γυναίκα της ζωής του. Όλοι επέμεναν να τον προκαλούν και 
να τον πληγώνουν με λόγια σκληρά. Μίλαγαν για δειλία, μίλαγαν για απαξίωση, μίλαγαν για 
μοίρα που του άξιζε. Τον πόναγαν αυτά τα λόγια, μα τους αγαπούσε τόσο που προτιμούσε να 
μένει σιωπηλός και να δέχεται τα χτυπήματά τους με στωικότητα. 
 

Για εκείνους τα πράγματα ήταν απλά. Ήταν άσπρο μαύρο. Για εκείνον ήταν πιο 
περίπλοκο το θέμα. Δεν ήταν ένας απλός πολίτης βλέπεις, ήταν στρατιώτης. Εικοσιοκτώ 
ημέρες ήθελε για να απολυθεί. Ήδη είχε περάσει έναν χρόνο υπηρετώντας την πατρίδα 
του, μαθαίνοντας πράγματα που όσο ήταν απλός πολίτης αγνοούσε. Έμαθε ότι η πολιτική 
είναι πιο περίπλοκη από ότι φαίνεται αν κάθεσαι στον καναπέ του σπιτιού σου και ακούς τα 
νέα. Έμαθε να εκτιμάει την γεωγραφική σημασία της χώρας που τον γέννησε και 
να επαγρυπνεί εξετάζοντας τις καλές ή μη προθέσεις των γειτόνων της. Μα κυρίως και πριν 
απ’όλα, έμαθε πως δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι. Ήταν σίγουρος για την ποιότητα και την 
ηθική των δικών του ανθρώπων, αλλά ήξερε πως δεν ήταν όλοι οι Αιγύπτιοι έτσι. 
 

Ήξερε πως, σε μία πιθανή εξέγερση, μέσα στην αναμπουμπούλα και τις ταραχές 
κάποιοι θα έβρισκαν ευκαιρία να επωφεληθούν με κάθε τρόπο. Θα έκλεβαν, θα λήστευαν, θα 
βίαζαν, ίσως να σκότωναν κιόλας.  Και οι φόβοι του αυτοί είχαν επαληθευτεί. Για αυτό και 
εκείνος βρίσκονταν στον δρόμο, μπροστά από το σπίτι του απόψε. Μαζί με τον αδελφό του 
και με άλλους νέους της περιοχής, είχαν αναγκαστεί να δημιουργήσουν ομάδες 
περιφρούρησης. Νωρίτερα, μέσα στον ενθουσιασμό των διαδηλώσεων, πολλοί από τους 
συμμετέχοντες επιτέθηκαν στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα. Τόσος ήταν ο θυμός του 
κόσμου για την αστυνομία, που από όργανο της τάξης και της εξυπηρέτησης του πολίτη, σε 
αυτή τη χώρα είχε μετατραπεί σε όργανο καταπίεσης και ταπείνωσης του λαού. Σε ένα - δύο 
αστυνομικό τμήμα που έκαναν επίθεση , φρόντισαν να ελευθερώσουν και τους 
κρατούμενους.Όχι πως ήθελαν να δημιουργήσουν προβλήματα ή ότι 
ήθελαν εγκληματικά στοιχεία ελεύθερα να κυκλοφορούν στους δρόμους του Καΐρου, απλά η 
συντριπτική πλειοψηφία των κρατουμένων ήταν νεαροί πολίτες που συμμετείχαν σε 
διαδηλώσεις των προηγούμενων ημερών, ή απλά άνθρωποι που πέρναγαν την λάθος στιγμή 
από το λάθος σημείο. Αυτούς τους «δικούς» τους ανθρώπους θέλησαν να ελευθερώσουν, 
αλλά μαζί με τον βασιλικό ποτίστηκε και οι γλάστρα. 

 
Μόλις έγινε γνωστό αυτό, οι αστυνομικοί πήραν εντολή να ανοίξουν τις φυλακές της 

χώρας. Και μέσα εκεί βρίσκονταν μόνο οι πραγματικοί εγκληματίες. Ληστές, βιαστές και 
φονιάδες. Με αυτό τον τρόπο θέλησε το καθεστώς να κατηγορήσει τους επαναστατημένους 
διαδηλωτές, πως αδιαφορούν για την ασφάλεια της χώρας και να πείσει τους 
αναποφάσιστους Αιγύπτιους πως αυτή ήταν η τρανταχτή απόδειξη πως ο Μουμπάρακ ήταν 
αναντικατάστατος. Πως χωρίς την παρουσία του στην Αίγυπτο θα επικρατούσε χάος. Αυτοί 
λοιπόν, και άλλα εγκληματικά στοιχεία που απλά επωφελήθηκαν από τις συνθήκες, 
περίμεναν σαν τους αρουραίους που καραδοκούν να πέσει το σκοτάδι, για να λεηλατήσουν 
ότι μπορούσαν. 
 

Με ολόκληρη την αστυνομική δύναμη μυστηριωδώς εξαφανισμένη από τους δρόμους 
της πόλης, οι εταιρείες, οι τράπεζες , τα καταστήματα αλλά και οι περιουσίες των απλών 
πολιτών έμοιαζαν με πινιάτες που χρειάζονται μόνο μερικά χτυπήματα με το ρόπαλο για να 
χαρίσουν τα καλούδια τους σε όλους αυτούς τους καιροσκόπους εγκληματίες. Για αυτό και ο 
Μαρουάν είχε βγει στους δρόμους απόψε, περιφρουρώντας την γειτονιά του. Δεν του άρεσαν 
οι βιαιοπραγίες, ήταν άνθρωπος της ειρήνης, της συζήτησης και της ησυχίας. Μα όταν 
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χρειάζονταν γίνονταν ο πιο άφοβος και βίαιος εχθρός που θα μπορούσε κανείς να 
αντιμετωπίσει.  Τον πλησίασε ένας από την ομάδα τους, «Μόνο αυτό έχεις;» τον 
ρώτησε δείχνοντας το κοντάρι που κράδαινε ο Μαρουάν στο αριστερό του χέρι. Όχι, είχε και 
το στιλέτο του, αλλά δεν ήταν ανάγκη να το δείχνει. Ήξερε καλά πως ο αιφνιδιασμός ήταν 
απαραίτητος όταν έχεις να αντιμετωπίσεις κάποιον που είναι διατεθειμένος να φτάσει στα 
άκρα. «Είμαι εντάξει με αυτό» διαβεβαίωσε τον γείτονά του που ρώτησε και τον χτύπησε 
φιλικά στην πλάτη. Ήταν μικρότερος από τον Μαρουάν αυτός ο  νεαρός άνδρας, όχι 
μεγαλύτερος από δεκαεπτά ετών, και μέχρι σήμερα οι δύο τους  δεν είχαν ανταλλάξει τίποτε 
περισσότερο από φευγαλέες ματιές. Μόλις σήμερα είχαν συστηθεί για πρώτη φορά. Τον 
έλεγαν Μάριο και ήταν Χριστιανός. Ήταν ο πιο δραστήριος από όλους τους μέσα στην 
ομάδα, ίσως από τον ενθουσιασμό της ηλικίας του. Λες και παρακαλούσε να βρεθεί μπροστά 
του κάποιος από τους κλέφτες για να διασκεδάσει. Ο Μαρουάν σκέφτηκε πως θα έπρεπε ίσως 
να τον έχει από κοντά, αφού ο υπέρμετρος ενθουσιασμός πολλές φορές μπορεί να αποβεί 
μοιραίος σε τέτοιες περιπτώσεις. Του χαμογέλασε και τον ρώτησε και αυτός με τη σειρά του 
«Εσύ μόνο αυτό έχεις». 
 

Ο Μάριος ύψωσε υπερήφανος το τεράστιο μαχαίρι του που, μάλλον το είχε 
αρπάξει από την κουζίνα της μάνας του, φεύγωντας από το σπίτι. «Και εγώ εντάξει είμαι με 
αυτό αδελφέ!» είπε γεμάτος περηφάνια και βιάστηκε να απομακρυνθεί για να τσεκάρει και 
τους άλλους. Εχθές το βράδυ είχαν πιάσει δύο επίδοξους κλέφτες. Κράταγαν πυροβόλα όπλα 
και προσπαθούσαν να κλέψουν αυτοκίνητα της γειτονιάς. Το περίεργο ήταν πως και οι δύο 
κουβάλαγαν μαζί τους ταυτότητες της μυστικής αστυνομίας. Κάποιοι από την παρέα 
θεώρησαν πως πρόκειται για εγκληματίες οι οποίοι, δραπετεύοντας από τις φυλακές είχαν 
αρπάξει μαζί με τα όπλα και τις αστυνομικές ταυτότητες. Κάποιοι άλλοι θεώρησαν πως 
πρόκειται πράγματι για άτομα που απαρτίζουν την μυστική αστυνομία του κράτους  και 
ότι επωφελήθηκαν των περιστάσεων για να κάνουν ριφιφί και να δώσουν ένα ακόμη όπλο 
στο καθεστώς, να κατηγορήσει τους διαδηλωτές. Ίσως να ακολουθούσαν και διαταγές του 
προέδρου τους, κανείς δεν μπορούσε να ξέρει με βεβαιότητα. 

Όπως και να είχε όμως, τα αγόρια έκαναν το καθήκον τους. Έδεσαν τους ταραξίες 
χειροπόδαρα και τους είχαν εκεί , στο δρόμο, να κλαψουρίζουν για να τους απελευθερώσουν. 
Τους είχαν συλλάβει να παραβαίνουν τον νόμο και θα πλήρωναν, χωρίς να έχει καμία 
σημασία το ποιοί ήταν στην πραγματικότητα. Αυτό ήταν καθήκον άλλων να το 
εξακριβώσουν. Όταν τους έπιασαν δεν ήξεραν πότε και σε ποιόν θα τους παρέδιδαν, αφού η 
αστυνομία είχε εξαφανιστεί από τους δρόμους της χώρας από νωρίς,  αλλά αυτό δεν τους 
πτοούσε. Σκόπευαν να τους κρατήσουν εκεί όσο χρειαστεί, αυτούς και όσους άλλους θα 
έπιαναν. Τα αγόρια περιπολούσαν με βάρδιες. Κάθε ένας τους περιπολούσε για δεκαέξι ώρες 
και έπειτα ανέβαινε στο σπίτι του να φάει κάτι και να κοιμηθεί. Έτσι πάντα κάποιος πρόσεχε 
την γειτονιά. 
 

Σήμερα είχαν φτάσει και τα άρματα του στρατού στην γειτονιά τους. Τα αγόρια 
δέχτηκαν τους στρατιώτες σαν ήρωες. Τους κέρασαν τσάι και τους εξήγησαν την κατάσταση 
ως έχει. Οι στρατιώτες παρέλαβαν τους συλληφθέντες, δεμένους ακόμη χειροπόδαρα, και 
έδωσαν στα αγόρια διακριτικά να φοράνε για να μπορούν όλοι να τους ξεχωρίσουν από 
μακρυά. Ο Μαρουάν απέφυγε να αναφέρει ότι και ο ίδιος ήταν στρατιώτης. Αν το έκανε 
αυτό, ήταν σίγουρος ότι θα τον ανακαλούσαν και θα έχανε την άδειά του. Είχε ακόμη δύο 
μέρες στην άδεια αυτή και δεν ήθελε να απομακρυνθεί από το σπίτι του. Ήθελε να είναι εκεί, 
δίπλα στον αδελφό του, προστατεύοντας τους γονείς και τη γειτονιά του όσο πιο πολύ 
μπορούσε. Ήλπιζε και προσεύχονταν τα πράγματα να ηρεμούσαν μέχρι τη Δευτέρα που θα 
έπρεπε να επιστρέψει στη μονάδα του. 
 

Όλα έμοιαζαν ήρεμα στην περιοχή τώρα. Ο αδελφός του ήταν λίγο πιο πέρα, 
μετακινούσε μεταλλικά εμπόδια στον δρόμο και οι γονείς του ήταν ασφαλείς στο διαμέρισμά 
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τους στον πέμπτο όροφο. Η σκέψη του πέταξε για λίγο στον Μαχμούντ. Ήταν ακόμη 
πληγωμένος από τα λόγια του φίλου του αλλά αυτή τη στιγμή, η ανησυχία του και η αγάπη 
του ήταν μεγαλύτερες από κάθε έννοια εγωισμού. Δεν τον είχε δει από τότε που τσακώθηκαν, 
ούτε είχε ακούσει νέα του. Δεν ήξερε καν αν ήταν ακόμη ζωντανός ή έστω ελεύθερος. 
Αναστενάζοντας πήρε ξανά το κινητό στο χέρι του και πληκτρολόγησε τον αριθμό του φίλου 
του. Κάθε δευτερόλεπτο που πέρναγε χωρίς απάντηση γιγάντωνε την αγωνία του για την 
ασφάλεια του φίλου του. «Αλό» ακούστηκε η γνώριμη φωνή του Μαχμούντ στην άλλη 
γραμμή και ο Μαρουάν αναστέναξε με ανακούφιση. Παρ’όλα αυτά δεν άφησε τίποτε να 
φανερώσει στον συνομιλητή του πόσο πολύ τον νοιάζονταν, δεν τον είχε συγχωρέσει ακόμη 
για τα σκληρά του λόγια. 
 

«Που είσαι Μαχμούν;» ρώτησε χωρίς περιστροφές. «Στο κέντρο, γιατί τι έγινε;» 
απάντησε ο φίλος του. «Τι έγινε; Τι έγινε; Αυτός ο χαμός που προκαλέσατε εσύ και οι φίλοι 
σου έγινε Μαχμούντ. Το ξέρεις ότι η γειτονιά μας έχει γεμίσει εγκληματίες που κουβαλούν 
πυροβόλα και σκοτώνουν χωρίς δεύτερη σκέψη; Το ξέρεις ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να 
κλέψουν το αυτοκίνητό σου και το αυτοκίνητο του πατέρα σου και εμείς είμαστε εδώ και τα 
φυλάμε ενώ εσύ σπας πλάκα στο κέντρο;» η οργή του είχε ξεχειλίσει και η φωνή του ήταν 
πιο αυστηρή από ποτέ. Ήθελε οπωσδήποτε να κάνει τον Μαχμούντ να έρθει πίσω στη 
γειτονιά. Όχι τόσο γιατί χρειάζονταν περισσότερους άνδρες στην ομάδα περιφρούρησης, όσο 
για να έχει τον αγαπημένο του φίλο κοντά του. Να μπορεί να τον υπερασπιστεί ανά πάσα 
στιγμή, έτσι όπως έκαναν και παλαιότερα με τις συμμορίες της περιοχής. 
 

Ο Μαχμούντ που ήξερε καλά τον φίλο του, δεν μπήκε στον κόπο να υπεραμυνθεί των 
επιλογών του. «Μαρουάν, σε ευχαριστώ πολύ που προσέχεις την γειτονιά μας, το εκτιμώ. 
Εγώ όμως δεν πρόκειται να έρθω. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε, μέχρι ο πρόεδρος να 
φύγει από την χώρα. Εσείς κάνετε το καθήκον σας εκεί και εμείς το καθήκον μας εδώ. Ο 
καθένας στον τομέα του Μαρουάν, και οι δύο υπερασπιζόμαστε τη χώρα μας. Σε αφήνω 
τώρα. Να προσέχεις.» είπε και έκλεισε τη γραμμή. Ο Μαρουάν έβαλε το κινητό στην τσέπη 
του απογοητευμένος με τη στάση του φίλου του, αλλά και φανερά ανακουφισμένος που τον 
άκουσε καλά. «Ελάτε...» ακούστηκε ξαφνικά η φωνή του αδελφού του «Ένα τζιπ πλησιάζει 
με ταχύτητα, δεν σταματάει στα εμπόδια,ελάτε...» και όλοι μαζί έτρεξαν να σταματήσουν 
τους άγνωστους εισβολείς 
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5.       Σερίν 
 

Κανονικά η Κυριακή  είναι η πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας στην Αίγυπτο και 
τέτοια ώρα, η κίνηση στο Κάιρο είναι ανυπόφορη. Οι κόρνες των αυτοκινήτων, ο ήχος από 
τα βαριά φορτηγά, οι φωνές του κόσμου και όλα όσα δημιουργούν την αίσθηση του σύνηθες 
και του ασφαλούς, λείπουν αυτή την Κυριακή. Η Σερίν, η ταλαντούχα και φιλόδοξη 
τριαντάχρονη δημοσιογράφος είχε μετατεθεί στον μεγαλύτερο τηλεοπτικό σταθμό της Ασίας, 
μόλις προ διμήνου. Όταν ξεκίνησαν οι ταραχές στην Τυνησία ήξερε πως αργά ή γρήγορα η 
τύχη θα της χαμογελούσε. Αργά ή γρήγορα οι ταραχές θα πέρναγαν και στην Αίγυπτο, οπότε 
εκείνη, εγκατεστημένη στην πρωτεύουσα της χώρας θα ήταν εκεί να στέλνει τα τελευταία νέα 
στον κόσμο. Θα γίνονταν το πρόσωπο της ημέρας, ίσως και της εβδομάδας, ποιος ξέρει; 
 

Έτσι και έγινε. Τις τελευταίες πέντε ημέρες είχε μετατρέψει το γραφείο του 
τηλεοπτικού σταθμού σε σπίτι. Εκεί έτρωγε, εκεί κοιμόταν, κυρίως τις πρωινές ώρες που το 
Κάιρο ησύχαζε για τρεις τέσσερις ώρες, εκεί έκανε μπάνιο. Όλα εκεί, για να είναι πάντα 
διαθέσιμη σε κάθε ευκαιρία. Είχε ξημερώσει η έκτη ημέρα των ταραχών και η Σερίν έστρωνε 
βιαστικά το μέικ απ στο πρόσωπό της. «Τι νεότερο έχουμε Ντον; Έγινε τίποτε συγκλονιστικό 
όσο κοιμόμουν;» ρώτησε.  Ο Ντον, Αμερικανός συνάδελφός της, έγραφε και έσβηνε σε ένα 
χαρτί μπροστά του. «Ε, όλο και κάτι έγινε. Ο στρατός μπήκε κανονικά και στο Σαρμ 
Ελ Σέιχ» το χέρι της Σερίν κοκάλωσε για μια στιγμή και το βλέμμα της υψώθηκε από το 
μιρκό καθρεπτάκι,ψάχνοντας κάποιο σημάδι αστεϊσμού στο πρόσωπο του συνομιλητή της. 
Εκείνος όμως παρέμενε υπερβολικά απασχολημένος και σοβαρός. «Πλάκα μου κάνεις, έτσι; 
Δεν μπορεί να μπει ο στρατός στο Σαρμ Ελ Σέιχ. Δεν επιτρέπεται να μπει ο Αιγυπτιακός 
στρατός αν δεν το επιτρέψει το Ισραήλ. »  «Το ξέρω όμορφη! Η συμφωνία του Κάμπ 
Ντέιβιντ από το 1978 το απαγορεύει. Και όμως, ο στρατός είναι εκεί! Μη με ρωτάς τι και 
πως! Πιθανολογείται ότι ο Μουμπάρακ είναι εκεί, στην εξοχική του κατοικία και για αυτό 
μάζεψε τον στρατό. Αλλά αυτά είναι απλά φήμες, δεν είναι πληροφορίες ακόμη!» είπε ο 
Ντον και σηκώθηκε να πάει σε κάποιο από τα διπλανά γραφεία.   
 

Της πήρε μια στιγμή να συνέλθει από το αναπάντεχο νέο. Από όσο κάθε κοινός νους 
με βασικές γνώσεις της κατάστασης ανάμεσα σε Αίγυπτο και Ισραήλ θα μπορούσε να 
συμπεράνει, σίγουρα το Ισραήλ είχε άτυπα συνεναίσει σε αυτό. Κάτι που δεν της φαίνονταν 
και τόσο απίθανο, αφού το να πέσει ο πρόεδρος της Αιγύπτου θα σήμαινε μεγάλους μπελάδες 
για το γειτονικό κράτος. ‘ Έκλεισε το καθρεφτάκι της γρήγορα , το έβαλε πάλι πίσω στην 
τσάντα της και την κρέμασε στην πλάτη της καρέκλας της. Δεν ήξερε αν έπρεπε να 
ανησυχήσει ή να χαρεί με τις εξελίξεις. Για σήμερα , από όσο ήξερε είχε προγραμματιστεί η 
κηδεία των θυμάτων των προηγούμενων ημερών, και αμέσως μετά οι διαδηλωτές, για έκτη 
ημέρα, θα συγκεντρώνονταν στην πλατεία Ταχρίρ, την κεντρική πλατεία του Καίρου. 
Κοίταξε το ρολόι της. Η κηδείες θα γίνονταν στις δύο, σε περίπου τρεις ώρες δηλαδή. 
 

Σηκώθηκε και στάθηκε μπροστά στο παράθυρο. Από εκεί μπορούσε με το βλέμμα της 
να αγκαλιάσει ολόκληρη την πλατεία που αυτή τη στιγμή ήταν σχεδόν άδεια. Μπορούσε να 
δει αρκετά τανκς τα οποία είχαν δημιουργήσει μπλόκο περιμετρικά της πλατείας και ελάχιστα 
αυτοκίνητα που κινούνταν στην περιοχή, αλλά δεν μπορούσαν να μπουν στην πλατεία, οπότε 
αναγκαστικά έκαναν μεταβολή και γύρναγαν πίσω. Άραγε η στρατιωτική δύναμη ήταν εκεί 
για να εμποδίσει και τους πολίτες; Αυτό θα το μάθαιναν σε λίγες ώρες. «Ο στρατός μπήκε 
στο Σάρμ Ελ Σέιχ, τι άλλο θα δούμε πια» μονολόγησε. Το κινητό της χτύπησε και την έβγαλε 
από τις σκέψεις της. Ήταν μια από τις ακτιβίστριες με τις οποίες έμενε σε επαφή για να έχει 
τα τελευταία νέα ανά πάσα στιγμή. Οι απλοί άνθρωποι, οι νεαροί ακτιβιστές ήταν η καλύτερη 
πηγή πληροφοριών αυτή τη στιγμή. Ήταν τα μάτια και τα αυτιά του πλανήτη μέσα από την 
καρδιά των γεγονότων. Και ότι έκαναν, το έκαναν από αγάπη για την πατρίδα τους και τίποτε 
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παραπάνω. 
 

«Αλό» απάντησε. Η φωνή της κοπέλας πρόδιδε την ταραχή και τον φόβο της. «Σερίν, 
δεν ξέρω που αλλού να απευθυνθώ, δεν ξέρω τι να κάνω, έχει χαθεί ο έλεγχος, τι θα 
κάνουμε;» Συνήθως η Ναζάχα, που το όνομά της σημαίνει «αγνότητα», ήταν πολύ ήρεμη και 
υπερβολικά ντροπαλή, ποτέ δεν την είχε ξανά ακούσει έτσι τις τελευταίες εβδομάδες που 
είχαν επαφή. «Ηρέμησε και πες μου πρώτα απ’όλα αν είσαι καλά» την διέταξε σχεδόν για να 
της αποσπάσει την προσοχή και να ξεπεράσει το σοκ. «Καλά είμαι, εγώ είμαι καλά.... αλλά.... 
ο αδελφός μου είναι κάτω στον δρόμο.... μπροστά από το σπίτι μας.... ξυπνήσαμε και 
βρήκαμε πτώματα μπροστά από το σπίτι μας Σερίν. Δεν ξέρουμε ποιοί είναι, δεν ξέρουμε 
ποιοί τους σκότωσαν και κυρίως δεν ξέρουμε τι να τους κάνουμε. Ο αδελφός μου είναι εκεί... 
δεν υπάρχει αστυνομία, δεν απαντάει ο αριθμός του στρατού, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε» 
 

Ο στρατός τις τελευταίες ημέρες, εκτός από το ότι είχε εγκατασταθεί σε ολόκληρη την 
πόλη, είχε εγκαταστήσει και έναν τηλεφωνικό αριθμό εκτάκτου ανάγκης, όπου οι πολίτες 
μπορούσαν να καλούν για βοήθεια ή σοβαρά περιστατικά. Όμως οι κλήσεις στον 
συγκεκριμένο αριθμό ήταν τόσο πολλές που το σύστημα είχε καταρρεύσει από νωρίς και δεν 
μπορούσε να εξυπηρετήσει πια. «Ηρέμησε Ναζάχα, ηρέμησε! Ο αριθμός του στρατού δεν 
μπορεί να εξυπηρετήσει αυτή τη στιγμή.  Οι άνδρες θα τακτοποιήσουν το θέμα με τα 
πτώματα. Εσύ και οι δικοί σου είστε καλά;» προσπάθησε να την καθησυχάσει. «Καλά 
είμαστε, αλλά πως ξέφυγαν τα πράγματα;" ακούστηκε η φωνή της κοπέλας που της κόβονταν 
η ανάσα κάθε δύο λέξεις, από τα αναφιλητά. «Εμείς θέλουμε απλά να ελευθερωθούμε από 
τον τύραννο. Και κοίτα πως έγινε η χώρα μας. Εγκληματίες κυκλοφορούν ελεύθεροι, 
καταστρέφουν, κλέβουν, σκοτώνουν, μέχρι το Εθνικό Μουσείο λεηλάτησαν και αυτός δεν 
λέει να ξεκολλήσει από την καρέκλα του, Που θα φτάσουμε; Φοβάμαι Σερίν, ο Θεός να μας 
λυπηθεί.» Η Σερίν δεν είχε τίποτε να απαντήσει σε αυτό. Ούτε και η ίδια φαντάζονταν ποτέ 
πως η κατάσταση θα ξέφευγε τόσο πολύ. Αλλά και σε προσωπικό επίπεδο, συνειδητοποιούσε 
κάθε μέρα και πιό πολύ, ότι δεν ήταν εύκολο να κρατήσει θέση παρατηρητή. Η επανάσταση 
δεν ήταν ότι εκείνη είχε φανταστεί ότι θα είναι. Με λόγια ήρεμα και καθησυχαστικά, 
ηρέμησε την κοπέλα όσο μπορούσε και έκλεισε το τηλέφωνο. 
 

Πάνω στην ώρα ο Ντον επέστρεψε στο γραφείο. «Ακόμη εδώ είσαι εσύ; Εδώ 
γράφουμε ιστορία αγάπη μου, και οι εξελίξεις τρέχουν πιο γρήγορα και από τα άλογα στον 
ιππόδρομο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες, Τουρκία, Ινδία και 
Ιράκ στέλνουν αεροπλάνα και μαζεύουν τους πολίτες τους. Η ανακοίνωση λέει ότι πρέπει να 
εγκαταλείψουν την χώρα μέχρι την Δευτέρα το πρωί, δηλαδή....σε λιγότερο από 
εικοσιτέσσερις ώρες και εσύ έχεις λιγότερο από..... εικοσιτέσσερα δεύτερα για να βγεις σε 
ζωντανή σύνδεση και να ενημερώσεις τον κόσμο!» της είπε με τον συνήθη ενθουσιασμό στην 
φωνή του, ενώ πέρναγε το ακουστικό στο αυτί της. «Να θυμάσαι ότι έχεις ελάχιστα 
δευτερόλεπτα. Οι πληροφορίες πέφτουν σαν βροχή και από παντού, δεν μπορεί το κανάλι να 
χρονοτριβεί» της ψιθύρισε πριν απομακρυνθεί και την αφήσει να κάνει τη δουλειά της. 
 

Σοβαρή όπως πάντα, λαμπερή και με φωνή που σε τίποτε δεν φανέρωνε το πόσο 
μπερδεμένη και αποδιοργανωμένη ήταν στην πραγματικότητα, έδωσε την δική της 
ανταπόκριση και αποχαιρέτησε, προς το παρόν, την συνάδελφο από τα κεντρικά όπως και 
όλους τους τηλεθεατές ανά τον κόσμο. «Μπράβο κορίτσι μου, για άλλη μια φορά ήσουν 
τέλεια» είπε ο Ντον και χάθηκε στους διαδρόμους. Το κινητό της χτύπαγε πάλι και 
φαντάστηκε πως θα ήταν πάλι η Ναζάχα, αλλά έκανε λάθος. Δεν αναγνώριζε τον αριθμό 
αλλά απάντησε όσο πιο γρήγορα μπορούσε. « Γεια σας, είμαι ο Αμπντάλλα.... από εχθές το 
βράδυ, με θυμάστε;» άκουσε την φωνή ενός νεαρού στην άλλη γραμμή. Εχθές τη νύχτα η 
Σερίν είχε κατέβει στον δρόμο, λίγο πιο μακρυά από τον κέντρο που το φρουρούσε 
ο στρατός. Είχε επισκεφθεί τις υπόλοιπες περιοχές, εκεί που την περιφρούρηση έκαναν 
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ομάδες ντόπιων νέων, ελλείψει αστυνόμευσης, για να κάνει ένα ρεπορτάζ σχετικά με αυτές 
τις ομάδες.  

 
Εκεί είχε γνωρίσει και τον Αμπντάλλα, που το όνομά του σημαίνει «ο υπηρέτης του 

Θεού». Ήταν ένα παιδί όχι πάνω από δεκαπέντε ετών, το οποίο της είχε τραβήξει την 
προσοχή στο χθεσινοβραδινό ρεπορταζ. Από την μάδα του ήταν ο νεώτερος και ο πιο 
μικροκαμωμένος. Με ευγενικά χαρακτηριστικά και ένα ντροπαλό χαμόγελο, η εικόνα του 
κουζινομάχαιρου περασμένο στο αριστερό μανίκι της μπλούζας του, έκανε τεράστια 
αντίθεση με την ευγένεια και την καλοσύνη αυτού του παιδιού. Εχθές τον είχε ρωτήσει αν 
αυτός συμφωνούσε με τις διαδηλώσεις και αν θα σταμάταγαν τα γεγονότα. Η απάντησή του 
την είχε εντυπωσιάσει. «Τώρα πια ο δρόμος δεν έχει επιστροφή. Όλοι μισούν αυτόν τον 
άνθρωπο, όλοι θέλουμε να φύγει και δεν θα σταματήσουμε αν δεν το πετύχουμε. Άλλωστε αυτή 
τη στιγμή όλοι είμαστε σε κίνδυνο, δεν έχει σημασία αν είμαστε στους δρόμους ή στα σπίτια 
μας, από τη στιγμή που ξεκίνησαν τα γεγονότα, είμαστε όλοι σε κίνδυνο, οπότε δεν έχουμε 
τίποτε να χάσουμε» της είχε πει.  Τελειώνοντας το ρεπορτάζ, είχε αφήσει το τηλέφωνό της σε 
αυτά τα αγόρια, σε περίπτωση που κάτι νεότερο συνέβαινε.  «Έλα Αμπντάλλα, φυσικά σε 
θυμάμαι! Τι κάνεις;» τον ρώτησε, κάπως ανήσυχη. «Δόξα τω Θεώ, όλοι ειμαστε καλά. Εσείς; 
Εχθές δουλεύατε μέχρι αργά και μάλιστα αψηφώντας – και εσείς- την απαγόρευση 
κυκλοφορίας. Κοιμηθήκατε καθόλου;» Το ειλικρινές ενδιαφέρον αυτού του παιδιού την 
έκανε να χαμογελάσει. «Ναι, μην ανησυχείς για’μένα. Κοιμήθηκα και τώρα δουλεύω, για να 
ενημερώνω τον κόσμο.» 
 

«Το ξέρουμε και σας ευχαριστούμε πολύ. Είστε η φωνή μας εκεί έξω. Πήρα να σας πω 
ότι από εχθές, μετά που φύγατε, έχουμε συλλάβει περίπου δέκα άτομα. Αλλά ξέρετε ποιο 
είναι το σημαντικό; Όλοι αυτοί που συλλάβαμε, είχαν ταυτότητες της μυστικής αστυνομίας. 
Όλοι τους.» Αυτή την πληροφορία την είχε ξανακούσει σκόρπια εδώ και εκεί, αλλά τότε τα 
περιστατικά ήταν μεμονωμένα. « Ναι, το έχω ξανακούσει αυτό. Πρόκειται για εγκληματίες 
που τις άρπαξαν από τα αστυνομικά τμήματα δραπετεύοντας» του απάντησε. «Όχι κυρία 
Σερίν. Όχι! Κόβω το κεφάλι μου πως αυτό δεν είναι αλήθεια. Μιλάμε για ταυτότητες της 
μυστικής αστυνομίας. Δεν τις αφήνουν στα γραφεία τους, τις έχουν μαζί τους. Αυτοί εδώ 
είναι σίγουρα μυστικοί αστυνομικοί του Μουμπάρακ. Είμαι σίγουρος 
ότι ακολουθούν εντολές να δημιουργήσουν χάος. Για αυτό σας πήρα. Θέλω να πείτε στον 
κόσμο εκεί έξω ότι εμείς προστατεύουμε τον τόπο μας. Εμείς αγαπάμε την Αίγυπτο και 
θέλουμε το καλό της χώρας μας. Ο Μουμπάρακ προσπαθεί να δημιουργήσει χάος και να μας 
το φορτώσει για να δικαιολογήσει τις πράξεις του. Πείτε το σας παρακαλώ. Όλοι τους έχουν 
οργανωμένο σχέδιο» η φωνή του αγοριού ήταν γεμάτη οργή και αγανάκτηση. Η Σερίν 
ένοιωσε τα λόγια αυτού του αγοριού και το γυναικείο της ένστικτο της ψιθύρισε πως ο 
μικρός είχε δίκιο. «Καλά έκανες και με πήρες Αμπντάλλα! Πολύ καλά έκανες.» του είπε 
ενθαρρυντικά. «Αλλά θέλω από εσένα μία χάρη. Θέλω να κρατήσω τον αριθμό σου και σε 
λίγο θα σε καλέσουν από τα κεντρικά γραφεία  να τα πεις αυτά στον αέρα. Εντάξει;» τον 
ρώτησε. 

 
«Όχι κυρία Σερίν, εγώ δεν θέλω να γίνω διάσημος. Εγώ απλά σας πήρα να σας 

ενημερώσω, να ξέρει ο κόσμος την αλήθεια.» η ντροπαλότητα είχε επιστρέψει στη φωνή του 
αγοριού και η Σερίν ήταν σίγουρη ότι αυτή τη στιγμή τα μάγουλά του θα είχαν το χρώμα της 
ντομάτας. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ένα πνιχτό γελάκι όταν του απαντούσε «Αμπντάλλα 
άκουσέ με σε παρακαλώ. Αν θέλεις μπορούμε να μην αναφέρουμε το όνομά σου, αλλά θα 
ήταν πιο σωστό να τα πεις εσύ αυτά. Είναι καλό ο κόσμος να ακούει εσάς τους ίδιους, 
άλλωστε εγώ δεν μπορώ να βγω και να πω τέτοια πράγματα. Δεν έχω την άδεια να το κάνω 
αν δεν διασταυρώσω» Κάποιες φορές οι τυπικές διαδικασίες της δουλειάς της, την 
εκνεύριζαν, αλλά έτσι είχαν τα πράγματα. Ο νεαρός φάνηκε ότι πείστηκε και έκλεισε το 
τηλέφωνο διαβεβαιώνοντας ότι θα ήταν διαθέσιμος όποτε τον καλούσε. Αμέσως κάλεσε τα 
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κεντρικά και τους ενημέρωσε. Κράτησαν τον αριθμό του νεαρού και την διαβεβαίωσαν ότι 
σύντομα θα τον καλούσαν. Πριν προλάβει να κλείσει την γραμμή, είδε στρατιώτες να 
μπαίνουν στα γραφεία και να αναζητούν τον υπεύθυνο. Ο Ντον παρουσιάστηκε μπροστά 
στον νεαρό στρατιώτη, που δεν ήταν πάνω από εικοσιπέντε ετών και με φωνή σταθερή τους 
ενημέρωνε πως η κυβέρνηση της Αιγύπτου είχε αποφασίσει να κλείσει τα γραφεία του 
καναλιού στην χώρα και πως έπρεπε όλοι οι δημοσιογράφοι να παραδώσουν τις 
επαγγελματικές τους ταυτότητες. «Μα πως;» ψέλλισε ο Ντον, «Έχουμε άδεια από την 
κυβέρνηση, έχουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα.» «Διαταγή της κυβέρνησης κύριε. 
Οι άδειες σας έχουν ανακληθεί. Παρακαλώ παραδώστε μας τις ταυτότητες και εγκαταλείψτε 
το κτήριο» απάντησε σταθερά ο στρατιώτης. Για μία στιγμή η ησυχία ήταν τρομακτική και 
έπειτα ξαφνικά, τα γέλια της Σερίν έφεραν σε αμηχανία τους άνδρες. 
 

Η γυναίκα δεν μπορούσε να συγκρατηθεί και γέλαγε με όση δύναμη της είχε μείνει. 
Δάκρυα είχαν ανέβει στα μάτια της από τα γέλια, που προφανώς προκλήθηκαν από την τόση 
πίεση των τελευταίων ημερών. Μόλις μπόρεσε να έλεγξει λίγο τα νεύρα της, πήρε την τσάντα 
της και ένα μαντήλι το οποίο πέρασε με θεατρική χάρη γύρω από τον πάλλευκο λαιμό της. 
Πλησίασε τον στρατιώτη που τους είχε επιδώσει την διαταγή και χαμογελαστή τον ρώτησε 
«Ώστε θέλετε την δημοσιογραφική ταυτότητά μου;» ρώτησε και ο στρατιώτης χαμήλωσε το 
βλέμμα από την όψη της γυναίκας. Ίσως από αμηχανία ή ίσως ακολουθώντας την επιταγή του 
Ισλάμ που επιβάλλει στους Μουσουλμάνους άνδρες να χαμηλώνουν το βλέμμα τους όταν 
βρίσκεται μπροστά τους μια γυναίκα. Έτσι, χωρίς να την κοιτάει, μπόρεσε μόνο να ψελλίσει, 
«Όχι εγώ κυρία μου, είναι διαταγή». «Καταλαβαίνω» του απάντησε εκείνη και με αργές 
κινήσεις έβγαλε από τον λαιμό της την καδένα με το έγγραφο που, μέχρι πρότινος, της έδινε 
μια σχετική ασφάλεια στους δρόμους του Καίρου και την πέρασε στο λαιμό του έκπληκτου 
στρατιώτη, που δεν έκανε καν τον κόπο να αντισταθεί ή να την σταματήσει, ίσως και πάλι 
ακολουθώντας την επιταγή της θρησκείας του που του απαγόρευε να αγγίξει γυναίκα άλλη 
από την μάνα, τις αδελφές, τις κόρες ή την γυναίκα του. «Ντον γλύκα, εγώ σας αφήνω. Θα 
είμαι κάτω μαζί με όλους όσους παλεύουν για την ελευθερία τους». είπε η όμορφη Σερίν, 
«Ξέρεις, τις τελευταίες ημέρες ένιωθα πως κάτι με ενοχλούσε αλλά δεν ήξερα ακριβώς τι 
ήταν αυτό. Τώρα ξέρω! Ήταν η επιθυμία μου να είμαι τα γεγονότα και όχι να τα καλύπτω. 
Να σμιλεύω την ιστορία και όχι να την καταγράφω. Πάω να βρω τους ανθρώπους που 
δούλευαν για’μένα, τους αληθινούς μου φίλους! Φρόντισε να έχεις ανοικτό το  κινητό σου. 
Μπορεί σαν δημοσιογράφος να μην μπορώ να κάνω ρεπορτάζ, αλλά σαν απλός πολίτης 
μπορώ να καταθέτω τις εμπειρίες μου. Α! Και....μην ξεχάσεις φεύγοντας να κλείσεις τα 
φώτα, μην χρεώνουμε και την κυβέρνηση» του πέταξε καθώς πέρναγε μέσα από τους 
στρατιώτες κατευθυνόμενη στην έξοδο. 

 
Με την άκρη του ματιού της είδε τους στρατιώτες να ανταλάσσουν βλέμματα μεταξύ 

τους και να χαμογελούν.  Καθώς κατέβαινε τα πρώτα σκαλοπάτια, τα καστανά της μαλλιά 
κυμμάτισαν από τον αέρα που έμπαινε απο την είσοδο και το φως του ήλιου φώτισε τα μάτια 
της! 
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6.      Σόνια. 
 

Η συσκευή του τηλεφώνου γλίστρησε μέσα από τα δάχτυλά της που, όπως και 
ολόκληρο το είναι της, είχαν παραλύσει. Άφησε το σώμα της να πέσει στον καναπέ και 
έμεινε ακίνητη με παγωμένη την όψη της για ώρα. Η αντανάκλαση της τηλεόρασης στο 
πρόσωπό της και η φωνή της εκφωνήτριας «...αυτά ήταν τα νέα του κόσμου, απόψε Δευτέρα 
τριανταμία Ιανουαρίου δύο χιλιάδες ένδεκα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι δέκα και εμείς θα τα 
ξαναπούμε αύριο, την ίδια περίπου ώρα, καλό βράδυ να έχετε!» ήταν τα μόνα στοιχεία ζωής 
μέσα στο διαμέρισμα. 
 

Τα παιδιά είχαν κοιμηθεί από νωρίς και το λαμπραντόρ της οικογένειας, είχε ξαπλώσει 
μπροστά από την πόρτα του δωματίου τους, πιστός φίλος και φύλακας τους. Είχε μόλις 
μιλήσει μαζί του. Για τέταρτη φορά σήμερα. Έτσι συνέβαινε τις τελευταίες τρεις ημέρες που 
οι τηλεφωνικές γραμμές λειτουργούσαν και πάλι στην Αίγυπτο. Τον έπαιρνε τηλέφωνο κάθε 
τρεις και λίγο. Δύσκολες ημέρες, δεν μπορούσες να ξέρεις τι φέρνει η επόμενη στιγμή, το 
επόμενο δευτερόλεπτο. Είχε ανάγκη να ακούει τη φωνή του για να αγαλλιάζει. Δεν ήταν τόσο 
το ότι ήθελε να μαθαίνει τα νέα της χώρας του, για αυτό είχε την τηλεόραση στο διαδίκτυο 
που έκανε άψογη δουλειά, όσο το να ακούει την φωνή του και να νιώθει την διάθεσή του. 
Αυτό μόνο την ημέρευε. 
 

Από την πρώτη στιγμή των ταραχών, εκτός από το άγχος για την ζωή του, είχε 
ξυπνήσει μέσα της ο δικός της, προσωπικός εφιάλτης. Δύο χρόνια ήταν μαζί, ενωμένοι πρώτα 
με λατρεία ανείπωτη και μετά, με τα δεσμά του γάμου. Δύο χρόνια μέσα στα οποία είχανε 
βρεθεί μονάχα δεκαπέντε μέρες. Από την πρώτη στιγμή είχαν συμφωνήσει πως θα ζούσαν 
στην δική της χώρα, μόνο που έπρεπε να περιμένουν... λίγο. Πρώτα, έπρεπε να περιμένουν να 
τελειώσει τις σπουδές του. «Λίγοι μήνες μόνο» της είχε πει «μετά θα πάρω την απαλλαγή από 
το στρατό και θα μπορώ να έρθω σε εσένα», και εκείνη, αν και λαχταρούσε να τον έχει δίπλα 
της, χαμογέλασε κρύβοντας τον πόνο της και το δέχτηκε αγόγγυστα. Ήξερε πως δεν είχε 
νόημα όλο αυτό, αφού στην πατρίδα της το πτυχίο του Αιγυπτιακού κολεγίου θα ήταν 
άχρηστο, αλλά δεν ήθελε ο άνδρας της να νιώθει υποδεέστερος. 
 

Και πέρασαν οι μήνες, ήρθε το πτυχίο και η ψυχή της αναθάρρησε. Η υπόθεση της 
απαλλαγής ήταν θέμα ημερών, έτσι τουλάχιστον της είχε πει, έτσι τον είχαν διαβεβαιώσει. 
Έτσι είναι αυτά τα πράγματα στην Αίγυπτο. Ο αριθμός των νέων ανδρών είναι τόσο μεγάλος 
που δεν μπορεί ο στρατός να τους απορροφήσει όλους και γίνεται κάτι σαν κλήρωση. 
Παίρνεις αριθμό και αν σου χαμογελάσει η τύχη, πας σπίτι σου με απαλλαγή. Αν πάλι η τύχη 
σου θέλει να σε βασανίσει λίγο περισσότερο, τότε περνάς τουλάχιστον δεκατρείς μήνες από 
τη ζωή σου σε ένα στρατόπεδο χωρίς κρεβάτι, χωρίς ζεστό νερό, χωρίς επαφή με τον έξω 
κόσμο. Ε, η δική τους μοίρα αποφάσισε να τους βασανίσει. Κομμάτια ήταν ο καλός της όταν 
της τηλεφώνησε «Σόνια, με πήραν στο στρατό.» της είχε πει ξεψυχισμένα. Δεν ήταν 
προετοιμασμένος για την στράτευσή του. Όλοι γύρω του τον διαβεβαίωναν πως 
θα απαλλάσσονταν. Ο πατέρας του, τα ξαδέλφια του και οι περισσότεροι από τους φίλους του 
είχαν απαλλαγεί και το θεωρούσαν δεδομένο. Δεν άντεχε να τον ακούει έτσι. «Να είσαι 
υπερήφανος!» τον είχε μαλώσει τότε «Χαίρομαι που θα πας, εκεί θα μάθεις να επιβιώνεις σε 
δύσκολες καταστάσεις, θα σκληραγωγηθείς, θα κάνεις φίλους αληθινούς και μετά πια, 
δυνατός άνδρας θα έρθεις εδώ και θα είναι παιχνιδάκι να ζήσεις την γυναίκα σου!» 
 

Αυτά του έλεγε για να τον συνεφέρει και να του δώσει δύναμη. Και όσο η φωνή της 
ήταν σταθερή στο ακουστικό του τηλεφώνου, τόσο τα δάκρυά της έσταζαν στην κόκκινη 
μπλούζα. Τα λόγια της τον είχαν βοηθήσει πολύ. Και ο καιρός πέρναγε με όλα τα καλά και τα 
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κακά που μια στρατιωτική θητεία στην Αίγυπτο μπορούσε να φέρει. Η επικοινωνία τους ήταν 
αραιή. Περίμεναν το θαύμα να συμβεί κάθε σαράντα μέρες και εκείνος να πάρει την άδειά 
του. Τότε μπορούσε να δει ο άνδρας την γυναίκα του, και να ακούσει η γυναίκα τον άνδρα 
της. Μα όχι και να αγγίξουν ο ένας τον άλλον, αυτό ακόμη δεν μπορούσε να το κάνει 
το skype. Όμως αυτό δεν τους ένοιαζε. Είχαν μάθει να είναι ολιγαρκείς. Να εκτιμούν ότι 
έχουν και να μην γκρινιάζουν για όσα δεν μπορούν να απολαύσουν. 
 

Και η μέρα της λύτρωσης είχε φτάσει. Ήταν και πάλι πολίτης. Τι χαρά ήταν αυτή! Η 
ανυπομονησία της ξαφνικά είχε γιγαντωθεί και όλη της η ύπαρξη βασίζονταν στην άφιξή του. 
Επιτέλους, μετά από δύο χρόνια θα μπορούσε να τον έχει κοντά της. Να κοιμάται στην 
αγκαλιά του, να ξυπνάει με το φιλί του, να τρώει στο πλάι του, ακόμη και να τσακώνεται μαζί 
του. Δίπλα του, κοντά του. Και εκείνος ήταν σαν μικρό παιδί που ανυπομονεί να ανοίξει τα 
δώρα του. Μολονότι εγκατέλειπε τα πάντα για το χατήρι της αγάπης της, γονείς και 
οικογένεια, φίλους και πατρίδα, η αγάπη του ήταν τόσο μεγάλη που ο πόνος της ξενιτιάς δεν 
τον άγγιζε. Δεκαπέντε μέρες είχαν μείνει μέχρι να πάρει το αεροπλάνο που θα τον έφερνε 
κοντά της. Και τότε ξεκίνησαν τα γεγονότα. Μαζί ξεκίνησε και η αγωνία της. Και πριν λίγα 
δευτερόλεπτα ο φόβος της επιβεβαιώθηκε. 
 

«Υποσχέσου μου πως θα έρθεις σε δεκαπέντε μέρες όπως έχουμε πει» του ζήτησε και η 
απάντησή του, ήταν σπασμένο γυαλί που μάτωσε την καρδιά της «Ψυχή μου, σου υπόσχομαι 
πως αμέσως μόλις η ηρεμία επιστρέψει σε αυτό το μέρος, θα πάρω το πρώτο αεροπλάνο και θα 
έρθω στην αγκαλιά σου.» Να ήταν το αίμα της που την εγκατέλειψε για μια στιγμή ή η ψυχή 
της που δεν άντεξε τον πόνο; Δεν ήξερε. Δεν την ένοιαζε. Είχε απομείνει βουβή να κοιτάζει 
το πουθενά. Η φωνή του που καλούσε το όνομά της από έναν σκοτεινό και παγωμένο δρόμο 
του Καίρου, χίλια χιλιόμετρα μακρυά, την συνέφερε κάπως. « εεεε...» ψέλλισε μουδιασμένα 
προσπαθώντας να βρει τα λόγια που ήθελε «Μωρό μου, θα σε πάρω τηλέφωνο μετά, πρέπει να 
κλείσω» του είπε και αμέσως πάτησε το πλήκτρο που την απομόνωσε στο καταφύγιό της 
μοναξιάς της. 
 

Ασυναίσθητα τυλίχτηκε με το ριχτάρι του καναπέ. Δεν κρύωνε, απλά ήθελε να νιώσει 
ασφαλής μέσα σε κάτι που θα θύμιζε αγκαλιά. Κουλουριάστηκε σαν μωρό και άφησε το 
μυαλό της να τρέξει στα δικά του μονοπάτια ανεξέλεγκτο. «Μόλις η ηρεμία επιστρέψει......» 
τα λόγια του επαναλαμβάνονταν ξανά και ξανά μέσα στο κεφάλι της. Μέχρι πριν λίγα λεπτά 
υποστήριζε τους Αιγύπτιους με όλη της την ψυχή. Τους θαύμαζε που επιτέλους είχαν βρει 
την δύναμη να ξεσηκωθούν και να διεκδικήσουν αυτά που για εκείνην και τον λαό της ήταν 
αυτονόητα. Ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα! Τιμούσε την αποφασιστηκότητά τους να 
παλέψουν μέχρι το τέλος και ήξερε πως εννοούσαν κάθε λέξη, αφού ήξερε καλά το πόσο 
επίμονος λαός είναι οι Αιγύπτιοι. Αυτό το ήξερε από πρώτο χέρι. Τον άνδρα της, αν και 
νεότερος, αν και απόλυτα ερωτευμένος μαζί της, ποτέ δεν είχε καταφέρει να τον μεταπείσει 
σε κάτι που εκείνος πίστευε σωστό. Είχε προσπαθήσει με όλους τους δυνατούς τρόπους που 
μια γυναίκα θα χρησιμοποιήσει για να περάσει το δικό της, αλλά εκείνος ήταν πιο σταθερός 
και από βουνό! Ένα ακόμη από τα στοιχεία που αγαπούσε σε εκείνον. 
 

Έτσι ξεροκέφαλος ήταν ο λαός του, ήξερε πως δεν θα έπαυαν μέχρι να νικήσουν. 
Αιγύπτιος όμως και ο πρόεδρός τους, ούτε εκείνος υποχωρούσε. Και έμεναν εκεί, έβδομη 
ημέρα σήμερα, σαν τα κατσίκια στο γεφύρι να κουτουλιούνται για το ποιο θα υπερισχύσει 
και να τσαλαπατάνε τα βατράχια. Έτσι ένιωθε αυτή τη στιγμή. Ένα βατράχι που βρέθηκε την 
λάθος στιγμή κάτω από τα πόδια των αντιπάλων να την ματώνουν χωρίς καν να 
συνειδητοποιούν την παρουσία της. Για άλλη μία φορά έμπαινε στην αναμονή . Για άλλη μια 
φορά η ζωή της ανατρέπονταν. Με τα δάχτυλά της χάιδεψε το μενταγιόν που της είχε χαρίσει 
ο καλός της και έφερε στο μυαλό της την μορφή του. Τα ευγενικά χαρακτηριστικά του και το 
φωτεινό, γεμάτο ζωή χαμόγελό του. Το τρυφερό και μελαγχολικό του βλέμμα και το απαλό 



Σοφία Τσουρλάκη  «Ταχρίρ» θα πει «Απελευθέρωση» 
 

Επιτρέπεται η δωρεάν διακίνηση του παρόντος, με αναφορά στην συγγραφέα για το κείμενο και στον δημιουργό της μακέτας 
για το εξώφυλλο. Απαγορεύεται ρητά κάθε εμπορική του διακίνηση. Τα δικαιώματα του παρόντος είναι κατοχυρωμένα. 

Page 22 

 

φιλί του. 
 

Το ήξερε πως αυτό θα συνέβαινε. Τον ήξερε καλά τον άνδρα της. Λάτρευε την πατρίδα 
του και, αν και είχε δεχθεί αμαχητί να την εγκαταλείψει για το δικό της χατήρι, δεν υπήρχε 
περίπτωση να το κάνει όταν ο λαός του βρίσκονταν σε αυτή την κατάσταση. Είχε αυτή την 
αίσθηση του πατριωτισμού που η ίδια δεν είχε νιώσει ποτέ στη ζωή της και που, τον πρώτο 
καιρό της γνωριμίας τους, την θεωρούσε γραφική. Αυτός ο άνδρας, όπως και η πλειονότητα 
των συμπολιτών του, θα έδινε με χαρά τη ζωή του για το καλό του λαού του, για την 
προστασία της πατρίδας του. Αναρωτήθηκε τι πιθανότητες υπήρχαν να τελειώσει αυτή η 
ιστορία σύντομα, αλλά αυτό δεν την βοήθησε καθόλου. 
 

Όλοι ήξεραν για το αυριανό καθολικό συλλαλητήριο. Ένα εκατομμύριο άνθρωποι θα 
μαζεύονταν στην πρωτεύουσα της χώρας και θα έμεναν εκεί μέχρι να επιτύχουν τον σκοπό 
τους. Οι φήμες έλεγαν πως θα υπάρξει και αντί-συλαλλητήριο από οπαδούς του προέδρου. 
Αυτή η σκέψη την έκανε να χαμογελάσει πικρά. Πως θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να έχει 
οπαδούς και μάλιστα τόσους ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν μια αξιόλογη δύναμη; 
Ίσως να έστελνε τους αστυνομικούς του, ίσως να πλήρωνε και κόσμο, ποιός ξέρει. Και αν 
προκαλούνταν συγκρούσεις; Και αν ο πρόεδρος αποφάσιζε να σεβαστεί την επιθυμία του 
λαού και εγκατέλειπε την προεδρία τι θα γίνονταν; Θα ήταν η χώρα ασφαλής ή θα 
δημιουργούνταν άλλα μέτωπα; Πως θα αντιδρούσε το Ισραήλ; Και αν γίνονταν πόλεμος; 
Γιατί δεν αναμιγνύονται οι Ευρωπαίοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του δικού της; Γιατί ο 
Αμερικανός ομόλογός του δεν πίεζε τις καταστάσεις; Πόσο καιρό θα παρέμενε έκρυθμη η 
κατάσταση; Πόσο θα άντεχαν οι πολίτες να αψηφούν τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας και να 
διαδηλώνουν; 
 

Οι σκέψεις αυτές την έριχναν όλο και πιο βαθιά στο πηγάδι της απελπισίας. Έκλεισε τα 
μάτια της προσπαθώντας να αδειάσει το μυαλό της από όλα αυτά τα ερωτήματα και 
αναστέναξε. Το σκυλί αλαφιασμένο σήκωσε το κεφάλι του και την κοίταξε νυσταγμένα. Του 
χαμογέλασε σιωπηλα και ο μεγαλόσωμος φύλακας χαλάρωσε και αφέθηκε στα σκυλίσια 
όνειρά του. Ξανάφερε στο μυαλό της την εικόνα του άνδρα της. Δεν μπορούσε να είναι 
σίγουρη για τίποτε εκτός από το ότι τον λάτρευε με κάθε κύτταρό της. Από την αρχή της 
σχέσης τους είχαν αντιμετωπίσει πολλές και μεγάλες δυσκολίες. Στην αρχή ήταν οι φίλοι και 
η οικογένειά της. Όταν τους ανακοίνωσε τον αρραβώνα της μαζί του, όλοι τους την 
αντιμετώπιζαν σαν διανοητικά ανάπηρη, στην καλύτερη περίπτωση ή απελπισμένη για γάμο 
στην χειρότερη. Το γεγονός ότι ήταν Αιγύπτιος και ακόμη χειρότερα Μουσουλμάνος είχε 
προκαλέσει απίστευτα σχόλια και συμβουλές που ποτέ δεν είχαν ζητηθεί. 
 

Της έλεγαν πως την χρησιμοποιούσε για να αποδράσει από μια χώρα που ήταν ανοικτή 
φυλακή, πως θα ήταν κακός και αιμοσταγής σύζυγος, πως δεν θα την σέβονταν και άλλα 
τέτοια. Και όλοι μα όλοι την ρώταγαν έκπληκτοι «Μα γιατί να τον παντρευτείς; Γιατί να 
δέσεις την ζωή σου με την δική του;». Το γεγονός πως ίσως αυτό που τους ένωνε να ήταν η 
αγάπη, δεν το είχε σκεφτεί κανείς τους. Στην αρχή αυτά τα σχόλια την διασκέδαζαν, μα 
σύντομα την κούρασαν και στο τέλος άρχισαν να την ενοχλούν. Πια δεν έμπαινε καν στον 
κόπο να εξηγήσει πως και τι. Ούτε επέτρεπε σε κανέναν να μιλάει για αυτό το θέμα. Η ζωή 
ήταν δική της, όπως και η απόφαση σε ποιόν θα την προσφέρει, δεν είχε κανέναν λόγο να 
απολογείται και να υπερασπίζεται την επιλογή της. Έπειτα ήταν οι δικοί του άνθρωποι. Και 
για εκείνους το γεγονός ότι διάλεξε μια ξένη, μια «Δυτική» ήταν ακατανόητο. Μα εκείνος 
δεν επέτρεπε να λένε πολλά για την γυναίκα του. Ήταν η επιλογή του, η τιμή του και το 
καμάρι του. Την λάτρευε και την σέβονταν σαν κάτι ιερό. Αυτός ο σεβασμός του ενός στον 
άλλον τους είχε κρατήσει δυνατούς όλα αυτά τα χρόνια, ενάντια σε όλων των ειδών τις 
δυσκολίες. Και αυτός ο σεβασμός θα τους έσωνε και τώρα. 
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Ψηλάφισε τον καναπέ για να βρει το τηλέφωνο. Πάτησε το πλήκτρο της επανάκλησης 
και περίμενε λίγα λεπτά , μέχρι να ακούσει την φωνή του και πάλι. «Αγάπη μου, επιτέλους! 
Γιατί άργησες να με καλέσεις;» της παραπονέθηκε σαν το παιδί που παραπονιέται στη μάνα 
του γιατί άργησε να το πάρει από το σχολείο. «Χρειαζόμουν να μείνω λίγο μόνη μου. Να 
σκεφτώ! Πειράζει;» του απάντησε χαμογελαστή «Όχι δεν πειράζει, αρκεί να μην σκεφτείς να 
με αφήσεις!» είπε εκείνος και απ’τα δικά της χείλη ξέφυγε μια στιγμιαία κραυγή τρόμου. 
Ούτε να ακούσει δεν μπορούσε αυτό το ενδεχόμενο, ούτε τολμούσε καν να το σκεφτεί. 
«Τι λες άνδρα μου.... πως θα μπορούσα να σε αφήσω βρε.... πως θα μπορούσα να ζήσω χωρίς 
εσένα;» διαμαρτυρήθηκε με λατρεία.  «Αυτό ήθελα να σου πω και εγώ,ότι δεν μπορώ να ζήσω 
χωρίς εσένα. Σε αγαπάω πολύ γυναίκα μου!» τα λόγια του, έφεραν πίσω όλα τα χρώματα στη 
ζωή της και την έκαναν να νιώσει η πιο δυνατή γυναίκα του κόσμου. 
 

  
«Και εγώ σε αγαπάω μάτια μου και σε καταλαβαίνω. Ξέρω ποιός είσαι και ξέρω πόσο αγαπάς 
την πατρίδα σου. Άλλωστε αν ήσουν κάποιος άλλος, δεν θα σε αγαπούσα. Αν εγκατέλειπες τους 
άνθρώπους σου τώρα που σε χρειάζονται, δεν θα σε σεβόμουν. Κάνε αυτό που θεωρείς σωστό, 
και εγώ θα είμαι εδώ να σε περιμένω όσο χρειαστεί» του είπε και ήξερε πως τα λόγια της θα 
έσταζαν σαν μέλι στην καρδιά του. «Σε ευχαριστώ γυναίκα μου» της απάντησε «Σε αγαπάω 
άνδρα μου!» του ψιθύρισε εκείνη και η ζωή τους μόλις έμπαινε σε νέα περιπέτεια. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Σοφία Τσουρλάκη  «Ταχρίρ» θα πει «Απελευθέρωση» 
 

Επιτρέπεται η δωρεάν διακίνηση του παρόντος, με αναφορά στην συγγραφέα για το κείμενο και στον δημιουργό της μακέτας 
για το εξώφυλλο. Απαγορεύεται ρητά κάθε εμπορική του διακίνηση. Τα δικαιώματα του παρόντος είναι κατοχυρωμένα. 

Page 24 

 

7.      Χοσαμ 
 

«Ερχάλ, Ερχάλ, Ερχάλ» Η φωνή του, ταλαιπωρημένη από την κατάχρηση των 
τελευταίων ημερών, ενώνονταν με αυτή των χιλιάδων συναγωνιστών του στην πλατεία 
Ταχρίρ που ρυθμικά επαναλάμβαναν την ίδια επιταγή. «Φύγε». Αυτή ήταν η απάντησή τους 
σε αυτό που μόλι ςείχαν ακούσει. Το διάγγελμα του προέδρου δηλαδή, το οποιο είχε 
ακουστεί  στην πλατεία από τα μεγάφωνα που κανονικά χρησιμοποιούνταν για να μεταδίδουν 
την φωνή του μουφτή όταν καλεί τους πιστούς για προσευχή. «Ταχρίρ» σημαίνει 
«απελευθέρωση» και δεν θα μπορούσε να υπάρξει κανένα άλλο σημείο σε ολόκληρη την 
Αίγυπτο από αυτή την πλατεία, την πλατεία Ταχρίρ,  για να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους 
στην ελευθερία. Ελευθερία στον λόγο, στην έκφραση, στη ζωή. 
 
 

Ο Χοσάμ, που το όνομά του σημαίνει «ξίφος»,όπως και εκατοντάδες χιλιάδες 
συμπολίτες του, είχε μεταναστεύσει για μια καλύτερη ζωή. Μόλις δύο μήνες μετά τον γάμο 
του, έμπαινε στο αεροπλάνο για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στην πατρίδα του είχε 
σπουδάσει στο πανεπιστήμιο Αλ Άζχαρ και ήταν δάσκαλος. Αποφοιτώντας είχε όνειρα και 
φιλοδοξίες. Όχι για κάτι υπερβολικό. Μια θέση σε ένα σχολείο, να μπορεί να διδάσκει τα νέα 
παιδιά και ένα μισθό να μπορεί να συντηρεί την οικογένειά του επιθυμούσε μόνο. Όμως δεν 
έτυχε να έχει κάποιον γνωστό στα κυβερνητικά κλιμάκια. Μετά τους πρώτους μήνες 
απραξίας άρχισε να ψαλιδίζει τα όνειρά του. Ίσως απλά μια δουλειά και ένας μισθός για να 
μπορεί να ζει αξιοπρεπώς να ήταν αρκετά τελικά, ίσως το να διδάσκει δεν ήταν το πεπρωμένο 
του, σκέφτηκε και άρχισε να ψάχνει για οτιδήποτε. 
 
 

Και άλλοι μήνες πέρασαν και αποτέλεσμα κανένα. Τότε ήταν που άρχισε να σκέφτεται 
την ξενιτιά. Η μάνα του ένιωσε τη γη να χάνεται κάτω απ’τα πόδια της. Να τον κρατήσει δεν 
μπορούσε, ήταν μάταιο και να προσπαθήσει. Μα ήθελε να σιγουρευτεί πως εκεί που θα πάει 
δεν θα ξελογιαστεί με κάποια ντόπια ή ακόμη και κάποια δυτική που θα της τον έπαιρνε για 
πάντα από κοντά της. Βλέπεις, με την ποιότητα ζωής στην Αίγυπτο, χιλιάδες νέοι 
προτιμούσαν να μετοικήσουν για πάντα και να δημιουργήσουν οικογένεια σε άλλες χώρες, με 
λιγότερη διαφθορά και καλύτερες ευκαιρίες για το μέλλον.  Έπρεπε πάση θυσία να τον 
παντρέψει με μια δικιά τους γυναίκα, για να έχει την σιγουριά πως στο τέλος πάλι εδώ θα 
γυρίσει. Μέσα σε δύο εβδομάδες είχαν όλα κανονιστεί και υπογράφτηκε το συμβόλαιο του 
γάμου. Ίσα που πρόφτασαν να πουν τα βασικά οι νιόπαντροι πριν χωριστούν. 
 
 

 Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που είχε πάει, δούλευε σε ένα λογιστικό γραφείο από 
τις επτά το πρωί μέχρι τις δέκα το βράδυ. Χωρίς διάλλειμα, χωρίς ρεπό ή διακοπές. Ακόμη 
και την Παρασκεύη, που στα Ισλαμικά κράτη είναι η αντίστοιχη Κυριακή των δυτικών 
κρατών, ακόμη και τότε ο Χοσάμ δούλευε. Κάποιες φορές, όταν η κούραση τον κατέβαλε 
υπερβολικά και αυτό συνέβαινε κυρίως στην περίοδο του Ραμαζανιού, ξάπλωνε για λίγες 
ώρες στο πάτωμα, κάτω από το γραφείο του και ξεκούραζε το σώμα και το πνεύμα του. Από 
τα χρήματα που έπαιρνε χάλαγε μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Ακόμη και το φαγητό είχε 
περιορίσει σε μία φορά την ημέρα, για να μπορεί να στέλνει ότι περισσότερο μπορούσε στις 
γυναίκες της ζωής του. Ονειρεύονταν να μαζέψει ένα ποσό για να μπορεί να ανοίξει κάποιο 
δικό του μαγαζί, στην γειτονιά του ίσως, για να μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια. Αλλά αυτό το 
ποσόν δύσκολα συγκεντρώνονταν, παρ’όλο που οι γυναίκες πίσω στην Αίγυπτο 
προσπαθούσαν και εκείνες να μην χαλάνε πέρα από τα απολύτως απαραίτητα. 
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Όταν πριν επτά ημέρες είχε γίνει η πρώτη καθολική διαμαρτυρία στο Κάιρο, 
θορυβήθηκε αλλά ήταν πολύ απασχολημένος για να ασχοληθεί περισσότερο με το θέμα και 
τα τοπικά ΜΜΕ φρόντιζαν να μειώνουν την αξία του γεγονότος. Δύο μέρες αργότερα, στην 
«Παρασκευή της Οργής» συνειδητοποίησε ότι η ώρα είχε φτάσει. Ότι η ψυχή των Αιγυπτίων 
είχε φτάσει στα όριά της και δεν θα άντεχε ούτε μια μέρα παραπάνω στην καταπίεση. Αυτοί 
οι άνθρωποι που είναι πολύ υπομονετικοί, που συγχωρούν εύκολα και δίνουν πολλές 
ευκαιρίες σε όσους τους πληγώνουν, είχαν απηυδήσει και αψηφώντας κάθε φόβο και απειλή, 
είχαν αποφασίσει να πάρουν την τύχη τους στα χέρια τους. Δεν το σκέφτηκε πολύ. Η θέση 
του ήταν εκεί, μαζί με τους συμπολίτες του. Δεν μπορούσε να απέχει από την απελευθέρωση 
της χώρας του. Ήθελε να είναι εκεί, ήθελε να συμμετέχει στην μεταμόρφωση της κατάστασης 
στην αγαπημένη του πατρίδα, ακόμη και αν αυτό θα του κόστιζε την ίδια την ζωή του. 
Έκλεισε εισιτήριο με την πρώτη πτήση που βρήκε και ήταν η πρώτη φορά που χαίρονταν 
τόσο για ένα περιττό έξοδο! 
 
 

Φεύγοντας απ΄την Αίγυπτο είχε αφήσει πίσω την μάνα και την γυναίκα του. 
Όταν  επέστρεψε, έσφιξε στην αγκαλιά του και την κόρη του. Το μωρό, σχεδόν ενάμιση 
έτους πια τον κοίταγε σαστισμένο και όταν εκείνος άρχισε να το φιλάει ασταμάτητα, η μικρή 
έβαλε τα κλάματα και αναζήτησε την ασφάλεια στην αγκαλιά της μητέρας της. «Δεν σε 
γνωρίζει, δώσε της χρόνο να συνηθίσει την παρουσία σου» απολογήθηκε η νεαρή γυναίκα 
σφίγγοντας το βλαστάρι της στην αγκαλιά της. Η ίδια που, πριν καλά καλά γνωρίσει τον 
άνδρα της τον είχε χάσει, και δεν ήταν απόλυτα σίγουρη πως τα λόγια της αυτά τα έλεγε για 
την κόρη της, ή για τον ίδιο της τον εαυτό.   
 
 

Σήμερα, από νωρίς το πρωί, ο Χοσάμ είχε κατέβει στην πλατεία μαζί με ολόκληρη την 
οικογένειά του. Η μάνα του παρ'όλη την ηλικία της στα αριστερά του, η γυναίκα του στα 
δεξιά και επάνω στους ώμους του η μικρή που με τα παιδικά της ματάκια θαύμαζε τον κόσμο 
που μαζεύονταν γύρω τους. Όλη την ημέρα την είχαν περάσει στην πλατεία και κάθε λεπτό 
ήταν και μια νέα, συγκινητική εμπειρία για τον ίδιο. Στην αρχή ήταν το θέμα του στρατού. Οι 
στρατιώτες είχαν περικυκλώσει το μέρος με τα τανκς και άφηναν τον κόσμο να μπει στην 
πλατεία μόνο από δύο συγκεκριμένα σημεία. Η γυναίκα του, τρομαγμένη στην θέα των 
στρατιωτών και με το άγχος του παιδιού, έσφιξε το μπράτσο του και ψιθύρισε « Ίσως δεν 
έπρεπε να φέρουμε την μικρή μαζί μας, τι θα γίνει αν μας χτυπήσουν;» «Μην φοβάσαι» την 
καθησύχασε εκείνος « ο στρατός δεν πρόκειται να μας πειράξει». 
 
 

Το πίστευε αυτό που έλεγε. Πίστευε στα λόγια που οι ίδιοι οι στρατιώτες φρόντιζαν 
μέρες τώρα να λένε στους συμπολίτες τους για να τους καθησυχάζουν. Άλλωστε η σημερινή 
μέρα δεν θύμιζε σε τίποτε διαμαρτυρία. Πιο πολύ θύμιζε πανηγύρι. Ένα ξέφρενο πανηγύρι 
στο οποίο συμμετείχαν όλοι. Και οι «όλοι» ήταν δύο εκατομμύρια. Δύο εκατομμύρια 
άνθρωποι συγκεντρωμένοι σε μια πλατεία! Μέχρι το μεσημέρι ο κόσμος ήταν ασφυκτικά 
πολύς και το πιο σημαντικό , οι άνθρωποι που στέκονταν δίπλα δίπλα και φέρονταν ο ένας 
στον άλλον λες και γνωρίζονταν από καιρό ήταν τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους. Ο Χοσάμ 
είδε ηλικιωμένους που είχαν μαζευτεί σε ένα σημείο και έπαιζαν με παιδιά. Λίγο πιο πέρα, 
είδε μέλη της «Μουσουλμανικής αδελφότητας», φορώντας κελεμπίες, με το χαρακτηριστικό 
λευκό καπελάκι του Ισλάμ και τις πλούσιες γενειάδες τους, να κραδαίνουν τα πανό τους  μαζί 
με μέλη των  «όμορφων φοιτητριών», ενός συλλόγου μοντέρνων κοριτσιών με λυτά τα 
μακρυά μαλλιά τους και με δυτικό ντύσιμο. Εικόνα τόσο αταίριαστη μα και τόσο 
αποστομωτική. Πιο κει είδε Χριστιανούς να σταματούν τα συνθήματα και κάθε 
δραστηριότητα και να παραμένουν σιωπηλοί με τα χέρια σταυρωμένα και το βλέμμα 
χαμηλωμένο, μέχρι οι Μουσουλμάνοι συμπολίτες τους να ολοκληρώσουν την προσευχή τους. 
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Είδε γυναίκες που άρχισαν να καταφθάνουν το μεσημέρι σε ομάδες και οι οποίες 
έφερναν στους συγκεντρωμένους φαγητό, νερό και αναψυκτικά. Με μεγάλες πιατέλες 
μοίραζαν όσα είχαν ετοιμάσει λίγο νωρίτερα σε όποιον έβρισκαν μπροστά τους. Και ήταν 
μαγικό να βλέπει ανθρώπους πεινασμένους και διψασμένους να περνάνε το φαγητό και το 
νερό στους διπλανούς τους που και αυτοί με την σειρά τους το έδιναν στους συνανθρώπους 
τους στην καρδιά της πλατείας, εκεί που οι γυναίκες δεν μπορούσαν να φτάσουν. Και όλοι 
σαν μια παρέα, αντάλλαζαν φιλικές κουβέντες, γνωρίζονταν και έφτιαχναν μεγάλες παρέες. 
Είδε μια γυναίκα, έξι μηνών έγκυο, να φωνάζει με όλη της τη δύναμη ότι ήταν έτοιμη να 
θυσιάσει τη ζωή τη δική της και του αγέννητου παιδιού της, για το καλό της Αιγύπτου. Είδε 
έναν νεαρό άνδρα, παράλυτο, να περιφέρεται μέσα στην πλατεία με το αναπηρικό του 
καροτσάκι και με μάτια όλο φως να φωνάζει "για την πατρίδα μου". 
 
 

Γύρω στο απόγευμα, άναψε και το κέφι. Στήθηκαν χοροί σε διάφορα σημεία της 
πλατείας. Άνθρωποι που ποτέ πριν δεν είχαν συναντηθεί στη ζωή τους, τώρα αγκαλιάζονταν 
και χόρευαν σαν να βρίσκονταν σε γάμο ή κάποιο άλλο χαρμόσυνο γεγονός. Αλλά ποιο 
γεγονός θα μπορούσε να είναι πιο ευχάριστο από το ότι, επιτέλους, μετά από τριάντα χρόνια 
μπορούσαν να υψώνουν το ανάστημα και την φωνή τους ενάντια σε όσους τους δυνάστευαν; 

Το σκοτάδι είχε σκεπάσει πια το Κάιρο και την πλατεία για τα καλά και η απαγόρευση 
της κυκλοφορίας είχε ήδη ξεκινήσει πριν τρεις ώρες όταν η οικογένεια του Χοσάμ αποφάσισε 
να επιστρέψει στο σπίτι της. Ο ίδιος δεν ήθελε να φύγει, αλλά οι γυναίκες είχαν κουραστεί 
και το μωρό είχε αποκοιμηθεί στην ζεστή αγκαλιά της μάνας του. Με την απαγόρευση 
κυκλοφορίας και με τα όσα γίνονταν κοντά στην περιοχή τους, δεν υπήρχε περίπτωση να 
αφήσει την μάνα και τη γυναίκα του να φύγουν μόνες του, έτσι, τις συνόδευσε 
απογοητευμένος. Υποσχέθηκε όμως στον εαυτό του πως θα επέστρεφε αύριο, και μεθαύριο. 
Και κάθε «αύριο» , μέχρι ο πρόεδρός τους να γίνει «χθές».  
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8.       Ουάελ και Καμάλ 
 

Μουδιασμένος από τον άβολο ύπνο στον δρόμο, τέντωσε τα μέλη του τεμπέλικα. Ο 
Ουάελ, που το όνομά του σημαίνει «ο καταφεύγων», κοιμόταν στο ίδιο σημείο, στην πλατεία 
Ταχρίρ από το Σάββατο και σήμερα είχε ξημερώσει Τετάρτη. Μαζί με συναγωνιστές του, 
έστρωναν  πρόχειρα τα πανό τους στο σκληρό δάπεδο και καλύπτονταν με τα σακάκια τους 
για να ξεκουράσουν τα κορμιά τους λίγες ώρες ανάμεσα στον αγώνα τους.  Για να αντέξουν 
το τσουχτερό κρύο του Φλεβάρη, που μέτραγε μόλις δύο μέρες αλλά η παγωνιά του την 
νύχτα ήταν ανυπόφορη, ξάπλωναν δίπλα δίπλα σαν τα κουταβάκια, ακόμη και άνθρωποι 
άγνωστοι μεταξύ τους πριν τα γεγονότα, γιατί τώρα πια δεν υπήρχαν γνωστοί και άγνωστοι, 
όλοι ήταν αδέλφια που μάχονταν για την πατρίδα τους. 
 

Ο Ουάελ ήταν τριαντατριών ετών και στο σπίτι πίσω του είχε αφήσει την γυναίκα και 
τα τρία παιδιά του, το μικρότερο τριών μηνών. Για αυτή την οικογένεια αγωνίζονταν, για τα 
παιδιά τα δικά του και όλων των συμπατριωτών. Δάσκαλος ο ίδιος κέρδιζε τριακόσιες 
πενήντα λίρες τον μήνα, που μεταφράζονται σε πενήντα ευρώ! Και ήξερε καλά πως η 
Αίγυπτος με όλα όσα την είχε ευλογήσει ο Θεός θα μπορούσε να είναι ένα από τα 
πλουσιότερα κράτη του κόσμου.  Ήθελε οι σημερινοί μαθητές του και τα παιδιά του να 
ζήσουν σε ένα καλύτερο κράτος, να μην χρειαστεί να ξενιτευτούν για να ζήσουν μια 
αξιοπρεπής ζωή, να μην φοβούνται να πουν την γνώμη τους, να μην τρέμουν την μυστική 
αστυνομία σε κάθε βήμα τους. Για αυτό επί τέσσερις μέρες έτρωγε ελάχιστα, φώναζε πολύ 
και κοιμόταν στον δρόμο. 
 

Ο Καμάλ δίπλα του, που το όνομά του σημαίνει «τελειότητα», ένας νεαρός γύρω στα 
εικοσιτρία, ξύπνησε και χαιρέτησε τον φίλο του, που πρώτη φορά τον είχε συναντήσει εδώ, 
στο πεδίο του αγώνα. Ο Καμάλ έδειχνε πολύ μεγαλύτερος από τον Ουάελ και αυτό 
οφείλονταν στον τρόπο ζωής του. Ο τέταρτος γιός της οικογένειας του πατέρα του, παιδί της 
δεύτερης γυναίκας του, δεν είχε τελειώσει καν την βασική του μόρφωση. Στα επτά του, ο 
πατέρας του αποφάσισε πως ήταν αρκετά μεγάλος και δυνατός να τον βοηθάει στη δουλειά 
για λίγες λίρες τον μήνα. Η δουλειά του πατέρα του ήταν ρακοσυλλέκτης. Ξεκίναγαν αργά τη 
νύχτα και περπάταγαν από το νεκροταφείο στο οποίο είχαν στήσει την άχαρη ζωή τους, ένας 
από τους τάφους ήταν και το «σπίτι» τους, μέχρι τις πλούσιες γειτονιές. 
 

Εκεί έψαχναν μέσα στις σωρούς με τα σκουπίδια και μάζευαν ότι πλαστικό μπουκάλι 
έβρισκαν από σαμπουάν, αφρόλουτρο και άλλα προϊόντα που οι πλουσιότερες οικογένειες 
είχαν χρησιμοποιήσει. Οι ίδιοι δεν ήξεραν καν το χρώμα αυτών των προϊόντων, για την δική 
τους λάτρα χρησιμοποιούσαν μόνο πλάκες πράσινο σαπούνι και αυτό ήταν για το πλύσιμο 
των πιάτων, των ρούχων, για λούσιμο, για πλύσιμο και κάθε άλλη ανάγκη. Σκοπός τους ήταν 
να γεμίσουν τους μεγάλους πλαστικούς σάκους τους με τέτοια πλαστικά μπουκάλια, κάτι που 
απαιτούσε πολλές βουτιές στα σκουπίδια, πολλά χιλιόμετρα με τα ξυπόλητα πόδια τους και 
πάρα πολλές ώρες στους δρόμους. Έπρεπε να ξεκινούν όσο πιο νωρίς μπορούσαν και να 
κινούνται γρήγορα, πριν περάσουν τα φορτηγά και μαζέψουν τα σκουπίδια από τους 
δρόμους. 
 

Σαν γέμιζαν τους σάκους τους, είχε ξημερώσει συνήθως, πήγαιναν πίσω στο 
νεκροταφείο και εξέταζαν την ποιότητα της συλλογής τους. Πολλές φορές το φως της μέρας 
αποκάλυπτε σπασίματα ή μικρο καταστροφές στα μπουκάλια, ψεγάδια που στο σκοτάδι της 
νύχτας δεν φαίνονταν. Αυτά τα μπουκάλια ήταν ακατάλληλα για τη δουλειά τους. Τα 
μπουκάλια που ήταν σε καλή κατάσταση τα τοποθετούσαν σε μεγάλα ξύλινα κουτιά, και 
έπειτα τα μετέφεραν σε μια κοντινή μάντρα. Εκεί οι υπεύθυνου τα μέτραγαν, τα εξέταζαν 
σχολαστικά και τα αγόραζαν, δύο πιάστρες το κομμάτι. Έπρεπε να παραδώσουν πενήντα 
μπουκάλια για να πάρουν μια λίρα. Οι εταιρείες έπαιρναν πίσω τα μπουκάλια και τα 
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ξαναγέμιζαν, ήταν ένας τρόπος ανακύκλωσης για να κάνουν οικονομία στις συσκευασίες. 
Μέχρι ο Καμάλ και ο πατέρας του να τελειώσουν τη δουλειά είχε πάει μεσημέρι, οπότε και 
πήγαιναν πίσω στον τάφο να φάνε και να ξεκουραστούν τρεις τέσσερις ώρες πριν ξεκινήσουν 
για το επόμενο νυχτοκάματο. Με αυτό το εισόδημα δεν ήταν άξιο απορίας γιατί η οικογένεια 
συνήθως τρέφονταν αποκλειστικά με ψωμί και ρύζι. 

 
 Όμως το ότι ζούσαν σε τάφο, θεωρούνταν από τους ανθρώπους της κλάσης τους 

πολυτέλεια. Τουλάχιστον είχαν ένα ταβάνι να τους προστατεύει από τα φυσικά στοιχεία. 
Χιλιάδες φτωχές οικογένειες που εργάζονταν στην πρωτεύουσα, είχαν μετατρέψει τα 
νεκροταφεία σε ζωντανές γειτονιές, αφού κανείς δεν τους ενοχλούσε και κυρίως, κανείς δεν 
ζήταγε ενοίκιο. Όσο για την καταπακτή που οδηγούσε στο σημείο που ξεκουράζονταν το 
σώμα του «νόμιμου» ιδιοκτήτη του τάφου, αυτή έμενε πάντα κλειστή και έτσι έμεναν οι 
ζωντανοί με τους ζωντανούς και οι νεκροί στην ησυχία τους. 
 

Μέχρι και πριν λίγο καιρό, ο Καμάλ δεν είχε καν τολμήσει να σκεφτεί για το 
ενδεχόμενο να αντιταχθεί στο σύστημα. Όταν πριν μια εβδομάδα ακριβώς έγινε η πρώτη 
μεγάλη διαδήλωση και το ανέφερε στον πατέρα του, εκείνος τον αποπήρε. «Αυτά είναι για 
τους πλούσιους, εσύ να μην ανακατεύεσαι. Αν η αστυνομία τους συλλάβει θα πάρουν τηλέφωνο 
τους φίλους τους, τους άλλους πλούσιους και θα τους ελευθερώσουν στην στιγμή. Αν συλλάβουν 
εσένα ποιος θα σε ξεμπλέξει; Εμείς δεν έχουμε λεφτά να φάμε, ούτε γνωστούς στην κυβέρνηση. 
Μην ανακατεύεσαι. Εμείς είμαστε φτωχοί και η μοίρα μας είναι να δουλεύουμε και να 
ευχαριστούμε τον Θεό που ζούμε να αντικρίσουμε το ξημέρωμα άλλης μια μέρας.» 
 

Μα ο Καμάλ δνε συμφωνούσε με τον πατέρα του. Το να αναπνέει για ακόμη μια ημέρα 
δεν ήθελε να είναι το καλύτερο στο οποίο μπορούσε να ελπίζει. Την Παρασκευή το 
µεσημέρι, αφού παράδωσε στην μάνα του τις λιγοστές λίρες που είχε εξασφαλίσει για την 
οικογένεια, αντί να ξαπλώσει να ξεκουραστεί, περπάτησε ξυπόλητος πολλά χιλιόμετρα μέχρι 
να φτάσει στην πλατεία Ταχρίρ. Δεν ήταν σίγουρος αν θα έμενε εκεί να πάρει μέρος στην 
διαδήλωση, πιο πολύ από περιέργεια είχε πάει. Για να δει τι ήταν αυτό που τόσες χιλιάδες 
Αιγυπτίων θεωρούσε τόσο σημαντικό.  Το θέαμα που αντίκρισε τον μάγεψε. Χιλιάδες οι 
άνθρωποι και οι φωνές τους, σαν βοή από πλάσμα της φαντασίας. Μαγεύτηκαν τα μάτια του 
από την εικόνα της λαοθάλασσας και μέθυσε η ψυχή του από την δύναμη του λαού του. Τόσα 
χρόνια είχε μάθει να θεωρεί πως «εκείνοι», οι πολιτικοί και οι πλούσιοι, ήταν οι δυνατοί  μα 
αυτό που έβλεπε μπροστά του, του έλεγε μια άλλη αλήθεια. Πως τώρα πια ο λαός είχε την 
δύναμη και το πιο υπέροχο απ’όλα ήταν πως και αυτός ήταν ένα μικρό κομμάτι του λαού. 
 

Δίχως δεύτερη σκέψη είχε μπει στον αγώνα και από τότε δεν είχε φύγει από την 
πλατεία και δεν σκόπευε να το κάνει μέχρι να φύγει ο πρόεδρος από την θέση του. Στην 
πλατεία είχε γίνει μέλος μιας πολύ περίεργης παρέας. Αυτός, ο ρακοσυλλέκτης, μαζί με τον 
δάσκαλο Ουάελ, με έναν φοιτητή πληροφορικής και έναν ηλικιωμένο πρώην δικηγόρο, είχαν 
δεθεί σαν να ήταν από την ίδια οικογένεια. Και ενώ μέχρι εχθές η ορμή τους ήταν ασίγαστη, 
το πρώτο φως του ήλιου έφερνε μαζί του την αμφιβολία και ένα περίεργο μούδιασμα. Κανείς 
δεν ήξερε τι θα γίνει σήμερα, μετά τις χθεσινοβραδινές δηλώσεις του ισόβιου προέδρου τους. 
 

«Τι λες να γίνει σήμερα;» ρώτησε ο Καμάλ τον Ουάελ που τον σέβονταν πολύ.  «Σαν 
τι να γίνει; Η απόφασή μας δεν άλλαξε, θα μείνουμε εδώ μέχρι να φύγει, θα φύγουμε από εδώ 
μόνο αφού εκείνος θα έχει φύγει από την προεδρία» απάντησε ο δάσκαλος με σιγουριά. Ο 
Καμάλ κοίταξε λίγο τριγύρω του. Η πλατεία είχε αρκετό κόσμο ακόμη, αλλά όλοι έμοιαζαν 
σαν να περίμεναν κάτι. Λίγο μουδιασμένοι, λίγο αβέβαιοι. Ο Ουάελ άνοιξε το κινητό του για 
να τηλεφωνήσει στην οικογένειά του. Το είχε πάντα κλειστό για να κάνει οικονομία στην 
μπαταρία, και το άνοιγε μόνο για να ακούσει την γυναίκα του, να μάθει τα νέα της 
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οικογένειας και για να τους διαβεβαιώσει ότι ήταν ακόμη ζωντανός και γερός. 
 

Ο γερό δικηγόρος, χτύπησε φιλικά την πλάτη του Καμάλ και του χαμογέλασε. Ο 
νεαρός ανταπέδωσε το χαμόγελο και καλημέρισε τον έτερο σύντροφό του. «Παρατηρείς κάτι 
περίεργο Καμάλ, ή απλά κοιτάζεις να βρεις την όμορφη αγωνίστρια που θα παντρευτείς;» τον 
ρώτησε πειραχτικά ο ηλικιωμένος άνδρας. Το αγόρι χαμογέλασε και χαμήλωσε το βλέμμα 
του. Δεν είχε τόσο μεγάλες προσδοκίες από την ζωή του. Για να παντρευτεί έπρεπε να έχει 
μια σταθερή δουλειά και την δυνατότητα να νοικιάσει ένα διαμέρισμα. Αλλά ακόμη και αν τα 
κατάφερνε σε αυτό, ποιός πατέρας θα έδινε την κόρη του σε έναν ρακοσυλλέκτη; Η μόνη του 
ελπίδα ήταν να ζητήσει ένα κορίτσι από κάποιο ορφανοτροφείο ή ίσως κάποια φτωχή χήρα 
από την περιοχή του. Αυτά όμως δεν τον απασχολούσαν αυτή τη στιγμή. Τώρα είχε άλλες 
προτεραιότητες. «Παρατηρώ ότι κάτι λείπει από την πλατεία» απάντησε. «Δεν βλέπω 
πουθενά αστυνομικούς και αυτό με ανησυχεί». Πάνω στην ώρα ο φοιτητής μπήκε στην 
κουβέντα «Αυτό μόνο καλό δεν μπορεί να είναι. Την τελευταία φορά που τα παλικάρια της 
αστυνομίας εξαφανίστηκαν από τους δρόμους, γίνανε «περίεργες» επιθέσεις σε κτήρια, σε 
περιουσίες πολιτών και στο μουσείο. Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα «περίεργο» θα συμβεί 
σήμερα, αλλά σίγουρα δεν θα είναι καλό. 
 

« Τι παράξενο! Εχθές αυτή η πλατεία κόντευε να βουλιάξει από τον κόσμο, και η 
δημοκρατική τηλεόραση του Έθνους μας έδειχνε πανοραμικές εικόνες της γέφυρας που ήταν 
άδεια και έλεγε ότι όλα ήταν ήρεμα στο κέντρο της πόλης! Ποιόν πάνε να κοροϊδέψουν; Για 
πόσο ηλίθιους μας έχουν;» ενημέρωσε την ομήγυρη ο Ουάελ που είχε μόλις ολοκληρώσει 
την κλήση στο σπίτι του και συνέχισε « πριν λίγο συνδέθηκε και το ίντερνετ στο Κάιρο». 
«Έξυπνος ο πρόεδρός μας» σχολίασε ο ηλικιωμένος της παρέας. «Πρώτα βγαίνει και 
προτείνει να μην συμμετέχει στις επόμενες εκλογές, φροντίζει να στολίσει τον λόγο του με 
αναφορές στον πόλεμο και με πόση ανδρεία υπερασπίστηκε αυτή τη χώρα και προσθέτει ότι 
έχει ξοδέψει όλη τη ζωή του στην υπηρεσία μας, για να κάνει τους πολίτες να νιώσουν 
ενοχές. Την επόμενη ημέρα απελευθερώνει τις επικοινωνίες και τώρα απλά περιμένει τις 
εξελίξεις....» σχεδόν μονολόγησε. «Φοβάμαι πως σήμερα δεν θα έρθουν πολλοί» σχολίασε ο 
Καμάλ. Ο φοιτητής συμφώνησε μαζί του και πρόσθεσε «Ο κόσμος θα στραφεί εναντίον μας 
τώρα. Ο στρατός εχθές είπε ξεκάθαρα ότι τα αιτήματα καλύφθηκαν και πρέπει η ζωή να 
γυρίσει στους φυσιολογικούς της ρυθμούς» 
 

« Ποια αιτήματα καλύφθηκαν; Το αίτηματά μας είναι ένα και μοναδικό . Να φύγει ο 
Μουμπάρακ. Έφυγε και δεν το ξέρω;» ξέσπασε ο Ουάελ.«Δεν θα το δουν όλοι έτσι αγόρι 
μου» χαμήλωσε το κεφάλι του ο πρώην δικηγόρος. Υπάρχουν χιλιάδες συμπολίτες μας που 
δεν μας συμμερίζονται. Άνθρωποι που έχουν βαρεθεί να μην μπορούν να πάνε στις δουλειές 
τους, που εκνευρίζονται από την αναστάτωση των τελευταίων ημερών.  Άνθρωποι που δεν 
νοιάζονται και πολύ για το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Που επί τριάντα χρόνια έμαθαν να 
ζουν με τον Μουμπάρακ και δεν θα τους πειράξει να τον ανεχθούν άλλους οκτώ μήνες. 
Αυτούς τους ανθρώπους περιμένει ο Μουμπάρακ να ξεσηκωθούν και να μας πιέσουν. Και 
πολύ φοβάμαι ότι θα το κάνουν.» 
«Και δεν είναι μόνο αυτό!» συμπλήρωσε ο νεαρός φοιτητής. «Πολλοί από εμάς έχουν 
κουραστεί, ήταν όμορφο για όσο κράτησε αλλά θεωρούν πως είναι ώρα να τελειώσει. Οι 
επικοινωνίες αποκαταστάθηκαν, οι νέοι θα γυρίσουν στις παλιές τους συνήθειες, 
στο facebook και το youtube, στις ταινίες και το ποδόσφαιρο. Δεν είναι όλοι τόσο 
αφοσιωμένοι όσο είμαστε εγώ και εσύ. Μην ξεχνάς ότι η ευτυχία του λαού μας στηρίζεται 
επί αιώνες στην ολιγάρκεια. Αυτά που έγιναν μέχρι τώρα από την πλευρά του καθεστώτος 
μέσα σε οκτώ ημέρες, είναι πολύ περισσότερα από ότι θα μπορούσαν να γίνουν 
μέχρι πρότινος μέσα σε οκτώ χρόνια μέχρι.» 
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Πριν καλά καλά προλάβει να ολοκληρώσει την φράση του, ακούστηκαν φωνές από την 
πλευρά του μουσείου. Τα μάτια όλων στην πλατεία στράφηκαν προς τα εκεί. Μικρές ομάδες 
των δέκα ατόμων η κάθε μία κατευθύνονταν προς την πλατεία. Κράδαιναν φωτογραφίες του 
Μουμπάρακ που τον απεικόνιζαν νέο και αγέρωχο, σίγουρα τραβηγμένες πριν δεκαετίες και 
πλακάτ με συνθήματα όπως «Αγαπάμε τον πρόεδρό μας». 
 

«Καλώς τα δεχτήκαμε» αναστέναξε ο Ουάελ. Ο Καμάλ, κοίταζε έκπληκτος και δεν 
πίστευε στα μάτια του. Ήξερε πως υπήρχαν πολλοί συμπολίτες του που αδιαφορούσαν για το 
θέμα και άλλοι που μπροστά σε αξιωματούχους και ειδικά μπροστά σε αστυνομικούς 
εκθείαζαν το καθεστώς και τον πρόεδρο της χώρας, αλλά πίσω από την πλάτη τους, έφτυναν 
στο άκουσμα του ονόματός του και τον έλουζαν με κατάρες. Δεν πίστευε όμως ότι υπήρχαν 
άνθρωποι που πραγματικά μπορούσαν να αγαπούν αυτόν τον άνθρωπο. Άνθρωποι που ήταν 
ευτυχισμένοι με την φτώχεια, την ανέχεια, την καταπίεση και την εξαθλίωση. Το πλήθος 
ήταν ανάμικτο, άνδρες και γυναίκες. Το ντύσιμό τους φανέρωνε ότι ήταν δεν ήταν άνθρωποι 
που ζούσαν άνετα. «Μα πως.....» είπε και κοίταξε τους συντρόφους του. 
 «Υπάρχουν και αυτοί παιδί μου» επιβεβαίωσε απογοητευμένος ο γηραιός της παρέας. «Μην 
ξεχνάς πως ενάμισι εκατομμύριο άνθρωποι απαρτίζουν την αστυνομία της χώρας σου. Αυτοί 
όλοι εξαρτώνται από το σύστημα. Αυτό το σύστημα που εσένα σε διαλύει και θέλεις να το 
αλλάξεις, σε αυτούς  δίνει αξία, τους δίνει εξουσία επάνω σε όλους εμάς και την δυνατότητα 
να έχουν ένα έξτρα εισόδημα από τις παρανομίες τους. Όλοι αυτοί έχουν οικογένειες, γονείς 
και αδέλφια που όλοι «τρέφονται» από το δικό μας αίμα. Ενάμιση εκατομμύριο οικογένειες 
είναι μεγάλο πλήθος. Αν πέσει ο Μουμπάρακ, αυτοί θα χαθούν. Δεν θα έχουν καμία εξουσία 
πέρα από αυτή που θα τους δίνει ο νόμος, ο κόσμος δεν θα τους φοβάται και δεν θα μπορούν 
να εκβιάζουν και να κερδίζουν κάποιες λίρες παραπάνω. Αν ο πρόεδρος αυτή τη στιγμή είναι 
δυσαρεστημένος, τότε αυτοί είναι κάτι πιο πολύ από τρομοκρατημένοι. Δεν υπερασπίζονται 
τον πρόεδρο, τον εαυτό τους υπερασπίζονται και τα προσωπικά τους συμφέροντα.» 

 
Οι οπαδοί του προέδρου πλησίαζαν εξαγριωμένοι και οι ομάδες τους πλήθαιναν με 

γοργό ρυθμό, ενώ οι πολέμιοί του έμεναν να κοιτούν μουδιασμένοι. Ο στρατός παρέμενε 
στην θέση του, θέση ουδέτερη, τηρώντας την υπόσχεσή του ότι δεν πρόκειται να κινηθεί 
εναντίον πολιτών. Άλλωστε και οι μεν και οι δεν, ήταν το ίδιο πράγμα.....πολίτες της 
Αιγύπτου.  
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9.       Μέντχατ 
 

Έκλεισε την πόρτα πίσω του και άφησε κουρασμένος τα κλειδιά επάνω στο έπιπλο της 
εισόδου. Άκουσε την γυναίκα του που μίλαγε στο τηλέφωνο, ως συνήθως, με την αδελφή της 
και είδε τον μικρότερο γιο του που, αγουροξυπνημένος, ήταν προσηλωμένος μπροστά στον 
φορητό υπολογιστή του. Έβγαλε κουρασμένος τα παπούτσια του και πέρασε στο σαλόνι. 
 

Ήταν η πρώτη μέρα από τότε που ξεκίνησαν τα γεγονότα που είχε πάει στην δουλειά 
του. Τόσες ημέρες το χρηματιστήριο δεν είχε λειτουργήσει και εκείνος, που δούλευε σε 
χρηματιστηριακή εταιρεία, έμενε σπίτι να προσπαθεί να βρει οτιδήποτε να σκοτώσει την ώρα 
του. Κάτω από άλλες συνθήκες θα πήγαινε σε κάποιο καφενείο με τον παιδικό του φίλο, να 
παίξουν καμιά παρτίδα τάβλι και να πιουν το τσάι τους, αλλά ούτε αυτό δεν μπορούσε να 
κάνει πια με την απαγόρευση κυκλοφορίας που επιβάλλονταν κάθε απόγευμα. Του είχε 
λείψει ο φίλος του, του είχαν λείψει οι συναντήσεις τους. Άλλωστε η συνήθεια δεν κόβεται 
εύκολα. 
 

Η γυναίκα του σηκώθηκε και, κρατώντας σταθερά το τηλέφωνο στο αυτί της, κινήθηκε 
προς την κουζίνα για να του ετοιμάσει το δείπνο. «Ε Μοχάμεντ,» μίλησε στον γιο του «τι 
νέα;» «Όλα καλά μπαμπά, μιλάω με τους φίλους μου!»» αποκρίθηκε το εικοσάχρονο αγόρι 
χωρίς καν να σηκώσει το βλέμμα του από την οθόνη. Ο Μέτντχατ, που το όνομά του σήμαινε 
"νίκη", έκανε μεταβολή και πήγε στην κρεβατοκάμαρά του να αλλάξει. Φόρεσε την γαλάζια 
κελεμπία του και τις πράσινες παντόφλες και κατευθύνθηκε στο μπάνιο όταν χτύπησε το 
κουδούνι. Παραξενεμένος κοίταξε το ρολόι του. Η ώρα ήταν σχεδόν πεντέμισι. Η 
απαγόρευση είχε ξεκινήσει στις πέντε ακριβώς. Ο ίδιος ίσα που είχε προλάβει να επιστρέψει 
στο σπίτι του, με ειδική άδεια που είχε αποφασιστεί από το γραφείο ότι θα παίρνουν όλοι οι 
υπάλληλοι, μέχρι να επιστρέψει η κατάσταση της χώρας στους φυσιολογικούς ρυθμούς. 
 

 Η γυναίκα του όρμησε στο δωμάτιο κοιτάζοντας τον παραξενεμένη, σχεδόν 
τρομοκρατημένη. Ο μεγάλος τους γιός, ήταν στρατιώτης και κανείς τους δεν ήξερε αν ήταν 
στην μονάδα του ή αν τον είχαν επιτάξει στους δρόμους. Και αν ήταν στους δρόμους, ήταν 
στην πόλη τους ή σε κάποια άλλη; Μια απρόσμενη επίσκεψη ίσως να έφερνε μαζί της νέα, 
και τα νέα που έρχονται ξαφνικά, είναι σχεδόν πάντα κακά νέα. Με γρήγορες κινήσεις, 
σχεδόν μηχανικές πια μετά από τόσα χρόνια, η γυναίκα κάλυψε το κεφάλι της με ένα 
πρόχειρο μαντήλι και περίμενε εκεί, να ακούσει ποιός ήταν ο ξαφνικός επισκέπτης. Δεν 
επιτρέπονταν να εμφανιστεί μπροστά σε άλλον άνδρα πέρα από τον άνδρα και τους γιους της 
χωρίς μαντήλι και πολύ περισσότερο δεν ήταν πρέπον να εμφανιστεί με αυτή την πρόχειρη 
νυχτικιά που το λεπτό της ύφασμα αποκάλυπτε κάθε λεπτομέρεια του ώριμου κορμιού της. Ο 
νεαρός Μοχάμεντ άνοιξε την πόρτα και ακούστηκε η χαρακτηριστική μπάσα φωνή του 
Χαλίλ, του παιδικού φίλου του πατέρα της οικογένειας, που το όνομά του σημαίνει «φίλος». 
 

Ο Μέντχατ έτρεξε σχεδόν στην είσοδο. Οι δύο άνδρες αγκαλιάστηκαν και ανήσυχος ο 
οικοδεσπότης ρώτησε τον αγαπημένο του φίλο αν του είχε συμβεί κάτι και αν η οικογένειά 
του ήταν καλά. «Μην ανησυχείς για΄μένα! Βαρέθηκα να είμαι στο σπίτι με τις γυναίκες της 
ζωής μου και είπα να έρθω να σε δω.» είπε χαμογελαστός και οι δύο τους πέρασαν στο 
σαλόνι. Η οικοδέσποινα φάνηκε στην πόρτα ντυμένη καθώς πρέπει, σύμφωνα με τους 
κανόνες του Ισλάμ, σαστισμένη ακόμη από την ξαφνική επίσκεψη αλλά φανερά 
ανακουφισμένη που δεν ήταν κάτι σχετικό με το παιδί της. Χαιρέτησε εγκάρδια τον 
μουσαφίρι και τον ρώτησε αν έχει φάει. «Τώρα θα σερβίρω στον Μέντχατ, θα σου βάλω και 
εσένα ένα πιάτο» είπε χωρίς να περιμένει απόκριση και κατευθύνθηκε προς την κουζίνα. 
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Σε λίγα λεπτά, η οικοδέσποινα είχε ξαναπιάσει το τηλέφωνο και ο νεαρός είχε 
επιστρέψει στον διαδικτυακό του κόσμο, που τόσο πολύ του είχε λείψει τις τελευταίες 
ημέρες. Οι άνδρες είχαν μεταφερθεί στο δωμάτιο του σπιτιού που θα το ονόμαζε κανείς 
«γενικής χρήσεως». Εξυπηρετούσε σαν τραπεζαρία και σαν γραφείο, σαν αποθήκη και σαν 
ξενώνας, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. «Πως θα γυρίσεις πίσω τρελέ;» ρώτησε ο 
Μέντχατ. Ο Χαλίλ γέλασε τρανταχτά όπως ήταν το φυσικό του. «Μη με φοβάσαι εμένα γέρο 
μου, κανείς δεν θα μου κάνει τίποτα. Δεν με πιάνει καμία απαγόρευση εμένα» απάντησε. 
«Γέρος είσαι και φαίνεσαι» αντιμίλησε ο οικοδεσπότης προκαλώντας και άλλα γέλια στον 
φίλο του. Ήταν σύνηθες «παιχνίδι» για τους δυο τους αυτό με την ηλικία. Αν και 
συνομήλικοι, ο Χαλίλ έδειχνε πολύ νεότερος και το μικρότερο παιδί του ήταν μόλις δύο 
ετών. Έτσι συχνά πείραζε τον φίλο του για τα άσπρα του μαλλιά και εκείνος κάθε φορά 
αντιδρούσε σαν πειραγμένο παιδί. Η οικοδέσποινα έφερε δύο πιάτα με το φαγητό και 
αποσύρθηκε. 
 

«Που λες να οδηγήσει το σημερινό; Σκοτωθήκανε σήμερα στην πλατεία. Αντί μετά την 
ομιλία του προέδρου να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να επιστρέψουμε στην καθημερινότητά 
μας, φαίνεται ότι η κατάσταση χειροτερεύει.» έφερε την συζήτηση σε πιο σοβαρά θέματα ο 
μουσαφίρης. Ο Μέντχατ κατάπιε την μπουκιά του και σκεπτικός απάντησε «Μέχρι εχθές 
θεωρούσα ότι όσοι διαδηλώνουν έχουν ένα δίκιο. Μπορεί εγώ να μην συμμετείχα σε αυτά τα 
πράγματα και να μην επέτρεψα και στα παιδιά μου να συμμετέχουν, αλλά αυτό ήταν για 
λόγους ασφαλείας. Σε γενικές γραμμές τα αιτήματά τους ήταν δίκαια. Αλλά έπρεπε να 
αποσυρθούν. Καλά φώναξαν, καλά ξέσπασαν, καλά επαναστάτησαν. Τώρα όμως το παιχνίδι 
τέλειωσε. Δεν καταλαβαίνω τι άλλο θέλουν.» 
 

«Αυτοί δεν το βλέπουν έτσι φίλε μου. Αυτοί τα θέλουν όλα ή τίποτα. Θέλουν ο 
πρόεδρος να φύγει, όπως έφυγε και ο Τυνήσιος ομόλογός του» είπε ο Χαλίλ. «Αυτά είναι 
ανοησίες. Ο Μουμπάρακ δεν είναι Μπεν Αλί και ούτε πρέπει να περιμένουν να φερθεί όπως 
φέρθηκε ο Μπεν Αλί. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτός ο άνδρας να δραπετεύσει στην 
Σαουδική Αραβία. Και στο κάτω κάτω, δεν τους αρνήθηκε το αίτημά τους. Είπε ότι θα 
αποσυρθεί από την προεδρία.» είπε ο Μέντχατ και ήπιε λίγο νερό. «Ναι, είπε ότι θα 
αποσυρθεί αλλά ζήτησε πίστωση χρόνου. Και οι διαδηλωτές αυτή την πίστωση χρόνου δεν 
είναι διατεθειμένοι να του τη δώσουν» αντέκρουσε τα επιχειρήματά του φίλου του ο Χαλίλ. 
 

«Λάθος κάνεις και εσύ και αυτοί» είπε σε υψωμένο τον τόνο της φωνής του ο Μέντχατ 
που είχε αρχίσει να παθιάζεται με την συζήτηση. «Δεν ζήτησε πίστωση χρόνου. Ζήτησε μια 
ευκαιρία να αποχωρήσει με αξιοπρέπεια. Και ξέρεις κάτι; Εγώ πιστεύω ότι την αξίζει και με 
το παραπάνω. Ναι, μπορεί στα τριάντα χρόνια που κυβερνάει να έχουν γίνει πολλά λάθη. 
Ναι, ελέγχει τον τύπο και την τηλεόραση παρουσιάζοντας την δική του άποψη. Ναι, η 
ποιότητα ζωής δεν έχει βελτιωθεί καθόλου όλα αυτά τα χρόνια, αλλά αυτή είναι η μία πλευρά 
του νομίσματος. Όλα αυτά τα παιδάκια που έχουν ξεσηκωθεί βλέποντας την ζωή σε άλλα 
κράτη μέσα από το διαδίκτυο δεν θυμούνται την ιστορία της Αιγύπτου πριν έρθει ο 
Μουμπάρακ. Εγώ όμως την θυμάμαι. « 
 

» Όταν γεννήθηκα το 1951, είχαμε τον Αγγλο-Αιγυπτιακό πόλεμο, το 1955 είχαμε την 
Ισραηλινή επιδρομή, το 1956 τον πόλεμο του Σουέζ, 1967 μέχρι το 1970 τα στρατεύματά μας 
βρίσκονταν στην Υεμένη και παράλληλα το 1967 , 1968 και το 1973 είχαμε τους Ισραηλο-
Αραβικούς πολέμους. Και μην ξεχνάμε και τον πόλεμο του 1977 με την Λιβύη, μπορεί να 
ήταν μόνο τέσσερις ημέρες, αλλά δεν παύει να ήταν πόλεμος. Τότε και οι δύο μας ήμασταν 
νεαροί, εγώ θυμάμαι καλά τι συνέβαινε τότε.» «Και εγώ» συνέναισε ο Χαλίλ μασουλώντας 
τα καλούδια που είχε μπροστά του και άφησε τον φίλο του να ολοκληρώσει την σκέψη του, 
που συνέχισε ακάθεκτος. «Από όταν ανέλαβε ο Μουμπάρακ το 1981, η Αίγυπτος εμπλέχθηκε 
σε πόλεμο μόνο το 1990, όταν έστειλε τα στρατεύματά της να απελευθερώσουν το Κουβέϊτ 
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από το Ιράκ, αλλά στην χώρα μας είχαμε ειρήνη. Ούτε μία ημέρα άγχους για πόλεμο. Λίγο το 
έχεις αυτό; Σαν χώρα είμαστε στο μάτι του κυκλώνα. Όλοι θέλουν να ελέγχουν αυτό το 
κομμάτι της γης και αυτός ο άνθρωπος τα κατάφερε να φέρει ειρήνη στην χώρα κρατώντας 
λεπτές ισορροπίες ανάμεσα σε Αμερική, Ισραήλ και όλες τις γειτονικές χώρες και αυτό δεν 
ήταν καθόλου εύκολο « 
 

» Ο ίδιος ως στρατιωτικός πολέμησε για την πατρίδα του και δεν μπορώ να πιστέψω 
ότι δεν την αγαπάει και δεν θέλει την ευημερία της. Ακόμη και μέσα στη χώρα κατάφερε να 
κρατήσει ισορροπίες πολύ λεπτές. Είμαστε το μοναδικό ισλαμικό κράτος που εμπεριέχει δύο 
μεγάλες θρησκείες και που οι πολίτες ζουν σε αρμονία μεταξύ τους.» Ο Χαλίλ κούναγε το 
κεφάλι του που και που συνενώντας σιωπηλά στα λόγια του παιδικού του φίλου. Ο Μέντχατ 
αφού ηρέμησε λίγο συνέχισε, σε χαμηλότερους τόνους «Από την άλλη, δεν μπορείς να 
συγκρίνεις τον Μουμπάρακ με κανέναν άλλο πουθενά στον κόσμο. Η Αίγυπτος είναι μια 
αχανής χώρα με ογδόντα εκατομμύρια ανθρώπους. Για φαντάσου.... Εσύ πέντε έχεις στο 
σπίτι και σε τρελαίνουν, για φαντάσου αυτός που έχει ογδόντα εκατομμύρια!» Ο Χαλίλ 
γέλασε και πάλι και τα μάτια του γέμισαν τρυφερότητα στο άκουσμα της οικογένειάς του. 
 

 «Όλα αυτά τα παιδάκια ξεχνάνε την ιστορία τους, ξεχνάνε τι έκανε αυτός ο άνθρωπος 
όταν αυτά ήταν ακόμη μωρά ή και πριν καν γεννηθούν» συνέχιζε την 
παθιασμένη ρητορεία του ο Μέντχατ. «Δεν τους είναι αρκετή η ιστορία Μέντχατ. Το ότι 
κάποτε έκανε κάτι, πριν χρόνια, δεν είναι αρκετό για να κρατηθεί στην εξουσία. Είναι σαν να 
πας εσύ στο γραφείο και να τους πεις ότι πρέπει να σε κρατήσουν και να σε πληρώνουν εφ 
όρου ζωής, επειδή πριν πέντε χρόνια τους έκλεισες μια καλή συμφωνία....» έκανε τον 
δικηγόρο του διαβόλου ο Χαλίλ και ανέβαζε την πίεση του φίλου του που τον κοίταξε 
οργισμένος αλλά δεν είχε τίποτε να πει για να αντικρούσει το επιχείρημα αυτό. Σιωπή 
απλώθηκε για λίγο στο δωμάτιο που μόνο οι ήχοι από τα κουτάλια έσπαγαν. 
 

 «Εγώ ξέρω και κάτι που εσύ αγνοείς, κάτι που κανένας δημοσιογράφος δεν κατάφερε 
να μάθει....» είπε ο μουσαφίρης για να ελαφρύνει λίγο την ατμόσφαιρα, με εκείνο το ύφος 
που πρόδιδε πως κάποιο αστείο θα ακολουθούσε ή κάποια ζαβολιά. «Μμμμμ» μόρφασε ο 
οικοδεσπότης κοιτάζοντας τον φίλο του με την άκρη του ματιού του «ο Θεός να σε 
προστατεύει κύριε που τα ξέρεις όλα, για πες μας και εμάς να μάθουμε.» «Λοιπόν άκου, 
τόσες μέρες κάποιοι Αιγύπτιοι τηλεφωνούσαν στον βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας και του 
έλεγαν να προετοιμαστεί γιατί σύντομα ένας Αιγύπτιος, θα έφτανε στο βασίλειό του.» έκοψε 
την φράση του και αφοσιώθηκε στην σαλάτα του, περιμένοντας την περιέργεια να 
γαργαλήσει το μυαλό του ακροατή του. Ο Μέντχατ ήξερε καλά το στυλ του κολλητού του, 
αλλά ήταν φοβερά ανυπόμονος  άνθρωπος και αυτό δεν είχε καταφέρει να το ξεπεράσει ποτέ. 
 

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, η ανυπομονησία του τον ωθούσε στον εκνευρισμό ενώ ο 
συνομιλητής του απολάμβανε τα ψιλοκομμένα λαχανικά. «Βρε το αγόρι μου, πόσο αγαπάει 
τα καρότα και τις ντομάτες! Μη φοβάσαι, δεν θα στα φάω, ολοκλήρωσε την φράση σου και 
μετά φάε με την ησυχία σου» είπε και ο φίλος του, με το πιο αθώο ύφος συνέχισε «Ε, λοιπόν, 
ενώ αυτό συνέβαινε την τελευταία εβδομάδα, εχθές ο Μουμπάρακ τηλεφώνησε στον βασιλιά 
της Σαουδικής Αραβίας και του είπε να προετοιμαστεί, γιατί ογδόντα εκατομμύρια Αιγύπτιοι 
θα φτάσουν στο βασίλειό του.» ο Μέντχατ ξέσπασε σε γέλια, τόσο πολύ που δάκρυσαν τα 
μάτια του. Δεν ήταν σίγουρος ούτε και αυτός ο ίδιος αν γέλαγε γιατί το ανέκδοτο του φάνηκε 
τόσο αστείο, ή γιατί μετά την πίεση τόσων ημερών είχε ανάγκη να γελάσει, είχε ανάγκη να 
ξεσπάσει. Μόλις ηρέμησε λίγο, σκούπισε τα μάτια του και κούνησε το κεφάλι του με 
απογοήτευση. «Αχ, κοίτα που φτάσαμε. Να γελάμε με τα χάλια μας.» μονολόγησε και 
συνέχισε το φαγητό του. 
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 «Στο γραφείο σήμερα, είχα τον υπολογιστή ανοικτό και παρακολουθούσα το Αλ 
Τζαζίρα. Αυτά που είδα δεν μου άρεσαν καθόλου. Τόσες ημέρες η στάση των διαδηλωτών με 
γέμιζε περηφάνια. Υπήρχε αδελφοσύνη, υπήρχε ευγένεια. Και σήμερα... να βλέπεις τον λαό 
σου χωρισμένο στα δύο, η μία πλευρά να κομματιάζει την άλλη...... ήταν φρικτό. Η πλευρά 
των υποστηρικτών του προέδρου μπήκε στην πλατεία με λοστούς, μαχαίρια και μολότοφ. 
Χτύπαγαν σαν μανιασμένοι. Οι άλλοι δεν μπορούσαν ούτε να αποφύγουν τα χτυπήματα, ούτε 
να φύγουν από την πλατεία. Πολύ άσχημο θέαμα.» σταμάτησε λίγο τον λόγο του ο Χαλίλ και 
μάσησε αργά την μπουκιά του. 
 

«Στην κρατική τηλεόραση έδειξε τους υποστηρικτές του προέδρου, ήταν χιλιάδες, 
αλλά δεν έδειξε τίποτε για τις φασαρίες.» είπε ο Μέντχατ που στο γραφείο του είχε πάντα 
ανοικτή την τηλεόραση στο εθνικό κανάλι. «Και τι περίμενες βρε αγόρι μου να σου δείξει το 
κανάλι που ελέγχεται από την κυβέρνηση; Τα ξένα κανάλια τα έδειξαν όλα. Κάποια στιγμή 
είδαμε υποστηρικτές του προέδρου να μπαίνουν μέσα στην πλατεία και να επιτίθεται στους 
συγκεντρωμένους καβάλα σε άλογα και καμήλες. Χτύπαγαν χωρίς έλεος. Ακόμη και την ώρα 
της προσευχής, κάποιες εκατοντάδες αντικυβερνητικοί είχαν αρχίσει να προσεύχονται ενώ 
μια αλυσίδα από Χριστιανούς τους περιφρουρούσε, και από τα αριστερά οι φιλοκυβερνητικοί 
επιτέθηκαν στους περιφρουρητές. Τους  χτύπαγαν με ξύλα και με γυμνά χέρια, ούρλιαζαν 
σαν μανιασμένοι. Εικόνες ντροπής... « 
 

» Και οι αντικυβερνητικοί όμως δεν έμεναν να τρώνε ξύλο. Αντιδρούσαν. 
Απομόνωναν κάποιους φιλοκυβερνητικούς και τους εξουδετέρωναν, τους έδεναν 
χειροπόδαρα, τους έπαιρναν τις ταυτότητες και μάντεψε τι; Οι περισσότεροι από αυτούς 
είχαν ταυτότητες της μυστικής αστυνομίας! Και τις προηγούμενες ημέρες είχα ακούσει για 
παρόμοια περιστατικά αστυνομικών που δημιουργούσαν χάος, αλλά δεν ήθελα να το 
πιστέψω. Η εικόνα όμως δεν λέει ψέματα φίλε μου, είδα καθαρά δεκάδες ταυτότητες της 
μυστικής αστυνομίας που βρέθηκαν στις τσέπες ατόμων που ανήκαν στην φιλοκυβερνητική 
πλευρά και είχαν απομονωθεί μέσα στην πλατεία από τους αντικυβερνητικούς.» Ο Μέντχατ 
αναστέναξε και κοίταξε έξω από το παράθυρο τον σκοτεινό ουρανό χωρίς να πει κουβέντα. « 
Οι κάμερες έπιασαν μια ομάδα φιλοκυβερνητικών που εκεί, μπροστά σε όλους ετοίμαζαν 
βόμβες μέσα σε κάνιστρα και συγκέντρωναν πέτρες, φωνάζοντας πως σε λίγο θα γίνει 
αιματοχυσία εκεί.» συνέχισε ο Χαλίλ. «Το φαντάζεσαι; Μέρα μεσημέρι, σε μια πλατεία 
γεμάτη με γυναίκες και παιδιά» 
 

«Προφανώς ήθελαν να τους τρομοκρατήσουν για να φύγουν από εκεί» σχολίασε ο 
οικοδεσπότης. «Μα δεν μπορούσαν να φύγουν Μέντχατ. Ήταν κυριολεκτικά παγιδευμένοι 
μέσα στην πλατεία. Και οι έξι  έξοδοι ήταν μπλοκαρισμένοι από τους φιλοκυβερνητικούς» 
είπε θλιμμένα ο Χαλίλ. Οι φίλοι έπαψαν αυτή την κουβέντα και έμειναν σιωπηλοί, 
βυθισμένοι ο καθένας στις δικές του σκέψεις. Δεν υπήρχε τίποτε άλλο να πουν για όλο αυτό, 
τίποτε που θα μπορούσε να εξηγήσει την απόλυτη παράνοια.  
 

Ξαφνικά ο Μέντχατ αναπήδησε από την θέση του. «Α!» είπε και έβγαλε το κινητό του 
από την τσέπη της κελεμπίας του. Αφού βασανίστηκε λίγο με τα πλήκτρα του κινητού του, 
κατάφερε να ανοίξει το πιο πρόσφατο από τα εισερχόμενα μηνύματα. «Δες αυτό» είπε και 
έδωσε την συσκευή στον φίλο του που φόρεσε τα γυαλιά του και διάβασε μεγαλόφωνα «Νέοι 
της Αιγύπτου. Φανείτε προσεκτικοί στις φήμες και ακούστε την φωνή της λογικής. Η Αίγυπτος 
είναι πάνω απ’όλα , για αυτό προστατεύστε την» Κοίταξε τον φίλο του πάνω απ’τα γυαλιά του 
και σχολίασε πειραχτικά. «Α! Κατάλαβα γιατί χάρηκες τόσο, είναι που σε αποκάλεσαν «νέο 
της Αιγύπτου ε;» είπε και ξέσπασε σε γέλια. «Ο Θεός να με βοηθήσει» μουρμούρισε ψεύτο-
οργισμένος ο Μέντχατ και πήρε πίσω το κινητό του. 
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Όταν ηρέμησε από το γέλιο, ο Χαλίλ έδειξε και εκείνος ένα παρόμοιο μήνυμα που είχε 
λάβει το πρωί. Το δικό του μήνυμα έλεγε «Οι ένοπλες δυνάμεις ζητούν από όλους τους 
ειλικινείς και πιστούς άνδρες να αντιμετωπίσουν τους προδότες και τους εγκληματίες και να 
προστατεύσουν τους ανθρώπους μας, την τιμή και την αγαπημένη μας Αίγυπτο». Και τα δύο 
μηνύματα είχαν σταλεί από την vodafone, το 45% των μετοχών της οποίας στην Αίγυπτο 
ανήκε στην κυβερνητική εταιρεία “Τέλεκομ Αιγύπτου” «Καταλαβαίνεις βέβαια ποιοί είναι οι 
προδότες και οι εγκληματίες έτσι; Και νομίζω είδαμε τον τρόπο που όλοι οι ειλικρινείς και 
πιστοί άνδρες βρήκαν για να προστατεύσουν  "τους ανθρώπους μας, την τιμή και την 
πατρίδα" είπε εκνευρισμένος ο Χαλίλ. 
 

«Δεν θα έπρεπε μια τέτοια εταιρεία να κάνει κάτι τέτοιο, με ενόχλησε πάρα πολύ αυτή 
τους η κίνηση. Πρώτα μας κόβουν την σύνδεση για μέρες και μετά την επαναφέρουν για να 
μας κάνουν πλύση εγκεφάλου; Είμαι τόσο ενοχλημένος που σκέφτομαι να αλλάξω εταιρεία.» 
είπε πριν φάει την επόμενη μπουκιά του και ο Μέντχατ προσπάθησε να τον ηρεμήσει. «Και τι 
να έκαναν; Για φαντάσου να ήρθε η εντολή από το μεγάλο αφεντικό. Τι θα μπορούσαν να 
κάνουν; Είχαν δύο επιλογές: ή να στείλουν τα μηνύματα ή να καταλήξουν κρεμασμένοι από 
το ταβάνι κάποιού υπόγειου στο κοντινότερο αστυνομικό τμήμα και να υποστούν 
βασανιστήρια μέχρι να ξεψυχήσουν. Εσύ στη θέση τους τι θα έκανες;» 

 
Ο Χαλίλ ύψωσε το τσίγκινο ποτήρι με το δροσερό νερό και έσβησε την δίψα του χωρίς 

να σχολιάσει. Έπειτα, το ακούμπησε στο τραπέζι και επικαλέστηκε τον Θεό για βοήθεια, 
όπως έκανε πάντα τόσα χρόνια και όπως είχε διδάξει τα παιδιά του να κάνουν. Γιατί ο Θεός 
ήταν, είναι και θα είναι πάντα το αποκούμπι των ανήμπορων. 
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10.       Καρίμα 
 

Το ξημέρωμα είχε αρχίσει να φωτίζει αμυδρά την «Μάνα του Κόσμου», όπως 
αποκαλούν όλες οι Αραβικές χώρες την Αίγυπτο και το πρώτο φως δεν μπορούσε να 
παρουσιάσει πιο σκληρή πραγματικότητα, απομεινάρια και μάρτυρες της νύχτας που είχε 
περάσει. Καμένα αυτοκίνητα, πέτρες και χώματα, λαμαρίνες που χρησίμευαν σαν τοίχος για 
να προστατεύει τους αποφασισμένους ή να κερδίσουν ή να πεθάνουν εκεί, διαδηλωτές. Η 
μυρωδιά από την βενζίνη και τους καπνούς είχε ποτίσει κάθε κτήριο, κάθε ρούχο και κάθε 
επιδερμίδα. 
 

Η Καρίμα, που το όνομά της σημαίνει «η ευγενής», έκλεισε την μπαλκονόπορτά της 
και κάθισε στον καναπέ. Κοίταξε για λίγο την συσκευή της τηλεόρασης και διστακτικά 
άπλωσε το χέρι της να πιάσει το τηλεκοντρόλ. Μα δεν απόσωσε την κίνησή της. Τυλίχτηκε 
στην αμπάγια της, δεν θα μπορούσε άλλωστε να βγαίνει στο μπαλκόνι χωρίς αυτήν, 
σταύρωσε τα χέρια της μπροστά στο πλούσιο στήθος της και ακουμπώντας την παλάμη της 
στο δεξί της μάγουλο, βυθίστηκε στις σκέψεις της. 
 

Η Καρίμα ήταν από χαρακτήρα οδυνηρά ντροπαλή. Μικρόσωμη και εύθραυστη. 
Μεγαλωμένη σε φτωχή οικογένεια, δεν θα μπορούσε να σπουδάσει, αλλά και να μπορούσε 
δεν θα το ήθελε, απλά για να μην πρέπει να συναναστρέφεται τους άλλους φοιτητές. Είχε 
μείνει στην ασφάλεια του πατρικού σπιτιού και της μητρικής αγκαλιάς μέχρι τα εικοσιδύο 
της, όταν ένας εξάδελφός της, δέκα χρόνια μεγαλύτερος, την ζήτησε σε γάμο. Ο εξάδελφος 
και σύζυγός της ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, με πολύ καλή δουλειά και μετά από κάποια 
χρόνια έφτασε να λογίζεται για πλούσιος. Αυτό εδώ το διαμέρισμά της το είχε κάνει δώρο 
σαν «καθυστερημένο δώρο γάμου» όπως της είχε πει, στην πλατεία Ταχρίρ, το πιο ακριβό 
σημείο του Καίρου, στα είκοσι χρόνια γάμου. Σαράντα χρόνια μοιράστηκε με τον άνδρα της 
και όλα αυτά τα χρόνια έβγαινε από την πόρτα μόνο στο πλάι του. Μαζί είχαν αποκτήσει 
τέσσερα παιδιά, όλα τους μορφωμένα και παντρεμένα πια, είχαν φύγει από την πατρική εστία 
και είχαν στήσει τα δικά τους σπιτικά. Η ζωή της ολόκληρη ήταν αφοσιωμένη στην 
ανατροφή των παιδιών της, στην φροντίδα του άνδρα της και στο Θεό. 
 

Χήρα την τελευταία δεκαετία, όσο και αν την ζητούσαν τα παιδιά της να πάει να ζήσει 
κοντά τους, εκείνη δεν ήθελε να ενοχλήσει. Δεν ήθελε να είναι βάρος σε κανέναν, μα κυρίως 
δεν ήθελε να φύγει από το σπίτι της. Παράπονο δεν είχε όμως. Κάθε μέρα όλα τα παιδιά της 
την επισκέπτονταν. Είχε και μια δυο γειτόνισσες που πέρναγαν μαζί τα απογεύματα. Αυτά 
ήταν υπεραρκετά για την Καρίμα που σε κάθε μία από τις πέντε προσευχές της ημέρας, δεν 
έπαυε να ευχαριστεί τον Θεό για την καλή της ζωή. Από την προηγούμενη Παρασκευή όμως, 
είχε ζητήσει από τα παιδιά της να μην έρχονται να την επισκέπτονται. Δεν άντεχε να 
σκέπτεται πως θα μπορούσαν τα παιδιά της να πάθουν κάτι κακό εξαιτίας της και το να 
έρχεται κανείς στην πλατεία, ήταν από μόνο του αιτία για μεγάλο κακό. Όμως οι ώρες δεν 
πέρναγαν καθόλου αργά για την Καρίμα. Οι εξελίξεις ακριβώς κάτω από το μπαλκόνι της 
άλλαζαν τόσο γρήγορα που δεν προλάβαινε να βαρεθεί. 
 

Η ίδια δεν είχε καμία απολύτως γνώμη και άποψη για τα πολιτικά δρώμενα. Πέρα από 
τις κατσαρόλες της δεν ήθελε να έχει καμία ανάμιξη με οτιδήποτε μπορούσε να είναι 
επικίνδυνο και η πολιτική στην Αίγυπτο ήταν το πιο επικίνδυνο αντικείμενο ενασχόλησης. 
Όταν έγιναν οι πρώτες σοβαρές διαδηλώσεις, έριχνε μια ματιά από το μπαλκόνι και 
προσεύχονταν στον Θεό να δώσει φώτιση στα νέα παιδιά. Μα οι μέρες πέρναγαν και η 
κατάσταση δυσκόλευε. Η Καρίμα πίσω από την μπαλκονόπορτα παρακολουθούσε και 
μαγεύονταν. Μαγεύονταν από την δύναμη ψυχής των νέων ανθρώπων που έμεναν μακρυά 
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από τα σπίτια τους και τις οικογένειές τους θυσιάζοντας τις μέρες τους, πρόθυμοι να 
θυσιάσουν ακόμη και τη ζωή τους για ένα καλύτερο μέλλον. 
 

Μαγεύονταν από την ευγένεια της ψυχής τους. Όλη την ημέρα να φωνάζουν και να 
παλεύουν, και στις ώρες που τα πράγματα χαλάρωναν, να καθαρίζουν τους δρόμους από τα 
σκουπίδια, να ρυθμίζουν την κυκλοφορία και γενικά να φροντίζουν την χώρα τους , που ενώ 
τόσα χρόνια την ένιωθαν ως χώρα του προέδρου, τώρα ένιωθαν για μια φορά πως ήταν η δική 
τους, κατά δική τους χώρα. Μαγεύονταν από τις εικόνες που έβλεπε κάθε μέρα. Πότε ήταν η 
εικόνα ενός πατέρα μπροστά σε ένα άρμα μάχης, που εμπιστεύονταν το μωρό παιδί του στα 
χέρια ενός στρατιώτη. Πότε η εικόνα ενός διαδηλωτή που κουβάλαγε μαζί του ένα μωρό 
γατάκι, στο λαιμό του οποίου είχε περάσει ένα σκοινί και ένα κομμάτι χαρτόνι που έγραφε 
«Μουμπάρακ, όλα τέλειωσαν» και πότε η εικόνα ενός δεκάχρονου αγοριού που ξεγύμνωνε τα 
στήθη του και στέκονταν μπροστά στους αστυνομικούς με θάρρος και θράσος που 
προκαλούσε γέλιο και περηφάνια. 
 

Και ενώ έξω από το παράθυρό της έβλεπε τέτοιες εικόνες, και ο αριθμός των 
ανθρώπων ακριβώς μπροστά της πλήθαινε μέρα με την ημέρα, μέσα στο σπίτι της, μέσα από 
την τηλεόρασή της, οι εικόνες που έβλεπε ήταν τρομακτικά διαφορετικές. Όταν έξω από το 
παράθυρο έβλεπε μιά λαοθάλασσα να φωνάζει για ελευθερία και ψωμί, στην κρατική 
τηλεόραση έβλεπε πανοραμικές και γαλήνιες εικόνες του Νείλου. Όταν στην ασφάλεια του 
καναπέ της άκουγε πυροβολισμούς και ουρλιαχτά άοπλων πολιτών που καλούσαν σε 
βοήθεια, στην κρατική τηλεόραση άκουγε νεαρούς metrosexual Αιγύπτιους να τραγουδούν 
μπαλάντες για την αγαπημένη τους πατρίδα. Όταν οι άνθρωποι ακριβώς δίπλα της 
συνελάμβαναν μυστικούς  αστυνομικούς που είχαν εισέλθει στην πλατεία με σκοπό να 
δημιουργήσουν χάος, δένοντας τους τα χέρια με ότι έβρισκαν, κασκόλ, μαντήλια, καλώδια ή 
ότι άλλο, η κρατική τηλεόραση κατηγορούσε τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης πως 
προσπαθούσαν να βλάψουν το Έθνος δείχνοντας εικόνες απαράδεκτες. Δεν της άρεσαν αυτά 
τα πράγματα. Ένιωσε πως κάποιοι εκεί έξω, ντυμένοι με ακριβά κοστούμια και με ύφος 
περισπούδαστο, προσπαθούσαν να την κοροϊδέψουν. Έτσι άρχισε να κοιτάζει περισσότερο 
από το παράθυρό της, και λιγότερο από την οθόνη της τηλεόρασης. 
 

Την Δευτέρα το βράδυ, πήρε την πιο ριψοκίνδυνη απόφαση της μέχρι σήμερα  ζωής 
της. Όλη νύχτα είχε μείνει ξύπνια να κοίταζε τα παιδιά από κάτω από το μπαλκόνι της που 
κοιμόνταν εκεί, στα ανοικτά, περιμένοντας την Τρίτη να ξημερώσει και το μεγάλο 
συλαλλητήριο να αρχίσει. Άλλοι μέσα σε σκηνές, άλλοι επάνω στα σακάκια τους. 
Σκέπτονταν πως κάποια από αυτά τα παιδιά είχαν την ηλικία των δικών της παιδιών και 
κάποια άλλα την ηλικία των εγγονιών της. Και ξαφνικά, τα πόδια της πήραν φτερά και τα 
χέρια της χόρευαν σε έναν τρελό χορό ενθουσιασμού. Τα τρία ψυγεία του σπιτιού, 
αποτέλεσμα απωθημένου της φτώχειας που είχε ζήσει σαν παιδί, ανοιγόκλειναν σβέλτα και οι 
κατσαρόλες πήραν φωτιά. 
 

Τρίτη πρωί και η ζωντάνια του δρόμου συναγωνίζονταν την ζωντάνια μέσα στο 
διαμέρισμα. Οι φωνές από τον δρόμο ανακατεύονταν με το τσιτσίρισμα των τηγανιών και η 
μυρωδιές από τα φαγητά έβρισκαν ευκαιρία να αποδράσουν από τα ανοικτά παράθυρα, λες 
και ήθελαν να διαδηλώσουν με τον λαό της Αιγύπτου. Μέχρι το μεσημέρι, η Καρίμα είχε 
μαγειρέψει δεκάδες διαφορετικά φαγητά, όλα σε τεράστιες ποσότητες. Και μόλις τέλειωσε, 
πάγωσε στη θέση της. Καλά τα είχε μαγειρέψει, αλλά πως θα τα έδινε στους αγωνιζόμενους; 
Αυτό δεν το είχε σκεφτεί. Συλλογισμένη άρχισε να περπατάει πάνω κάτω στην κουζίνα της. 
Και τότε, σαν από μηχανής Θεός, χτύπησε το κουδούνι. Ήταν η  Ναμπίλα, που το όνομά της 
σημαίνει «η ευφυής», η εγγονή μίας από τις γειτόνισσες της, που είχε πάει να δει πως τα 
περνάει η γερόντισσα. 
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Η κοπέλα όχι μόνο δεν είχε πρόβλημα, αλλά ενθουσιάστηκε στην ιδέα να παραδώσει 
το φαγητό στην λαοθάλασσα έξω από το κτήριο. Η Ναμπίλα ανεβοκατέβαινε με χαρά τα τρία 
πατώματα για να μεταφέρει τα καλούδια και η Καρίμα, ντροπαλά κρυμμένη πίσω απο την 
μπαλκονόππορτα να καμαρώνει τα μιλιούνια του λαού της που αγωνίζονταν και γιόρταζαν 
την νέα εποχή στην Αίγυπτο. Πιο πολύ απ’όλα χάρηκε μια παρέα στην δυτική πλευρά της 
πλατείας που είχαν στήσει χορούς και τραγούδια. Πόσο περήφανη ένιωθε που όλος ο λαός 
της ήταν ενωμένος για έναν ιερό σκοπό! 
 

Το ίδιο έγινε και την Τετάρτη. Η Καρίμα μαγείρεψε από νωρίς ότι μπορούσε για να 
ταίσει τον κόσμο έξω από το σπίτι της και ασυναίσθητα να συμβάλλει στον αγώνα κατά του 
προέδρου και περίμενε την Ναμπίλα για να παραδώσει τα τρόφιμα. Μα όταν ήρθε η  νεαρή 
ήταν τρομαγμένη και  έτρεμε. Η γερόντισσα, παρασυρμένη από τον ενθουσιασμό της 
δημιουργίας, δεν είχε κοιτάξει έξω να δει τι κάνουν τα παιδιά της. Μαζί με την νεαρή 
συνεργάτιδά της παραμέρισε την κουρτίνα και αντίκρισε εικόνες που την μάτωσαν. Τα παιδιά 
της χωρισμένα στα δύο να χτυπούν μανιασμένα το ένα το άλλο. Άνδρες να ποδοπατούν κάτω 
από τις οπλές των αλόγων τους μικρά παιδιά που δεν μπορούσαν να τρέξουν 
τόσο γρήγορα και να σωθούν. Πιο εκεί μια ομάδα Μουσουλμάνων, ανταποκρινόμενοι στο 
κάλεσμα της προσευχής, προσεύχονταν μπροστά από ένα τάνκς. Ένας από αυτούς, όχι 
μεγαλύτερος από δεκαεπτά χρόνων, ήταν τραυματισμένος στο αριστερό μέρος του κεφαλιού 
του. Η πληγή ήταν φρέσκια και το θέαμα ανατριχιαστικό, τα ρούχα του ήταν ποτισμένα από 
το αίμα του και εκείνος προσεύχονταν με ζέση και ένιωθε κανείς πως ίσως ήταν η τελευταία 
προσευχή της σύντομης ζωής του. 
 

Είδε και άλλα που την πλήγωσαν. Είδε έναν νεαρό στρατιώτη να κλαίει από απόγνωση 
μιας και οι ανώτεροί του δεν του έδιναν την άδεια να επέμβει και να σώσει τους ειρηνικούς 
διαδηλωτές από τους οπλισμένους αντιπάλους του. Είδε δεκάδες χτυπημένους στοιβαγμένους 
πρόχειρα στον τοίχο ενός γειτονικού κτηρίου, να τους παρέχονται όπως όπως οι πρώτες 
βοήθειες ενώ οι διώκτες τους, τους πετροβολούσαν ακόμη. Απεγνωσμένη γύρισε το βλέμμα 
της μέσα στο διαμέρισμα και είδε τα κλαμένα μάτια της Ναμπίλα που έβγαζαν φωτιές. «Έλα, 
πάμε» είπε η μικρή και κατευθύνθηκε στην κουζίνα. Έχασε τον κόσμο η γερόντισσα. Τι 
πήγαινε να κάνει το τρελοκόριτσο; Πως θα μπορούσε να πάει εκεί κάτω τέτοιες ώρες. 
Μάταια προσπάθησε να την αποτρέψει «Ίσα ίσα, τώρα έχουν ανάγκη τα δώρα σου πιο πολύ 
από ποτέ. Τώρα που είναι χτυπημένοι, τώρα που νιώθουν αποδυναμωμένοι. Δεν θα μας 
νικήσουν γιαγιά, όχι τώρα» είχε πει αποφασισμένη η νεαρή και άρχισε να μεταφέρει τις 
πιατέλες όπως την προηγούμενη ημέρα. 
 

Κάθε φορά που επέστρεφε η νεαρή, η Καρίμα προσπαθούσε να την εμποδίσει να 
ξαναβγεί έξω, αλλά η μικρή δεν άκουγε τίποτα. Θυμωμένη και πεισμωμένη συνέχιζε το έργο 
της. Μα δεν το τέλειωσε. Ένα μαχαίρι εκσφενδονίστηκε από ένα θυμωμένο χέρι, χέρι 
ανθρώπου που πίστευε πως η Ναμπίλα έπρεπε να πάψει να προσφέρει τροφή και δύναμη και 
ελπίδα. Το μαχαίρι καρφώθηκε στην τρυφερή κοριτσίστικη σάρκα. Μια αρτηρία, πολύ αίμα 
και ο θάνατος. Έτσι απλά. Και πίσω, στην κουζίνα, η Καρίμα να κοιτάζει τον τελευταίο δίσκο 
που ποτέ δεν βγήκε από το διαμέρισμα. 
 

Αυτό το άδικο δεν μπορούσε να το πιστέψει, δεν μπορούσε να το καταλάβει. Όλη την 
υπόλοιπη ημέρα είχε μείνει ακίνητη στον καναπέ της, με τα μάτια της να μην στεγνώνουν 
ούτε λεπτό. Έτσι πέρασε αυτή η μαύρη Τετάρτη για την Καρίμα. Κλαίγοντας στον καναπέ 
της, χωρίς να βάλει μπουκιά στο στόμα της. Και έτσι πέρασε και η νύχτα της Τετάρτης. Και 
το ξημέρωμα της σημερινής ημέρας, της Πέμπτης, την βρήκε μπροστά στο μπαλκόνι της, να 
κοιτάζει τα αποκαΐδια των ονείρων τόσων παιδιών. 
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Αναστέναξε και έβγαλε το χέρι της από το μάγουλο. Ο ήλιος είχε φωτίσει για καλά την 
πλατεία, γεγονός που μαρτυρούσε πως οι σκέψεις της την βασάνιζαν για πολλή ώρα. 
Τρέμοντας αλλά με σταθερό βήμα, πήγε στην τουαλέτα. Πλύθηκε όπως ορίζει η θρησκεία 
της, φόρεσε το φόρεμα προσευχής και κατευθύνθηκε προς την κρεβατοκάμαρά της. Πήρε το 
κόκκινο, τριμμένο από τα χρόνια χαλάκι προσευχής της, το έστρωσε και γονάτισε μπροστά 
στον Θεό και κριτή της. Μόλις τελείωσε την προσευχή της, φόρεσε πάλι την αμπάγια πάνω 
απο το φόρεμα προσευχής, έσφιξε την μακρυά μαντήλα γύρω από το κεφάλι της και 
κατευθύνθηκε προς την πόρτα. 
 

Γύρισε το πόμολο, άνοιξε και έμεινε για λίγες στιγμές πριν κάνει ένα μικρό βηματάκι 
για το παρόν, ένα τεράστιο βήμα για τη ζωή της. Κατεβαίνοντας την σκάλα άκουγε τις φωνές 
των αγωνιστών που, παρά την εξάντλησή τους, παρά την επίθεση που είχαν δεχθεί, παρά την 
βία και τον πόνο, επέμεναν πιστοί στον λόγο τους, πως θα φύγουν από την πλατεία μόνο 
αφότου φύγει ο Μουμπάρακ από την προεδρία. Στην εξώπορτα, πριν πατήσει στον δρόμο, 
στάθηκε ακόμη μια φορά και κοίταξε το πλήθος. Σαφώς μικρότερο από αυτό των 
προηγούμενων ημερών, μα όχι λιγότερο αποφασισμένο. Λαμαρίνες δημιουργούσαν ένα 
φράγμα προστασίας των αντικυβερνητικών από τις πέτρες που πέταγαν οι λίγες μόλις 
δεκάδες πολέμιων τους που είχαν παραμείνει στην πλατεία. Ο στρατός, αν και 
καθυστερημένα, είχε τοποθετήσει άρματα ανάμεσα στις δύο ομάδες και ολόκληρη η πλατεία 
θύμιζε πεδίο μάχης, μαρτυρώντας όσα είχαν συμβεί το προηγούμενο εικοσιτετράωρο. 
Κινήθηκε αργά προς μια ομάδα αγωνιστών, αυτήν που ήταν πιο κοντά στην πόρτα της. 
Καμιά εικοσαριά όλοι και όλοι τους, δυο τρεις γυναίκες ανάμεσά τους, φώναζαν «Κεφάϊα» 
που στα Αιγυπτιακά σημαίνει «φτάνει πια», και κράδαιναν τις γροθιές τους ψηλά στον 
ουρανό. Δεν ήξερε κανέναν τους, αλλά αυτό δεν την εμπόδισε. Άρχισε να ψιθυρίζει και 
εκείνη την μαγική λέξη που ποτέ πριν δεν είχε φανταστεί. Και ο ψίθυρος έγινε σταθερή φωνή 
, και η φωνή έγινε κραυγή. Και ύψωσε και εκείνη την γροθιά της ψηλά. Η παρέα των 
αγωνιστών πρόσεξε την νεόφερτη γυναίκα «Καλώς την μάνα» της είπε ένας μεσόκοπος με 
σκονισμένα ρούχα και την κοίταξε χαμογελώντας. Και έτσι η μικροκαμωμένη Καρίμα που 
ποτέ δεν είχε διαμαρτυρηθεί για τίποτε στη ζωή της, έγινε επίσημα μια αντικαθεστωτική 
αγωνίστρια που με όλη τη δύναμη της ψυχής της φώναζε «Κεφάϊα», όχι για την ίδια, εκείνη 
τη ζωή της την είχε ζήσει, αλλά για τα παιδιά και τα εγγόνια της. Τα παιδιά και τα εγγόνια 
όλης της Αιγύπτου.  
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11.       Μάικ 
 

Με τον ήχο του ξυπνητηριού πετάχτηκε επάνω λες και είχε καταπιεί έλατήριο. Τα 
κόκκινα ψηφία στο ρολόι του κομοδίνου έδειχνε μια η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, Παρασκευή 
πια. Η πρώτη Παρασκευή του Φλεβάρη. Έτριψε τα μάτια του για να διώξει τα απομεινάρια 
του ύπνου και σύρθηκε στην κουζίνα φτιάξει μια κούπα τσάι, μπας και διώξει αυτό το 
διαολεμένο κρύωμα που τον βασάνιζε από εχθές. Επάνω στο τραπέζι την κουζίνας το laptop, 
κοιμόταν και αυτό. Πριν βάλει το νερό να ζεσταθεί, πάτησε το μικτό ασημί κουμπάκι που 
άνοιγε το παράθυρο με τον έξω κόσμο.  
 

Ο Μάικ, είχε μόλις μπει στα εικοσιεπτά. Ψηλός, ξανθός, γαλανομάτης έκανε μπαμ από 
χιλιόμετρα πως ήταν Αμερικανός. Η μισή ζωή του ήταν το διαδίκτυο, αφού η δουλειά του 
ήταν να «στήνει» ιστοσελίδες. Και ήταν ενοχλητικά καλός στο αντικείμενό του, τόσο που τα 
τελευταία χρόνια αναγκάζονταν να απορρίπτει δουλειές γιατί απλά δεν προλάβαινε να τις 
αναλάβει. Σίγουρα έχανε λεφτά έτσι, αλλά όπως μαρτυρούσε και το υπερπολυτελές 
διαμέρισμά του, τα λεφτά δεν ήταν θέμα για εκείνον. 
 

Ναι, του άρεσε να δουλεύει, αλλά ήθελε να έχει και ποιότητα ζωής, κράταγε χρόνο για 
τον εαυτό του. Για να κάνει κάτι για εκείνον, κάτι που απλά θα τον έκανε να νιώσει καλά. 
Και αυτό που τον έκανε να νιώθει καλά, ήταν το blog  του. Φρόντιζε όμως πάντα να κρατάει 
ισορροπία ανάμεσα στην δουλειά, στο  blog  και στην «πραγματική» ζωή. Του άρεσε πολύ να 
ταξιδεύει και ακόμη περισσότερο του άρεσε να ταξιδεύει για να συναντήσει από κοντά 
ανθρώπους που είχε γνωρίσει στο διαδίκτυο. Κάπως έτσι είχε ταξιδέψει και την πρώτη φορά 
στην Αίγυπτο, πριν από πέντε χρόνια. Τότε είχε πάει για να ζήσει από κοντά την 
απελευθέρωση του Άμαρ. Ο Άμαρ, που το όνομά του σημαίνει «ο ευλαβής», ήταν 
συνομήλικός του, Αιγύπτιος blogger και ακτιβιστής. Η μητέρα του, η Λέϊλα, που το όνομά 
της σημαίνει «νύχτα» ήταν και αυτή ακτιβίστρια. Μια γυναίκα όλο ζωή, συνειδητοποιημένη, 
άφοβη και περήφανη για αυτό που ήταν. 
 

Στα πενήντα της, με τα μαλλιά της κάτασπρα να καλύπτουν τους ώμους της, οργάνωνε 
και υποστήριζε διαδηλώσεις στο Κάιρο, ενάντια στην κακοποίηση των πολιτών από την 
αστυνομία, από πολύ παλιά. Τότε που οι ακτιβιστές ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα και την 
μισή τους ζωή την πέρναγαν στα κρατητήρια. Ένας από αυτούς ήταν και ο άνδρας της. Όταν 
απελευθερώθηκε, με τα σημάδια του βασανισμού στο σώμα και την ψυχή του, δεν σώπασε 
όπως το καθεστώς πίστευε ή επιθυμούσε ότι θα κάνει. Έγινε πιο δραστήριος και η γυναίκα 
του, δίπλα του στο καλό και στο κακό, στην χαρά και στον πόνο, πάλευε μαζί του, μαζί με 
"τον ήρωά της" όπως τον αποκαλούσε. Το 2005, ο Άμαρ, αρκετά μεγάλος πια, αποφάσισε να 
πάει μαζί με την μητέρα του σε μια μεγάλη διαδήλωση που έγινε στο κέντρο, προάγγελο των 
σημερινών διαδηλώσεων. Εκεί ο νεαρός χτυπήθηκε άγρια. Του έσπασαν το laptop που 
κουβάλαγε στο σακίδιο του και έφριξε από τις εικόνες που αντίκρισε. Και τότε ήταν που 
αποφάσισε να δημιουργήσει το δικό του  blog  και να μιλήσει για όλα όσα συνέβαιναν στην 
χώρα του. Οι περισσότεροι φίλοι του τότε είχαν ξεκόψει. Όχι τόσο γιατί φοβήθηκαν μην 
μπλέξουν, που έπαιζε και αυτό φυσικά τον ρόλο του, αλλά γιατί οι Αιγύπτιοι από μωρά 
παιδιά διδάσκονται πως να κρύβουν την αλήθεια που δεν τους αρέσει. Και σίγουρα το να 
μάθει όλος ο κόσμος πόσο βίαιο και άτεγκτο είναι το καθεστώς της χώρας τους, δεν το θεωρ 
ούσαν πρέπον. 
 

Μα κοντά στον Άμαρ έμεινε η οικογένειά του, η γυναίκα του η Ράνα, που το όνομά της 
σημαίνει «ματιά» και οι τέσσερις γάτες τους! Με τον καιρό συναντήθηκε με 
άλλους bloggers από την πόλη του και σιγά σιγά δημιούργησε νέους φίλους. Ανθρώπους που 
είχαν ξεπεράσει τον φόβο της αστυνομίας και το κόμπλεξ του να παρουσιάζουν προς τα έξω 
μια «τέλεια» Αίγυπτο. Πριν πέντε χρόνια όμως, σχεδόν ένα χρόνο μετά τη δημιουργία του 
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blog του,  ο Άμαρ συνελήφθη. Τον έριξαν στο υπόγειο ενός αστυνομικού τμήματος, του 
ξύρισαν τις πυκνές μαύρες μπούκλες του, και του έδειξαν την άλλη όψη της Αιγυπτιακής 
φιλοξενίας. Η Ράνα άρχισε έναν τεράστιο αγώνα για την απελευθέρωση του αγαπημένου της. 
Τρεις φορές είχε εξετασθεί το αίτημά της για απελευθέρωση του άνδρα της, και τις τρεις είχε 
απορριφθεί. Μα η όμορφη Ράνα δεν το έβαζε κάτω και είχε ζητήσει και τέταρτη ακρόαση. 
Ζήτησε την υποστήριξη όλων των φίλων τους παγκοσμίως, τα blogs της Αιγύπτου και όχι 
μόνο γέμισαν αναφορές στο γεγονός και πολλοί φίλοι του ζευγαριού έκαναν ότι μπορούσαν 
να ασκήσουν πίεση.Τότε ήταν που και ο Μάικ αποφάσισε να επισκεφθεί τη γη των Φαραώ 
για πρώτη φορά.   
 

Η τύχη τα έφερε έτσι και στην τέταρτη ακρόαση, όταν ο Μάικ ήταν ακόμη στο Κάιρο, 
ο  Άμαρ απελευθερώθηκε. Στο « πάρτι» που έγινε στο μικροσκοπικό διαμέρισμα του πέμπτου 
ορόφου εκείνο το απόγευμα, ο Μάικ γνώρισε και τον Ομάρ. Ο Ομάρ, που το όνομά του 
σημαίνει «μακροζωία», ακτιβιστής και ο ίδιος, είχε απειληθεί πολλές φορές, αλλά ποτέ δεν 
είχε συλληφθεί....ακόμη. Αυτά του έλεγε όταν χτύπησε το κινητό του και απομακρύνθηκε για 
να μιλήσει. Στο πενήντα τετραγωνικά όλο και όλο διαμέρισμα, δεν είχε και μεγάλα περιθώρια 
απομάκρυνσης, οπότε όλοι άκουσαν την οργισμένοι συνομιλία με τον πατέρα του. Ο πατέρας 
του Ομάρ ζούσε με την γυναίκα του και τον ανήλικο γιο τους στο Κουβέιτ και από εκεί 
έστελνε χρήματα στον Ομάρ και στον, κατά ένα χρόνο μικρότερο, αδελφό του. 
 

Στο τηλεφώνημα εκείνο του είπε ότι μόλις είχε βγει από την Πρεσβεία της Αιγύπτου 
στο Κουβέιτ. Τον είχαν καλέσει επίσημα και του είχαν ανακοινώσει ότι ο γιος του ο Ομάρ 
συμμετείχε σε «παράνομες δραστηριότητες που βλάπτουν τον πρόεδρο και την ασφάλεια της 
χώρας» και τον είχαν απειλήσει ότι και ο ίδιος θα διωχθεί ποινικά αν ο γιος του δεν πάψει τις 
παράνομες δραστηριότητες του, να λέει δηλαδή την αλήθεια για το καθεστώς Μουμπάρακ 
μέσα από το blog  του, με την κατηγορία της χρηματοδότησης παράνομων δραστηριοτήτων. 
Ο κ. Αλί λοιπόν πήρε τηλέφωνο να του να του ανακοινώσει πως ή θα σταμάταγε «τις 
βλακείες » ή τέρμα τα λεφτά και ας πάει να δουλέψει για να ζήσει. «Έτσι δεν θα έχεις χρόνο 
για blog  και άλλες τέτοιες ντροπές» του είχε πει οργισμένος πριν κλείσει το τηλέφωνο. 
 

Αυτά και άλλα είχε δει ο Μάικ τις επτά ημέρες που είχε περάσει στο Κάιρο. Από τότε 
κάθε χρόνο φρόντιζε να περνάει ένα μήνα στην χώρα του Νείλου. Είχε κάνει δεκάδες φίλους, 
είχε γνωρίσει ολόκληρες τις οικογένειές τους και φυσικά είχε μάθει την Αιγυπτιακή διάλεκτο 
σχεδόν άπταιστα. Όταν πριν από δέκα ημέρες, την «Ημέρα της Οργής» έγινε η πρώτη μεγάλη 
διαδήλωση, με αγωνία περίμενε τις αναρτήσεις των Αιγυπτίων φίλων του για να ενημερώνει 
και εκείνος το δικό του blog.  Όσο πιο πολλά μάτια έβλεπαν την αλήθεια, τόσο 
πιο υπερήφανος ένιωθε που βοηθούσε και εκείνος σε αυτό τον αγώνα. Όλα πήγαιναν καλά, 
μέχρι την Παρασκευή, ακριβώς μια εβδομάδα πριν,την πιο καθοριστική εβδομάδα για την 
Αίγυπτο των τελευταίων τριάντα ετών που το καθεστώς Μουμπάρακ απενεργοποίησε το 
διαδίκτυο σε ολόκληρη την χώρα. 
 

Αυτό όργισε τον Μάικ και αποφάσισε πως δεν μπορούσε να παραμένει απαθής άλλο 
πια. Έφτιαξε έναν νέο λογαριασμό στο διαδίκτυο και άρχισε να δουλεύει πυρετωδώς. Άρχισε 
να τηλεφωνεί στα κινητά των φίλων του και τους ζήταγε να περιγράψουν την κατάσταση στο 
Κάιρο. Κατέγραφε τις φωνές τους και τις «ανέβαζε» στον ιστοχώρο. Λίγες ώρες μετά το 
διαδίκτυο, και τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας νέκρωσαν. Και αυτό τον θύμωσε ακόμη 
περισσότερο. Τότε ήταν που άρχισε να τηλεφωνεί στα σπίτια των φίλων του, στις σταθερές 
γραμμές. Σε όσες από αυτές δεν ίσχυε φραγή τηλεφωνημάτων από και προς το εξωτερικό, 
γιατί αυτό είναι κάτι σύνηθες στην Αίγυπτο, ειδικά σε οικοδομικά τετράγωνα που ανήκουν σε 
μεγάλες εταιρείες και στεγάζουν διαμερίσματα, μπορούσε να μιλάει με τον κόσμο. Φυσικά 
ελάχιστοι από τους φίλους του ήταν στα σπίτια τους, μίλαγε όμως με τους γονείς, ακόμη και 
με τους παππούδες κάποιων. Και από όλους ζήταγε το ίδιο πράγμα, να περιγράψουν την 
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κατάσταση. 
 

Έτσι έδωσε μία δίοδο στην φωνή των Αιγυπτίων να ακουστεί, δημιουργώντας μικρή 
διαρροή στα σχέδια του καθεστώτος. Αυτή η απασχόληση ανάλωνε ολόκληρη την μέρα και 
την νύχτα του. Είχε πάψει να δουλεύει και μοναδική του απασχόληση ήταν η βοήθεια που 
μπορούσε να προσφέρει στους ανθρώπους που είχε γνωρίσει και αγαπήσει στην άλλη πλευρά 
του πλανήτη. Η διαφορά ώρας ανάμεσα στην πόλη του και το Κάιρο ήταν δέκα ώρες, γεγονός 
που σημαίνει ότι είχε καταστρέψει το βιολογικό του ρολόι για να μπορεί να παρακολουθεί τις 
εξελίξεις. Κοιμόταν ελάχιστα και μόνο κατά τις ώρες «ησυχίας» στην Αιγυπτιακή 
πρωτεύουσα, δηλαδή μεταξύ έξι το απόγευμα και μία μετά τα μεσάνυχτα για εκείνον. 
 

Ούτε το ότι έχανε χρήματα από την αργία που είχε θέση τον εαυτό του, ούτε το ότι ο 
λογαριασμός του τηλεφώνου θα άδειαζε τον λογαριασμό του στην τράπεζα μα ούτε και η 
κούραση τον πτοούσαν. Όταν επέτρεπε στον εαυτό του να κάνει ένα 
ολιγόλεπτο διάλειμμα από το καθήκον του, έκλεινε τα μάτια και φαντάζονταν τον 
Μουμπάρακ να μαθαίνει πως κάποιος, κάπου, έδινε βήμα στην φωνή των διαδηλωτών και να 
οργίζεται. Η εικόνα του οργισμένου άνδρα τον έκανε να ξεσπάει σε γέλια και τον γέμιζε 
ενέργεια να συνεχίζει. Φυσικά η σελίδα του αλ-Τζαζίρα, που σημαίνει «το νησί», ήταν πάντα 
ανοικτή στην οθόνη του και φρόντιζε να ρίχνει κλεφτές ματιές για να έχει και εικόνα της 
κατάστασης. 
 

Για πολλοστή φορά αποδεικνύονταν ότι η τεχνολογία εκμηδενίζει αποστάσεις. Και 
όταν ήρθε η εντολή να απαγορευτεί στο Αλ-Τζαζίρα να εκπέμπει από το Κάιρο, αποδείχτηκε 
για περίτρανα πόσο πολύ ενοχλούνταν το καθεστώς από την ελεύθερη έκφραση, από τα 
ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης που έδειχναν την αλήθεια, μια αλήθεια που πόναγε. Μα το 
μεγάλο Αραβικό κανάλι δεν πτοήθηκε. Οι ρεπόρτερ του συνέχιζαν να ενημερώνουν τον 
κόσμο, διαφυλάσσοντας  την ανωνυμία τους και με κρυφές κάμερες στημένες σε παράθυρα 
κτηρίων γύρω από την πλατεία Ταχρίρ, κάμερες που όσο και αν έψαχναν τα παλικάρια του 
Μουμπάρακ δεν θα μπορούσαν να ανακαλύψουν. Και όσο ο πρόεδρος δεν μπορούσε να 
συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα, τόσο ξέσπαγε στα εύκολα θύματα. Οι ακόλουθοι του πήραν 
εντολή να κάνουν “face control”  στο πλήθος και όπου πετυχαίνουν κάποιον που μοιάζει 
δυτικός, να του «εξηγούν» πως απαγορεύεται να τραβάει φωτογραφίες, βίντεο ή να κάνει 
ανταπόκριση από το Κάιρο. Μόλις πριν λίγες ώρες, Πέμπτη ακόμη, είχαν «εξηγήσει» την 
κατάσταση σε τρεις ρεπόρτερ από την Ελλάδα. Ένας από αυτούς βρέθηκε στο νοσοκομείο 
μαχαιρωμένος στο πόδι και με αρκετές «αναμνήσεις», ανάγλυφες πια στο κορμί του. Έπρεπε 
να επέμβει ο Έλληνας Πρέσβης για να μεταφερθούν οι δημοσιογράφοι στο ξενοδοχείο τους, 
στο οποίο τους απαγορεύτηκε η έξοδος για την «δική τους ασφάλεια». 
 

Το τσάι άχνιζε στην κούπα του δίπλα στο ανοικτό laptop. Έσυρε τα βήματά τού μέχρι 
το μπάνιο και πήρε το θερμόμετρο. Επόμενη στάση η κρεβατοκάμαρα, όπου πήρε το καφετί 
ριχτάρι του κρεβατιού και τυλίχτηκε. Έτσι, τυλιγμένος, με το θερμόμετρο στο στόμα και τα 
μάτια του κατακόκκινα και φλογισμένα από τον πυρετό, κάθισε μπροστά στο δικό του 
παράθυρο στον κόσμο. Ένιωθε πολύ αδύναμος αλλά δεν θα μπορούσε να χάσει την σημερινή 
ημέρα, παρά μόνο νεκρός. Η προηγούμενη Παρασκευή ήταν η «Παρασκευή της οργής» για 
τους Αιγυπτίους και η σημερινή ήταν η «Παρασκευή της πτώσης». Έτσι την ονόμασαν οι 
Αιγύπτιοι, που ευχή και προσευχή τους ήταν η σημερινή ημέρα να ήταν η τελευταία του 
Μουμπάρακ στο προεδρικό αξίωμα. 
 

Κλασσικά τηλεφώνησε πρώτα στην Νάχλα, που το όνομά της σημαίνει «γουλιά». Η 
Νάχλα, ακτιβίστρια που εδώ και δέκα ημέρες είχε κάνει την πλατεία Ταχρίρ σπίτι της, μίλαγε 
με τον Μάικ κάθε μέρα. Όσο πέρναγαν οι μέρες, τόσο πιο προβληματισμένη ακούγονταν η 
φωνή της. Εχθές, την ρώτησε αγχωμένος αν σκέπτονταν να σταματήσει τον αγώνα της. 
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«Εμείς δεν φεύγουμε από εδώ αν πρώτα δεν φύγει εκείνος. Αν φύγουμε τώρα, είμαστε νεκροί. 
Σε μια εβδομάδα ή ένα μήνα θα βρεθούμε μαχαιρωμένοι σε κάποια σκοτεινή γωνιά ή θα 
εξαφανιστούμε και κανείς δεν θα ξέρει τι μας συνέβη. Έχουμε εκτεθεί και όσο αυτός είναι στην 
εξουσία, είμαστε μελλοθάνατοι. Δεν υπάρχει επιστροφή για εμάς. Ή θα κερδίσουμε τον αγώνα, 
ή θα πεθάνουμε εδώ, αφού ούτως η άλλως θα πεθάνουμε.» είχε ακουστεί η αποφασιστική της 
απάντηση. 
 

«Καλημέρα» του απάντησε και η φωνή της ακούστηκε χαρούμενη, 
σαν κελάηδημα καναρινού. Εκείνος κοίταξε το πυκνό σκοτάδι έξω από το παράθυρό του και 
χαμογελώντας, ανταπόδωσε τον χαιρετισμό. «Μάικ, είναι υπέροχα! Δεν μπορείς να 
φανταστείς! Σήμερα δεν είναι διαδήλωση, είναι πανηγύρι. Η πλατεία έχει γεμίσει από νωρίς, 
πολύ νωρίτερα από όσο φανταζόμασταν. Ένας μεγάλος αριθμός πιστών αποφάσισαν να να 
προσευχηθούν εδώ, στην πλατεία. Είμαι μαγικό Μάικ! Το νιώθω, σήμερα είναι η μέρα μας! 
Σήμερα ο αγώνας μας θα δικαιωθεί! Από αύριο η προεδρική καρέκλα ορφανεύει.» Ο 
ενθουσιασμός της που δεν την άφηνε να πάρει ανάσα και οι ρυθμικές φωνές χιλιάδων 
Αιγυπτίων που ακούγονταν πίσω της, έκαναν τον Μάικ να ξεχάσει για μια στιγμή τον πυρετό 
και τον πονοκέφαλο. «Μπράβο! Πολύ χαίρομαι για αυτό!» της απάντησε με ειλικρινή χαρά. 
Ξαφνικά ο εθνικός ύμνος της Αιγύπτου άρχισε να ακούγεται από μεγάφωνα. «Θα σε καλέσω 
αργότερα να ξαναμιλήσουμε» της είπε και έκλεισε την γραμμή. 
 

Στην οθόνη του, διάφορες ιστοσελίδες που ασχολούνταν με το θέμα τον ενημέρωναν 
για το τι είχε συμβεί όσε ώρες κοιμόταν. Ο Μουμπάρακ είχε δώσει συνέντευξη σε 
Αμερικάνικη εφημερίδα δηλώνοντας πως «Έχω απηυδήσει να προσφέρω κοινωνική υπηρεσία 
στην Αίγυπτο επί εξηνταπέντε χρόνια, θέλω να φύγω από την προεδρία και ο μόνος λόγος που 
παραμένω είναι γιατί αν φύγω, θα επέλθει χάος.» Ο Μάικ μόρφασε με απορία και ξέσπασε σε 
γέλια. «Βρε βρε τον κύριο αναντικατάστατο! Μετά απο’σένα το χάος, μετά από’σένα το 
τίποτα!» μονολόγησε ειρωνικά και αναλογίσθηκε πόσο βλάσφημος ακούγωνταν αυτός ο 
άνδρας, παρά τα ογδονταένα του χρόνια. Επί τριάντα χρόνια η διακυβέρνηση αυτής της 
αχανούς χώρας βρίσκονταν στα χέρια του Μουμπάρακ, χωρίς καμία ουσιαστική αρμοδιότητα 
στον αντιπρόεδρο ή τον πρωθυπουργό και φυσικά η ζωή του ήταν στα χέρια του Θεού. Ανά 
πάσα στιγμή μπορούσε να πεθάνει. Αν πράγματι νοιάζονταν για την χώρα του, τότε απλά θα 
φρόντιζε να μην χρειάζεται να δημιουργηθεί χάος με την απουσία του.    
 

Αυτά σκέφτονταν αλλά η ώρα πέρναγε και ήταν εκπληκτικό το πόσο γρήγορα έτρεχαν 
τα γεγονότα στην Αίγυπτο, ειδικά μια ημέρα σαν την σημερινή. Ξαναπήρε το τηλέφωνο να 
καλέσει τον επόμενο συνεργάτη του.Ο Σάλεμ, που το όνομά του σημαίνει «ο ασφαλής», 
δυσκολεύονταν πολύ να ακούσει τον Αμερικάνο φίλο του. Και το δικό του πνεύμα ήταν σαν 
αυτό της Νάχλα. «Υπάρχουν καθεστωτικοί στην πλατεία, υπάρχει περίπτωση να έχουμε 
επεισόδια σήμερα;» ρώτησε ο Μάικ μετά την τυπική εισαγωγή. «Όχι,» απάντησε ο Σάλεμ, «ο 
στρατός κατέχει όλες τις εισόδους και δεν αφήνει κανέναν να μπει στην πλατεία αν δεν 
ελέγξει τις ταυτότητες όλων μας. Και αφού εδώ στην Αίγυπτο η ταυτότητα αναγράφει το 
επάγγελμα,δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν ανθρώπους της μυστικής αστυνομίας να 
περάσουν μέσα.» αποκρίθηκε ο νεαρός Αιγύπτιος και αυτό ήταν πολύ ανακουφιστικό. Κανείς 
δεν ήθελε να χυθεί και άλλο αίμα. Ο Σάλεμ συνέχισε «Μάικ, να πω και κάτι ακόμη.  Κάποιοι 
μας κατηγορούν και υποστηρίζουν ότι ο Μουμπάρακ ζητάει απλά να προστατεύσει την 
αξιοπρέπειά του και ότι εμείς πρέπει να υποχωρήσουμε.Και η δική μας αξιοπρέπεια όλα αυτά 
τα χρόνια; Τα αδέλφια μας και οι γονείς μας που κακοποιούνται σωματικά και σεξουαλικά σε 
αστυνομικά τμήματα; Οι φίλοι μας που εξευτελίζονται καθημερινά στον δρόμο από το 
οποιοδήποτε κάθαρμα δουλεύει στην μυστική αστυνομία; Οι αγαπημένοι μας που μπορεί να 
ξεκινήσουν για τη δουλειά τους και να μην επιστρέψουν ποτέ στο σπίτι τους; Εμείς που 
πρέπει να εγκαταλείψουμε την πατρίδα μας αν θέλουμε να ζήσουμε μια ζωή αξιοπρεπή; Επί 
τριάντα χρόνια αυτός ο άνθρωπος καταπατά τις ελευθερίες μας, καταπατά την αξιοπρέπειά 
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μας, καταπατά όλα όσα μας χάρισε ο Θεός λες και εκείνος είναι πάνω από τον Θεό.  Εμείς 
τώρα γιατί να σεβαστούμε την δική του αξιοπρέπεια; Δεν πρόκειται να πάμε πουθενά. Πες το 
αυτό στον κόσμο!» ολοκλήρωσε τη φράση του. «Δεν χρειάζεται να το πω εγώ Σάλεμ» τον 
ενημέρωσε ο Μάικ. «Η δική σου φωνή θα το πει και εγώ απλά θα φροντίσω η φωνή σου να 
ακουστεί». Πίσω από τον Σάλεμ ακούγονταν ακόμη ο εθνικό ύμνος της Αιγύπτου από κάποιο 
μεγάφωνο και ο ήχος έφερνε έναν αέρα εορταστικό. 

Και αυτή η κλήση τερματίστηκε και ο Μάικ άρχισε να «ανεβάζει» τα λόγια του 
Αιγύπτιου αγωνιστή στο διαδίκτυο, πολύτιμο ντοκουμέντο στην νεότερη ιστορία. Έτσι θα 
πέρναγε και αυτή η ημέρα, παρά τον πυρετό, παρά τον πονοκέφαλο.  Υπήρχε ένα ιδανικό που 
ήθελε να υπηρετήσει, ένα μικρό λιθαράκι που ήταν τιμή του να το προσθέσει στο χτύσιμο της 
«Ταχρίρ», της «Απελευθέρωσης». Ίσως εν είδει εξιλέωσης για τα εκατομύρια δολλάρια που η 
δική του κυβέρνηση έστελνε κάθε χρόνο στην κυβέρνηση Μουμπάρακ, εν είδει εξιλέωσης 
για τα δακρυγόνα “made in USA” που έκαναν ολόκληρη την Αίγυπτο να ασφυκτιά, εν είδει 
εξιλέωσης για τα κατασκοπικά προγράμματα παρακολούθησης διαδικτύου και κινητής 
τηλεφωνίας που η χώρα του ακριβοπούλαγε σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής, αφού σε 
Ευρώπη και Αμερική πρόκειται, οι νόμοι απαγορεύουν τη χρήση τους, επίσημα τουλάχιστον! 
Εκείνος ήθελε να διαφέρει, ήθελε να αγωνιστεί από το δικό του πόστο. Γιατί κάθε βοήθεια, 
όσο μικρή και αν είναι, σε τέτοιες στιγμές είναι κάτι παραπάνω από πολύτιμη! 
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 12.       Χαλίντ 

 
Μέρες είχε να πετύχει «online» την εξαδέλφη του, και η χαρά του ήταν μεγάλη που την 

έβλεπε σήμερα. Παιδιά δύο αδελφών, ο Χαλίντ , ο «αιώνιος», ήταν καθηγητής πληροφορικής 
σε ένα από τα μεγαλύτερα ινστιτούτα του Καΐρου και είχε μόλις μπει στα τριάντα. Ήταν ο 
δεύτερος από την γενιά τους που έμπαινε σε αυτή την δεκαετία και η εξαδέλφη του η Σαμίρα, 
η «σύντροφος», που ήταν μεγαλύτερη κατά ένα χρόνο πολύ το είχε χαρεί που δεν ήταν η 
μόνη «μεγάλη» πια. 
 

Τα μηνύματα στο chat room  έπεφταν βροχή με καλωσορίσματα και τυπικές ερωτήσεις 
για την καθημερινότητα. Η Σαμίρα ζούσε στο εξωτερικό, στο Αμμάν, εκεί είχε μετακομίσει 
με τον άνδρα της λίγα χρόνια πριν, αλλά ευτυχώς η τεχνολογία την βοηθούσε να μένει σε 
επαφή με την οικογένεια, ακριβώς σαν να ήταν στην Αίγυπτο. Κάποια στιγμή ο Χαλίντ 
έγραψε «Θα σου πω κάτι, αλλά μην το πεις στον πατέρα σου. Εχθές κατέβηκα στην πλατεία και 
εγώ!» Αυτό ήταν μεγάλο νέο, πέρα από κάθε φαντασία. Ο πατέρας της Σαμίρα ήταν ο 
γηραιότερος άνδρας της οικογένειας μετά τον θάνατο του πατέρα του Χαλίντ, και όπως 
συνηθίζεται στην Αιγυπτιακή κοινωνία, είχε «υιοθετήσει» τα παιδιά όλης της οικογένειας. Τα 
βοήθαγε όταν υπήρχε ανάγκη, αλλά μπορούσε παράλληλα να τα ελέγχει, να τους επιτρέπει ή 
να τους απαγορεύει και φυσικά να έχει λόγο στις προσωπικές τους επιλογές. 
 

Μερικές δεκαετίες πριν, ο λόγος του θα ήταν εντολή, μα όχι πια. Ο Χαλίντ, όπως και 
όλοι οι νέοι της γενιάς του, άκουγε με σεβασμό τον πατριάρχη της φαμελιάς και φρόντιζε να 
δείχνει ότι είχε πεισθεί από τα επιχειρήματά του, μα αυτό ήταν μόνο για να μην πληγώσει τον 
εγωισμό του. Μόλις ο γηραιός γύρναγε την πλάτη του, είχε το θάρρος της γνώμης του, αλλά 
και πάλι φροντίζοντας να μην γίνει αντιληπτός. Οι νέα γενιά  είχε απαγκιστρωθεί από τα 
οικογενειοκρατικά στερεότυπα.  Αυτό είναι κάτι όμως που οι μεγαλύτερες ηλικίες δεν είχαν 
συνειδητοποιήσει ακόμη ή απλά δεν ήθελαν να πιστέψουν. Αυτό φάνηκε περίτρανα από την 
δήλωση του νεοδιορισμένου αντιπροέδρου της Αιγύπτου, ο οποίος μόλις τρεις ημέρες πριν, 
είχε δηλώσει ότι «Αν δεν μας ακούσουν οι διαδηλωτές (για να μείνουν στα σπίτια τους), τότε 
θα ζητήσουμε από  τους γονείς τους να τους πουν να μείνουν σπίτι τους!» Λόγια που από 
μόνα τους προσέβαλαν την νοημοσύνη και την προσωπικότητα όλων των Αιγυπτίων 
αγωνιστών. 
 

Η απάντηση της Σαμίρα έδειχνε τον ενθουσιασμό και την συμπαράσταση της στην 
επανάσταση του εξαδέλφου της. «Σε ζηλεύω, αν ήμουν εκεί και εγώ κάθε μέρα στην πλατεία 
θα ήμουν, αλλά μην το πεις στον πατέρα μου». Ο Χαλίντ γέλασε με την μικρή συνομωσία 
τους. «Πες μου πως ήταν, πες μου τι είδες, πες μου πως αποφάσισες να πας στην διαδήλωση 
μετά από δέκα μέρες ταραχών, γιατί τώρα....» η παράκληση της κοπέλας τον έβαζε σε 
μπελάδες αφού δεν ήταν το καλύτερό του να πληκτρολογεί τόσο πολύ. Και άλλωστε, τι να 
γράψει, πως να περιγράψει..... 
 

«Πρώτα απ’όλα δεν ήταν η πρώτη φορά. Είχα πάει ξανά την Τρίτη και την προηγούμενη 
Παρασκευή, αλλά δεν είχα μπει στην πλατεία. Απλά είχα κατέβει στο κέντρο και πάλι πίσω στο 
σπίτι, μαζί με φίλους μου.Υπήρχε και μια φίλη μου που επέμενε να έρθει μαζί, αλλά..... 
καταλαβαίνεις, κορίτσι, δεν την πήρα μαζί μας, και εκείνη μου τηλεφωνούσε συνέχεια να δει αν 
ήμουν καλά. Μετά όμως την ομιλία του προέδρου πριν λίγες ημέρες, δεν θα το πιστέψεις αλλά 
οι φίλοι μου άλλαξαν. Ειλικρινά, σκέφτομαι να βρω αυτή την ομιλία και να την μελετήσω, να 
δω πως το έκανε αυτό.» Η ομιλία αυτή δεν ήταν τίποτε συγκλονιστικό. Λίγος πατριωτισμός, 
μια δόση χαμηλωμένο βλέμμα και πολλές πολλές υποσχέσεις. Για τους Αιγύπτιους όμως, που 
είχαν συνηθίσει να ακούν τον πρόεδρό τους να τους μιλάει με το μαστίγιο, αυτή η 
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«αβρότητα» έμοιαζε αγγελική. 
 

«Καλά, τον πίστεψαν;;;» η ερώτηση της νεαρής Αιγυπτιοπούλας έδειχνε πως η ίδια είχε 
ξεπεράσει από καιρό την αίσθηση υποτέλειας. «Ναι! Και όχι μόνο τον πίστεψαν, αλλά 
στράφηκαν και εναντίον των διαδηλωτών. Όταν την επόμενη ημέρα τους τηλεφώνησα να 
κατέβουμε στο κέντρο, μόνο που δεν με έβρισαν. Αυτή η κοπέλα, η φίλη μου, όταν μιλήσαμε 
στο chat μου είπε ότι τους μισεί όλους αυτούς στην πλατεία και θα ήθελε όσο τίποτε να πάει και 
να τους σκοτώσει όλους έναν έναν. Και όταν της είπα ότι διαφωνώ και ότι πιστεύω ότι έχουν 
δίκιο, μου είπε κάτι σαν “ άντε στο καλό και εσύ και οι διαδηλωτές σου “ και έφυγε από 
το chat. Έτσι απλά, χωρίς καν να πει αντίο. Με πλήγωσε πολύ, μπορεί να έχουμε διαφορετικές 
απόψεις, αλλά περίμενα να με σεβαστεί περισσότερο. « 
 

» Οπότε εχθές, την «Παρασκευή της αναχώρησης» ( του προέδρου), αποφάσισα να 
κατέβω και να φτάσω μέχρι την πλατεία. Είχα θυμώσει με τους φίλους μου και είπα μέσα μου 
ότι δεν θα κρυφτώ, δεν θα υποκριθώ κάτι άλλο από αυτό που ένιωθα απλά και μόνο για να μην 
χάσω την φιλία τους. Δεν ήθελα να είμαι σαν αυτούς που κάθονται στο σπίτι τους με το μίλκ 
σέϊκ στο χέρι και κρίνουν από την τηλεόραση, το σιχαίνομαι αυτό.Τηλεφώνησα στον αδελφό 
μου και τον παρακίνησα, είχε βέβαια και αυτός τις επιφυλάξεις του, αφού και οι δικοί του φίλοι 
είχαν την ίδια αντίδραση με τους δικούς μου. Όμως εγώ ενθάρρυνα εκείνον και εκείνος εμένα. 
Και έτσι ξεκινήσαμε. « 
 

» Παρατήρησα στην διαδρομή ότι ενώ όλα τα καταστήματα στην πόλη ήταν κλειστά, όλα 
τα μαγαζιά που βρίσκονται γύρω από την πλατεία Ταχρίρ λειτουργούν κανονικά. Είδα 
ανθρώπους που έκαναν τα ψώνια τους από σούπερ μάρκετ της περιοχής σαν να μην συνέβαινε 
τίποτε.  Αυτή τη στιγμή η πλατεία είναι το πιο ασφαλές σημείο της πόλης. Όπως θα ξέρεις δεν 
λειτουργεί το μετρό και έτσι κατεβήκαμε με τα πόδια. Στον δρόμο μας σταμάτησαν διάφοροι και 
μας ρώταγαν που πάμε, φυσικά είπαμε ψέματα. Όταν φτάσαμε στην πλατεία και πήγαμε να 
μπούμε, άνθρωποι από την πρώτη γραμμή των διαδηλωτών μας έλεγξαν. Ζήτησαν ταυτότητες 
και μας έψαξαν για όπλα. Όταν τέλειωσαν, μας ζήτησαν συγνώμη για την ενόχληση. Τους είπα 
να μην ζητάνε συγνώμη και να συνεχίσουν την περιφρούρηση του αγώνα τους. Ξέρεις, τους 
θαύμασα πολύ αυτούς τους ανθρώπους. Είναι στην πρώτη γραμμή, εκτεθειμένοι περισσότερο 
απ’όλους. Αν κάποιος έξω από την πλατεία πυροβολήσει, αυτοί θα πεθάνουν πρώτοι. « 
 

»Εκεί, μέσα στην πλατεία είδα πράγματα που ποτέ δεν θα ξεχάσω. Είδα στοίβες με 
στρώματα από αυτά που χρησιμοποιούμε στα γυμναστήρια, τα οποία τη νύχτα τα χρησιμοποιούν 
για να κοιμηθούν, είδα ότι οι άνθρωποι εκεί ήταν προετοιμασμένοι για τα χειρότερα. Είχαν 
στήσει ένα ιατρείο με όλα τα απαραίτητα, γάζες και είδη πρώτης βοήθειας. Είδα μια μάνα με τα 
τρία της παιδιά, ειλικρινά δεν ξέρω πως μπόρεσε και τα έφερε εκεί!» 
 

«Εγώ την χαίρομαι αυτή τη μάνα! Μαθαίνει στα παιδιά της από μικρά πως πρέπει να 
αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους! Μπράβο της» διέκοψε τον μονόλογό του η εξαδέλφη του. 
«Ναι, δεν αντιλέγω, μπράβο της, αλλά δεν ξέρω αν εγώ θα μπορούσα να κάνω κάτι παρόμοιο» 
απάντησε ο Χαλίντ και συνέχισε να περιγράφει την εμπειρία του. «Κάποια στιγμή, πλησίασα 
τους ανθρώπους που ήταν στο ιατρείο και τους πρόσφερα χρήματα,είχα δει στην κρατική 
τηλεόραση που έλεγε ότι οι οργανωτές έπαιρναν χρήματα, και ήθελα πραγματικά να τους 
βοηθήσω. Εκείνοι όμως αρνήθηκαν να τα πάρουν και μάλιστα μου ζήτησαν να μην επιχειρήσω 
να το ξανακάνω με κανέναν εκεί πέρα. Μου είπαν πως, αν ήθελα να βοηθήσω θα μπορούσα να 
φέρω τρόφιμα ή είδη για το ιατρείο ή κουβέρτες, οτιδήποτε χρηστικό τέλος πάντων, αλλά όχι 
χρήματα. Δεν ξέρεις πόσο ντράπηκα εκείνη τη στιγμή, και πόσο πολύ θαύμασα το κουράγιο και 
την αυταπάρνησή τους. « 
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» Αυτοί οι άνθρωποι θυσιάζουν τον χρόνο τους, μένουν μακρυά από τις οικογένειές τους, 
υποφέρουν το αφόρητο κρύο, πληρώνουν από την τσέπη τους όσα χρειάζονται οι συναγωνιστές 
τους, θυσιάζουν την ίδια την ζωή τους για μια καλύτερη Αίγυπτο. Τότε, όταν περπάταγα 
ανάμεσα σε αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους ένιωσα τόσο μικρός, τόσο ασήμαντος. 
Ντράπηκα πραγματικά. Και όταν θυμήθηκα τους φίλους μου και την συμπεριφορά τους 
θύμωσα. Εκείνη την στιγμή ευχήθηκα να είχα ένα αεροπλάνο, να πάω να πάρω όλους όσους 
βρίσκονταν στην πλατεία, να φύγουμε μακρυά και να μην κοιτάξουμε καν πίσω μας. Και να 
μείνουν όλοι οι άλλοι με τον πρόεδρό τους, αφού αυτό αξίζουν.» 
 

«Είμαι υπερήφανη για εσένα Χαλίντ. Ξεπλένεις την ντροπή της οικογένειας! Σε 
ευχαριστώ πολύ!» απάντησε με ειλικρινή ευγνωμοσύνη η Σαμίρα. «Και σήμερα; Πως έχει η 
κατάσταση σήμερα στο Κάιρο;» τον ρώτησε. «Σήμερα είναι ήσυχα. Είναι και κάπως άσχημος ο 
καιρός, αλλά οι διαδηλωτές παραμένουν στην πλατεία. Φαίνονται αποφασισμένοι να μην 
υποκύψουν στους εκβιασμούς του καθεστώτος που προσπαθεί να τους πιέσει μέσω των 
συμπολιτών τους. Κάθε μέρα η τηλεόραση αναφέρει ότι η Αίγυπτος χάνει τριακόσια δέκα 
εκατομμύρια δολάρια από τις διαδηλώσεις και αυτό εξαγριώνει 
όσους ενδιαφέρονται περισσότερο για την τσέπη τους από ότι για την πατρίδα τους.» την 
ενημέρωσε ο Χαλίντ. «Και γιατί εξαγριώνονται; Μήπως αυτά τα εκατομμύρια θα έφταναν ποτέ 
στον απλό λαό; Είναι ειρωνικό και μόνο να το ακούς, είναι σαν να τους λένε “σταματήστε τις 
κινητοποιήσεις γιατί κάθε μέρα χάνουμε τριακόσια δέκα εκατομμύρια από αυτά που θα 
μπορούσαμε να σας κλέψουμε”» Η απάντηση της Σαμίρα φανέρωνε την αγανάκτησή της για 
το σύστημα διαφθοράς στην χώρα της και βρήκε σύμφωνο τον εξάδελφό της. 
 

«Να σου πω το τελευταίο ανέκδοτο που είδα και μου άρεσε;» ρώτησε ο 
νεαρός άνδρας θέλωντας να αλλάξει λίγο το κλίμα και χωρίς να περιμένει την απάντηση της 
Σαμίρα συνέχισε να πληκτρολογεί. «Το ανέκδοτο λέει ότι τώρα πια ο Μουμπάρακ, στον 
λογαριασμό του στο facebook  θα πρέπει να αλλάξει την σχέση του με την Αίγυπτο σε “ είναι 
περίπλοκο“». Και οι δύο πλευρές γέλασαν με το ανέκδοτο, ένα από τα πολλά που 
κυκλοφορούσαν τις τελευταίες ημέρες για τον άνθρωπο που μέχρι πρότινος και μόνο το 
όνομά του, και μόνο το βλέμμα του μέσα από μια γιγαντοαφίσα, έφτανε για να προκαλέσει 
πανικό και να κόψει την ανάσα κάθε Αιγύπτιου. «Ξέρεις, σήμερα εδώ στο Αμμάν έχουμε 
διαδήλωση συμπαράστασης για τους διαδηλωτές της Αιγύπτου.» έγραψε η Σαμίρα. «Ναι, το 
ξέρω.» απάντησε ο Χαλίντ «Παντού στον κόσμο σήμερα έχουν οργανωθεί τέτοιες 
κινητοποιήσεις. Για αυτό η σημερινή μέρα έχει ονομαστεί “ημέρα Αλληλεγγύης”» απάντησε ο 
νεαρός που πολύ του άρεσε αυτό το σύστημα, που κάθε μέρα είχε και το δικό της όνομα, το 
δικό της νόημα. 

«Ξέρεις, εγώ θα κατέβω στην διαδήλωση σήμερα. Σκέπτομαι να μιλήσω στον κόσμο εδώ 
για την εμπειρία σου, να τους πω ότι μου είπες. Βέβαια δεν αθ πω το αληθινό σου όνομα, ποτέ 
δεν ξέρεις ποιος ακούει και μέχρι που μπορεί να φτάσουν. Δεν έλω να εξαφανιστείς κάποια 
μέρα!» είπε η νεαρή Αιγύπτια.  Ο Χαλίντ δεν είχε κάποιο πρόβλημα με αυτό «Να τους πεις 
όλα όσα σου είπα. Και για το όνομα κάνε ότι νομίζεις, αλλά δεν θέλω να πεις για εμένα, 
άλλωστε εγώ δεν έκανα τίποτε. Να πεις για αυτούς τους ανθρώπους που θυσιάζουν τα πάντα, 
που υπομένου και επιμένουν. Αυτοί είναι οι ήρωες, αυτοί αξίζουν τον θαυμασμό και τον 
σεβασμό όλων μας. Δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά, αν ο Μουμπάρακ θα φύγει τώρα ή τον 
Σεπτέμβρη ή μόνο μετά το θάνατό του. Δεν ξέρω πόσοι ακόμη θα πεθάνουν, μέχρι σήμερα 
μετράμε διακόσιους νεκρούς, ή πόσοι θα τραυματιστούν. Ξέρω όμως πως αυτοί οι άνθρωποι 
στην πλατεία γράφουν ιστορία, και τους είμαι ευγνώμον απλά και μόνο επειδή είμαι συμπολίτης 
τους. Αυτό να πεις, αυτό να θυμούνται όλοι.» 
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13.      Μίντο 
 

 
Ξημέρωσε Κυριακή, και ο καιρός στο Κάϊρο ήταν ο χειρότερος των τελευταίων 

ημερών. Ανυπόφορο κρύο και βροχή, πολύ βροχή. Ο Μίντο, όπως τον φώναζαν οι φίλοι και 
οι αγαπημένοι του, που κανονικά το όνομά του ήταν Μοχάμεντ, μόλις είχε ξυπνήσει 
κάθονταν μπροστά στον υπολογιστή του, σκοτώνοντας την ώρα του. Η μητέρα του, 
κοινωνική λειτουργός στο σχολείο της γειτονιάς τους, για ακόμη μία ημέρα είχε μείνει στο 
σπίτι, αφού όλα τα σχολεία είχαν κλείσει μέχρι νεωτέρας. Ο πατέρας του, διευθυντής 
χρηματιστηριακής,  σήμερα είχε πάει κανονικά στο γραφείο του αν και υπήρχαν φόβοι πως η 
εταιρεία θα έκλεινε. Το χρηματιστήριο ήταν ο πρώτος τομέας που είχε πληγεί από την 
επανάσταση των Αιγυπτίων. 
 

Η Χιονόλευκη, η άσπρη γάτα της οικογένειας που όλοι παραδέχονταν πως ήταν 
απόλυτα ερωτευμένη με τον Μίντο, γουργούριζε ευτυχισμένη στα πόδια του. Εκείνος όμως, 
δεν ήταν στην καλύτερη ψυχική διάθεση. Στιγμές σαν αυτές, εύχονταν το πανεπιστήμιο να 
μην είχε κλείσει. Στα είκοσί του, με το αίμα του να βράζει και την επανάσταση της εφηβείας 
να κατακλύζει κάθε του κύτταρο, είχε όλα τα εχέγγυα να είναι ξετρελαμένος με τον 
ξεσηκωμό στην πατρίδα του. Ήταν το απόλυτο όνειρο κάθε εφήβου, να βγει στους δρόμους, 
να φωνάξει για το δίκαιο και το καλό. Να αγωνιστεί, να συμμετέχει. Μα ο Μίντο δεν 
μπορούσε να κάνει τίποτε από όλα αυτά. 
 

Τις πρώτες μέρες βέβαια, η κατάσταση ήταν καλύτερη. Με το άνοιγμα των φυλακών 
και την απουσία της αστυνομίας, όπως όλοι οι νέοι της Αιγύπτου, έτσι και αυτός συμμετείχε 
στην πολιτοφυλακή της περιοχής του. Ως ο πιο γυμνασμένος και αρρενωπός της παρέας, είχε 
σύντομα γίνει ηγετική μορφή και έμενε στην περιφρούρηση σχεδόν εικοσιτέσσερις ώρες. 
Γέμιζε υπερηφάνεια που προστάτευε την γειτονιά και την οικογένειά του. Ένιωθε πως δίνει 
και αυτός τον δικό του αγώνα για την πατρίδα του, έναν αγώνα μέσα από τον οποίο όλοι οι 
μαζί οι Αιγύπτιοι έδιναν ένα μάθημα ζωής στον έξω κόσμο. Πως τα νέα παιδιά της Αιγύπτου 
δεν είναι τεμπέληδες αργόσχολοι που χρειάζονται έναν βούρδουλα για να δαμαστούν, αλλά 
δυνατοί άνδρες που αν χρειαστεί μπορούν να κρατήσουν την τύχη ολόκληρου του λαού τους 
στα χέρια τους και να το κάνουν με περίσσια επιτυχία. 
 

Όντας το μοναχοπαίδι της οικογένειάς του, οι γονείς του έτρεμαν στην ιδέα πως κάτι 
θα πάθαινε ο μοναχογιός τους. Ο πατέρας του, όσο κράτησε η περίοδος των περιφρουρήσεων 
δεν μπορούσε να πει κάτι για να τον εμποδίσει να συμμετέχει. Μα σαν ηρέμησαν τα 
πράγματα και η περιφρούρηση δεν ήταν απαραίτητη,  έγινε και πάλι απόλυτος όπως πάντα. 
«Ούτε να φανταστείς πως θα βγεις από το σπίτι» του είχε πει και ο Μίντο με δυσκολία 
συγκράτησε τον θυμό και την απογοήτευσή του, αλλά παρέμεινε σιωπηλός. Όχι όμως γιατί 
συμφωνούσε. Η σιωπή δεν σημαίνει πάντα «ναι», κάποιες φορές σημαίνει «Με κουράζει να 
εξηγώ κάτι για το οποίο δεν ενδιαφέρεσε». Είχε μόνο γίνει κατακόκκινος από τα νεύρα και για 
να εκτονωθεί είχε ξεσπάσει στον σάκο του μποξ που είχε στο δωμάτιό του. Η πυγμαχία ήταν 
το χόμπι του τα τελευταία τέσσερα χρόνια και σε αυτό όφειλε το γραμωμένο δυνατό κορμί 
που είχε. Ονειρεύονταν κάποια μέρα να γίνει πρωταθλητής της χώρας του, αλλά και πάλι οι 
γονείς τους προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να τον μεταπείσουν από αυτό το εγχείρημα, για το 
καλό του, για την υγεία του, για την ζωή του. 
 

Όλη αυτή η καταπίεση τον έκανε να κλείνεται στον εαυτό του, να γίνεται 
κυκλοθυμικός και ευέξαπτος με όλους, ακόμη και με αυτούς τους γονείς του. Μα τους 
αγαπούσε πολύ. Ειδικά τον πατέρα του τον αγαπούσε τόσο πολύ που έφτανε σε σημείο να 
ταυτίζεται μαζί του. Ήθελε να είναι καλός φοιτητής για να ικανοποιήσει το όνειρο του 
πατέρα του που ο ίδιος δεν είχε την ευκαιρία να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο του Καϊρου, 
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συμμορφώνονταν πάντα στις επιταγές του και δεν ήθελε να τον πληγώνει ποτέ. Μα αυτό το 
τελευταίο με τις κινητοποιήσεις τον είχε πιέσει πολύ. Μόνη διέξοδος οι φίλοι του και η 
αδελφή ψυχή του. Και αυτές τις ημέρες η αδελφή ψυχή του που βρίσκονταν στην άλλη άκρη 
του κόσμου, στην Αμερική, ήταν το επίκεντρο, η αρχή και το τέλος των ημερών του. Ακόμη 
και στον ύπνο ακολουθούσε το δικό της πρόγραμμα σύμφωνα με την ώρα στην δική της 
πατρίδα, αλλά δεν το ένιωθε σαν θυσία. Χαρά και ευτυχία ήταν για εκείνον. Και φυσικά 
αποδεκτό από την οικογένειά του, αφού τον κράταγε μέσα στο σπίτι, μακρυά από φασαρίες 
και μπελάδες. Αυτήν περίμενε και σήμερα, να ξυπνήσει και να συνδεθεί μαζί του, να 
αποξεχαστεί και να νιώσει ασφαλής και γαλήνιος μαζί της. 
 

Μέχρι τότε όμως, περιπλανιόνταν σε ηλεκτρονικά μονοπάτια και ενημερώνονταν μέσα 
από το διαδίκτυο για όσα γίνονταν μερικά χιλιόμετρα πιο πέρα από το σπίτι του, στην 
πλατεία Ταχρίρ. Ήξερε πως σήμερα ήταν η «Κυριακή της μνήμης». Της μνήμης όλων όσων 
είχαν χάσει την ζωή τους τις τελευταίες ημέρες στα γεγονότα. Ο αντιπρόεδρος της 
κυβέρνησης, στο βίντεο που παρακολουθούσε ο Μίντο, δήλωνε ξεδιάντροπα πως οι θάνατοι 
των ταραχών περιορίζονταν στους δέκα, και όταν η δημοσιογράφος τον ρώτησε πιο 
συγκεκριμένα για τους θανάτους από πυροβολισμούς των δυνάμεων ασφαλείας, με περισσή 
ευκολία απάντησε πως δεν υπάρχουν καθόλου θάνατοι τέτοιου είδους, άλλωστε όπως είπε 
«δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία που να δείχνουν κάτι τέτοιο». Μα τα βίντεο που είχαν ανέβει 
τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο, έλεγαν άλλα και η εικόνα ποτέ δεν λέει ψέματα. 
Έδειχναν πολίτες να σωριάζονται νεκροί από πυρά που όχι μόνο ακούγονταν, αλλά αν έπαιζε 
κανείς το βίντεο σε αργή κίνηση, φαίνονταν κιόλας. Στο Κάιρο, στην Αλεξάνδρεια, στο Σινά. 
Άλλα έδειχναν ξεκάθαρα αστυνομικούς να πυροβολούν άοπλους πολίτες χωρίς κάποια 
αφορμή, απλά επειδή βρίσκονταν στον δρόμο εκφράζοντας την αγανάκτησή τους. 
 

Οι ανεπίσημες αναφορές από νοσοκομεία μίλαγαν για περισσότερους από τριακόσιους 
νεκρούς και αυτούς τιμούσαν σήμερα στην πλατεία Ταχρίρ, εκεί που θα έδινε τα πάντα για να 
είναι και εκείνος. Δεν τον ένοιαζε το τσουχτερό κρύο, δεν τον ένοιαζε η ασταμάτητη βροχή 
που λες και ήθελε να πει στους διαδηλωτές πως και ο Θεός θρηνούσε μαζί τους. Η φωτιά 
μέσα του έφτανε και περίσσευε για να αντέξει τα στοιχεία της φύσης. Μα δεν μπορούσε να 
πληγώσει τους γονείς του. Δεν μπορούσε να τους κάνει να ζήσουν ώρες αγωνίας. Δεν το 
άξιζαν αυτό οι δικοί του. 
 

Άνοιξε την ιστοσελίδα του αλ Τζαζίρα και πέτυχε μια εκπομπή για τις συνομιλίες που 
είχε εχθές η Μουσουλμανική Αδελφότητα με την νέο-διορισθείσα κυβέρνηση. Τα μέλη της 
αδελφότητας επαναλάμβαναν ξανά και ξανά ότι δεν επρόκειτο για συνομιλίες, ότι απλά 
ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για να μπορέσουν να έχουν μια εικόνα της ποιότητας και 
της ειλικρίνειας της νέας κυβέρνησης. Μα το καθεστώς, άσχετα με το ποια ήταν η βαρύτητα 
αυτής της συνάντησης, την δουλειά του την είχε κάνει. Είχε φροντίσει να παίζεται 
ανά τρεις ώρες στα κρατικά κανάλια το βίντεο της συνάντησης. Ο αντιπρόεδρος κάτω από 
το υπερμέγεθες και επιβλητικό πορτραίτο του Χόσνι Μουμπάρακ να συνομιλεί με το 
«συμβούλιο των σοφών», όπως ονομάζονταν μια μικρή ομάδα πνευματικών ανθρώπων, οι 
οποίοι δεν είχαν σαφή πολιτικό προσανατολισμό και τους εκπροσώπους του δεύτερου 
κόμματος της χώρας, της «Μουσουλμανικής Αδελφότητας», το οποίο όμως είχε 
κριθεί ως παράνομο και η δράση του είχε απαγορευτεί από το καθεστώς Μουμπάρακ τα 
τελευταία χρόνια. 
 

Αυτό το βίντεο λοιπόν έπαιζε συνεχώς στην κρατική τηλεόραση και μαζί και εικόνες 
από την τοπική αγορά, με φρούτα και λαχανικά και όλα τα καλά του Θεού σε επάρκεια. Το 
μήνυμα που ήθελε το καθεστώς να περάσει μέσα από αυτό το βίντεο ήταν σαφές για 
οποιονδήποτε δυτικό, για οποιονδήποτε με βασικές γνώσεις ψυχολογίας. ‘ Ότι η κυβέρνηση 
είναι πια δημοκρατική αφού συνομιλεί ακόμη και με τους τιμωρημένους της 
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«Μουσουλμανικής Αδελφότητας» και ότι υπόσχεται πλούτο και τρόφιμα στα εκατομμύρια 
των πεινασμένων Αιγυπτίων. Αυτά παρακολουθούσε στις αναλύσεις του μεγαλύτερου 
Αραβικού καναλιού και ένιωθε οργή και θυμό, τόσο για την κυβέρνησή του που 
προσπαθούσε να χειραγωγήσει τον λαό με φτηνά κόλπα, όσο και με το μέρος του λαού που 
υπέκυπτε στα κόλπα αυτά.   
 

Οργισμένος από την κατάσταση και κουρασμένος από την διαρκή μάχη με τον εαυτό 
του ανάμεσα στο να κάνει αυτό που ποθούσε η ψυχή του ή να ακολουθήσει για ακόμη μία 
φορά την επιθυμία των γονιών του, έκλεισε όλα τα παράθυρα στην οθόνη του υπολογιστή 
του και άφησε μόνο το facebook. Εκεί περίμενε την αδελφή ψυχή του να ξεκινήσουν μαζί την 
μέρα τους, πρωί για εκείνην, σχεδόν απόγευμα για εκείνον. Ο καλύτερος τρόπος για να μην 
πονάει, για να μην νιώθει αδύναμος από την περίσταση, ήταν να υποκριθεί ότι όλα αυτά δεν 
έχουν πια αξία, δεν έχουν νόημα και σημασία. Πως είναι ένα ακόμη σημείο των καιρών και 
θα περάσει απλά, πως δεν είναι πιο σημαντικά από την επιθυμία και την φροντίδα των γονιών 
του.  

Πάνω στην ώρα, σαν σταλμένη απ΄τον Θεό, συνδέθηκε και αυτή που με τόση λαχτάρα 
περίμενε. Το πρόσωπό του φωτίστηκε και το μυαλό του καθάρισε από κάθε τι άσχημο και 
θλιβερό. Στο λεπτό έπαψε να είναι στην Αίγυπτο της επανάστασης και της αδικίας. Πέταξε 
μακρυά, στον δικό του φανταστικό κόσμο στον οποιο δεν χώραγε κανείς περά απο τον ίδιο 
και την αδελφή ψυχή του, ούτε καν η  Χιονόλευκη. Περνώντας η μητέρα του έξω από το 
δωμάτιό του, του έριξε μια κλεφτή ματιά. Βλέποντας τον χαμογελαστό και ευτυχισμένο, 
ευχαρίστησε τον Θεό που είχε φέρει στη ζωή του παιδιού της τον έρωτα ακριβώς αυτή την 
χρονική περίοδο και χαμογέλασε ικανοποιημένη.  Θυμόταν και από την δική της 
εμπειρία  πως ο έρωτας ανθίζει κάτω από οποιεσδήποτε περιστάσεις και φέρνει τη γαλήνη 
της λήθης με τον πιο ευλογημένο τρόπο! 
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14. Το τέλος! 

Παρασκευή και σήμερα, άλλη μία Παρασκευή που η πλατεία Ταχρίρ, κατάμεστη από 
χιλιάδες Αιγύπτιους βούιζε ένα αίτημα, μια ανάγκη. «Φύγε». Εχθές το απόγευμα ο επί 
τριάντα χρόνια δυνάστης τους, έπαιξε ένα πολύ βρώμικο παιχνίδι με το μυαλό και την ψυχή 
τους. Φρόντισε να διαρρεύσει η πληροφορία της παραίτησής του. Μέσα σε λιγότερο από 
μισή ώρα η πλατεία, οι παρακείμενοι δρόμοι και οι γέφυρες γέμισαν κόσμο, γέμισαν πολίτες 
διψασμένους για δικαιοσύνη και ελευθερία. Στήθηκαν γιορτές και χοροί, άνθρωποι 
σκαρφαλωμένοι στους στύλους της πλατείας, ανέμιζαν την Αιγυπτιακή σημαία. Πέντε ώρες 
κράτησε η χαρά τους και κατά τις δέκα και μισή, ο ηγέτης τους βγήκε και μίλησε. Για να τους 
πει πως δεν θα φύγει, πως δεν σέβεται τη γνώμη τους, πως απλά ήθελε να μπήξει άλλο ένα 
καρφί στην καρδιά τους. Για να τους ηρεμήσει λίγο τους υποσχέθηκε, για πρώτη φορά, ότι οι 
διαδηλωτές δεν θα πάθουν κανένα κακό αν επιστρέψουν τώρα στα σπίτια τους. 
Επιβεβαιώνοντας έτσι τους φόβους που οι ίδιοι εξέφραζαν τόσες μέρες πριν για 
«μυστηριώδη» ατυχήματα που τους περίμεναν αν έπαυαν τον αγώνα πριν την απομάκρυνσή 
του. 

Η χαρά και ο ενθουσιασμός έγιναν πίκρα και οργή. Πριν καν τελειώσει την ομιλία του, 
που στην πλατεία μεταδίδονταν από γιγαντοοθόνη, άρχισαν να κλαίνε, να καταριούνται και 
να απαιτούν με μεγαλύτερη ορμή την παραίτηση του. Κάποιες εκατοντάδες, έβγαλαν τα 
παπούτσια τους και τα κράδαιναν μπροστά στην οθόνη. Λες και εκείνος θα μπορούσε να τους 
δει, λες και αυτό θα τον επηρέαζε. Η οργή, τους κράτησε εκεί όλη τη νύχτα. Στην μικρή 
κοινωνία της πλατείας Ταχρίρ που πια είχε όλα όσα και ένα μικρό χωριό. Το ιατρείο της, 
ανθρώπους που πούλαγαν τσάι και ψωμί, τα περίπτερα για εφημερίδες και τσιγάρα, τα 
εστιατόρια, τις τουαλέτες, τα σημεία με τις τηλεοράσεις, μέχρι και γωνιά για να φορτίζονται 
κινητά είχε στηθεί! Και η Παρασκευή ξημέρωσε με πικρή ελπίδα. Δεκαοκτώ ημέρες σήμερα 
που η ελπίδα τους, μοναδικό στήριγμα τους, έμενε ζωντανή. 

Η προσευχή έγινε εκεί, δημόσια, όπως και τις προηγούμενες δύο Παρασκευές. Και ο 
κόσμος, με όση φωνή του είχε απομείνει, συνέχιζε να απαιτεί το δικαίωμα την αξιοπρέπεια. 
Τώρα πια ο λαός δεν είχε παράπονο μόνο από τον Μουμπάρακ, αλλά και από τον στρατό. 
Τόσες μέρες και δεν έπαιρνε σαφή στάση ο στρατός. Ναι μεν δεν χτύπαγε τον κόσμο, μα από 
την άλλη έβγαινε ο εκπρόσωπός του σχεδόν καθημερινά και ζήταγε από τους πολίτες να 
εγκαταλείψουν την πλατεία, για να γυρίσει η ζωή σε «φυσιολογικούς» ρυθμούς. Δηλαδή στην 
αδικία, στην ατιμωρησία των αρχών, στη φτώχεια, στην ανέχεια, στην καταπιεσμένη οργή. 
Τον σέβονται τον στρατό οι Αιγύπτιοι, τον θεωρούν κομμάτι από τον εαυτό τους, αλλά είχαν 
αρχίσει να εκνευρίζονται από την στάση του. 

Και έφτασε το απόγευμα! Η ώρα έξι! Και το ξαφνικό νέο ήρθε με φτερά αγγέλου. Ο 
εκπρόσωπος του στρατού έβγαλε άλλο ένα διάγγελμα, το πιο ευλογημένο! Ο Μουμπάρακ 
έπεσε! Ο στρατός έκανε την κίνηση, στήριξε τους πολίτες!! Δεν πίστευαν στα αυτιά τους, δεν 
πίστευαν πως είχαν αγγίξει το όνειρό τους. Το τόσο μακρινό και μαγικό. Ήταν ελεύθεροι, 
επιτέλους ήταν κύριοι της μοίρας τους. Μα κυρίως ήταν τόσο υπερήφανοι!! 
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Η Ασμάα, άρχισε να ουρλιάζει από την χαρά της και αγκάλιασε τις φίλες της. 
Έκλαιγαν και οι τρεις τους από ευτυχία. «Πρέπει να φύγω» είπε το δεκαεπτάχρονο κορίτσι 
και έτρεξε με όση δύναμη είχε απομείνει στα πόδια της. Σε λιγότερο από μισή ώρα έμπαινε 
στο σπίτι της. Η μάνα της, την περίμενε δακρυσμένη, όπως κάθε μέρα εδώ και δεκαοκτώ 
ημέρες, μα τα σημερινά δάκρυά της ήταν από χαρά, ήταν από υπερηφάνεια. «Μαμά μου, τα 
καταφέραμε μαμά, είμαστε ελεύθεροι» φώναξε η Ασμάα και χώθηκε στην μητρική αγκαλιά. 
Έμειναν εκεί αγκαλιασμένες και οι δύο, να κλαίνε με αναφιλητά για ώρα πολλή. Σαν 
ηρέμησαν, η Ασμάα ,δακρυσμένη ακόμη, πήγε στο δωμάτιό της και πήρε στα χέρια της την 
φωτογραφία του αδελφού της. «Τα καταφέραμε αδελφέ μου! Τα καταφέραμε για εσένα και 
για όλους τους αγαπημένους που σκότωσε αυτό το τέρας. Ελπίζω τώρα η ψυχή σου να 
αναπαυθεί και να χαμογελάσεις και εσύ. Σ’αγαπάω πολύ και μου λείπεις.» είπε και φίλησε 
γλυκά το παγωμένο γυαλί πάνω από την όψη του αδελφού της. 

Η οικογένεια του Μοχάμεντ κάθονταν μπροστά στην τηλεόραση όταν έγινε το 
διάγγελμα, μασούλαγαν  ηλιόσπορους χαζεύοντας μια χαζό-κωμωδία made in Egypt. Η μάνα 
του είχε μείνει με το στόμα ανοικτό χωρίς να αρθρώνει λέξη. Ο Μοχάμεντ έτρεμε από την 
ταραχή του, το μυαλό του πήγε κατευθείαν στους φίλους τους. Αυτούς που δεν είχε δει 
καθόλου τόσες μέρες, ούτε ήξερε τα νέα τους. Άραγε ήταν όλοι τους καλά; Σίγουρα θα 
πανηγύριζαν αγκαλιασμένοι στην πλατεία τώρα. Ο πατέρας του, αφού πέρασαν λίγα λεπτά 
μέχρι να καταλάβει τι είχε ακούσει, διέταξε σχεδόν τη γυναίκα του. « Ετοίμασε μου τα 
καλύτερα ρούχα μου» και γυρνώντας στον γιο του είπε «Αντε ντύσου και εσύ. Θα πάμε στην 
πλατεία και εμείς να γιορτάσουμε. Ελευθερωθήκαμε!» Μάνα και γιος δεν καταλάβαιναν αν 
σοβαρολογούσε ή αν απλά είχε πάθει σύγχυση από τα νέα. Έμειναν να τον κοιτούν ακίνητοι. 
«Άντε, τι κάθεστε; Σήμερα αρχίζει μια νέα εποχή για την Αίγυπτο. Το παρελθόν δεν έχει 
σημασία, σήμερα όλοι είμαστε Αιγύπτιοι! Ζήτω η Αίγυπτος» είπε και ετοιμάστηκε να πάει 
στην γιορτή. Γιατί άνθρωποι σαν αυτόν, λυμαίνονται τους κόπους των άλλων 
χρησιμοποιώντας το πιο βολικό άλλοθι. Την «Νέα Εποχή»! 

Ο Μπεσάντα  έμαθε τα νέα μόλις μπήκε στο σπίτι του. Από νωρίς είχε πάει στην 
πλατεία, όπως και κάθε μέρα που είχε ρεπό από το νοσοκομείο. Πήγαινε νωρίς το πρωί αλλά 
κατά τις πέντε, λίγο πριν αρχίσει να σουρουπώνει, έπαιρνε τον δρόμο της επιστροφής. Δεν 
ήθελε να μένει μόνη της η γυναίκα του το βράδυ. Αγαπούσε την γυναίκα του και την πατρίδα 
του το ίδιο και μοίραζε τις ώρες του ανάμεσα σε αυτές τις δύο του αγάπες. Μόλις μπήκε στο 
διαμέρισμα, η γυναίκα του έτρεξε, τον αγκάλιασε και άρχισε να τον φιλάει τόσο γλυκά όσο 
δεν τον είχε φιλήσει ποτέ μέχρι σήμερα. «Ήρωά μου» του είπε κοιτώντας τον στα μάτια και 
τον ξαναφίλησε. «Τι έπαθες καλή μου» ρώτησε ο νεαρός γιατρός, θεωρώντας πως η γυναίκα 
του είχε όρεξη για συζυγικά παιχνίδια πάλι. Γενικά ήταν θερμή γυναίκα, αλλά ειδικά τώρα με 
την εγκυμοσύνη είχε γίνει ασυγκράτητη. «Τα κατάφερες ήρωά μου, εσύ και όλοι οι 
σύντροφοί σου εκεί έξω τα καταφέρατε. Ο Μουμπάρακ έπεσε. Είναι επίσημο, το ανακοίνωσε 
ο στρατός!» τον ενημέρωσε  εκείνη. «Αλήθεια;» ρώτησε εκείνος σαν χαμένος. «Αλήθεια 
ήρωά μου! Είμαστε ελεύθεροι και εγώ είμαι τόσο υπερήφανη για εσένα!» επιβεβαίωσε εκείνη 
και του έδωσε ένα ακόμη φιλί. Εκείνος την αγκάλιασε όσο σφικτά του επέτρεπε η κοιλίτσα 
της και άρχισε να την φιλάει χωρίς να χορταίνει τα γλυκά της χείλη! Τρυφερά την τράβηξε 
μέχρι την κρεβατοκάμαρά τους και εκεί γιόρτασε το ζευγάρι την πρώτη ημέρα της ελευθερίας 
τους, χαμένοι μέσα στην γλύκα του πόθου τους. 
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Ο Μαρουάν έμαθε τα νέα μέσα στην μονάδα του. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να 
στείλει μήνυμα στην αγαπημένη του «τηλεφώνησέ μου». Ναι, ήταν επικίνδυνο να 
τηλεφωνιούνται μέσα από το στρατόπεδο, ειδικά αφού εκείνη ήταν ξένη, αλλά τόση χαρά 
έπρεπε να την μοιραστεί μαζί της, πάση θυσία. Σε λιγότερο από ένα λεπτό χτύπησε το κινητό 
του. «Έφυγε ο Μουμπάρακ» της είπε και εκείνη ξέσπασε σε γέλια. «Μπράβο αγάπη μου, 
συγχαρητήρια! Θερμά συγχαρητήρια!» του έλεγε ξανά και ξανά. «Μην συγχαίρεις εμένα, 
εγώ δεν έκανα τίποτα» της απάντησε με μετριοφροσύνη και μια αίσθηση μετάνοιας για όσες 
αντιρρήσεις είχε πριν μέρες για τον αγώνα αυτόν. Αφού μοιράστηκε τα καλά νέα με την 
γυναίκα της ζωής του, έκλεισε το τηλέφωνο και τηλεφώνησε στον Μαχμούντ. «Τα 
καταφέραμε Μαρουάν! Τα καταφέραμε αδελφέ μου! Πόσο θα ήθελα να ήσουν μαζί μας αυτή 
τη στιγμή» η ενθουσιασμένη φωνή του κολλητού του από την πλατεία τον έκανε να ζηλέψει. 
«Και δεν μου είσαι θυμωμένος πια;» ρώτησε ο νεαρός στρατιώτης ντροπαλά. «Πάνε αυτά 
Μαρουάν, πάνε αυτές οι μέρες! Τώρα όλα αλλάξανε, τώρα όλα είναι αλλιώς! Είμαστε 
ελεύθεροι και ευτυχισμένοι. Ότι έγινε έγινε! Να πάρεις άδεια γρήγορα και να έρθεις να σε 
δω, μου έλειψες!» απάντησε το αγόρι και στα μάτια του Μαρουάν φάνηκε ένα δάκρυ. 

Η Σερίν ήταν έξω από την κρατική τηλεόραση όταν έφτασαν τα χαρμόσυνα νέα. Είχε 
πάει μαζί με άλλους διαδηλωτές και είχε καλέσει τους παρουσιαστές της τοπικής τηλεόρασης 
να μιλήσουν. Η ίδια, δύο μέρες μετά το κλείσιμο των γραφείων του καναλιού της, είχε 
συλληφθεί από τον στρατό με την κατηγορία της κατασκοπίας και της διατάραξης της 
ευημερίας του κράτους. Σχεδόν αμέσως, ευτυχώς, ο σταθμός της άρχισε να καλεί δημόσια 
τον στρατό για την απελευθέρωσή της και η πίεση ήταν μεγάλη στο καθεστώς. Η νεαρή 
δημοσιογράφος απελευθερώθηκε μετά από σαράντα οκτώ ώρες και από εκείνη τη στιγμή 
έτρωγε, κοιμόταν, ανάσαινε στην πλατεία, που είχε γίνει ο κόσμος της.  Και ενώ εκείνη μαζί 
με χιλιάδες Αιγύπτιους αγωνίζονταν για την απελευθέρωση του κράτους, η τοπική τηλεόραση 
συνέχιζε να είναι το φερέφωνο του καθεστώτος. Αυτά συζήταγε με τους παρουσιαστές της 
κρατικής τηλεόρασης, προσπαθώντας να τους πείσει να πάψουν να στηρίζουν το καθεστώς, 
έστω να παραιτηθούν στην ανάγκη, όταν έφτασαν τα νέα. Αμέσως τηλεφώνησε στο κανάλι 
της και μέσα στην ευτυχία της στιγμής φώναξε στον συνάδελφό της «Ελευθερωθήκαμε! 
Ζήτω η Αίγυπτος» Εκείνος ξέσπασε σε γέλια. «Τι ελευθερωθήκατε βρε τρελή; Εσύ δεν είσαι 
Αιγύπτια!» της υπενθύμισε και έμειναν να γελάνε στο τηλέφωνο και οι δύο. 

Η Σόνια είχε μόλις αρχίσει τα συνηθισμένα σαρανταπέντε λεπτά στον διάδρομο του 
γυμναστηρίου. Φόρεσε τα ακουστικά και άρχισε να αλλάζει τα κανάλια στη μικρή οθόνη του 
μηχανήματος. Το να χαζεύει στην τηλεόραση την έκανε να ξεχνιέται και να περνάνε τα 
σαρανταπέντε λεπτά ανώδυνα. Στην τρίτη αλλαγή, έπεσε επάνω σε έκτακτο δελτίο ειδήσεων. 
«Το τέλος του καθεστώτος Μουμπάρακ. Ο στρατός πήρε τον έλεγχο της χώρας» έγραφε η 
οθόνη και από το σοκ της στιγμής έχασε τον βηματισμό της και κόντεψε να βρεθεί στο 
πάτωμα. Όλοι στο γυμναστήριο την κοίταξαν ανήσυχοι, έτοιμοι να την βοηθήσουν αν 
χρειαστεί. Μα εκείνη βρήκε γρήγορα την ισορροπία της και γελώντας κατέβηκε από το 
μηχάνημα και έτρεξε να τηλεφωνήσει. Έπρεπε να μιλήσει στον άνδρα της. Ο Μουμπάρακ 
είχε πέσει, η πατρίδα του ήταν πια ελεύθερη και εκείνος έτοιμος να έρθει σε εκείνην που 
τόσο πολύ τον αγαπούσε. Βγήκε από το γυμναστήριο αφήνοντας τον διάδρομο σε λειτουργία, 
το μπουκάλι της με το νερό στην ειδική θήκη και την οθόνη υγρών κρυστάλλων να μεταδίδει 
τον ενθουσιασμό και τους πανηγυρισμούς εκατομμυρίων Αιγυπτίων! Οι υπόλοιποι μέσα στο 
γυμναστήριο έμειναν να κοιτούν χωρίς να καταλαβαίνουν, αφού οι περισσότεροι από αυτούς 
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δεν είχαν καν ιδέα για την ιστορική αλλαγή που μόλις είχε επιτευχθεί στην γειτονική τους 
χώρα. 

Ο Χοσάμ είχε κατέβει στην πλατεία από νωρίς σήμερα, μαζί με την νεαρή γυναίκα του. 
Το παιδί το είχε κρατήσει η γιαγιά του σήμερα. Δεν ήταν σίγουρος, αλλά σαν να είχε πιάσει 
τις δύο γυναίκες να σιγομουρμουρίζουν λίγες μέρες πριν. Η πεθερά προέτρεπε την νύφη να 
περνάει λίγο περισσότερο χρόνο με τον άνδρα της και μάλλον για αυτό είχε προσφερθεί να 
τους στέλνει στην πλατεία μόνους. Και εχθές εδώ ήταν το ζευγάρι και είχαν ζήσει μαζί τον 
ενθουσιασμό των καλών νέων και αργότερα τον πόνο της διάψευσης. Έτσι, όταν σήμερα 
άκουσαν το διάγγελμα, δεν ήξεραν αν έπρεπε να χαρούν ή να περιμένουν λίγο. Κοιτάχτηκαν 
με απορία και για λίγο έμειναν ακίνητοι, να κοιτιούνται απλά. Κάποιος από το πλήθος 
έσπρωξε κατά λάθος τον Χοσάμ καθώς έτρεχε μέσα στην πλατεία και φώναζε για την 
επιτυχία του λαού του. «Νομίζω πως είναι αλήθεια» είπε η γυναίκα του. «Και εγώ νομίζω 
πως ποτέ πριν δεν είχα προσέξει πόσο όμορφα γίνονται τα μάτια σου όταν είσαι 
ευτυχισμένη.» της απάντησε εκείνος «‘ Ίσως γιατί δεν σε έχω ξαναδεί ευτυχισμένη μέχρι 
σήμερα.» Η νεαρή γυναίκα χαμήλωσε το βλέμμα της. Ήταν αλήθεια πως δεν τον ήξερε τον 
άνδρα της όπως και εκείνος δεν ήξερε εκείνην. Μα τώρα όλα άλλαζαν, τώρα επιτέλους θα 
μπορούσαν να ζήσουν μαζί, θα μπορούσε εκείνος να βρει μια αξιοπρεπή δουλειά εδώ και να 
γίνουν πραγματική οικογένεια. Τον κοίταξε με βλέμμα όλο ελπίδα «Δεν πειράζει, τώρα όλα 
θα αλλάξουν!» είπε, τον έπιασε από το χέρι και χάθηκαν στο πλήθος! 

Ο Καμάλ, ο ρακοσυλέκτης, ήταν στην πλατεία όταν ανακοινώθηκε το νέο, αλλά δεν 
γιόρτασε, δεν πανηγύρισε όπως όλοι οι άλλοι γύρω του. Κάθισε στο πεζοδρόμιο και άρχισε 
να κλαίει σαν μωρό παιδί. Ο πόνος του για την απώλεια του Ουάελ ήταν μεγαλύτερος από 
την χαρά του για την απελευθέρωση του λαού του, ή μάλλον η χαρά όλων των άλλων 
επιδείνωνε τον πόνο του. Ο Ουάελ είχε σκοτωθεί εκείνη την Τετάρτη. Κάποιος καθεστωτικός 
θεώρησε πως άνθρωποι σαν τον Ουάελ έπρεπε να πεθάνουν γιατί ήταν επικίνδυνοι για την 
πατρίδα. Ένα χτύπημα στο κεφάλι ήταν αρκετό για να μείνουν ορφανά τα τρία του παιδιά. 
Στην κηδεία ο Καμάλ κουβάλαγε το νεκρό σώμα του φίλου του και είδε για πρώτη φορά την 
οικογένειά του. Αναρωτήθηκε αν τώρα η οικογένεια αυτή ένιωθε χαρά για την απελευθέρωση 
του λαού της ή αν κατηγορούσε την επανάσταση για την απώλειά της. Σηκώθηκε και έσυρε 
αργά τα βήματά του μέσα στον κόσμο. Είχε έρθει η ώρα να γυρίσει στην νεκρόπολη. Δεν είχε 
επικοινωνήσει με τους δικούς του από εκείνη την Παρασκευή που είχε αντικρίσει για πρώτη 
φορά τους συμπολίτες του στην πλατεία, μπορεί και να τον λόγιζαν για πεθαμένο μέχρι 
σήμερα. Δεν ήξερε πως θα αντιδρούσαν οι δικοί του όταν θα τον ξανάβλεπαν, αλλά κυρίως 
δεν ήθελε να φανταστεί πως θα αντιδρούσαν όταν θα τους έλεγε πως πια θα έψαχνε να βρει 
μια άλλη δουλειά και πως τα λεφτά του δεν θα τα έδινε πια στην οικογένεια του πατέρα του, 
αλλά σε μια άλλη οικογένεια. Μια οικογένεια που είχε χάσει για πάντα τον πατέρα της, στον 
αγώνα για μια καλύτερη ζωή. Δική του και υπόλοιπων ογδόντα εκατομμυρίων Αιγυπτίων. 

Ο Μέντχατ έμαθε τα νέα από την οθόνη της τηλεόρασής του. Για λίγες στιγμές είχε 
μείνει άναυδος με τα νέα. Ο εγκέφαλός του αρνούνταν να συνειδητοποιήσει πως ναι, αυτοί οι 
τρελοί εκεί έξω τα είχαν καταφέρει. Ο Μουμπάρακ ήταν πλέον παρελθόν, ιστορία παλιά και 
αιματοβαμμένη. Σκέφτηκε τα ανίψια του και τα παιδιά των γνωστών του, που παρά τις 
παραινέσεις του, τον είχαν παρακούσει και αυτή τη στιγμή είχαν δικαιωθεί. Το σιχαίνονταν 
όταν αποδεικνύονταν λάθος στις ιδέες και τις αντιλήψεις του. Μασούλησε νευρικά λίγα 
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φιστίκια, ψημένα στην άμμο της ερήμου και τίναξε τα φλούδια από την κελεμπία του. Τότε 
χτύπησε το κινητό του. Ήταν ο φίλος του που τον πήρε να τον πειράξει. «Τι χαίρεσαι;» τον 
αποπήρε ο Μέντχατ. «Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Ποιός θα πάρει τα ηνία της χώρας; Τι θα 
κάνει η Αμερική και το Ισραήλ. Όλα αυτά τα παιδάκια εκεί έξω βιάζονται να χαρούν, αλλά 
δεν έχουν καμία εμπειρία στην πολιτική. Το να πέσει ο πρόεδρος έχει και συνέπειες, αυτές να 
δούμε....» είπε στον φίλο του, που τον κάλεσε να πάνε μαζί μέχρι την πλατεία να γιορτάσουν. 
Ο ίδιος θα έπαιρνε την οικογένειά του και θα πήγαινε να ζήσει από κοντά αυτή την ιστορική 
στιγμή. «Δεν μπορώ» του απάντησε ο Μέντχατ «να πάτε εσείς οι νέοι». Είπε και έκλεισε το 
τηλέφωνο. 

Η γερόντισσα Καρίμα άκουσε και εκείνη τα νέα απο τα μεγάφωνα της πλατείας. 
Βλέπεις, όλοι προσπαθούσαν να βρουν μια θέση μπροστά στην γιγαντοοθόνη και εκείνη, 
ντροπαλή ως ήταν, δεν είχε την πυγμή να είναι μια από αυτούς. Αρκέστηκε να ακούσει την 
αναγγελία του στρατού. Αμέσως τα μάτια της γέμισαν δάκρυα και τράβηξε αργά το βήμα της 
μέχρι το καταφύγιό της, τη φωλιά που της είχε χαρίσει ο άνδρας της. Ανέβηκε στο 
διαμέρισμα και το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να προσευχηθεί για να ευχαριστήσει τον 
Θεό. «Τώρα» είπε μιλώντας στον Θεό «με ευλόγησες να δω όλα όσα λαχταρούσα. Δεν 
περιμένω τίποτε άλλο από την ζωή μου,δοξασμένο το όνομά Σου». Σηκώθηκε, δίπλωσε το 
χαλάκι της και πήγε στην κρεβατοκάμαρά της. Κουρασμένη, σχεδόν εξαντλημένη, ξάπλωσε 
στο διπλό κρεβάτι και αναστέναξε. Πόσο θα ήθελε να ήταν μαζί με τον άνδρα της, να 
χαϊδέψει το κεφάλι του και να τον ακούει να την μαλώνει τρυφερά για τις τρέλες που έκανε 
τις τελευταίες ημέρες. Λίγες ώρες αργότερα ο γιος της έμπαινε στο διαμέρισμα. «Μάνα, 
λευτερωθήκαμε» της φώναξε μα δεν έλαβε απόκριση. Μπήκε στο δωμάτιο. Στο κρεβάτι, είδε 
το σώμα της Καρίμα, σε στάση μωρού, με το χαμόγελο ακόμη ζωγραφισμένο στα χείλη της 
και τα μάτια ανοικτά, λες και κοίταζε κάτι που ο ίδιος δεν μπορούσε να δει. 

Ο πυρετός του Μάικ είχε υποχωρήσει, αλλά ένας διαολεμένος βήχας τον στοίχειωνε. 
«Να πας να κάνεις εξετάσεις για τον Η1Ν1» του έλεγαν οι φίλοι του, αλλά εκείνος δεν έδινε 
σημασία. Δεν πίστευε όλες αυτές τις φήμες για κάθε είδους γρίπη, που έβγαιναν κάθε 
χειμώνα για να πουλήσουν οι φαρμακοβιομηχανίες τα σκευάσματα τους. Τα νέα τα έμαθε 
από το Αλ Τζαζίρα και κόντεψε να σταματήσει η καρδιά του από την χαρά. Αμέσως κάλεσε 
τον Άμαρ στο κινητό. Ο νεαρός Αιγύπτιος ήταν ικανοποιημένος, μα όχι χαρούμενος. «Ο 
Μουμπάρακ έπεσε, αλλά η δουλειά μας δεν τελείωσε Μάικ» είπε «Υπάρχουν χιλιάδες βίντεο 
που πρέπει να ανεβάσουμε, χιλιάδες μαρτυρίες που πρέπει να ακουστούν εκεί έξω. Και 
πρέπει να θυμόμαστε και τους νεκρούς μας.» Ο Μάικ ένιωσε πως είχε βιαστεί να χαρεί. 
«Έχεις δίκιο, η Αίγυπτος είχε περάσει σε μια νέα εποχή, αλλά οι μάρτυρες της παλιάς εποχής 
δεν πρέπει να ξεχαστούν» είπε στον φίλο του. Κλείνοντας το τηλέφωνο έδωσε δύο 
υποσχέσεις στον εαυτό του. Πως θα συνεχίσει να στηρίζει τους Αιγύπτιους όσο μπορεί και 
πως, μόλις ηρεμήσουν τα πράγματα, θα πάρει το πρώτο αεροπλάνο για Κάιρο. 

Ο Χαλίντ ήταν εκεί, στην πλατεία, όταν έφτασε η μεγάλη στιγμή. Εκείνη την 
παρασκευή είχε δυσκολευτεί να βρει κάποιον να τον συνοδεύσει. Ο ίδιος κατέβαινε στην 
διαδήλωση σχεδόν κάθε μέρα, μετά την δουλειά, αλλά οι φίλοι του είχαν βαρεθεί. Κάποιοι 
είχαν απογοητευτεί από το πείσμα του, πρώην πια, ηγέτη τους. Τελικά είχε βρει έναν μακρινό 
εξάδελφο και είχαν πάει μαζί. Σαν ακούστηκαν τα καλά νέα, δεν μπορούσε να συγκρατηθεί. 
Χοροπήδαγε σαν μικρό παιδί και ξεφώνιζε χαρούμενος! Άρχισε να αγκαλιάζεται με 
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αγνώστους που τους ένιωθε δικούς του ανθρώπους και όλοι μαζί τραγούδαγαν για την νίκη 
τους. Για την νίκη του λαού ενάντια στην εξουσία. Άξαφνα η πλατεία του φάνηκε πιο 
όμορφη, ο αέρας που ανέπνεε έμοιαζε πιο καθαρός και το φως της μέρας σχεδόν 
εκτυφλωτικό. Όλα είχαν αλλάξει μέσα σε μια στιγμή και ήταν σίγουρος πως θα παρέμεναν 
έτσι όμορφα και φωτεινά για την υπόλοιπη ζωή του. 

Ο Μίντο, όπως κάθε απόγευμα, ήταν χαμένος στο διαδίκτυο σαν άλλαξε το καθεστώς. 
Η μητέρα του μπήκε στο δωμάτιο και χαρούμενη του ανακοίνωσε τα νέα. Αμέσως το κινητό 
πήρε φωτιά. Οι κολλητοί του, άλλοι στην πλατεία, άλλοι στα σπίτια τους και άλλοι στους 
δρόμους του Καίρου, επιβεβαίωναν τα καλά νέα. Η χαρά του όπως και η πικρία του, δεν 
περιγράφονταν. Εκείνος γιατί να λείπει από εκεί; Ολόκληρη η Αίγυπτος γιόρταζε και εκείνος 
το μάθαινε τελευταίος. Στο μυαλό του ήρθε η εικόνα του πατέρα του.  Τον αγαπούσε τον 
γενήτορά του, αλλά ως εδώ ήταν. Έκλεισε απότομα τον υπολογιστή, άρπαξε το σακάκι του 
από την καρέκλα και πήγε στο σαλόνι. Εκεί βρήκε τον πατέρα του να κοιτάζει την 
τηλεόραση. «Πατέρα, φεύγω. Πάω έξω με τους φίλους μου...» ξεκίνησε να λέει. Ο πατέρας 
του, χαμήλωσε το βλέμμα και ρώτησε «Στην πλατεία θα πας, έτσι δεν είναι;». Το αγόρι 
ύψωσε το κεφάλι του υπερήφανα και απάντησε με σταθερή φωνή «Ναι, στην πλατεία. Τώρα 
είναι ασφαλή τα πράγματα μπαμπά, θα πάω να γιορτάσουμε, θα βοηθήσω στον καθαρισμό 
των δρόμων, θα βοηθήσω όσο μπορώ,  όπου μπορώ.». Ο πατέρας του δεν μίλησε. Αυτό ο 
Μίντο το εξέλαβε ως αποδοχή και βιαστικά φόρεσε τα παπούτσια του. Η μητέρα του φάνηκε 
στην πόρτα. «Μαμά» της είπε «δεν ξέρω τι ώρα θα γυρίσω. Μπορεί και αύριο. Θα μείνουμε 
με τα παιδιά να καθαρίσουμε την πλατεία. Αφού δεν μπόρεσα να κάνω τίποτε μέχρι τώρα, ας 
βοηθήσω όσο και όπου προλαβαίνω» και γρήγορα άνοιξε την πόρτα και χάθηκε στη νύχτα. 


