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ΣE AΠΟΣΤΑΣΗ 243 χλμ. ἀπὸ τὴν Τύνιδα βρίσκεται τὸ Τοζέρ, ἡ κυριότερη πόλη
τοῦ μεγάλου Νότου, ἐκεῖ ὅπου ἀρχίζει νὰ ἁπλώνεται ἡ ἀμμώδης ἀπεραντοσύνη

τῆς τυνησιακῆς Σαχάρας. Ἡ πόλη εἶναι κτισμένη σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς διασημότερες ὀάσεις τοῦ
κόσμου, ποὺ φημίζεται γιὰ τὸ ὑπέροχο φοινικόδασός της ἑνάμισι ἑκατομμυρίου δέντρων
καὶ τὶς τριακόσιες πενήντα πηγές της μὲ παροχὴ 250 λίτρων νεροῦ τὸ δευτερόλεπτο.

ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ Η ΠΕΡΙΟΧΗ αὐτὴ
ὑπῆρξε προκεχωρημένο ρωμαϊκὸ φυλάκιο

στὸ δρόμο γιὰ τὸν Νότο. ᾽Επωφελούμενη ἀπὸ τὴν
Pax Romana, πέρασε μιὰ μακρόχρονη εἰρηνικὴ πε-
ρίοδο. Δεκαετίες ὁλόκληρες τίποτα δὲν ἦρθε νὰ δια-
ταράξει τὸν μονότονο βίο τῶν κατοίκων της. Μὲ τὸν
ἐρχομὸ ὅμως τῶν Ἀράβων τὸν 7ο αἰώνα, μεταβλή-
θηκε σὲ θέατρο αἱματηρῶν καὶ λυσσαλέων συγκρού-
σεων ἀνάμεσα στοὺς ἐκχριστιανισθέντες αὐ τό χθονες
Βέρβερους καὶ τοὺς εἰσ βολεῖς πολεμι στὲς τοῦ Ἰσλάμ.

Ὕστερα ἀπὸ μία
περίοδο τα  ρα -
χῶν, μὲ τὴν
ὁριστικὴ ἐ  πι -
κράτηση τοῦ
ἀραβικοῦ στοι-
χείου καὶ τὸν
τελικὸ ἐξα ρα βι -
σμὸ τοῦ πληθυ-
σμοῦ, ἡ πόλη
ἄρχισε σιγὰ-σι -
γὰ νὰ ξανα-
παίρνει τὰ πάνω
της, ὥσ που στὰ
χρόνια τοῦ Με-
σαίωνα ἔφτασε
σὲ τόσο μεγάλη
ἀκμὴ ποὺ δὲν
μπόρεσε ποτὲ

νὰ τὴν ξαναβρεῖ στοὺς κατοπινοὺς αἰῶνες. Μὲ τὰ
χρόνια βυθίστηκε στὴ λήθη, καὶ οἱ ἀκραῖες συνοικίες
της δὲν μπόρεσαν νὰ ἀντισταθοῦν τὴν ἀμείλικτη
προέλαση τῆς ἐρήμου, ποὺ κάλυπτε τὰ πάντα μὲ τὴ
λεπτόκοκκη ἀσπρουδερὴ ἄμμο της.

Ἡ ἀνάπτυξη τοῦ διεθνοῦς τουρισμοῦ, ποὺ ἔλαβε
ἐντυπωσιακὲς διαστάσεις κυρίως μετὰ τὸν Δεύτερο

Παγκόσμιο πόλεμο, ἀπέσπασε βίαια τὴν περιοχὴ ἀπὸ τὸν μακραίωνα λήθαργό της. Σή-
μερα τὸ Τοζὲρ εἶναι μιὰ ὁλοζώντανη ἐπαρχιακὴ κωμόπολη ποὺ διεθνεῖς ἀεροπορικὲς ἑται-
ρεῖες τὴ συνδέουν ἀπευθείας μὲ διάφορες εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες. Ἡ συρροὴ τῶν
τουριστῶν κορυφώνεται τὴν περίοδο τῶν χριστουγεννιάτικων διακοπῶν, ὁπότε διεξάγεται



τὸ μυθικὸ πιὰ ράλι Παρίσι
- Ντακάρ, ἀφοῦ τὸ Τοζὲρ
ἀποτελεῖ τὸν πρῶτο σταθ -
μὸ τῆς διαδρομῆς. Κατὰ τὸ
σούρουπο, ὅταν ἔχουν πλέ -
ον τερματίσει καὶ οἱ τε -
λευταῖοι ραλίστες, ἕνα
ἑ  τε  ρό κλητο πλῆθος συν ω -
στί ζεται στὰ σκονισμένα
δρομάκια γύρω ἀπὸ τὸ πα-
ζάρι˙ καὶ τότε ἡ καρδιὰ τῆς
πόλης μοιάζει ξαφνικὰ νὰ
κτυπάει μὲ πιὸ γρήγορο
παλμό. Ξένοι φωτορεπόρ-
τερ, φορτωμένοι μὲ βα -
ρύτατες φωτογραφικὲς
μη   χανὲς καὶ ὅλα τὰ συ-
ναφῆ τους ἐξαρτήματα,
ὁδηγοὶ ἀγωνιστικῶν αὐτο-
κινήτων καὶ μοτοσυκλετι-
στές, ὡς ἄλλοι ἱππότες
ἑνὸς ἀλλόκοτου Μεσαίωνα
τοῦ μέλλοντος, ἀκολουθού-
μενοι ἀπὸ ἕνα θορυβῶδες
καὶ ἔκθαμβο παιδοθέμι,
καὶ συμπαγεῖς ἀγέλες του-
ριστῶν συνωθοῦνται μὲ
χωριάτες ποὺ ἐπιστρέφουν
ἀπὸ τὰ χωράφια τους, κου-
βαλώντας πανάρχαια καλ-
λιεργητικὰ ἐργαλεῖα ἢ
καλάθια γεμάτα καρποὺς
ἀπὸ τὴν ὄαση, καὶ μὲ γυ-
ναῖκες ποὺ φοροῦν τὴν το-
πικὴ μαύρη ἐνδυμασία μὲ τὰ πολύχρωμα κεντίδια. Παντοῦ ἐπικρατεῖ ἕνα πανηγυριώτικο
πανδαιμόνιο ἀπὸ τὶς φωνὲς τῶν πωλητῶν ποὺ διαλαλοῦν τὰ ἐμπορεύματά τους, ἀπὸ τὰ
φορητὰ ραδιόφωνα ποὺ παίζουν στὴ διαπασῶν λυγμικοὺς ἀμανέδες καὶ τὰ ἐκκωφαντικὰ
κορναρίσματα τῶν τουριστικῶν λεωφορείων ποὺ προσπαθοῦν ἀπεγνωσμένα ν’ ἀνοίξουν
δρόμο γιὰ νὰ προλάβουν οἱ ἐπιβάτες τους τὴν καρτποσταλικὴ δύση στὴν ἔρημο καὶ νὰ τὴ
φωτογραφήσουν ἀπὸ τὴν ἴδια πάντοτε στερεότυπη ὀπτικὴ γωνία. Γιατὶ ὅλοι ἀνεξαιρέτως
οἱ ξένοι εἶναι ἕτοιμοι νὰ ὑποκύψουν στὴ «διακριτικὴ γοητεία» τῆς ἐρήμου, ποὺ τὴν αἰσθά-
νεται κανεὶς συνεχῶς τόσο κοντὰ κι ὅμως τόσο ἀπούσα. Οἱ τελευταῖες ἀχτίδες τοῦ ἥλιου,
ποὺ βιάζεται νὰ χαθεῖ στὸν ἀμμώδη ὁρίζοντα, ἔρχονται νὰ χρυσίσουν τὴ σκόνη, ποὺ στὸ
παραμικρὸ ἀεράκι πιάνει νὰ στροβιλίζεται, καλύπτοντας τὰ πάντα μ’ ἕνα λεπτὸ στρῶμα
ὤχρας, τὴν ὥρα ποὺ ἡ φωνὴ τῶν μουεζίνηδων ἀρχίζει νὰ πλανιέται πάνω ἀπὸ τὴν πόλη.
Ξαφνικὰ ὁ χρόνος μοιάζει νὰ αἰωρεῖται, καὶ ἡ πόλη θαρρεῖς καὶ ἀνοίγει πανιὰ καὶ ἀρμε-
νίζει, ἴδια ἱπτάμενο πλεούμενο, στοὺς αἰθέρες. 

Πίσω ἀπὸ τὴ σκεπαστὴ λαχαναγορὰ καὶ στὶς παρυφὲς τῆς παλιᾶς πόλης, τὸ ξενοδοχεῖο
Σπλέντιντ προσφέρει καθαρὴ καὶ φθηνὴ στέγη. Τὴν ἐποχὴ ποὺ ἡ Τυνησία ἦταν γαλλικὸ
προτεκτοράτο χρησίμευε ὡς ἀποικιακὴ φυλακή. Ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο ὀρόφους, κτισμέ-
νους γύρω ἀπὸ μιὰ σχετικὰ μικρὴ αὐλή, ὅπου φύεται μιὰ ἐντυπωσιακότατη βερικοκιά.
Πιάνουμε ἕνα δωμάτιο μὲ τὴν περίεργη αἴσθηση ὅτι θὰ κοιμόμαστε στὸ χῶρο ἑνὸς παλιοῦ
κελιοῦ φυλακισμένων. Εὐτυχῶς ποὺ ὁ ὕπνος τῶν ξεθεωμένων ταξιδευτῶν εἶναι συνήθως
βαθὺς καὶ χωρὶς ὄνειρα.

Τὸ κρύο στὴν ἔρημο εἶναι διαπεραστικὸ τὸ ξημέρωμα ὅταν σκαρφαλώνουμε στὸ Μπελ-
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βεντέρε, τὸ ἐντυπωσιακὸ βραχῶδες ὕψωμα ποὺ δεσπόζει σ’ ἕνα μέρος τοῦ φοινικόδασους,
ἐκεῖ ὅπου αὐτὸ τελειώνει κι ἀρχίζει ἡ ἀπέραντη ἔρημος. Ἀφήνουμε τὸ βλέμμα μας
ν’ ἀγκαλιάσει στὰ ἀνατολικὰ τὴν ἀχανὴ λιμνοθάλασσα Ἐλ Τζερίντ, ποὺ λαμποκοπάει στὸ
βάθος τοῦ ὁρίζοντα σὰν χυμένος ὑδράργυρος. Ὅμως ἡ ὄαση μᾶς καλεῖ ἐπιτακτικά, ἡ πα-
ραμυθένια ὄαση μὲ τὶς χουρμαδιές, τὶς μπανανιές, τὶς ροδιές, τὶς συκιὲς καὶ τὶς κληματα-
ριὲς νὰ σκιάζουν ἑκατοντάδες ρυάκια καὶ ποτιστικὰ αὐλάκια ποὺ κελαρύζουν ἁρμονικὰ
γεμάτα μικρὰ ἀσημιὰ ψάρια. Κάτω ἀπὸ τὸν προστατευτικὸ ἴσκιο τῶν ὀπωροφόρων δέν-
τρων φυτρώνουν λογιῶν λογιῶν ἄνθη. Στὸν παρακείμενο ζωολογικὸ κῆπο βλέπει κανεὶς
συγκεντρωμένα τὰ χαρακτηριστικότερα ντόπια ζῶα, ὅπως γαζέλες, ἀλεποῦδες τῆς ἐρήμου,
τσακάλια, ὕαινες, φενέκ, ἀλλὰ καὶ διάφορα εἴδη φιδιῶν καὶ σκορπιούς.

Περιπλανιόμαστε στὰ σκιερὰ δρομάκια τῆς ὄασης μέχρι ποὺ συναντοῦμε τὸ χωριου-
δάκι Ἐλ Χαντέρ. Στὴν κεντρική του πλατεία ὑψώνεται ἕνας πύργος πάνω σὲ μιὰ ρωμαϊκὴ
βάση, ποὺ μαρτυρεῖ τὸ πέρασμα τῶν Ρωμαίων ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ μέρη. Λίγο πιὸ πέρα ὀρθώ-
νεται τὸ ταφικὸ συγκρότημα τοῦ Ἲμπν Σαμπάτ (1282), ὅπου, πίσω ἀπὸ μιὰ πρόσοψη μὲ
πέντε τόξα, ἀναπαύεται κάτω ἀπὸ μιὰ γυμνὴ ταφόπετρα ὁ ἄραβας σοφὸς τοῦ 13ου αἰώνα.

Τὸ σπουδαιότερο ὅμως ἀξιοθέατο στὸ Τοζὲρ εἶναι ἡ παλιὰ συνοικία Οὐλὲντ-ἐλ-Χαντὲφ
μὲ τὰ παραδοσιακὰ σπίτια της, πολλὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα χρονολογοῦνται ἀπὸ τὸν 14ο αἰώνα.
Σὲ αὐτὰ κυρίως ὀφείλει τὴ φήμη ποὺ ἀπέκτησε καὶ πάλι στὶς μέρες μας ἡ λησμονημένη
γιὰ δεκαετίες ὁλόκληρες πολίχνη. Τὰ σπίτια αὐτά, μὲ τὶς χαρακτηριστικὲς προσόψεις
τους, ἀποτελοῦν τὰ πιὸ ὑπέροχα δείγματα τῆς παλαιότερης καὶ τυπικότερης ἀρχιτεκτο-
νικῆς τῆς νότιας Τυνησίας. Εἶναι κτισμένα μὲ τοῦβλα στὸ χρῶμα τῆς ὤχρας, ποὺ κατα-
σκευάζονται ἀπὸ μεῖγμα ἄμμου καὶ ἄργιλου. Μὲ αὐτὰ οἱ ἀνώνυμοι λαϊκοὶ τεχνίτες
προσπάθησαν μέσα ἀπὸ γεωμετρικὰ σχήματα νὰ δώσουν, μὲ ἐντελῶς ἀφαιρετικὸ τρόπο,
στερεότυπα φυτικὰ σύμβολα (φοινικιὲς κτλ.), ἀφοῦ τὸ Κοράνι ἀπαγορεύει ρητὰ καὶ
αὐστηρὰ τὴν ἀναπαράσταση ἀνθρώπων ἢ ζώων. Τὴν ἀπαγόρευση αὐτὴ οἱ ταπεινοὶ κτίστες
πάσχισαν καί, ὣς ἕνα σημεῖο, κατάφεραν νὰ τὴν καταστρατηγήσουν, καλλιγραφώντας μὲ
τὰ τοῦβλα κορανικὰ ρητὰ μὲ τέτοια γραφὴ ὥστε νὰ ἐμφανίζονται μορφὲς τοῦ ζωικοῦ βα-
σιλείου. Ἡ ἐκφραστικὴ δεινότητα τῶν καλλιτεχνῶν αὐτῶν ἦταν τόσο ἔντονη ποὺ ἐνέπνευ-
σαν στοὺς ὑφαντὲς τὰ διακοσμητικὰ στοιχεῖα τὰ ὁποῖα μέχρι σήμερα κυριαρχοῦν στὰ
πολύχρωμα κιλίμια τῆς περιοχῆς.

Ἀφηνόμαστε νὰ χαθοῦμε στὰ δαιδαλώδη δρομάκια τῆς παλιᾶς πόλης στρωμένα μὲ
ἄμμο. Ὅλη ἡ συνοικία μοιάζει ἔρημη καὶ ἐγκαταλελειμμένη. Οἱ τουρίστες προτιμοῦν τὸ
πολύχρωμο καὶ πολύβουο παζάρι μὲ τὶς μπιχλιμπιδωτὲς πραμάτειες. Ποῦ καὶ ποῦ κάποια
γυναίκα σὰν φάντασμα ξεπροβάλλει ἀπὸ μιὰ χαμηλή, συνήθως πράσινη, πόρτα καὶ βαδί-
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ζοντας βιαστικά, σύρριζα στὸν τοῖχο, ἐξαφανίζεται τὸ ἴδιο ἀθόρυβα πίσω ἀπὸ μιὰν ἄλλη
πόρτα. Ὁ ἦχος τῶν βημάτων πνίγεται στὴν ἄμμο. Ξάφνου, σὲ κάποια στροφὴ ἑνὸς σοκα-
κιοῦ, μιὰ μικροσκοπικὴ πλατεία, ποὺ μοιάζει μᾶλλον μὲ αἴθριο μεγάλης κατοικίας, ἀντηχεῖ
ἀπὸ τὸ παίξιμο τῶν παιδιῶν. Κι ἐδῶ τὸ κουτσὸ ἔχει τὴν προτίμηση τῶν κοριτσιῶν. Μόλις
λίγο παραπέρα μᾶς τυλίγει καὶ πάλι ἡ σιωπή. Τὸ μουσειάκι λαϊκῆς τέχνης λειτουργεῖ στὸ
χῶρο ποὺ ἄλλοτε ὑπῆρξε ἕδρα τῆς θρησκευτικῆς ἀδελφότητας τοῦ Σίντι Μποὺ Ἀϊσσά.
Ὄμορφα διαρρυθμισμένο, δίνει στὸν ἐπισκέπτη μιὰ σαφὴ εἰκόνα ἑνὸς παραδοσιακοῦ σπι-
τιοῦ τοῦ Νότου. Ἐντύπωση προξενεῖ ἡ πόρτα εἰσόδου μὲ τὰ τριῶν εἰδῶν ρόπτρα. Τὸ ἀρι-
στερὸ ρόπτρο εἶναι γιὰ τοὺς ἄντρες, τὸ δεξὶ γιὰ τὶς γυναῖκες καὶ τὸ χαμηλότερο γιὰ τὰ
παιδιά. Ἔτσι οἱ νοικοκυραῖοι μποροῦσαν νὰ ξέρουν ποιὸς ἔκρουε τὴν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ
τους.

Περιδιαβάζουμε ἀρκετὴ ὥρα στὴν παλιὰ συνοικία καὶ παντοῦ ἔχουμε τὴν ἴδια περιέργη
αἴσθηση τοῦ σταματημένου χρόνου. Ὅταν ἀπὸ ἕνα στενὸ ξαναβγαίνουμε στὴν κεντρικὴ
ἀρτηρία τοῦ Τοζέρ, μᾶς ξαφνιάζουν εὐχάριστα τὰ χρώματα καὶ ἡ βουὴ μιᾶς δραστήριας
κωμόπολης, ξεχασμένης ἀπὸ τοὺς πάντες γιὰ αἰῶνες, ποὺ ὅμως τὰ τελευταία χρόνια ἀνα-
κάλυψε μαγεμένη τὴ σύγχρονη ἐποχὴ καὶ βιάζεται νὰ προλάβει τὸν χαμένο χρόνο. Τώρα
δὲν μᾶς ἀπομένει παρὰ ν’ ἀρχίσουμε τὰ ἀτέλειωτα παζαρέματα γιὰ νὰ κλείσουμε τὸ
Land Rover ποὺ θὰ μᾶς πάει βαθιὰ μὲς στὴν ἔρημο, γιὰ νὰ ἐπισκεφθοῦμε τὰ ρόδινα βρά-
χια καὶ τὶς σεληνιακὲς χαράδρες τοῦ Τσέμπικα καὶ τοῦ Ταμερζὰ κοντὰ στὰ ἀλγερινὰ σύ-
νορα.

* Τὸ κείμενο αὐτὸ πρωτοδημοσιεύτηκε στὸ περιοδικὸ ΕΜΕΙΣ. Ὁ κόσμος τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας, τχ 24, Δεκέμ-
βριος 1990, σσ. 10-12.

Τὸ ταξίδι στὸ Τοζὲρ πραγματοποιήθηκε τὴν 30ὴ Δεκεμβρίου 1988.
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