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ΟΙ ΠΑΤΑΝΕΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΦΥΛΗ ἀφγανικῆς καταγωγῆς ἀλλὰ πακιστανικῆς
σήμερα ἐθνικότητας. Εἶναι ὑψηλόσωμοι μὲ ἀρειμάνια θωριά, ποὺ κρύβει μιὰ παι-

δικὴ καρδιά. Ἔχουν λευκὴ ἢ σταρόχρωμη ἐπιδερμίδα, καστανὰ συνήθως μαλλιά, ἀνοι-
χτόχρωμα μάτια καὶ πυκνὲς γενειάδες. Συχνὰ ὡς πρὸς τὰ χαρακτηριστικὰ μοιάζουν
ἐκπληκτικὰ μὲ Ρωμιούς. Πάνω ἀπὸ τὸ σαλβάρι φορᾶνε τὴ «ντούρκα», ἕνα εἶδος μακριᾶς
πουκαμίσας, μὲ δυὸ ἀνοίγματα στὰ πλάγια, ποὺ τοὺς φτάνει μέχρι τὴ μέση τῆς κνήμης,
καὶ στὸ κεφάλι ἔχουν τεράστια σαρίκια. Κατοικοῦν κυρίως στὴν ἐπαρχία τοῦ Πεσαουάρ,
καὶ εἰδικότερα στὴν περιοχὴ βόρεια τοῦ ποταμοῦ Καβοὺλ μέχρι ψηλὰ τὰ σύνορα τῆς
χώρας μὲ τὸ Ἀφγανιστάν, ποὺ περνοῦν πάνω στὴ συγκλονιστικὴ τοξοειδὴ ὀροσειρὰ τοῦ
Ἰνδικοῦ Καυκάσου, τοῦ Ἰνδοκοὺχ γιὰ τοὺς ντόπιους καὶ Παροπάμισου γιὰ τοὺς ἀρχαίους
Ἕλληνες. Στὴν περιοχὴ αὐτὴ ἀποτελοῦν τὴν πλειονότητα τοῦ πληθυσμοῦ. Πατάνες συ-
ναντάει ὅμως κανεὶς καὶ ἀνατολικότερα, στὴν περιοχὴ τῆς Γανδάρας, τῆς Γανδαρίδας γῆς
τῶν Ἀρχαίων, ποὺ ἐκτείνεται μέχρι πέρα ἀπὸ τὸν Ἰνδὸ ποταμό, ἐκεῖ ὅπου σώζονται, με-
ταξὺ ἄλλων, τὰ ἑλληνοβουδιστικὰ ἐρείπια τῶν Ταξίλων.

Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ἀξιοπερίεργα θεάματα τοῦ δρόμου στὴν περιοχὴ ὅπου ζοῦν οἱ Πατά-
νες, ἀλλὰ καὶ δυτικότερα ἀπὸ τὰ πακιστανικὰ σύνορα μέσα στὸ ἀφγανικὸ ἔδαφος, εἶναι
τὰ κάθε εἴδους χιλιοπλουμισμένα καὶ βαρυστολισμένα τροχοφόρα. Τὰ φορτηγὰ μὲ τὸ χα-
ρακτηριστικὸ ἐξώστη, ποὺ ἐπεκτείνει λοξὰ τὴν καρότσα τους πάνω ἀπὸ τὸ θάλαμο τοῦ
ὁδηγοῦ, ἔχουν καὶ τὴν παραμικρότερη ἐπιφάνειά τους ζωγραφισμένη μὲ ζωηρὰ χρώματα.
Σὲ μερικὰ ἀπὸ αὐτά, ξυλόγλυπτες πόρτες μὲ ἀνάγλυφες παραστάσεις καὶ περίτεχνα ἀρα-
βουργήματα ἔχουν ἀντικαταστήσει τὶς ἀρχικὲς μεταλλικές. Τὰ λεωφορεῖα ἔχουν ὁλόκληρο
τὸ μπροστινὸ μέρος καὶ τὴ σκεπή τους ἐπενδυμένα μὲ ἐπιχρυσωμένα ἢ ἐπαργυρωμένα
φύλλα μετάλλου. Τὰ παράθυρά τους, ποὺ χωρίζονται τὸ ἕνα ἀπὸ τ’ ἄλλο μὲ λεπτεπίλεπτα
κολονάκια, εἶναι συχνὰ διακοσμημένα μὲ ὑαλογραφίες ποὺ εἰκονίζουν ἀνθοδοχεῖα μὲ πο-
λύχρωμα λουλούδια, πλαισιωμένα ἀπὸ φανταστικὰ πτηνά. Στὸ μπροστινὸ ἐπίσης μέρος
τῆς σκεπῆς τους, μεγάλες μεταλλικὲς κατασκευὲς παριστάνουν τζαμιά. Κρεμασμένες κάθε
λογῆς ἁλυσίδες ἀπὸ τοὺς προφυλακτῆρες σέρνονται πάνω στὸ ὁδόστρωμα κουδουνίζοντας
εὐχάριστα. Τὰ ρίγκσα, τὰ περίφημα σκοῦτερ ποὺ ὑποκαθιστοῦν τὰ ταξὶ καὶ ποὺ μὲ τοὺς
ἰλιγγιώδεις ἑλιγμούς τους κάνουν τοὺς πακιστανικοὺς δρόμους τῶν πόλεων νὰ μοιάζουν
μὲ πίστα ἑνὸς συναρπαστικοῦ λούνα-πάρκ, ἔχουν τὶς πάνινες κουκοῦλες, ποὺ στεγάζουν
τὶς θέσεις τῶν ἐπιβατῶν, διακοσμημένες μὲ παρδαλὲς παραστάσεις. Αὐτές, ὅταν δὲν εἶναι



ζωγραφισμένες μὲ ἐλαιοχρώματα, εἶναι κεντημένες μὲ
ἀσημοκλωστὴ ἢ χρυσοκλωστὴ καὶ στολισμένες μὲ διά-
φορες πούλιες καὶ ἄλλα πλουμιά. Καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ
ὀχήματα συμπληρώνουν τὸν πλουσιότατο ζωγραφικό
τους διάκοσμο μὲ πολύχρωμες φοῦντες, κρόσια, ζωηρόχρωμες χάντρες, διάφορα σημαι-
άκια, πολύχρωμα φωτάκια, διαφημίσεις ἀναψυκτικῶν καὶ γενικὰ ὁποιαδήποτε ἑτερόκλητα
ἀντικείμενα προσφέρονται γιὰ στολίδια˙ καὶ ἐπιπλέον μὲ κάθε εἴδους ἀποτροπιαστικὰ
σύμβολα, καθὼς καὶ ἀρχαγγελικὰ ὄντα τοῦ μουσουλμανικοῦ ἁγιολογίου, τόσο ἀπαραίτητα
γιὰ τὴν προστασία ἑνὸς λαοῦ ποὺ τρέμει τὸ κακὸ μάτι. Ὅλος αὐτὸς ὁ διάκοσμος εἶναι
τόσο ὑπερβολικὸς ποὺ τὰ δικά μας τσιγγάνικα ἡμιφορτηγάκια μοιάζουν φτωχοὶ συγγενεῖς
τῶν πακιστανικῶν.

Ἡ ἐκπληκτικὴ αὐτὴ πλευρὰ μιᾶς πηγαίας καὶ εὐφάνταστης λαϊκῆς ἔκφρασης δὲν εἶναι
τυχαία. Ἀπὸ τὰ πολὺ παλιὰ χρόνια οἱ καμηλιέρηδες τοῦ Ἀφγανιστὰν ἢ τοῦ Βόρειου Πα-
κιστάν, ποὺ διέσχιζαν μὲ τὰ καραβάνια τους τὰ ὑψίπεδα τῆς Κεντρικῆς Ἀσίας, εἶχαν τὸ
συνήθειο νὰ στολίζουν τὶς καμῆλες τους μὲ ὡραῖα ὑφαντὰ χράμια, λαμπερὲς χάντρες, χαϊ-
μαλιά, φοῦντες καὶ διάφορα ξόμπλια. Στὶς μέρες μας οἱ ὁμοεθνεῖς τους φορτηγατζῆδες,
ποὺ χρησιμοποιοῦν τὶς ἴδιες πανάρχαιες, ὀρεινὲς διαβάσεις, στολίζουν μὲ τὸν ἴδιο τρόπο
τὰ ὀχήματά τους, συνεχίζοντας μιὰ παμπάλαιη καὶ τόσο πλούσια παράδοση τῶν ἀλλο-
τινῶν καμηλιέρηδων. Ὅλα τὰ ὀχήματα αὐτά, ποὺ εἶναι φυσικὰ εἰσαγόμενα, ὅπως π.χ. τὰ
λεωφορεῖα ποὺ παράγονται ἀπὸ τὴν Bedford, ὑφίστανται διάφορες μετατροπές, σὲ εἰδικὰ
γι’ αὐτὴ τὴ δουλειὰ μηχανουργεῖα, ἀπὸ τεχνίτες διαφόρων εἰδικοτήτων, γιὰ νὰ καταλήξουν
σ’ αὐτὴ τὴν ἀσύλληπτη ἐμφάνιση. Οἱ ἰδιοκτῆτες τους εἶναι ἰδιαίτερα ὑπερήφανοι γιὰ τὴ
διακόσμηση τῶν ὀχημάτων τους καὶ συναγωνίζονται μεταξύ τους γιὰ τὸ ἐντυπωσιακότερο
ἀποτέλεσμα. Πρόθυμα φωτογραφίζονται πλάι τους, ἐξαιρετικὰ σοβαροὶ καὶ ποζάτοι. 

Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ καθαρὰ διακοσμητικὰ μοτίβα καὶ τὶς περίκομψες ἐπιγραφές, τὰ εἰκονικὰ
θέματα φαίνεται νὰ ἔχουν τὴν προτίμηση τοῦ κόσμου: ὑπερηχητικὰ ἀεροπλάνα, διαστη-
μόπλοια, σκηνὲς ἀπὸ ἀερομαχίες καὶ ναυμαχίες, διαφόρων εἰδῶν καράβια˙ ὑδροηλεκτρικὰ
ἔργα, φράγματα καὶ ἄλλα ἐπιτεύγματα τῆς σύγχρονης τεχνολογίας˙ ἄγρια θηρία καὶ ἐξω-
τικὰ γι’ αὐτοὺς τυρολέζικα τοπία˙ ἱερὰ μουσουλμανικὰ προσκυνήματα, ὅπως ἡ Καάβα
στὴ Μέκκα˙ χαρακτηριστικὲς ἀπόψεις τῆς Βαγδάτης, τῆς Μεδίνας καὶ τῆς Λαχώρης, τὸ
θρυλικὸ Τὰτζ Μαχάλ, ὅλα θέματα ποὺ τροφοδοτοῦν τὴ φαντασία τοῦ κοσμάκη καὶ πλου-
τίζουν τὴ λαϊκὴ μυθολογία.

Ἔτσι μυριοπλουμισμένα τὰ πακιστανικὰ φορτηγὰ καὶ λεωφορεῖα διασχίζουν, σὲ κα-
κοτράχαλους δρόμους, ἀπομακρυσμένες κοιλάδες, καψαλισμένες ἐρήμους, θολὰ ὁρμητικὰ
ποτάμια, ἐπικίνδυνα ὀρεινὰ περάσματα, ἀνεμοδαρμένα ὀροπέδια, μεταφέροντας στὶς πιὸ
δυσπρόσιτες περιοχὲς τῆς χώρας, μαζὶ μὲ τὶς πραμάτειές τους, καὶ τὸν ἀπόηχο ἑνὸς μυ-
θικῆς διάστασης κόσμου. Ἴδια κινούμενα ἐκθετήρια τέχνης, φέρνουν στὴν ἔρημο τὴ δροσιὰ
τῶν ρόδων τοῦ Γκιουλιστάν, μεταδίδουν στὶς καθυστερημένες περιοχὲς τὰ μηνύματα τοῦ
τεχνολογικοῦ πολιτισμοῦ, ἐκτοξεύοντας τοὺς ἀγρότες στὸν 20ὸ αἰώνα, εἰσάγουν τοὺς χω-
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ρικούς σ’ ἕναν ἄγνωστο γι’ αὐτοὺς μέχρι τώρα κόσμο μὲ πρωτόγνωρη πανίδα καὶ χλω-
ρίδα. Ἐκτὸς λοιπὸν ἀπὸ τὴν αἰσθητικὴ ἀπόλαυση ποὺ προσφέρουν μὲ τὸ διάκοσμό τους,
λειτουργοῦν συγχρόνως σὰν ἕνα μεγάλο ἀνοιχτὸ βιβλίο τοῦ κόσμου γιὰ τοὺς ἀναλφάβη-
τους κατοίκους τῆς ὑπαίθρου. Ἡ διακόσμησή τους ἀποτελεῖ καὶ σημαντικὸ πόλο ἕλξης
πελατῶν. Ὅσο πιὸ ἐντυπωσιακὴ καὶ ὡραία, σύμφωνα μὲ τὰ λαϊκὰ κριτήρια αἰσθητικῆς,
εἶναι ἡ ἐμφάνιση ἑνὸς ὀχήματος, τόσο πιὸ ἐξασφαλισμένη εἶναι ἡ πελατεία γιὰ τὸν ἰδιο-
κτήτη του. Ἐξάλλου, σὲ μιὰ χώρα μὲ ὑψηλὸ θρησκευτικὸ φρόνημα, ποιὸς ἔμπορος καὶ
ποιὸς ἐπιβάτης δὲν θὰ προτιμήσει ἕνα ὄχημα ποὺ ὁ ὁδηγός του ξέρει νὰ προστατεύεται
ἀπὸ τὶς ἀρνητικὲς ἐπήρειες, θέτοντάς το ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ Θεοῦ;

* Τὸ κείμενο αὐτὸ ἔχει δημοσιευτεῖ στὸ περιοδικὸ ΕΝΑ, τχ 44, 29 Ὀκτωβρίου 1987, σσ. 148-152.
Τὸ ταξίδι στὸ Πακιστὰν πραγματοποιήθηκε τὸν Ἰούλιο 1987.
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