
 
Η µεγάλη τραγωδία της Ιαπωνίας και ιδιαίτερα του Θαλάσσιου Σεισµογενούς κύµατος, 

γνωστού πια ως Τσουναµι (ιαπωνική λέξη που σηµαίνει κύµα του λιµανιού) ξύπνησε 

πρόσφατες µνήµες από την άλλη µεγάλη ανάλογη τραγωδία    των Χριστουγέννων 

του 2004  στον Ινδικό Ωκεανό (26/12/2004). 

 

Η µυρωδιά της Sri Lanka,  
Ή 

(Sri Lanka, τοπίο χωρίς συνείδηση) 
(παράπλευρα ηµερολογιακά αποσπάσµατα από τα περιθώρια των 

σηµειώσεων µιας επιστηµονικής αποστολής στην Sri Lanka) 

 

Colombo 8/1/2005. Άφιξη. Μια πόλη που σφύζει από ζωή. Θαρρείς δεν 

πέρασε από δω το ισχυρότερο τσουνάµι της ιστορίας της χώρας.   

Kalutara: Το πελώριο κύµα της θάλασσας άφησε ίχνη, αλλά κρύβει 

ακόµη τα µυστικά του. Άραγε θα µας βοηθήσουν αυτά τα ίχνη να 

κατανοήσουµε ακόµη µια «παράξενη» και «καταστροφική» διαδικασία της 

µάνας Γης? 

Προσπαθήσαµε ν’ αναπνεύσουµε λίγο από τον αέρα της πρώτης 

µέρας της Sri Lanka, ήταν υγρός και ζεστός, γρήγορα όµως νιώσαµε τη 

µυρωδιά του θανάτου, όχι από την ποιητική της πλευρά, µα από την πολύ 

πραγµατική.  

9/1/2005, Η µυρωδιά του θανάτου 15 σχεδόν µέρες µετά την 

καταστροφή ήταν πολύ έντονη, διαπεραστική, ιδιαίτερα στις δύο τραγικές 

πόλεις Galle και Hambantota της νότιας ακτής, µε τους χιλιάδες νεκρούς 

«θαµµένους» µέσα στα νερά της λιµνοθάλασσας του «θανάτου». Εδώ δεν 

µπορούµε να συστηµατικοποιήσουµε το θάνατο….. Ήταν απλά µια 

εξοικείωση του πνεύµατος µας µε τη θλίψη. 

10/1/2005, Η θάλασσα ήταν διακριτικά ήρεµη µε φυσιολογικό 

κυµατισµό, όλες τις µέρες. Οι ακτές µε τους φοίνικες όµορφες, αλλά 

κουτσουρεµένες, µόνο η επιστηµονική µας περιέργεια έψαχνε ασταµάτητα για 

τα αµέτρητα σηµάδια, τις αποθέσεις άµµου, ότι πέταξε το πελώριο κύµα: 

«βενθονικοί µικροοργανισµοί» που τους ξεκόλλησε το «µοναχικό» κύµα από 

το βυθό του ωκεανού, κλαδιά γερµένα προς µια κατεύθυνση, ρούχα παιδικά, 



γυναικεία, ανδρικά κρεµασµένα στα δένδρα στα 2 και στα 3 µέτρα, ένα τοπίο 
χωρίς συνείδηση….Όσοι επέζησαν της µεγάλης καταστροφής έµοιαζαν 

«ευτυχισµένοι» και ήταν ευχαριστηµένοι µε τα λίγα κουρέλια που 

διέσωσαν…..Κρατηµένοι στη ζωή…. Η ζωή έχει µια αδιάκοπη συνέχεια, 
µόνο ο θάνατος είναι στιγµιαίος…..  

11/1/2005 Pottuvil- Korman. Στο εξαφανισµένο χωριό, σήµερα ένας 

πρότυπος καταυλισµός, κάποιοι λείπουν από το πρωί της 26ης ∆εκεµβρίου, 

αυτοί δεν κατοικούν στις σκηνές, η ευτυχία της γιορτής τελείωσε εκείνο το 

πρωινό, όπως µας είπαν…. Ήταν µια συγκλονιστική εµπειρία γι’ αυτούς τους 

ανθρώπους που αλλάζει συνειδήσεις….η φύση ξαναεισχωρεί στην ψυχή τους 

µε βίαιο τρόπο….Χαµόγελα σε σκοτεινά πρόσωπα. 

12/1/2005 Akkaraipattu, Kallar Και οι τάφοι ανοίχθηκαν από την ορµή 

του νερού! Μια νέα εµπειρία των νεκρών? 

Τι συνέβη τελικά? : Το µοναχικό κύµα της ανοιχτής θάλασσας, µετά το 

µοναχικό ταξίδι των 2,5 ωρών περίπου στον ωκεανό, ένωσε τα µόρια του 

νερού σε ένα πελώριο µαύρο τοίχο, σκάλωσε στον πυθµένα, στροβιλίστηκε 

στην ακτή, κοµµατιάστηκε τελικά σε πολλά κυµατοκοµµάτια, διατήρησε την 

αρχική του µνήµη, εφόρµησε µε τρεις µορφές στην ακτή –ήπια, βίαιη, 

πληµµυρώδη- και άφησε πολλά σηµάδια στην άµµο, στο έδαφος, στα δέντρα, 

στα κτίσµατα και στους ανθρώπους. Μερικά από αυτά τα σηµάδια 

προσπαθήσαµε να κατανοήσουµε. 

13/1/2005 Ampara-Kandy. Το ψηλό βουνό του νησιού στέκει εµπόδιο 

µεταξύ ανατολικής και δυτικής ακτής. Η φυτική ζωή το καλύπτει. Τροπική 

βλάστηση. Οι «Βούδες» παραµένουν σκεπτικοί και ατάραχοι στη θέση τους 

σαν να µην συνέβη τίποτε. Χιλιάδες στους δρόµους, παράγκες και 

µικροµάγαζα, φωνές, ζωή. Η µυρωδιά των µπαχαρικών παντού έντονη. Η 
άλλη µυρωδιά της Sri Lanka, η µυρωδιά της ζωής που καλύπτει εκείνη 
του θανάτου. 

……………………………………………………………………………… 
……Οι έρηµες πόλεις Galle και Hambantota δεν φεύγουν από το 

µυαλό µας. Οι νεκροί ξεπερνούν τις 200.000 λένε κάποιες στατιστικές, αριθµοί 

που δεν λένε τίποτα. Ο ανθρώπινος πόνος µετρά και η  µεγάλη προσπάθεια 

για ζωή………… 



Σε µια χώρα όπου υπάρχουν θαρρείς όλες οι θρησκείες του κόσµου, 

µετρούµε: Βουδισµός, Ινδουισµός, Ισλαµισµός, Χριστιανισµός…….και όλες οι 

παραλλαγές τους, κυριαρχούν οι θεοί της δηµιουργίας, της καταστροφής και 

της συντήρησης, η τριτοκοσµική νηστεία για ένα λαό που αναπαραγωγικά δεν 

το βάζει κάτω, αδύναµες και φτωχές ακόµη και οι αγελάδες του, η διάσταση 

όµως της ζωής πλούσια, ζούγκλα, µικρόβια, ζώα και εκατοµµύρια άνθρωποι 

συνεχίζουν να πορεύονται. 

……… Αντίο Sri Lanka, τη µυρωδιά σου, θανάτου-ζωής, την παίρνουµε 

µαζί µας στο ταξίδι της επιστροφής…………………………. 

 

Σπύρος Π. 

 

Υ.Γ. 15 Μαρτίου 2011. Πριν χάσουµε την αίσθηση της µυρουδιάς της Sri 

Lanka, καθηλωθήκαµε στις τηλεοράσεις αυτή τη φορά παρακολουθώντας την άλλη 

µεγάλη τραγωδία, της Ιαπωνίας 

 

 

 

 

 

 

 


