
 

ΕΡΗΜΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟ ΣΙΝΑ 
 

Πξηλ 30 ρξόληα  ήηαλ ην ΤΗΠΟΤΑ θαη ην ΠΟΥΘΔΝΑ  εδώ ζηελ  άθξε  ηνπ Σηλά , κε 

ηε ρέξζα γε ηεο Αξαβηθήο ρεξζνλήζνπ απέλαληη.: Κόιπνο ηεο Αθακπα. Τώξα 

θαιύβεο από θνηληθόθπιια θαη μελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα μεθπηξώλνπλ 

αζηακάηεηα, παιεύνπλ λα ζηξώζνπλ πξαζηλάδα ζηελ έξεκν θαη λα θέξνπλ ηνπο 

μέλνπο ζηελ νκνξθηά ηεο ζάιαζζαο θαη ησλ θνξαιιέλησλ πθάισλ. 

Νύρησζε από ηηο 6.30. Τν θεγγάξη βγήθε ζηηο 7.30. κα πξηλ απ’απηό, ζην 

ιπθόθσο, όια κεηνπζηώζεθαλ  ζε άιινπ θόζκνπ νκνξθηά. Οη βξάρνη ηνπ Σηλά 

άιιαμαλ δεθάδεο ρξώκαηα θαη απνρξώζεηο θαη ε ακκνπδηά πξνρσξνύζε πξνο ηε 

ζάιαζζα κε καεζηξία από ην θαθέ ζην κπεδ, κελ αθήλνληαο θακηά ελδηάκεζε 

απόρξσζε ζε παξάπνλν. Ξαθληθά ε απέλαληη αθηή έδεημε λα θαηνηθείηαη από 

αλζξώπνπο. Τα θώηα άλαςαλ ζαλ ζε αληίζηαζε ζηνπο βξάρνπο θαη ε Τάκπα, ε Δι-

αη, θαη ε Αθακπα είπαλ: «είκαζηε εδώ». Ψζπνπ ε  λύρηα θαηάπηε ην δεκηνύξγεκα ηεο 

θύζεο θη άθεζε κνλνθξαηνξία ηα θώηα λα ιακπηξίδνπλ απέλαληη θαη ην θεγγάξη λα 

επνπηεύεη ηελ αλνεζία ησλ αλζξώπσλ από πάλσ. Γηαηί, πώο αιιηώο  πην ήπηα λα 

νλνκάζεηο απηήλ ηελ αεδία ηνπ κίζνπο αλάκεζα ζηνπο αλζξώπνπο πνπ κνηξάδνληαη 

ηελ ίδηα ζάιαζζα, ηνλ ίδην νπξαλό, ηελ ίδηα έξεκν, ηνλ ίδην ήιην θαη θεγγάξη θαη ηελ 

ίδηα δσή! Αίγππηνο, Ηζξαήι, Ηνξδαλία, Σανπδηθή Αξαβία. 

Ο άλεκνο ζθπξίδεη αλάκεζα ζηα παξάζπξα,  αλάκεζα ζηνπο θνίληθεο, ζαλ ηνλ 

βνξηά ζηνλ πην βαξύ ρεηκώλα. Δίλαη ν ίδηνο πνπ θαηξαθπιάεη από ηα θαξάγγηα ηνπ 

Σηλά θαη απνξεί γηα ηα εκπόδηα πνπ μαθληθά ηνπ βάιαλ θάπνηα όληα , εθεί πνπ αηώλεο 

ηώξα, από γελλεζηκηνύ ηνπ ηόπνπ απηνύ, πεγαηλνεξρόηαλ αλελόριεηνο. 

Δίκαζηε ήξεκεο. Μηζνμαπισκέλεο ζηηο βεξβεξίληθεο καμειάξεο  αδπλαηεί 

νπνηαδήπνηε έληα λα καο ραιάζεη ην ζείν δώξν ηεο ηθαλνπνίεζεο, ηεο ραιάξσζεο. Ζ 

ζάιαζζα κόλν θσλάδεη. Σθάδεη πάλσ ζηνπο πθάινπο θαη ππνρσξεί. Δηζη καο 

ηθαλνπνηεί ην αίζζεκα ηεο θίλεζεο θαη δελ δηακαξηύξεηαη ε ςπρή γηα ηελ αθηλεζία 

καο. 

 

Μηα θαηλνύξγηα κέξα: 6 Οθηώβξε. Σέηα Οθηνκπεξ.. Μέξα γηνξηήο ηεο 

αλαθαηάιεςεο ηεο δηώξπγαο ηνπ Σνπέδ από ηνπο Αηγύπηηνπο. Απηή ε ινπξίδα 

κεηξάεη ρηιηάδεο θνξέο πεξηζζόηεξν από όηη  όινο ν όγθνο πάλσ θαη θάησ από ην 

Σηλά, κ’ όια ηα κεηαιιεία ηνπ θαη ηα θνξαιινηόπηα ηνπ. Πώο ηα έθαλαλ έηζη 

πνιύπινθα ηα πξάγκαηα ηεο θύζεο νη άλζξσπνη; 

 Έπξεπε  λα  ην θαηαιάβνπλ  ην Σηλά νη Δβξαίνη, ην 1967, λα δνπλ ηελ αμία ηνπ, 

εθεί πνπ ήηαλ ειάρηζηεο ςαξνθαιύβεο λα θάλνπλ ηα πξώηα θάκπηλγθ θαη λα γίλεη έηζη 

δηάζεκν ζηνπο ιάηξεηο ηεο θαηάδπζεο ζ’όινλ ηνλ θόζκν. Τα ςάξηα κε ηα ρίιηα 

ρξώκαηα, κπαηλνβγαίλνπλ ζηα θνξάιιηα  θαη  κπεξδεύνληαη ζηα πόδηα καο, αδηάθνξα 

γηα ηελ παξνπζία καο. Γελ πξόιαβαλ λα θαηαιάβνπλ ηελ επηθηλδπλόηεηά ησλ 

αλζξώπσλ επηπρώο, γηαηί κόιηο  άξρηζαλ λα πνιιαπιαζηάδνληαη νη ηνπξίζηεο , 

κπήθαλ απζηεξέο πηλαθίδεο. Πην πνιύ θόβν έρνπλ  ηα θνξάιιηα πνπ δε κπνξνύλ λα 

γιπζηξήζνπλ θάησ από ηα ρέξηα καο  θαη λα ζσζνύλ. 

Ξαθληθά όια ηξηγύξσ λνκίδεηο όηη εκβαπηίζηεθαλ ζην γαιάδην. Οιεο νη 

απνρξώζεηο ηνπ κπιε. Ζ ζάιαζζα, ν νπξαλόο, ηα γπκλά  βνπλά….αθόκε θαη ηα 

ζθνληζκέλα πξάζηλα δέληξα θαη νη πνιύρξσκεο θνπξεινύδεο θαη ηα μύιηλα 

ηξαπεδάθηα  θαη νη θαιύβεο λνκίδεηο όηη είλαη πξνέθηαζε ηνπ γαιάδηνπ, κηα 

θαηλνύξγηα δηάζηαζε ηνπ γαιάδηνπ. 

Ζ γε  δεη θη απηή. Γελληέηαη θαη θζείξεηαη. Ζ γε ηνπ Σηλά γελλήζεθε πξόζθαηα 

ζρεηηθά. Αλαδύζεθε  κέζα από ηα ζπιάγρλα ηνπ πιαλήηε, όηαλ ζθίζηεθε ν θινηόο  



ηνπ θαζώο ρσξίδνληαλ ε Αθξηθή από ηελ Αζία θαη ην κάγκα βγήθε από κέζα πγξό, 

ζαλ αίκα θάησ από ην θνπθνύδη ηεο πιεγήο. Αθόκε ζηέθεη ζηεγλό, ρσκάηηλν , ρσξίο 

δέληξα λα ηνπ δέζνπλ ηα πεηξώκαηά ηνπ θη έηζη απξνζηάηεπην ην έδαθνο ζαξίδεη 

θάησ από ηε κάλεηα  ηνπ αέξα , ηεο νξκεηηθήο μαθληθήο λεξνπνληήο, αθόκε θαη ηνπ 

ρηνληνύ πνπ ζπρλά επηζθέπηεηαη ηηο  θνξπθέο απηέο πνπ ε Ηζηνξία θαη ε ζξεζθεία ηηο 

έθαλαλ Αγηεο. Δδώ Γε κπνξείο λα αληηθξνύζεηο ην καγηθό, ην Θαύκα.  

Ζ ζάιαζζα ηξηγύξσ πεξηκέλεη λα θαηαπηεί όιν ην πιηθό ηεο  απνζάζξσζεο, 

πεξηκέλεη αεηθίλεηε βνπίδνληαο θη αθξίδνληαο, λα ην θάλεη δηθό ηεο. Μα ηα βνπλά, ην 

Σηλά κέλεη ακίιεην θη αζάιεπην. Θα δήζεη γηα πνιιά-πνιιά ρξόληα αθόκε. «Δίλαη  

δηθό καο !» ιέλε νη Αηγύπηηνη. «Δίλαη δηθό καο!» ιέλε νη Δβξαίνη. «Δίλαη δηθό καο!» 

ιέλε νη Βεδνπίλνη ηνπ Σηλά. «Δίκαζηε ηα παηδηά ηνπ Ηζκαήι, ηνπ γηνύ ηνπ Δβξαίνπ 

Αβξαάκ θαη ηεο Αηγύπηηαο Αγαξ. Απηή  ε γε ηνλ θηινμέλεζε, εδώ θαηαθέξακε λα 

επηδήζνπκε, εκείο  ηε γλσξίδνπκε ζπηζακή πξνο ζπηζακή. Τώξα ηελ ζέιεηε όινη!»  

Οη Βεδνπίλνη εκθαλίδνληαη θη εμαθαλίδνληαη από ην πνπζελά. Ξέξνπλ πνύ ζα 

βξνπλ δέληξν θαη λεξό. Καιιηεξγνύλ ραζίο θαη μεθεύγνπλ από ηελ Δμνπζία. Πξηλ 

ιίγν θαηξό έλαο ζηρ, -δηθόο ηνπο παπάο- γιπθύηαηνο  θαη επγελέζηαηνο άλζξσπνο 

εμαθαλίζηεθε. Ζ αζηπλνκία αλαθάιπςε όηη ήηαλ θαιιηεξγεηήο ραζίο θαη ε πνηλή ζα 

ήηαλ 25 ρξόληα θπιαθή. Δηζη ινηπόλ θη απηόο γηα λα γιπηώζεη, έθπγε από ηελ 

θνηλσλία ηνπ 21
νπ

 αηώλα θαη μαλαγύξηζε ζηελ απόιπηε θύζε. Τα βνπλά ηνπ Σηλά  

έρνπλ πνιιέο αγθαιηέο γη απηνύο πνπ ην δνπλ.  

Οη Βεξβεξίλεο καο πιεζηάδνπλ. Νηπκέλεο κε δηπιά-ηξηπιά θνξέκαηα καύξα, θαη 

θξπκκέλεο πίζσ από ην θεθαινκάληειν-θεξεηδε, δαιηθσκέλεο κ’έλα κπόγν γεκάην  

ράληξηλα θαινύδηα,  εκθαλίδνληαη μαθληθά ζηελ αθξνζαιαζζηά θαη  θεη ζηελ 

ακκνπδηά, θάησ απ’ηνλ ήιην , καο απιώλνπλ ηελ  πξακάηεηα ηνπο: καληήιεο κε 

ράληξεο, θνιιηέ κε ράληξεο, ηζαληάθηα, δώλεο … ζαπκάδεηο ηελ ππνκνλή θαη ηελ 

ηέρλε, αιιά πξέπεη θαη λα παδαξέςεηο. Τα κάηηα ηνπο ιακπηξίδνπλ, βακκέλα κε θόριη, 

ηε καύξε κπνγηά ηε θαξασληθή, θαη θάπνηεο θαπλίδνπλ  ηζηγάξν πάλσ από ην 

ύθαζκα  πνπ ηνπο θαιύπηεη όιν ην πξόζσπν εθηόο από ηα κάηηα. Γηα λα θνηηαρηνύκε 

κε ηα ζηνιίδηα πνπ πνπιάλε, καο δίλνπλ έλα θνκκαηάθη ζπαζκέλν θαζξέθηε. Φσξάεη 

Γε ρσξάεη ην ¼ ηνπ πξνζώπνπ. Χάρλσ ζηε ηζάληα κνπ θαη βξίζθσ έλα θαζξεθηάθη 

δηαθεκηζηηθό θάπνηαο εηαηξείαο. Τν δίλσ ζ’απηήλ πνπ κηινύζε ιηγόηεξν. Τα κάηηα 

ηεο δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γη απηό ην πξάγκα θη όηαλ θαηαιαβαίλεη όηη είλαη πηα δηθό 

ηεο  γίλνληαη ηα κάηηα ηεο θίιεο κνπ ηεο  Νηίλαο ηεο Αλλαο, ηεο……..  Υζηεξα ηηο 

θαηαπίλεη ε απέξαληε ακκνπδηά θη εμαθαλίδνληαη. Πόζν ρσξάεη ζ’απηήλ ηελ  

θνηλσλία ε εθπαίδεπζε, ε ηζόηεηα αλδξώλ –γπλαηθώλ (πνπ όκσο ηε βηώλνπλ κ’έλαλ 

άιινλ ηξόπν θη αο κε κπνξνύλ λα ραξνύλ ην θνιύκπη  όπσο εκείο!); Πόζν ζα αληέμεη 

απηή  ε δνκή ζηνλ θαηλνύξγην αηώλα; Μπνξεί λα δήζνπλ θαη λα πεζάλνπλ ρσξίο πνηέ 

λα γξαθεί ην όλνκά ηνπο ζε θαλέλα ραξηί. Πόζν αθόκα; 

Τα κπαγθαιόνπο θαη νη ρνξηνθαιύβεο ζηέθνπλ άδεηεο. Ζ παξαιία εξεκηθή. Αο 

όςεηαη ε ακάρε Ηζξαήι-Παιαηζηίλεο  θαη ε «εθδίθεζε» ησλ Ακεξηθάλσλ  ζην 

Αθγαληζηάλ πνπ ηζάθηζε γηα αθόκε κηα θνξά  ηνλ ηνπξηζκό. Αιιά νη Αηγύπηηνη  

μέξνπλ λα ππνκέλνπλ, «Μάη αιέο». Γελ πεηξάδεη.! 

Απηή ε γε είλαη Αθξηθή ή είλαη Αζία; Τίπνηα! Δίλαη ην Σηλά. Γελλήζεθε κόλν ηνπ. 

Σε άιιε επνρή. Θα πεζάλεη κόλν ηνπ. Σε άιιε επνρή. 

 

 

ΕΨΖ ΠΑΠΑΕΖΣΖ 


