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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

Ζώντας στην έρημο 
και ψάχνοντας 
για το «διάφανο χρυσό»

Μ ια φορά κι έναν καιρό ζούσαν στην ημιέρημη 
περιοχή Σαχέλ της Δυτικής Αφρικής, νότια της 

Σαχάρα, και γύρω από μία μεγάλη όαση δύο φυλές: η 
φυλή Φουλάν και η φυλή Ουλάν. Τα χωριά τους ήταν 
γειτονικά και οι σχέσεις μεταξύ τους πολύ καλές. Αντάλ-
λασσαν διάφορα δώρα και προϊόντα, γιόρταζαν μαζί τις 
μεγάλες θρησκευτικές γιορτές τους, βοηθούσαν η μία 
την άλλη σε περιόδους μεγάλης ξηρασίας ή καταρρα-
κτωδών βροχών. Γιατί στην έρημο, αν και οι βροχές εί-
ναι σύντομες και σπάνιες, ωστόσο μία ή δυο φορές το 
χρόνο πέφτει μια ορμητική βροχή που μπορεί να προ-
καλέσει πλημμύρες. Καμιά φορά πάλι μπορεί να περά-
σουν και πέντε, ακόμα και δέκα ολόκληρα χρόνια, χωρίς 
να βρέξει καθόλου!

Το μόνο που «χώριζε» τις δύο φυλές και τους οικι-
σμούς τους ήταν μια κολοκυθιά, που είχε φυτρώσει εκεί, 
ποιος ξέρει πώς και από πότε. Γιατί οι κολοκυθιές δεν 
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ευδοκιμούν σε τέτοιες περιοχές με πολύ υψηλές θερ-
μοκρασίες και λιγοστό νερό, όπως οι έρημοι. Αλλά στη 
μαγεία, φαίνεται, όσο και στα παραμύθια, όλα είναι δυ-
νατά. Αυτή η κολοκυθιά, λοιπόν, που ήταν μαγική, αλλά 
που κανείς μέχρι τότε δεν το γνώριζε, όριζε γεωγραφικά 
τα σύνορα του κάθε χωριού. 

Τα χρόνια περνούσαν και οι κάτοικοι των δύο χωριών 
ζούσαν ειρηνικά, μονοιασμένοι κι ευτυχισμένοι. Η ζωή 
τους ήταν βέβαια σκληρή, καθώς είναι πολύ δύσκολο 
να επιβιώσει κανείς μέσα στην τρομερή ζέστη και την 
απελπιστική έλλειψη νερού. Γιατί στη διάρκεια της μέ-
ρας η θερμοκρασία στην έρημο μπορεί να φτάσει ακό-
μη και τους 80 °C, το βράδυ όμως κάνει πολύ κρύο, κα-
θώς η θερμοκρασία πέφτει απότομα στους 20 - 25 °C ή 
ακόμα και στους 2 °C. 

Εκείνοι όμως δεν παραπονιόνταν. Είχαν γεννηθεί σ’ 
αυτόν τον τόπο και τον αγαπούσαν. Κι έδιναν καθημε-
ρινά σκληρό αγώνα με τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, 
για να επιβιώσουν, όπως άλλωστε και τα τόσα πολλά 
φυτά και ζώα της ερήμου.

Τις μέρες που η ζέστη ήταν αφόρητη άνοιγαν λάκ-
κους όπου ξάπλωναν ή κατέφευγαν σε σπηλιές για να 
προστατευθούν από τις καυτές ακτίνες του ήλιου, ενώ 
τη νύχτα κυνηγούσαν αντιλόπες και λαγούς της ερήμου. 
Άλλοτε πάλι περιπλανιόνταν ψάχνοντας για χυμώδη 
φυτά και καρπούς ή για νερό. Τις υπόλοιπες μέρες του 
χρόνου καλλιεργούσαν σιτάρι και βαμβάκι ή έβοσκαν 
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μαζί τα πρόβατα, τα βόδια, τα κατσίκια, τις στρουθο-
καμήλους και τις καμήλες τους μέσα στη χλοερή όαση, 
τραγουδώντας διάφορα παινευτικά τραγούδια για τα 
κοπάδια τους. 

Το νερό τούς ήταν λιγοστό και γι’ αυτό πολύτιμο. 
Διάφανο χρυσό συνήθιζαν να το αποκαλούν, γιατί σ’ 
αυτά τα άνυδρα μέρη το νερό ήταν το πολυτιμότερο 
αγαθό που είχαν μετά την υγεία. Γι’ αυτό έβρισκαν δι-
άφορους τρόπους για να το αποκτήσουν. Είτε άνοιγαν 
πηγάδια είτε το αποθήκευαν με προσοχή γεμίζοντας μ’ 
αυτό άδεια κελύφη από αυγά στρουθοκαμήλου και τα 
έθαβαν μέσα σε λάκκους, για να τα διατηρούν δροσε-
ρά και ασφαλή.

Ήρθαν όμως καιροί δύσκολοι. Γιατί η φυλή των Φου-
λάν κι εκείνη των Ουλάν ζούσαν, όπως είπαμε, γύρω από 
μια μεγάλη στενόμακρη όαση στο κέντρο της απέραντης 
ερήμου. Όλη τους η ζωή εξαρτιόταν από τη βλάστηση της 
όασης και από το «διάφανο χρυσό» που μέρα με τη μέρα 
όλο και λιγόστευε. Εδώ και λίγα χρόνια οι βροχές όλο και 
σπάνιζαν, ώσπου ήρθε μια εποχή που το νερό δεν έφτανε 
πια για να καλύψει τις ανάγκες τους. Τα ελάχιστα ποτά-
μια ξεράθηκαν, τα λιγοστά πηγάδια τους στέρεψαν και οι 
άνθρωποι και στα δυο χωριά αναγκάζονταν να διανύουν 
μεγάλες αποστάσεις δύο και τρεις φορές την ημέρα, για 
να βρουν πηγές με νερό και να γεμίσουν τις κανάτες τους. 
Γι’ αυτό υπέφεραν πολύ. Πείνα, δίψα, ασθένειες τους χτυ-
πούσαν αλύπητα και τους έκαναν δυστυχισμένους.




