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Απν ηε Σπιινγε διηγημάτων Εεηείηαη ειπίο (1954). 

Ζ δηαηαγή ήηαλε μεθάζαξε: Απαγνξεύεηαη ην κπάλην ζην πνηάκη, αθόκα 

θαη λα πιεζηάδεη θαλέλαο ζε απόζηαζε ιηγόηεξν από δηαθόζηα κέηξα. Γε 

ρώξαγε ινηπόλ θακηά παξαλόεζε. Όπνηνο ηελ παξέβαηλε ηε δηαηαγή, ζα 

πέξλαγε ζηξαηνδηθείν. 

Τνπο ηε δηάβαζε ηηο πξνάιιεο ν ίδηνο ν ηαγκαηάξρεο. Γηέηαμε γεληθή 

ζπγθέληξσζε, όιν ην ηάγκα, θαη ηνπο δηάβαζε. Γηαηαγή ηεο Μεξαξρίαο! 

Γελ ήηαλε παίμε γέιαζε. 

Δίραλε θάπνπ ηξεηο βδνκάδεο πνπ είραλ αξάμεη δώζε από ην πνηάκη. 

Κείζε από ην πνηάκη ήηαλ ν ερζξόο, νη Άιινη όπσο ηνπο ιέγαλε πνιινί. 

Τξεηο βδνκάδεο απξαμία. Σίγνπξα δε ζα βάζηαγε πνιύ ηνύηε ε 

θαηάζηαζε, γηα ηελ ώξα όκσο επηθξαηνύζε εζπρία. 

Καη ζηηο δπν όρζεο ηνπ πνηακνύ, ζε κεγάιν βάζνο, ήηαλε δάζνο. Ππθλό 

δάζνο. Μεο ζην δάζνο είραλε ζηξαηνπεδεύζεη θαη νη κελ θαη νη δε. 

Οη πιεξνθνξίεο ηνπο ήηαλε πσο νη Άιινη είραλε δπν ηάγκαηα εθεί. 

Ωζηόζν, δελ επηρεηξνύζαλ επίζεζε, πνηνο μέξεη ηη ινγαξηάδαλε λα 

θάλνπλ. Σην κεηαμύ, ηα θπιάθηα, θαη από ηηο δπν κεξηέο, ήηαλ εδώ θη εθεί 

θξπκκέλα ζην δάζνο, έηνηκα γηα παλ ελδερόκελν. 

Τξεηο βδνκάδεο! Πώο είραλε πεξάζεη ηξεηο βδνκάδεο! Γε ζπκόληνπζαλ ζ' 

απηόλ ηνλ πόιεκν, πνπ είρε αξρίζεη εδώ θαη δπόκηζη ρξόληα πεξίπνπ, 

άιιν ηέηνην δηάιεηκκα ζαλ θαη ηνύην. 

Όηαλ θηάζαλε ζην πνηάκη, έθαλε αθόκα θξύν. Δδώ θαη κεξηθέο κέξεο, ν 

θαηξόο είρε ζηξώζεη. Άλνημε πηα! 

Ο πξώηνο πνπ γιίζηξεζε θαηά ην πνηάκη ήηαλε ινρίαο. Γιίζηξεζε έλα 

πξσηλό θαη βνύηεμε. Λίγν αξγόηεξα, ζύξζεθε σο ηνπο δηθνύο ηνπ, κε δπν 

ζθαίξεο ζην πιεπξό. Γελ έδεζε πνιιέο ώξεο. 

Τελ άιιε κέξα, δπν θαληάξνη ηξαβήμαλε γηα θεη. Γελ ηνπο μαλαείδε πηα 

θαλέλαο. Αθνύζαλε κνλάρα πνιπβνιηζκνύο, θαη ύζηεξα ζησπή. 

Τόηε βγήθε ε δηαηαγή ηεο Μεξαξρίαο. 



Ήηαλε σζηόζν κεγάινο πεηξαζκόο ην πνηάκη. Τ' αθνύγαλε πνπ θπινύζε 

ηα λεξά ηνπ θαη ην ιαρηαξνύζαλε. Απηά ηα δπόκηζη ρξόληα, ηνπο είρε 

θάεη ε βξώκα. Δίραλε μεζπλεζίζεη έλα ζσξό ραξέο. Καη λα, ηώξα, πνπ 

είρε βξεζεί ζην δξόκν ηνπο απηό ην πνηάκη. Αιιά ε δηαηαγή ηεο 

Μεξαξρίαο... 

— Σην δηάνιν ε δηαηαγή ηεο Μεξαξρίαο! είπε κέζ' από ηα δόληηα ηνπ 

θείλε ηε λύρηα. 

Γύξηδε θαη μαλαγύξηδε θαη εζπρία δελ είρε. Τν πνηάκη αθνπγόηαλε πέξα 

θαη δελ ηνλ άθελε λα εζπράζεη. 

Θα πήγαηλε ηελ άιιε κέξα, ζα πήγαηλε νπσζδήπνηε. Σην δηάνιν ε 

δηαηαγή ηεο Μεξαξρίαο! 

Οη άιινη θαληάξνη θνηκόληνπζαλ. Τέινο ηνλ πήξε θη απηόλ ν ύπλνο. Δίδε 

έλα όλεηξν, έλαλ εθηάιηε. Σηελ αξρή, ην είδε όπσο ήηαλε: πνηάκη. Ήηαλε 

κπξνζηά ηνπ απηό ην πνηάκη θαη ηνλ πεξίκελε. Κη απηόο, γπκλόο ζηελ 

όρζε, δελ έπεθηε κέζα. Σα λα ηνλ βάζηαγε έλα αόξαην ρέξη (...) 

Ξύπλεζε βαιαλησκέλνο· δελ είρε αθόκα θέμεη... 

  

Φηάλνληαο ζηελ όρζε, ζηάζεθε θαη ην θνίηαδε. Τν πνηάκη! Ώζηε ππήξρε 

ινηπόλ απηό ην πνηάκη; Ώξεο ώξεο, ζπιινγηδόηαλε κήπσο δελ ππήξρε ζη' 

αιήζεηα. Μήπσο ήηαλε κηα θαληαζία ηνπο, κηα νκαδηθή ςεπδαίζζεζε. 

Δίρε βξεη κηα επθαηξία θαη ηξάβεμε θαηά ην πνηάκη. Τν πξσηλό ήηαλε 

ζαύκα! Αλ ήηαλε ηπρεξόο θαη δελ ηνλ παίξλαλε κπξνπδηά... Να πξόθηαηλε 

κνλάρα λα βνπηήμεη ζην πνηάκη, λα κπεη ζηα λεξά ηνπ, ηα παξαθάησ δελ 

ηνλ λνηάδαλε. 

Σ' έλα δέληξν, ζηελ όρζε, άθεζε ηα ξνύρα ηνπ, θαη όξζην πάλσ ζηνλ 

θνξκό, ην ηνπθέθη ηνπ. Έξημε δπν ηειεπηαίεο καηηέο, κηα πίζσ ηνπ, κελ 

ήηαλε θαλέλαο από ηνπο δηθνύο ηνπ, θαη κηα ζηελ αληίπεξα όρζε, κελ 

ήηαλε θαλέλαο από ηνπο Άιινπο. Καη κπήθε ζην λεξό. 

Από ηε ζηηγκή πνπ ην ζώκα ηνπ, νιόγπκλν, κπήθε ζην λεξό, ηνύην ην 

ζώκα πνπ δπόκηζη ρξόληα βαζαληδόηαλε, πνπ δπν ηξαύκαηα ην είραλε σο 

ηώξα ζεκαδέςεη, από ηε ζηηγκή απηή έλησζε άιινο άλζξσπνο. Σα λα 

πέξαζε έλα ρέξη κ' έλα ζθνπγγάξη κέζα ηνπ θαη λα ηα 'ζβεζε απηά ηα 

δπόκηζη ρξόληα. 



Κνιπκπνύζε πόηε κπξνύκπηα, πόηε αλάζθεια. Αθελόηαλε λα ηνλ 

πεγαίλεη ην ξεύκα. Έθαλε θαη καθξνβνύηηα... 

Ήηαλ έλα παηδί ηώξα απηόο ν θαληάξνο, πνπ δελ ήηαλ παξά εηθνζηηξηώ 

ρξνλώ θη όκσο ηα δπόκηζη ηειεπηαία ρξόληα είραλ αθήζεη βαζηά ίρλε 

κέζα ηνπ. 

Γεμηά θη αξηζηεξά, θαη ζηηο δπν όρζεο, θηεξνπγίδαλε πνπιηά, ηνλ 

ραηξεηνύζαλε πεξλώληαο πόηε πόηε από πάλσ ηνπ. 

Μπξνζηά ηνπ, πήγαηλε ηώξα έλα θιαδί πνπ ην έζεξλε ην ξεύκα. Βάιζεθε 

λα ην θηάζεη κ' έλα κνλάρα καθξνβνύηη. Καη ην θαηάθεξε. Βγήθε από ην 

λεξό αθξηβώο δίπια ζην θιαδί. Έλησζε κηα ραξά! Αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή 

είδε έλα θεθάιη κπξνζηά ηνπ, θάπνπ ηξηάληα κέηξα καθξηά. 

Σηακάηεζε θαη πξνζπάζεζε λα δεη θαιύηεξα. 

Καη θείλνο πνπ θνιπκπνύζε εθεί ηνλ είρε δεη, είρε ζηακαηήζεη θη απηόο. 

Κνηηάδνληαλ. 

Ξαλάγηλε ακέζσο απηόο πνπ ήηαλε θαη πξσηύηεξα: έλαο θαληάξνο πνπ 

είρε θηόιαο δπόκηζη ρξόληα πόιεκν, πνπ είρε έλαλ πνιεκηθό ζηαπξό, πνπ 

είρε αθήζεη ην ηνπθέθη ηνπ ζην δέληξν. 

Γελ κπνξνύζε λα θαηαιάβεη αλ απηόο αληίθξπ ηνπ ήηαλε από ηνπο δηθνύο 

ηνπ ή από ηνπο Άιινπο. Πώο λα ην θαηαιάβεη; Έλα θεθάιη έβιεπε 

κνλάρα. Μπνξνύζε λα 'λαη έλαο από ηνπο δηθνύο ηνπ. Μπνξνύζε λα 'λαη 

έλαο από ηνπο Άιινπο. 

Γηα κεξηθά ιεπηά, θαη νη δπν ηνπο ζηέθνληαλ αθίλεηνη ζηα λεξά. Τε 

ζησπή δηέθνςε έλα θηάξληζκα. Ήηαλ απηόο πνπ θηαξλίζηεθε, θαη θαηά 

ηε ζπλήζεηά ηνπ βιαζηήκεζε δπλαηά. Τόηε εθείλνο αληίθξπ ηνπ άξρηζε 

λα θνιπκπάεη γξήγνξα πξνο ηελ αληίπεξα όρζε. Κη απηόο όκσο δελ έραζε 

θαηξό. Κνιύκπεζε πξνο ηελ όρζε ηνπ κ' όιε ηνπ ηε δύλακε. Βγήθε 

πξώηνο. Έηξεμε ζην δέληξν πνπ είρε αθήζεη ην ηνπθέθη ηνπ, ην άξπαμε. 

Ο Άιινο, ό,ηη έβγαηλε από ην λεξό. Έηξερε ηώξα θη εθείλνο λα πάξεη ην 

ηνπθέθη ηνπ. 

Σήθσζε ην ηνπθέθη ηνπ απηόο, ζεκάδεςε. Τνπ ήηαλε πάξα πνιύ εύθνιν 

λα ηνπ θπηέςεη κηα ζθαίξα ζην θεθάιη. Ο Άιινο ήηαλε ζπνπδαίνο 

ζηόρνο έηζη θαζώο έηξερε νιόγπκλνο, θάπνπ είθνζη κέηξα κνλάρα 

καθξηά. 



Όρη, δελ ηξάβεμε ηε ζθαλδάιε. Ο Άιινο ήηαλ εθεί, γπκλόο όπσο είρε 

έξζεη ζηνλ θόζκν. Κη απηόο ήηαλ εδώ, γπκλόο όπσο είρε έξζεη ζηνλ 

θόζκν. 

Γελ κπνξνύζε λα ηξαβήμεη. Ήηαλε θαη νη δπν γπκλνί. Γπν άλζξσπνη 

γπκλνί. Γπκλνί από ξνύρα. Γπκλνί από νλόκαηα. Γπκλνί από εζληθόηεηα. 

Γπκλνί από ηνλ ραθί εαπηό ηνπο. 

Γελ κπνξνύζε λα ηξαβήμεη. Τν πνηάκη δελ ηνπο ρώξηδε ηώξα, αληίζεηα 

ηνπο έλσλε. 

Γελ κπνξνύζε λα ηξαβήμεη. Ο Άιινο είρε γίλεη έλαο άιινο άλζξσπνο 

ηώξα, ρσξίο άιθα θεθαιαίν, ηίπνηα ιηγόηεξν, ηίπνηα πεξηζζόηεξν. 

Χακήισζε ην ηνπθέθη ηνπ. Χακήισζε ην θεθάιη ηνπ. Καη δελ είδε ηίπνηα 

σο ην ηέινο, πξόθηαζε λα δεη κνλάρα θάηη πνπιηά πνπ θηεξνπγίζαλε 

ηξνκαγκέλα ζαλ έπεζε από ηελ αληηθξηλή όρζε ε ηνπθεθηά, θη απηόο, 

γνλάηηζε πξώηα, ύζηεξα έπεζε κε ην πξόζσπν ζην ρώκα. 

 


