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Στρατής Μυριβήλης « Τα ζα» 

Δημιουργική γραφή : Ένας ημιονηγός αφηγείται πολλά χρόνια μετά μια ιστορία… 

Πολλοί είναι αυτοί που εύχονται να τα ζήσεις όλα στη ζωή σου ! Να νιώσεις ευτυχία, αγάπη, 
θυμό και δυστυχία. Να χάσεις για να μπορέσεις να κερδίσεις, να απελπιστείς και να 
ξαναελπίζεις , να τσακωθείς, να κλάψεις για να μπορέσεις να αγαπήσεις και να αγκαλιάσεις. 
Όλα αυτά στα εύχομαι και εγώ. Όλα εκτός από ένα. Το πιο φρικτό απ όλα, αυτό που μόνο 
καταστροφή φέρνει και …που θα θυμάσαι για πάντα αλλά χωρίς να νιώθεις ευγνωμοσύνη που το 
έζησες. Δεν θα σε κάνει σοφό όπως τα άλλα, απλώς θα σου θυμίζει ότι πολλές φορές τους 
ανθρώπους τους οδηγεί το μίσος και όχι η αγάπη, οι μικρές τους διαφωνίες τις οποίες 
αρνούνται να λύσουν με άλλο τρόπο και έτσι επιλέγουν τον χειρότερο απ’ όλους. Τον πόλεμο. 
Όμως εσύ υποσχέσου μου ότι δεν θα ακολουθήσεις ποτέ αυτό το δρόμο γιατί θα υποφέρεις. 
Ακριβώς όπως υποφέραμε όλοι μας… 

Οι άνθρωποι μπορεί να φερθούν τόσο ανόητα μερικές φορές… να ξεκινήσουν κάτι τόσο μεγάλο, 
καταστροφικό και ανούσιο παρόλο του ότι γνωρίζουν τις συνέπειές του. Η αλήθεια είναι ότι ο 
πόλεμος από τη στιγμή που θα ξεκινήσει δεν υπάρχει καμία προσπάθεια ικανή για να τον 
σταματήσει. Στην αρχή ο πόλεμος είναι πολύ πεινασμένος, καταβροχθίζει ανθρώπους, ζώα, 
μηχανές, ακόμη και ολόκληρες χώρες και δεν χορταίνει ποτέ. Κάποια στιγμή καταλαβαίνει ότι 
δεν πρέπει να φάει άλλο, αλλά τότε είναι πολύ αργά. Όσοι δεν γλύτωσαν από τον πόλεμο είναι 
εν μέρει τυχεροί γιατί τουλάχιστον δεν θα χρειαστεί να ξαναθυμηθούν τις δυστυχίες του. Τα 
πράγματα είναι πιο δύσκολα για αυτούς που γλύτωσαν και αφού κάθομαι στην πολυθρόνα μου 
και σου μιλάω σημαίνει πως είμαι από τους άτυχους. 

Με παρακάλεσες να σου πω μια ιστορία. Η αλήθεια ότι καμία δεν είναι χαρούμενη αλλά επέλεξα 
να σου διηγηθώ μια από τις πρώτες εμπειρίες μου. Ο πόλεμος με βρήκε στα είκοσι τρία μου 
χρόνια. Ο πατέρας μου ήταν αγρότης και ήξερα από ζώα, έτσι με έκαναν ημιονηγό. Εγώ μαζί με 
τους άλλους ημιονηγούς ήμασταν υπεύθυνοι για τα γαϊδούρια που μετέφεραν πυρομαχικά και 
προμήθειες. Ο κάθε ένας από εμάς είχε το δικό του γαϊδούρι, το έπλενε, το τάιζε και το 
φρόντιζε. Μαζί περπατούσαμε για ώρες πολύ μεγάλες αποστάσεις. Είχα δεθεί πολύ με  το δικό 
μου γαϊδούρι, του είχα δώσει και όνομα, «Τεμπέλη» τον έλεγα γιατί περπατούσε αργά, πάντα 
τελευταίοι ήμασταν, πίσω από τους άλλους… Μία μέρα φτάσαμε στην Κούπα, ένα μικρό χωριό 
στη Μακεδονία. Όλοι οι ημιονηγοί κάθισαν σε ένα σπίτι να φάνε. Εγώ πήγα σε μία άκρη να ταΐσω 
τον Τεμπέλη. Είχαμε βρει την ησυχία μας για λίγο, το χωριό ήταν ερημωμένο αλλά ιδανικό για 
να ξεκουραστούμε. Ή τουλάχιστον έτσι ελπίζαμε, όμως δεν υπάρχει ξεκούραση στον πόλεμο. 
Δεν πέρασαν πάνω από δέκα λεπτά και το πρώτο εχθρικό αεροπλάνο φάνηκε να σκίζει τα 
σύννεφα και να έρχεται καταπάνω μας. Έτρεξα να ειδοποιήσω τους άλλους αλλά πριν προλάβω 
να φτάσω ως το σπίτι που βρίσκονταν το αεροπλάνο γύρισε πίσω. Αυτή τη φορά άφησε πίσω 
του όμως οβίδες. Πολλές οβίδες, αμέτρητες έσκασαν στη γη.Εγώ έτρεχα πανικόβλητος μαζίμε 



τον Τεμπέλη. Δεν έχω ξανατρέξει ποτέ πιο γρήγορα στη ζωή μου. Το ίδιο και ο Τεμπέλης ο 
οποίος για πρώτη φορά έτρεχε και αυτός γρήγορα μαζί μου. Παράξενο… Δεν κοίταξα ποτέ 
πίσω, δεν είχα το θάρρος. Μόνο άκουγα τις οβίδες τη μία μετά την άλλη να σκάνε στο έδαφος. 
Τελικά έφτασα στα αμπριά των Φραντσέζων ψωμάδων. Ήμουν πανικόβλητος και δεν μπορούσα 
αν καταλάβω τι συνέβαινε.Ξαφνικά έριξα μια ματιά γύρω μου και είδα τους ψωμάδες να κοιτάνε 
πίσω μου και να γελάνε. Θύμωσα που γελούσαν. Όταν γύρισα όμως και εγώ είδα κάτι που δεν 
θα ξεχάσω ποτέ… Ή μάλλον δεν είδα… Δεν είδα τον Τεμπέλη όπως τον περίμενα. Ο Τεμπέλης 
ήταν πλέον μέρος των τυχερών του πολέμου. Ήταν και είναι κάπου πιο όμορφα… 

Είναι αργά όμως τώρα! Πρέπει να κοιμηθείς γιατί αν σε βρει εδώ η μαμά θα φωνάξει και στους 
δυό μας. Α! Και ξέχασα να σου πω! Μην φοβηθείς ο πόλεμος είναι πολύ μακριά, ίσως και να μην 
ξαναέρθει. Οπότε μην ανησυχείς. Άντε τώρα! « Καληνύχτα, όνειρα γλυκά!» Είπε ο παππούς και 
δάκρυσε κρυφά. Άραγε που να είναι τώρα ο Τεμπέλης… 

 

Λιουδάκη Κατερίνα 
Νέο Ψυχικο  
Μάρτιος 2019 
 


