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Plague 

That summer, the windy weather subsided for a little while allowing clouds of flies to swarm the 

place. They stung the eyes, cut up the skin, they hummed in the heavy heat and every now and then a 

black, shiny horde of flies would lurk towards the bathrooms. Fat, well-nourished, summer flies. They 

shimmered under the sun, sitting on the walls, and on the whitewashed terraces. But eventually you get 

used to them, as if they become just another element of the surrounding environment, like the wind, the 

rocks, the heat. No one paid much attention to them initially. When they bothered you, you’d simply shoo 

them from your face with a wave and that’d be that.  

One afternoon, however, the loudspeakers commanded attention. The “white coats” were whistling 

and scouring the area; they were checking the grave-like prison cells to make sure no one was hiding 

inside. All signs indicated that something serious would be announced. However, everything here is 

announced in a very serious manner, so once again, no one paid much attention. New-fangled whistles, 

commands, war songs and hymns to announce the decision: 

"In the face of the terrible danger we are confronted with - for health, quality of life and for our 

civilization - we must confront the terrible attack, eradicate the infection and rid our environment of this 

threat! In this war everyone’s contribution will be measured, and those who don’t comply will be 

identified and exposed. We must exterminate the flies! For this purpose and in order to continue to enjoy 

all our community has to offer, each person is required to contribute by catching at least twenty flies a 

day. The non-compliant will be severely penalized”. 

The order was analyzed and re-analyzed to the point of exhaustion, so there would be no 

confusion. Whoever does not turn in their twenty flies every night, will suffer terrible consequences. “And 

of course, you will capture the flies without falling behind, even slightly, on your other work.” And when 

we say 'you must.' we mean 'you absolutely must.' 

(…) 

The people went back to work, and life immediately returned to its regular rhythm. Groups for stone, 

groups for digging, construction workers at the castles and bridges, porters at the port, diggers in the 

streets and at the grave-like prisons, artists sculpting the statues, and haulers for transporting the rocks, 
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the water and the white lime stone. Starting today you also have to catch flies, the instructor reminded: 

twenty each! You finish unloading, now you must run to transport the barrel of water to the top of the hill, 

then get the concrete cement and then immediately haul special stones, like marble, that are used to 

construct the facades of the buildings. To the bridge! Slabs to pave the road, pits to plant new trees, arches 

and monuments to honor the great accomplishments. Flies, thousands of flies, humming everywhere. You 

will catch them as soon as you finish the winded hauling of this large stone. It's time to drink a little 

water! Run. First come first serve. Only those who were fast enough drank. Quickly carry the sand and 

the iron. They will be transferred. Food. Another speech has started! Teachings that aim to boost the 

ethics and the knowledge and the moral. Repentances, admissions of guilt, overwhelming 

confessions. "How many flies did you catch? Did you forget your debt?” says the loudspeaker every now 

and then. No, no one forgot, but how does one fulfill the added responsibilities when they work in a stone 

quarry? Those who have a slower-paced job or a job that requires standing can more easily catch 

something.  In the kitchens, in the workshops, the guards and the warehousemen are lucky. There the flies 

form cloud-like swarms. And those who build, who shovel, will catch them more easily. However, how is 

it possible to catch flies when you run with a slab of rock on your back, always working in front of 

supervisors? You will run late and force someone to bring you back in sync, as if you are a fly he needs to 

smash.  

(…) 

Some found the time, clasped their hands together as for a joke and caught two or three flies. They 

carefully placed them in a matchbox. Others made a cone. They all had a somewhat mocking smile in 

regard to the sternness given to such a comical order. There are tons of them. Many hum around you, 

there are flies everywhere. All you have to do is stretch out your hand. “I’ve got you! I will be turning 

you in tonight.” And another said, “Ah, he escaped…” – “You thought you’d escape, eh...” And so, while 

playing those who planned ahead gathered several flies, but they did not pay much attention to their 

possessions. 

(…) 

At a particular time, when dusk settled in, people gathered, as always, dusty and dead-tired for food. 

The responsible authorities insisted that the rows were perfect and that everyone shuts up, so that they 
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could count again. The number of “white coats” started to increase, they stood between groups, and 

roamed around them. Various others, assistants, inspectors and a bunch of hoodlums also gathered. No 

one gave the cue for the food to be distributed. They kept counting and shuffling people around, there was 

new commotion.  

Someone of high position showed up. A cold silence spread. A loudspeaker was also set up. 

The inspector then waved and ordered "Let the distribution begin"  

The first person moved forward. He needed to pass in front of him. 

 “Your flies,” asked the assistant. 

“What flies?” 

 “The ones you needed to catch.” 

 “I don’t have any” 

 “Did you forget, you couldn’t or you just didn’t want to? Speak up.” 

 “I didn’t have time” 

 “Go to the side and wait.” the assistant ordered. 

Another person walked up. 

“Your flies. Why only three? So many millions of them, you couldn’t find more? And you 

over there, get away from the other guy and stand separately.” 

One guy turned in eleven, he did the best. 

 “Why do you only have eleven?” 

"In the quarry, they all fly away because of the blasts..." 

He sent him to another line. 

One of the brown-nosers, the ass-kissers, the oblivious followers, had caught eighteen. 

"Well done! You fulfilled your duty!" 

One by one, everyone went through. Only one wrinkled little man caught the most. He counted and 

counted until he reached thirty-two flies. The fool turned them all in, received his food and walked away 

proud. At one point he even smiled and flashed a row of healthy, white teeth. Right away he realized that 

this was not a time for smiles, and he ran away quickly, possibly even crying. 
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As it turned out, the effort had largely failed. In the empty box where the dead flies were kept, not 

even the bottom was covered. There were many people who didn't catch a single fly. Black clouds began 

to gather above everyone. The population had shown a criminal indifference to the laws. Even the sea 

became a darker blue and stood still. 

The inspector announced his decision: Those who didn't catch even one fly were sent to the rocks 

near the sea. He placed the rest of the people in different ranks based on the number of flies they brought. 

Alone, without companionship, outside all the ranks was left the little man with the thirty-two flies. He 

was eating alone, but the food turned into a knot in his stomach. 

"Write down their names as they are in the different ranks," said one of the assistants to the low-

ranking officers. 

They are going to start a new registry that will always follow you, in order to measure your poor 

behavior in fly currency. 

As they were writing the directories someone approached slowly and slyly one of the inspectors 

from behind. He saw a fly on his shoulder. He spread out his hand and attacked. However, as his hand 

passed by the inspector’s ear it grazed his cheek. The inspector got startled. 

"You, what are you doing?" 

"A fly on your shoulder. There she is." 

He opened up his palm and showed him the battered animal. 

 “Now I have eleven, can I go to that better line?” 

“It's too late now, registration has begun. After all, this fly was on my shoulder. It belongs to me. It 

was disrespectful for you to come near me.” 

"But now I have eleven…” 

“It was of no use. The inspector doesn’t need flies... If he wanted, he could spray pesticides and 

there would be no flies left. He wanted to measure your eagerness and desire to comply with his 

wishes...” 

 “Not only that, but he also hit you Sir,” one added. 

 “Yes, here on the cheek…” 
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 “Horrible. He stepped out of his line, he moved his hands in a disrespectful way which resulted in 

an attack. He wanted, now that the evaluation and judgement was over, to sneak into a better rank than the 

one the inspector had placed him into, using a fly that did not belong to him... " 

 “And now what should I do?” asked the scoundrel. “Maybe I should be put to death?” 

"Not yet. I'll decide on your fate later. Stand separately," said the supervisor, and walked away 

satisfied, for he, and only he, would determine someone else's fate. 

When the registration was completed, it was time for the final judgment. Breathlessness, stillness, 

the guards in their places, the waves were crashing against the rocks. An eerie voice, coming from far 

away, said: 

"Only those who have completed their duty will receive food. Those who didn't catch a fly are 

deceitful and will receive the treatment that is appropriate to the insubordinate, and the subversive. Get 

lost all of you so I don’t have to lay my eyes on you. " 

One of the white coats made sure they disappeared quickly, and they took them to the gorge. 

The same voice continued: 

 “The rest of you have showed indifference, malice, laziness. You defied the orders. Your dishonesty 

will follow you as a stigma, so you know what awaits you in any relapse of disobedience. Starting 

tomorrow the number of flies short of twenty will be counted as double, the next time it will be tripled. 

For today, leniently, you will only be deprived of water and food." 

This way everyone understood that the flies are a very serious matter. And the loudspeakers 

continued to scream about infections that are out of control, about unacceptable symptoms of 

disobedience, and relentless punishments that, no matter how severe they are, cannot eliminate the terrible 

sin. 

And then all of a sudden, the screaming stopped and on came music and songs. 
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Λοιμός 

Εκείνο το καλοκαίρι, ο αέρας κόπασε για λίγο κι έπεσαν στον τόπο σύννεφο οι μύγες. Τσιμπούσαν τα 

μάτια, σούβλιζαν το πετσί, βούιζαν στη βαριά ζέστη κι άλλοτε σηκωνόταν ένας μαύρος γυαλιστερός 

κουρνιαχτός προς τη μεριά των αφοδευτηρίων. Παχιές, καλοθρεμμένες, καλοκαιριάτικες μύγες. Χρύσιζαν 

στον ήλιο, πάνω στους τοίχους και στα κατάλευκα ασβεστωμένα πεζούλια. Αλλά κι αυτές τις συνηθίζεις, 

λες και είναι ένα στοιχείο του τόπου, όπως ο άνεμος, τα βράχια, η ζέστη. Κανείς δεν τους έδωσε τότε 

σημασία. Όταν σ' ενοχλούσαν τις έδιωχνες με μια κίνηση από τα μούτρα σου και τελείωνες. 

Ένα μεσημέρι, όμως, τα μεγάφωνα σάλπισαν προσοχή, οι άσπρες μπλούζες σφύριζαν κι αλώνιζαν τον 

τόπο κι ερευνούσαν τους τάφους να μη μείνει κανείς μέσα. Όλα έδειχναν πως κάτι σοβαρό θ' ανακοινωθεί. 

Καθετί, όμως, εδώ λέγεται πολύ σοβαρά κι έτσι, πάλι, κανείς δεν έδωσε σημασία. Καινούρια σφυρίγματα, 

προσταγές, θούρια και παιάνες για ν' αναγγελθεί η απόφαση: 

«Μπροστά στο φοβερό κίνδυνο που διετρέχουμε —για την υγεία, την καλή διαβίωση και τον 

πολιτισμό— πρέπει ν' αντιμετωπίσουμε τη φοβερή επίθεση, να εξοντώσουμε το μίασμα και ν' απαλλάξουμε 

τον τόπο από την απειλή! Στον αγώνα αυτόν θα μετρηθεί η συμβολή εκάστου και θα αποκαλυφθούν οι 

αδιάφοροι. Πρέπει να εξοντώσουμε τις μύγες! Προς τούτο, έκαστος υποχρεούται, ως ελάχιστον αντίτιμο, 

για ν' απολαμβάνει τα αγαθά του τόπου, να παραδίδει τουλάχιστον είκοσι μύγες την ημέρα. Οι απρόθυμοι 

θα υποστούν βαρύτατες κυρώσεις». 

Η διαταγή αναλύθηκε εξαντλητικά, για να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία. Όποιος δε φέρει το βράδυ 

τις είκοσι μύγες, μαύρη του μοίρα. «Θα τις συλλάβετε χωρίς να χαλαρωθεί, βεβαίως, στο ελάχιστο ο ρυθμός 

των άλλων εργασιών». Κι όταν εδώ λέμε πρέπει, σημαίνει «πρέπει». 

(…) 

Οι κάτοικοι ξεκίνησαν για τις δουλειές τους κι η ζωή ξαναμπήκε αμέσως στο ρυθμό της. Ομάδες 

για πέτρα, ομάδες για σκάψιμο, οι χτίστες στα κάστρα και στα γεφύρια, οι χαμάληδες στο λιμάνι, οι 

σκαφτιάδες στους δρόμους και στους τάφους, οι καλλιτέχνες στ' αγάλματα, οι κουβαλητές στην πέτρα, 

στο νερό, στον ασβέστη. Από σήμερα πρέπει να μαζεύεις και μύγες, το θύμισε πάλι ο ομιλητής: ο 

καθένας είκοσι! Τελειώνει το ξεφόρτωμα, τρέχεις ν' ανεβάσεις στην κορυφή το βαρέλι με το νερό, 

αμέσως για τσιμέντο, να μεταφέρουμε μια ειδική πέτρα σα μάρμαρο για τις προσόψεις. Στη γέφυρα! 
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Πλάκες για να στρωθεί ο δρόμος, λάκκοι να φυτευτούν καινούρια δέντρα, αψίδες και μνημεία για να 

δοξάζονται τα μεγάλα κατορθώματα. Μύγες, χιλιάδες μύγες βουίζουν παντού. Θα τις πιάσεις μόλις 

ακουμπήσεις τούτο το αγκωνάρι που σου κόβει την αναπνοή. Ήρθε η ώρα για νερό! Τρέχα. Πήραν μόνο 

όσοι πρόλαβαν. Να μεταφερθούν τάχιστα η άμμος και τα σίδερα. Θα μεταφερθούν. Φαγητό. Άρχισε η 

ομιλία! Διδαχές ηθικού, διδακτικού, φρονημαστικού περιεχομένου. Μετάνοιες, ομολογίες αμαρτημάτων, 

συντριπτικές εξομολογήσεις. «Πόσες μύγες μάζεψες; Μήπως ξέχασες το χρέος σου;» λέει κάθε τόσο το 

μεγάφωνο. Όχι, κανένας δεν το ξέχασε, αλλά πώς ν' ανταποκριθεί στα νέα καθήκοντα όταν σπάει πέτρα; 

Όσοι κάνουν μια παράμερη ή στεκούμενη δουλειά, κάτι θα πιάσουν. Στα μαγειρεία, στα συνεργεία, οι 

φρουροί και οι αποθηκάριοι είναι τυχεροί. Εκεί βράζει σύννεφο η μύγα. Κι οι άλλοι που χτίζουν, που 

φτυαρίζουν, θα τις πιάσουν πιο εύκολα. Όταν όμως τρέχεις με την πέτρα στον ώμο περνώντας μπροστά 

από τους επόπτες, πώς είναι δυνατό; Θα καθυστερήσεις και θ' αναγκάσεις κάποιον να σε μπάσει βίαια 

στο ρυθμό, σα να σκοτώνει κι αυτός τη μύγα του. 

(…) 

Μερικοί πρόλαβαν, έκλεισαν για γούστο βιαστικά τις χούφτες τους και βούτηξαν δυο τρεις. Τις 

φύλαξαν προσεχτικά σ' ένα κουτάκι των σπίρτων. Άλλοι έφτιαξαν χωνάκι. Όλοι είχαν ένα χαμόγελο 

κάπως κοροϊδευτικό για την αυστηρότητα που δόθηκε σε μια τόσο αστεία διαταγή. Έχει πάρα πολλές. 

Μιλιούνια βουίζουν γύρω σου, παντού υπάρχουν μύγες. Δεν έχεις παρά ν' απλώσεις το χέρι σου. «Σε 

τσάκωσα! Θα σε παραδώσω το βράδυ.» Κι ένας άλλος: «Αχ, μου ξέφυγε...» — «Νόμιζες πως θα μου 

γλίτωνες, ε:...» Κι έτσι, παίζοντας, οι πιο προνοητικοί μάζεψαν κάμποσες, αλλά χωρίς να δώσουν και 

μεγάλη σημασία στ' αποκτήματά τους. 

(…) 

Την ορισμένη ώρα, όταν άρχισε το απόβραδο, ο κόσμος μαζεύτηκε, όπως πάντα, σκονισμένος και 

κατάκοπος για φαγητό. Τα αρμόδια όργανα επέμεναν να είναι τέλειες οι σειρές, να το βουλώσουν όλοι, να 

ξαναγίνουν τα μετρήματα. Άρχισαν να πληθαίνουν και οι άσπρες μπλούζες, στάθηκαν ανάμεσα στις 

ομάδες, τριγύριζαν στα πλάγια. Μαζεύτηκαν και διάφοροι βοηθοί, ελεγκτές κι ένα σωρό άλλοι 

σκουντούφληδες και βλοσυροί. Κανένας δεν έδινε το σύνθημα για τη διανομή. Πάλι μετρήματα και 

μετακινήσεις, καινούρια αναταραχή. 
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Ήρθε και κάποιος με σπουδαίες αρμοδιότητες. Μια βουβή παγωνιά απλώθηκε. Τοποθέτησαν κι ένα 

μεγάφωνο. 

«Ν' αρχίσει η διανομή», πρόσταξε μ' ένα νεύμα ο ελεγκτής. 

Ξεκίνησε ο πρώτος. Έπρεπε να περάσει μπροστά από αυτόν. 

«Τις μύγες σου», ζήτησε ο βοηθός. 

«Ποιες μύγες;» 

«Αυτές που έπρεπε να πιάσεις». 

«Δεν έχω». 

«Το ξέχασες, δεν μπόρεσες ή δεν θέλησες; Λέγε». 

«Δεν πρόλαβα...» 

«Περίμενε στην άκρη», πρόσταξε ο βοηθός. 

Ήρθε άλλος. 

«Τις μύγες σου. Γιατί μόνο τρεις; Τόσα εκατομμύρια, δε βρήκες άλλες; Κι εσύ εκεί. Όχι μαζί με τον 

άλλο, χωριστά». 

Ένας έδειξε έντεκα, ήταν ο καλύτερος. 

«Γιατί μόνο έντεκα;» 

«Στο νταμάρι φεύγουν όλες με τα φουρνέλα...» 

Τον έστειλε σε άλλη σειρά. 

Ένας από τα καλόπαιδα, τους ζητωκραυγαστές, από τους φανερούς κράχτες, είχε μαζέψει δεκαοχτώ. 

«Εύγε! Εξετέλεσες το καθήκον σου!» 

Περάσανε σιγά-σιγά όλοι. Μόνο ένα ζαρωμένο ανθρωπάκι είχε τις περισσότερες. Μετρούσε, 

μετρούσε κι έφτασε στις τριανταδύο μύγες. Τις παρέδωσε όλες ο ανόητος, πήρε το φαγητό του και 

απομακρύνθηκε περήφανος. Σε μια στιγμή μάλιστα γέλασε και φάνηκαν μια σειρά ολόλευκα και γερά 

δόντια. Αμέσως όμως κατάλαβε ότι δεν ήταν σωστό να γελάει —ίσως να έβαλε και τα κλάματα— κι 

απομακρύνθηκε γρήγορα. 

Καθώς φάνηκε, η προσπάθεια είχε γενικά αποτύχει. Στο άδειο κιβώτιο που έριχναν τις ψόφιες μύγες, 

δεν σκεπάστηκε καλά-καλά ούτε ο πάτος. Αυτοί που δεν είχαν πιάσει ούτε μια ήταν πολλοί. Μαύρα 
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σύννεφα άρχισαν να μαζεύονται πάνω απ' όλους. Ο πληθυσμός είχε δείξει μια εγκληματική αδιαφορία 

στους νόμους. Ακόμα κι η θάλασσα έγινε πιο μελανιά κι ακίνητη. 

Ο ελεγκτής ανακοίνωσε την απόφασή του: Αυτούς που δεν είχαν ούτε μια, τους έστειλε μακρύτερα, 

κοντά στα βράχια. Σε άλλες σειρές κατέταξε τους υπόλοιπους, ανάλογα με τις μύγες που έφεραν. 

Μόνος, χωρίς ταίρι και σειρά έμεινε το ανθρωπάκι με τις τριανταδύο. Έτρωγε έρημος, μα δεν 

κατέβαιναν οι μπουκιές. 

«Γράψτε τα ονόματά τους κατά κατηγορία», είπε ένας βοηθός στα όργανα. 

Θ' ανοίξουν τώρα καινούριους λογαριασμούς που θα σ' ακολουθούν πάντα, για να μετριέται με μύγες 

η κακή σου συμπεριφορά. 

Την ώρα που γράφανε, κάποιος πλησίασε σιγά και πονηρά έναν επόπτη από πίσω. Είδε μια μύγα στον 

ώμο του. Άπλωσε την παλάμη του και όρμησε. Καθώς όμως περνούσε γρήγορα το χέρι του από το αυτί 

του, άγγιξε ξυστά το μάγουλό του. Ο επόπτης τρόμαξε. 

«Τι κάνεις εσύ;» 

«Μια μύγα στον ώμο σας. Να την». 

Άνοιξε την παλάμη του κι έδειξε το ξεκοιλιασμένο ζώο. 

«Τώρα έχω έντεκα, μπορώ να πάω σ' εκείνη, την καλύτερη σειρά;» 

«Είναι πια πολύ αργά, άρχισε η καταγραφή. Εξάλλου, η μύγα αυτή βρισκόταν στον ώμο μου. Ανήκει 

σε μένα. Ήταν ασέβεια ν' απλώσεις πάνω μου». 

«Τώρα όμως έχω έντεκα...» 

«Ανώφελο. Ο ελεγκτής δε χρειάζεται μύγες... Αν ήθελε, θα έριχνε φάρμακο και δε θα έμενε καμιά. 

Ήθελε να μετρήσει την προθυμία σας...» 

«Σας χτύπησε κιόλας», πρόσθεσε ένας άλλος. 

«Ναι, εδώ στο μάγουλο...» 

«Φοβερό. Βγήκε απ' τη γραμμή του, έκανε μια ασεβή χειρονομία που κατέληξε σε επίθεση. Θέλησε, 

τώρα που τελείωσε η κρίση, να μεταπηδήσει πονηρά σε καλύτερη κατηγορία απ' αυτήν που τον κατέταξε 

ο ελεγκτής και με μια μύγα που δεν του ανήκει...» 

«Και τώρα τι να κάνω;» ρώτησε ο χαμένος. «Μήπως πρέπει να πεθάνω;» 
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«Όχι ακόμα. Θ' αποφασίσω αργότερα για την τύχη σου. Να σταθείς χώρια», είπε ο επόπτης κι 

απομακρύνθηκε ικανοποιημένος, γιατί αυτός, και μόνο αυτός, θα καθόριζε την τύχη κάποιου άλλου. 

Όταν τελείωσε η καταγραφή, ήρθε η ώρα για την τελική κρίση. Κομμένες αναπνοές, ακινησία, οι 

φρουροί στις θέσεις τους, τα κύματα στους βράχους. Μια φωνή απόκοσμη, που ερχόταν από πολύ μακριά, 

είπε: 

«Θα λάβουν φαγητό μόνο όσοι εξεπλήρωσαν στο ακέραιο το καθήκον τους. Όσοι δεν έπιασαν καμιά 

μύγα, είναι δόλιοι και θα έχουν τη μεταχείριση που αρμόζει στους απείθαρχους, τους πείσμονες και τους 

υπονομευτάς. Χαθείτε, να μη σας βλέπω». 

Ένας με άσπρη μπλούζα φρόντισε να χαθούν το γρηγορότερο, τους τράβηξαν για τη χαράδρα. 

Η ίδια φωνή συνέχισε: 

«Οι άλλοι δείξατε αδιαφορία, κακοήθεια, τεμπελιά. Περιφρονήσατε τις διαταγές. Η ασυνειδησία σας 

θα μείνει στίγμα, ώστε να ξέρετε τι σας περιμένει σε κάθε υποτροπή ανυπακοής. Από αύριο το έλλειμμα 

θα υπολογίζεται διπλάσιο, την επόμενη τριπλάσιο. Για σήμερα, λίαν επιεικώς, θα υποστείτε μόνο στέρηση 

νερού και τροφής». 

Έτσι όλοι κατάλαβαν ότι οι μύγες είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Και τα μεγάφωνα σκούζανε 

συνέχεια για μολύνσεις που επεκτείνονται, για ανεπίτρεπτα συμπτώματα απειθαρχίας και για αμείλικτες 

τιμωρίες που, όσο βαριές κι αν είναι, δεν μπορούν να εξαλείψουν το φοβερό αμάρτημα. 

Κι αμέσως μουσική και τραγούδια. 

 

 


