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ΟΣΑΝ ΡΑΓΙΔ Ο ΥΡΟΝΟ

ΜΤΘΙΣΟΡΗΜΑ

Κεθάιαην 1: Η Μεγάιε Απόθαζε
Η πόιε ήηαλ ρηηζκέλε θαηά ηνλ πην πεξίεξγν ηξόπν. Καη' αξράο δελ
αθνπκπνύζε ζην έδαθνο. Απηό βέβαηα είρε λα θάλεη κε ηνλ πιαλήηε
πνπ ηελ θηινμελνύζε. Η αιήζεηα πάλησο ήηαλ πσο δελ ήηαλ έλαο πιαλήηεο ελόο απ’ ηα δηαθόζηεο ρηιηάδεο δηζεθαηνκκύξηα πιαλεηηθά ζπζηήκαηα ηνπ ηνπηθνύ γαιαμία, αιιά κηα ελεξγεηαθή ζθαίξα πνπ ζηεθόηαλ έμσ απ’ απηόλ, ζρεδόλ θνληά ζην έλα ηξίην ηεο απόζηαζεο πνπ
ρώξηζε ηνλ Γαιαθηώδε Γξόκν από ηνλ γαιαμία ηεο Αλδξνκέδαο. Πέξα
από πνιύ ιίγνπο, θαη βέβαηα θαη ηνπο θαηνίθνπο ηνπ, ηελ ύπαξμή ηνπ
αγλννύζαλ νη πάληεο.
Ο ηόζν πεξίεξγνο απηόο πιαλήηεο είρε γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ έλα
πεξίεξγν όλνκα, ηνλ νλόκαδαλ Επηάλοθο, θη ε αιήζεηα ήηαλ πσο επηά
δπλακηθέο ππθλώζεηο ζηεθάλσλαλ ηνλ θεληξηθό ππξήλα ιεο θη επηά
κηθξνί ιόθνη λα πεξηηξηγύξηδαλ έλα θεληξηθό βνπλό πνπ είρε ηνπιάρηζηνλ ην δηπιάζην ύςνο απ’ απηνύο. ληαο έλα δπλακηθό πεδίν, ν πιαλήηεο ήηαλ αιώβεηνο από νπνηεζδήπνηε αιιαγέο, γη’ απηό θη ν ρξόλνο
εθεί ήηαλ ζαλ λα είρε ζηακαηήζεη.
Η θαηαγσγή ηνπ ραλόηαλ ζηα πξώηα ρξόληα ηεο θνζκνγνλίαο, κηαο
θαη ππήξρε ηξηγύξσ ηνπ κηα πεξίεξγε άριε, θάηη ζαλ ζθνηεηλή ύιε,
πνπ ην θξαηνύζε έμσ από ηηο δηαδηθαζίεο ζρεκαηηζκνύ ησλ γαιαμηώλ
ηεο πεξηνρήο.
Οη πόιεηο ινηπόλ δελ ήηαλ ηίπνηα πεξηζζόηεξν από θαηνηθίεο πνπ
βξηζθόληνπζαλ ζηηο θνξπθέο θαη ζηηο παξπθέο ησλ ιόθσλ, ελώ κηα
εληειώο ζηξνγγπιή θαηαζθεπή επηθξαηνύζε ζηελ θνξπθή ηνπ θεληξηθνύ βνπλνύ, δίλνληαο κηα πεξίνπηε ζέζε ζηνπο θαηνίθνπο ηεο. Οη εγέηεο ηνπ δπλακηθνύ απηνύ νπξάληνπ ζώκαηνο έκελαλ εθεί, ελώ όινη νη
άιινη ήηαλ κνηξαζκέλνη ζηηο επηά παξνηθίεο θαη απνηεινύζαλ ηνπο
Δπηά Οίθνπο ηνπ Αδύηνπ, πνπ ήηαλ ε επίζεκε νλνκαζία κε ηελ νπνία
ήηαλ θαηαγεγξακκέλνο ν δπλακηζκόο ζηα ζπκπαληηθά αξρεία.
Η ζπγθέληξσζε ηεο εκέξαο είρε κόλν έλα ζέκα ζηελ αηδέληα ηεο.
Να θαζνξηζηεί ε πνξεία ηεο Πξώηεο Οηθνγέλεηαο ηνπ Γαλακηώδη Γαλαξία θαη λα ζπκθσλεζνύλ νη ζπλζήθεο πνπ ζα έπξεπε λα ηθαλνπνηεζνύλ ώζηε ε εμειηθηηθή πνξεία λα πέξλαγε ζηελ επόκελε θάζε ηεο.
ια ηα κέιε ηεο έπξεπε λα επηζηξέςνπλ ζηνλ Δπηάινθν ώζηε ε αλζξσπόηεηα λα ζπλέρηδε ηελ πνξεία ηεο κε νδεγνύο ηελ Γεύηεξε Οηθνγέλεηα.

Κεθάιαην 2: ηελ άθξε ηνπ πνπζελά
Ο άληξαο ζηάζεθε ζηελ άθξε ηεο βεξάληαο. Πήξε κηα βαζηά αλαπλνή
θη έθιεηζε ηα κάηηα ηνπ. Γελ άθνπγε απνιύησο ηίπνηα. Έκεηλε έηζη γηα
ιίγν θαη ηα μαλάλνημε. Βξηζθόηαλ ζ’ έλα κπαιθόλη ζε θάπνην θηίζκα
πνπ νη αίζνπζέο ηνπ ήηαλ γεκάηεο κε ηεξάζηηνπο θξπζηάιινπο όισλ
ησλ ρξσκάησλ. Έθαλε κεξηθά βήκαηα πίζσ απ’ ην ζεκείν πνπ βξηζθόηαλ θαη κπήθε κέζα. ήκεξα ήηαλ ληπκέλνο όρη κε βάζε ηηο ζπλζήθεο
πνπ επηθξαηνύζαλ ρξόληα ηώξα, δειαδή κε ζαλδάιηα θαη ριακύδα,
αιιά κε κηα εθαξκνζηή θόξκα θαη ιεπηέο ειαζηηθέο κπόηεο πνπ αθνπκπνύζαλ αλάιαθξα ζην από ινπζηξαξηζκέλν γξαλίηε δάπεδν. Σν
ζώκα ηνπ έδεηρλε αιιηώηηθν κ' απηά ηα ξνύρα. κσο θαζώο πεξπάηαγε ήηαλ ζαλ λα είρε απόιπηε αίζζεζε ηεο εηθόλαο ηνπ. Ήηαλ έλαο άληξαο ςειόο, άρξνλνο ζα έιεγεο, κε γθξίδα θνληή γελεηάδα, πνπ εδώ
θαη πνιύ θαηξό ήηαλ ν κόλνο πνπ ηελ δηαηεξνύζε ζαλ θαηάινηπν κηαο
καθξηλήο κόδαο. Έθαλε κεξηθά βήκαηα αθόκα θαη ζηακάηεζε. Θπκήζεθε πσο είραλ πεξάζεη ήδε είθνζη ρξόληα από ηελ ηειεπηαία θνξά
πνπ είρε δερηεί λα ππνζηεί ηε ζεξαπεία αλαδσνγόλεζεο ζηελ αίζνπζα
κε ηνπο θσηεηλνύο θξπζηάιινπο.
πλέρηζε λα πεξπαηάεη ζην γξαληηέλην πάησκα, ελώ όπνηνο ηνλ έβιεπε εθείλε ηελ ώξα ζα έιεγε πσο αησξνύληαλ.
«Ιάζνλα», αθνύζηεθε κηα θσλή πίζσ ηνπ.
«’ αθνύσ», απάληεζε κε ήξεκε θσλή, εμαθνινπζώληαο λα πεξπαηάεη πξνο ηελ θπξηή πόξηα ηνπ ρώξνπ.
«Μ’ έζηεηιε, όπσο ζνπ είπα θαη πξηλ, ε Δπηηξνπή πληνληζκνύ. Πεξηκέλνπλ ηελ απάληεζή ζνπ. Σα νρήκαηα καγλεηηθήο θίλεζεο θεύγνπλ ζε ιίγεο ώξεο γηα ηηο ρώξεο ηεο Γύζεο. Σν ηειεπηαίν γηα ηελ Αλαηνιή θεύγεη πξηλ μεκεξώζεη. Τπάξρεη θξαηεκέλε ζέζε γηα ζέλα θαη
ηελ ζύδπγό ζνπ ζην ηειεπηαίν αεξόπινην γηα ηελ κεηαθνξά ζαο ζην
δηαζηεκόπινην ΚΑΑΝΔΡΑ. Φαληάδνκαη όηη ηειηθά ζ' αθνινπζήζεηο
ηνπο ππόινηπνπο ηεο θπιήο ζνπ. Αιιά πξέπεη λα ηνπο απαληήζσ ηώξα
γηα ηελ ώξα πνπ ζέιεηε λα θύγεηε», είπε ν λεαξόο Αηιάληηνο πνπ ηνπ
κηινύζε, κε κηα αλάζα, ελώ έδεημε κε ην ρέξη ηνπ ηελ θξπζηαιιηθή ζπζθεπή πνπ θξαηνύζε ζην αξηζηεξό ηνπ ρέξη.
«Δπραξίζηεζε από κέξνπο κνπ ηνλ δηνηθεηή Μέιηην. Αλ ζπκάκαη
θαιά κπνξνύκε λα επηβηβαζηνύκε όρη αξγόηεξα από ηηο επηά ην πξσί.
Πεο ηνπ όηη ζα είκαζηε εθεί έγθαηξα. Η απόθαζή κνπ λ’ αθνινπζή-

ζνπκε ηελ θπιή καο είλαη γλσζηή. Γηαηί ινηπόλ ηέηνηα αλεζπρία;» απνθξίζεθε θαη ζηακάηεζε κεξηθά κέηξα πξηλ από ηελ θπξηή πόξηα
ηεο εμόδνπ.
Η αίζνπζα δελ είρε ηίπνηα πνπ λα ζύκηδε έπηπιν θαη ήηαλ θπξηνιεθηηθά άδεηα. Οη δύν κνλαδηθέο θηγνύξεο πνπ βξηζθόληνπζαλ εθεί, θαζώο πξνρσξνύζαλ, ήηαλ ινπζκέλεο ζ’ έλα θσο πνπ δηαρεόηαλ γύξσ
ηνπο θαη ηνπο αθνινπζνύζε, ιεο θαη θάπνηνο έξηρλε επάλσ ηνπο πξνβνιείο. Σν κόλν πεξίεξγν ήηαλ ηα ρξώκαηα, πνπ άιιαδαλ ζ' όιεο ηηο
απνρξώζεηο, θαζώο νη δπν ηνπο πεξπαηνύζαλ πξνο ηελ έμνδν.
Ο άληξαο άπισζε ην ρέξη ηνπ δεμηά θαη αθξηβώο κεξηθνύο πόληνπο
απ’ ηελ άθξε ηεο παιάκεο ηνπ μεηπιίρηεθε κηα νινγξακκαηηθή εηθόλα
ηεο Αηιαληίδαο. Η πξσηεύνπζά ηεο ήηαλ ρσξηζκέλε ζ’ επηά θπθιηθνύο
ηνκείο, ελώ θάζε ηνκέαο ήηαλ ρσξηζκέλνο ζε επηά δώλεο. Οη επηθαλείο
ησλ πνιηηώλ έκελαλ όζν πην θνληά κπνξνύζαλ ζην θέληξν. Δθείλνο
είρε επηιέμεη ηνλ αλαηνιηθό ηνκέα θαη ζ’ απηόλ, ηελ εμσηεξηθή δώλε.
Σν θαηάιπκά ηνπ ήηαλ ην πξώην πνπ έινπδαλ νη πξσηλέο αθηίλεο ηεο
αλαηνιήο ηνπ ήιηνπ. Απηό όκσο πνπ θαηλόηαλ ζην νινγξάθεκα ήηαλ
κηα πξνζνκνίσζε απηνύ πνπ γηλόηαλ. Οη επηά ηνκείο ηεο επείξνπ ηεο
Αηιαληίδαο, μεθηλώληαο από ην θέληξν απνρσξίδνληαλ θαη ην θαζέλα
από ηα θνκκάηηα ηεο θαζώο απνκαθξπλόηαλ από ην θέληξν βπζηδόηαλ
ζε ηεξάζηηνπο όγθνπο λεξνύ πνπ ην θαηέθιπδαλ. Η θαηαζηξνθή ήηαλ
γλσζηή από θαηξό. Οη νινγξακκαηηθέο απεηθνλίζεηο ζηελ Αίζνπζα
Αλαιύζεσλ Γεσινγηθώλ Φαηλνκέλσλ ήηαλ ζαθείο. Η βιάβε ζηνλ θεληξηθό ππξήλα ππνζηήξημεο απ’ ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαδσνγόλεζεο πνπ γηλόηαλ ρσξίο έιεγρν απ’ ηνπο θαηνίθνπο, είρε
αλαγθάζεη ηνπο ηερληθνύο λα εμαληιήζνπλ ηα απνζέκαηα ειπίδνληαο
ζε κηα ιύζε, πνπ όκσο δε βξέζεθε. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα κεηαηξαπεί ν θεληξηθόο ππξήλαο ζηήξημεο ηεο επείξνπ από θξπζηαιιηθήο πθήο κέηαιια πςειήο αληνρήο ζε πύξηλε κάδα, θαη από εθεί, ε καγλεηηθή θίλεζε ηνπ θινηνύ αλέιαβε λα θέξεη ην ηέινο. Η θαηάζηαζε δελ
είρε επηζηξνθή. Η εμάληιεζε ηεο ελέξγεηαο ησλ θξπζηάιισλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αιιαγή ρξήζεο γηα δηαηήξεζε κηαο ρσξίο ζθνπό θαζεκεξηλήο ηξπθειόηεηαο, έθεξε ην ηέινο πην γξήγνξα απ’ ό,ηη έπξεπε.
Ο άληξαο ηξάβεμε ην ρέξη ηνπ απ’ ην νιόγξακκα, αθνύ επηβεβαίσζε γηα κηα θνξά αθόκα ηνπο ρξόλνπο πνπ ζα νινθιεξσλόηαλ ην ζπκβάλ. Ο λεαξόο ηνλ θνηηνύζε άθσλνο. Γελ κπνξνύζε λα θαηαιάβεη γηαηί ν άληξαο απηόο δηαθηλδύλεπε λα κέλεη θάησ θαη δελ βξηζθόηαλ ήδε
καδί κε ηνπο άιινπο ηνπ νίθνπ ηνπ ζην δηαζηεκόπινηό ηνπο. Από ηόηε
πνπ είρε μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία εθθέλσζεο, πνιινί είραλ πξνζπαζήζεη λα ηνλ πείζνπλ λα θύγεη απ’ ηνπο πξώηνπο. Δίρε ζπκθσλεζεί αθό-

κα, νη νκάδεο πνπ πήγαηλαλ δπηηθά θαη αλαηνιηθά, γηα λα κε δηαηαξαρηνύλ νη εθεί πνιηηηζκνί, λα κελ πάξνπλ καδί ηνπο ηε καγλεηηθή ηερλνινγία, παξά κόλν ρξήκαηα θαη πνιύηηκνπο ιίζνπο, ώζηε όζν γηλόηαλ πην αλώδπλα λα ραζνύλ κέζα ζηνπο γεγελείο πνιηηηζκνύο. Οη θηγνύξεο ηνπο ζα μερώξηδαλ, αιιά νη ππόινηπνη άλζξσπνη γξήγνξα ζα
μερλνύζαλ. κσο ην όηη απηόο θαζπζηεξνύζε ηελ πνξεία πξνο ηα άιια άζηξα ηνπ γαιαμία, απηό ήηαλ αδηαλόεην ζε πνιινύο.
«Μπνξείο λα πεγαίλεηο», είπε ζηνλ αγγειηνθόξν θαη βγήθε από ηελ
αίζνπζα.
Έπξεπε λα πάεη ζηελ Βηβιηνζήθε. Ήζειε λα πάξεη κεξηθά βηβιία,
από ηα πην παιηά, πνπ παξόιν πνπ ηα είραλ πεξάζεη ζηηο ειεθηξνληθέο
ηνπο βηβιηνζήθεο, ηα ήζειε θαη ζε ράξηηλε κνξθή.
Πξνρώξεζε πξνο ην ζόιν ηεο βηβιηνζήθεο κε ζηαζεξά βήκαηα.
Ήηαλ ν ηειεπηαίνο από ηνπο ζεσξεηηθνύο ηεο Κπβεξλεηηθήο επηζηήκεο πνπ είρε απνκείλεη ζηνλ ηνκέα ηνπ. Ο επηζηεκνληθόο θόζκνο πάλησο είρε εγθαηαιείςεη πξώηνο ηελ ήπεηξν ηεο Αηιαληίδνο. Πήγαλ
όπσο έιεγαλ, λα πξνεηνηκάζνπλ ηελ ππνδνρή ηνπ πιεζπζκνύ ζηα
ηέζζεξα ζεκεία ηνπ νξίδνληα. Από απηό θαηαιάβαηλε θάπνηνο πσο δελ
είραλ εκπηζηνζύλε νύηε ζηηο δηθέο ηνπο κεηξήζεηο. Οη θηινζνθνύληεο
αθνινύζεζαλ ακέζσο κεηά, ζέινληαο λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζπλέρεηα
ηεο θνπιηνύξαο.
Ποιάρ κοςληούπαρ; αλαξσηήζεθε.
Οη δηνηθεηηθνί είραλ ρσξηζηεί ζηα δύν. Οη κεγαιόβαζκνη έθπγαλ
ρσξίο θαλέλαο λα θαηαιάβεη πώο ή πόηε. Οη κηθξνί είραλ κείλεη λα ζπληνλίζνπλ ηε κεηαθίλεζε παίξλνληαο ππνηίζεηαη νδεγίεο απ’ ηνπο άιινπο κέζσ ησλ πξνεγκέλσλ ηειεπηθνηλσληώλ. Μέρξη ηα ραξάκαηα
πάλησο όινη ζα είραλ θύγεη. Με ηα ππόινηπα δσληαλά όληα ηεο επείξνπ θαλέλαο δελ είρε αζρνιεζεί. πσο πάληα, ηνλ θεληξηθό ξόιν ζηε
ζθελή έπαηδαλ νη άλζξσπνη.
Μπήθε αζόξπβα ζην Θόιν ηεο Βηβιηνζήθεο θαη πξνρώξεζε ζην
ηκήκα ζπάλησλ δεηγκάησλ θαη παπύξσλ. Σν ζνισηό απηό θηίξην ήηαλ
απ’ ηα πξώηα πνπ είραλ εγθαηαιεηθζεί. Σα πεξηερόκελα ησλ εθζεκάησλ είραλ πξν πνιινύ πεξάζεη ζηηο ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο θαη από
ηελ ζηηγκή πνπ ε κεηαθίλεζε ησλ ηδίσλ ησλ εθζεκάησλ ήηαλ αδύλαηε,
νη άλζξσπνη εγθαηέιεηςαλ ηνλ ρώξν κε ειαθξηά ηελ θαξδηά ηνπο.
Πξνρώξεζε ζην καθξύ δηάδξνκν θαη κπήθε ζ' έλαλ πην κηθξό ρώξν, όπνπ ζηελ κέζε ππήξρε κηα κηθξή πξνζζήθε κε αλνηγκέλα κεξηθά
δεξκαηόδεηα βηβιία. ινη νη εθηόο Αηιαληίδαο άλζξσπνη αγλννύζαλ
ηελ ηερληθή ηεο θαηαζθεπήο βηβιίσλ κε απνηέιεζκα νη βηβιηνζήθεο
ηνπο λα είλαη θπξίσο γεκάηεο κε πεξγακελέο. Αλ θάπνηνο απ’ απηνύο

πξνζθαιείην λα κείλεη ζηελ Αηιαληίδα, δελ μαλαέθεπγε θη έηζη ηα θαιά θξπκκέλα κπζηηθά ηεο επείξνπ απηήο έκελαλ θπξηνιεθηηθά απξόζηηα ζηελ αλζξώπηλε γλώζε ηνπ ππόινηπνπ πιαλήηε.
Άλνημε ηελ πξνζζήθε, πήξε ηξία κηθξά βηβιία, θαη θαηόπηλ, κε βαξηά βήκαηα βγήθε απ’ ην θηίξην. Έπξεπε λα πάεη ζην θαηάιπκά ηνπ
θαη λα ηαθηνπνηήζεη ηελ αλαρώξεζή ηνπ. Δίρε αθόκα ιίγεο ώξεο έσο
ηελ θαηαζηξνθή ηεο επείξνπ. Η βύζηζε ηεο Αηιαληίδαο δελ ήηαλ ην
ζέακα πνπ ηνλ ελδηέθεξε λα παξαθνινπζήζεη. Ούησο ή άιισο, ηα θαηαγξαθηθά κεραλήκαηα ζα έζηειλαλ κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή
ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηαδόληνπζαλ γηα ηελ εηθνληθή παξνπζίαζε
ηεο θαηαζηξνθήο. Απηόο ήζειε κόλν λα πξνιάβεη λα δεη ηνλ ήιην λ’
αλαηέιιεη. Απηό ην ππέξνρν ζέακα ηνπ ήιηνπ πνπ έβγαηλε κέζα απ’ ηε
ζάιαζζα, πνπζελά δελ ην είραλ. Καη κόλν γη’ απηό άμηδε θαλείο λα δεη
ζηελ Αηιαληίδα θη απηό ήηαλ θάηη πνπ ζα ηνπ έιεηπε.
Πεξπάηεζε κεξηθά κέηξα από ηελ έμνδν ηνπ Θόινπ ηεο Βηβιηνζήθεο θαη ζηακάηεζε. Γύξηζε θαη θνίηαμε ην θηίξην ζέινληαο λα θιείζεη
ζ’ απηή ηε καηηά όια ηα σξαία πνπ είρε βηώζεη ζ’ απηό ην ρώξν. Έζηξεςε ην βιέκκα κπξνζηά απνθαζηζκέλνο λα κελ μαλαθνηηάμεη πίζσ. Άξρηζε λα πεξπαηά αξγά γηα ην θαηάιπκά ηνπ. Η Καζζάλδξα, ε
γπλαίθα ηνπ, ήηαλ εθεί θαη πεξίκελε αλ θαη ηεο είρε δεηήζεη λα θύγεη
από λσξίο ρσξίο λα ηνλ πεξηκέλεη. Δίρε θξνληίζεη ν ίδηνο λα ηεο θιείζεη ζέζε από ηελ πξώηε πηήζε ηνπ αεξόπινηνπ γηα ην δηαζηεκόπινην
ώζηε λα ηαθηνπνηήζεη ηνλ ρώξν πνπ ζα πεξλνύζαλ ηα επόκελα ρξόληα
ηνπο, αιιά ηειηθά ζηάζεθε αδύλαην λα ηελ κεηαπείζεη. Θα έκελε καδί
ηνπ κέρξη λα θύγνπλ ηελ ηειεπηαία ζηηγκή.
ήκεξα, ήηαλ ε πξώηε θνξά πνπ όιε ε πεξηνρή πνπ ήηαλ ην ζπίηη
ηνπ ζα ήηαλ άδεηα. Ήηαλ όκσο βέβαηνο πσο ηνπιάρηζηνλ ζην δηθό ηνπ
ζπίηη, ην θαγεηό ηνπ ζα ηνλ πεξίκελε όπσο θαη θάζε άιιε εκέξα.
Πεξπαηνύζε, ινηπόλ, αξγά θαη ζπιινγηδόηαλ. Μήπσο έθαλε ιάζνο πνπ
δελ είραλ θύγεη από ηελ πξώηε ζηηγκή; Ήηαλ απαξαίηεηνη απηνύ ηνπ
είδνπο νη ζπλαηζζεκαηηζκνί; Σνπ είρε πεξάζεη θη απηή ε ζθέςε θαη
ηνπ έθαλε εληύπσζε γηαηί μαλαβγήθε απηή ηε ζηηγκή ζηελ επηθάλεηα.
ηαλ είρε αξλεζεί πξηλ από είθνζη ρξόληα ηελ αλαδσνγόλεζε, είρε
ζέζεη πάιη ηα ίδηα εξσηήκαηα ζηνλ εαπηό ηνπ. Καη είρε απαληήζεη ηόηε όηη ην παηρλίδη κε ηελ παξαβίαζε ηεο θύζεο έπξεπε λα ζηακαηήζεη.
Η δπλαηόηεηα κηαο ππέξκεηξα καθξόρξνλεο δσήο δελ ήηαλ ιύζε ζην
πξόβιεκα ηεο νινθιήξσζεο. Σνπιάρηζηνλ, απηό πίζηεπε ηόηε. Ήζειε
ηνλ αγώλα δίπια ζηηο δπζθνιίεο. Οιόθιεξνο ν θόζκνο πάιεπε κ’ άιινπο όξνπο. Γηαηί απηνί, νη Αηιάληηνη, λα έρνπλ ην πξνλόκην λ' αιιάδνπλ ηνπο όξνπο ζύκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ηνπο; Καη ηί είραλ θαηαθέ-

ξεη; Μηα δσή γεκάηε απνιαύζεηο. Ίζσο νη λέεο γεληέο ησλ Αηιάληησλ,
καθξηά από ην ρώξν πνπ ηνπο θηινμελνύζε ηόζα ρξόληα, λα κπνξνύζαλ λα επηδείμνπλ ζην κέιινλ κεγαιύηεξε επζύλε γηα ηελ πνξεία ηνπο
θαη λα ζεβαζηνύλ πεξηζζόηεξν απ’ απηνύο ην πεξηβάιινλ πνπ ζα ηνπο
θηινμελνύζε.
Γηαηί, όκσο, ηώξα ηνλ είραλ θαηαθιύζεη ηέηνηα εξσηήκαηα πνπ ήηαλ ζηελά δεκέλα κε ηελ πνξεία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο; Η δσή
ηνπ πάληα ήηαλ απιή, δε ζπκκεηείρε ζε πξάμεηο πνπ θαθνπνηνύζαλ
ηελ ςπρή θαη ζηεξνύζαλ ηελ αλάπηπμε ηνπ πλεύκαηνο. Ο δηθόο ηνπ
λόκνο δσήο ήηαλ ε ειεπζεξία ζθέςεο θαη ε δηθαηνζύλε.
ήθσζε ην θεθάιη θαη είδε θάπνην αεξόπινην λα θεύγεη αλαηνιηθά.
Όςσζε ην ρέξη ηνπ θαη ην άθεζε απισκέλν.
«Καιό ηαμίδη», ςέιιηζε θαη δελ θαηαιάβαηλε εθείλε ηελ ζηηγκή ζε
πνηόλ έδηλε απηήλ ηνπ ηελ επρή.
Σν ζπίηη ηνπ θάλεθε ζηελ άθξε ηνπ δξόκνπ. Ήξζε θαη ε ηειεπηαία
εκέξα, ζθέθηεθε θαη ζπλέρηζε λα πξνρσξάεη. Έθηαζε ζηελ απιόπνξηα, πέξαζε ην κηθξό ζνισηό ηόμν πνπ ρώξηδε ηνλ θήπν απ’ ηνλ δξόκν
θαη θαηεπζύλζεθε πξνο ηελ πόξηα ηνπ ζπηηηνύ. Ήηαλ αλνηρηή. Η γπλαίθα ηνπ θξόληηδε ηνλ θήπν ηεο ζαλ λα κελ ζπλέβαηλε ηίπνηα. Πξνρώξεζε πξνο ην κέξνο ηεο θαη άλνημε ηα ρέξηα ηνπ ζαλ λα ηελ θαισζόξηδε. Σελ αγθάιηαζε κε ηξπθεξόηεηα.
«Σν ηξαπέδη είλαη έηνηκν», ηνπ είπε. «Έρσ ζηξώζεη έμσ ζηε αλαηνιηθή βεξάληα, πνπ ζνπ αξέζεη».
Ο άληξαο πξνρώξεζε ζην θπξίσο ζπίηη θαη ράζεθε θάπνπ ζηα ελδόηεξα. Αθνύζηεθε λεξό λα ηξέρεη θαη ιίγν κεηά εκθαλίζηεθε πάιη,
κόλν πνπ ηώξα ήηαλ μππόιεηνο θαη θνξνύζε κηα άζπξε θειεκπία.
«Γελ βξήθα ηίπνηα άιιν λα θνξέζσ, Τπνζέησ πσο έζηεηιεο ηα
ξνύρα καο ζην δηαζηεκόπινην».
«Λππάκαη, αιιά δελ γηλόηαλ αιιηώο. Δμάιινπ ήηαλ δηθή ζνπ επηινγή λα κελ έρνπκε πνιιά ξνύρα».
«Μαδί κ’ άιιεο επηινγέο, αιιά δελ λνκίδσ λα ζε πεηξάδεη!»
«Δκέλα; Γηαηί λα κε πεηξάδεη;»
Γελ ηεο απάληεζε. Σν ζηακάηεκα ηεο αλαδσνγόλεζεο ήηαλ θνηλή
ηνπο απόθαζε θαη κάιηζηα ε ίδηα δελ πνιύ ήζειε απηήλ ηελ ηειεπηαία
ηνπ επηινγή γηα επηβίσζε ζην δηάζηεκα, αιιά δελ γηλόηαλ αιιηώο. Ο
άληξαο ηεο ήηαλ έλαο από ηνπο επηά ηνπ δηεπζπληεξίνπ ηεο θπιήο
ηνπο. Έπξεπε λα θύγνπλ καδί. Σνπ έθαλε λόεκα λα ηελ αθνινπζήζεη
θαη πξνρώξεζε πξώηε πξνο ηελ αλαηνιηθή βεξάληα. Έβγαιε θη απηή
ηα ζαλδάιηα ηεο θαη η’ άθεζε δίπια ζηελ πόξηα, θαη κέλνληαο κε ηνλ
θνληό ρηηώλα ηεο πήγε ζην ηξαπέδη.

Σν γεύκα ήηαλ ιηηό. Λίγα ιαραληθά, μεξνί θαξπνί θαη θξνύηα. Έλα
σξαίν θξαζί ζπλόδεπε ην γεύκα ηνπο. Ο άληξαο ρακνγέιαζε βιέπνληαο ην βάδν κε ηα ινπινύδηα ζην ηξαπέδη.
Αποσαιπεηιζηήπιο γεύμα! ζθέθηεθε αιιά πξνηίκεζε λα κελ κηιήζεη.
Σα ηειεπηαία αεξόπινηα, έθεπγαλ γηα ηελ Αλαηνιή. Σα ειηαθά ηνπο
θηεξά γπάιηδαλ από ηηο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ πνπ έξηρλε επάλσ ηνπο θαζώο πεηνύζαλ ζε ρακειό ύςνο πάλσ από ηελ πόιε ηεο Αηιαληίδαο
ιίγν πξηλ ραζνύλ ζηνλ νξίδνληα ηεο δύζεο. Οη ιίγνη θάηνηθνη πνπ είραλ
απνκείλεη, απνιάκβαλαλ κε θάπνην ηξόπν ηηο ηειεπηαίεο ηνπο ώξεο
ζηνλ ηόπν ηνπο. Ήηαλ κεηξεκέλνη ζηα δάρηπια. Οη επηβάηεο γηα ην
ηειεπηαίν ηαμίδη πξνο ην δνξπθόξν είραλ ήδε επηβηβαζηεί θαη πεξίκελαλ ζηηο θακπίλεο ηνπο ηελ ώξα ηεο αλαρώξεζεο. Βξίζθνληαλ όινη
ηνπο από λσξίο ην πξσί ζηε ζέζε ηνπο. Γε δηαθηλδύλεπαλ λα κείλνπλ
πίζσ. Έπξεπε νύησο ή άιισο κέρξη ηα ραξάκαηα λα έρνπλ όινη επηβηβαζηεί. Η ώξα ηνπ απόπινπ ήηαλ ζηηο νθηώ ην πξσί, ήηαλ νθηώ ην
βξάδπ θαη όινη ήηαλ ήδε εθεί, πξνμελώληαο πξνβιήκαηα κε ηε βηαζύλε ηνπο.
Ο Ιάζνλαο ζεθώζεθε απ’ ην ηξαπέδη θαη πξνρώξεζε ζηελ άθξε ηνπ
θήπνπ. Κάζηζε ζην πέηξηλν παγθάθη θνηηώληαο ηε ζάιαζζα πνπ απισλόηαλ πνιιά κέηξα θάησ από ηα πόδηα ηνπ. Σν δώξν ηεο θύζεο
ήηαλ ε αλαηνιή ελόο νιόγηνκνπ θεγγαξηνύ πνπ ζα έβγαηλε ζε ιίγν.
Γελ κπνξνύζε λα ζθεθηεί ηίπνηα πέξα απ’ απηά πνπ έβιεπε. Φαληαδόηαλ όηη απηή ε ώξα ζα ήηαλ κηα ώξα γεκάηε έληαζε. Γελ έλησζε
όκσο ην παξακηθξό. Ήηαλ ιεο θαη κπαιό θαη θαξδηά είραλ ζηακαηήζεη
θη είραλ δώζεη ηε ζέζε ηνπο ζηηο πέληε ηνπ αηζζήζεηο. Έβιεπε θη άθνπγε. Μύξηδε θη αηζζαλόηαλ. Σν αεξάθη πνπ ηνλ ράηδεπε, δελ έθεξλε
πηα θαλέλα κήλπκα. Απιώο ηνλ ράηδεπε, όπσο όιεο ηηο άιιεο εκέξεο.
Σα πνπιηά πέηαγαλ όπσο πάληα, αλ θαη ζπλεηδεηνπνίεζε πσο θαηά
δηαζηήκαηα κεγάιεο νκάδεο απ’ απηά πεηνύζαλ αλαηνιηθά ζαλ θάηη
λα ήμεξαλ. Η Καζζάλδξα πήγε κεηά από ιίγν θνληά ηνπ θαη ζηάζεθε
ζηελ άθξε ζην παγθάθη. Γύξηζε θαη ηελ θνίηαμε. Υακνγέιαζε θαη κε ην
ρέξη ηνπ ρηύπεζε ην παγθάθη δίπια ηνπ ζαλ λα ηεο έιεγε λα πάεη πην
θνληά.
Η ώξα πέξλαγε ρσξίο λα κηιάλε.
«Πηζηεύεηο όηη θάλακε θαιά πνπ θεύγνπκε γηα η' αζηέξηα;» ηνλ
ξώηεζε κε κηα εξεκία πνπ αθόκα θη απηόλ ηνλ μάθληαζε επράξηζηα.
«Ναη Καζζάλδξα, πηζηεύσ όηη θάλακε θαιά. Με κε ξσηήζεηο όκσο
ηίπνηα άιιν, γηαηί ληώζσ όηη όια κέζα κνπ έρνπλ πάξεη θίλεζε θαη
θνβάκαη όηη έηζη θαη θνπλεζώ, απιώο λα θνπλεζώ, ζα αδεηάζεη ην

κπαιό κνπ».
«Δε, θαη; Σν κπαιό πξέπεη λ’ αδεηάδεη θαηά θαηξνύο, ώζηε άιιεο
ζθέςεηο λα βξίζθνπλ θαηαθύγην».
Ο άληξαο ήμεξε πσο δε ζα έβξηζθε άθξε καδί ηεο. Υακνγέιαζε κε
ηελ απιόηεηα πνπ ε γπλαίθα ηνπ έιεγε ηηο κεγαιύηεξεο αιήζεηεο.
«Γε θηηάρλεηο έλα θιηηδάλη ρακνκήιη;» ηεο δήηεζε. «Ννκίδσ όηη ην
ρξεηαδόκαζηε θαη νη δύν. ε ιίγν, βγαίλεη ην θεγγάξη θαη κηα γνπιηά
ρακνκήιη είλαη θαιό ζπκπιήξσκα».
Ήζειε λα κείλεη γηα ιίγν κόλνο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιάβεη εάλ απηό πνπ κόιηο ηνπ είπε, ηνπ ζπλέβαηλε ήδε ή ήηαλ ζηα πξόζπξα ηνπ λα
γίλεη.
Η γπλαίθα έθπγε αζόξπβα γηα ηελ θνπδίλα. Έκεηλε κόλνο ηνπ. Έλησζε όηη εμαθνινπζνύζε λα κελ κπνξεί λα ζθεθηεί ηίπνηα. ,ηη ήηαλ
λα γίλεη, είρε γίλεη. Ήηαλ άλζξσπνο ηεο δξάζεο. Η βηνζεσξία ηνπ ήηαλ ζπκπιήξσκα ηεο ηαπηόηεηάο ηνπ, αιιά δελ απνηεινύζε ην θύξην
ραξαθηεξηζηηθό ηνπ. Ή κήπσο ηα πξάγκαηα είλαη αλάπνδα;
«ηακάηα απηό ην λνεηηθό παηρλίδη, γηαηί είλαη ακαξηία απηέο ηηο
ηειεπηαίεο ώξεο λα ηηο πεξλάο κε ηόζν αλόεηεο ζθέςεηο», είπε ζηνλ
εαπηό ηνπ.
Άθνπζε ηα βήκαηά ηεο λα πιεζηάδνπλ. Κξαηνύζε έλαλ αζεκέλην
δίζθν κε δύν θξπζηάιιηλεο θνύπεο.
Σελ αλαηνιή ηνπ θεγγαξηνύ ηελ ππνδέρηεθαλ κε απόιπηε ζησπή.
Σν αζεκέλην ηνπ θσο ιεο θη είρε μεθπηξώζεη απ' ηνλ σθεαλό. Ο άληξαο αλαηξίρηαζε. Η Καζζάλδξα ηνλ είδε θαη ζεθώζεθε. Πήγε ζην
ζπίηη θη επέζηξεςε κ' έλα καλδύα. Σνλ ζθέπαζε θαη θάζηζε πάιη θνληά
ηνπ.
Πέξαζε κηα ώξα αθόκα κε ηνπο δπν ηνπο θαζηζκέλνπο δίπια δίπια
λα βιέπνπλ πξνο ηελ αλαηνιή ην θεγγάξη πνπ αλέβαηλε γξήγνξα.
«Έρεηο ηίπνηα άιιν λα καδέςεηο;» ηνλ ξώηεζε ε Καζζάλδξα.
«Θέισ λα βάισ αθόκα θάπνηα βηβιία ζηελ θάςνπια».
«Λεο λα κελ θαηαζηξαθεί;»
«Γελ ιέσ ηίπνηα. ηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ μέξσ αιιά ζέισ λα πηζηεύσ πσο ίζσο λα γιπηώζεη».
«Θα ηελ βξνπλ;»
«Ίζσο θάπνηε λα ηελ βξνπλ. Έρεη ζεκαζία;»
Γελ ηνπ απάληεζε. Πξνρώξεζε πξνο ην γξαθείν ηνπ θαη ζηάζεθε
κπξνζηά ζηελ κεηαιιηθή θάςνπια πνπ ήηαλ αλνηθηή. Ήηαλ γεκάηε κε
βηβιία θαη παπύξνπο. Τπήξραλ αθόκα θαη κεξηθά πήιηλα αγαικαηίδηα.
Έβγαιε ηα ζθνπιαξίθηα πνπ θνξνύζε θαη αθνύ ηα δίπισζε ζ’ έλα κεηαμσηό καληήιη ηα απόζεζε ζε κηα γσληά ηεο θάςνπιαο.

«Γηαηί ην έθαλεο απηό;» ηελ ξώηεζε κε απνξία γηαηί ήμεξε πσο ηα
ζθνπιαξίθηα απηά η' αγαπνύζε ηδηαίηεξα.
«Αλ βξεζεί πνηέ ε θάςνπιά ζνπ, λα θαηαιάβνπλ απηνί πνπ ζα ηελ
αλνίμνπλ όηη απηόο πνπ ηελ ζπζθεύαζε δελ ήηαλ θάπνηνο βηβιηνζθώιεθαο αιιά όηη είρε θαη θάπνηα αηζζεηηθή».
Ο άληξαο ρακνγέιαζε, έβαιε ηα δπν από ηα ηξία βηβιία πνπ είρε
θέξεη από ηελ βηβιηνζήθε κέζα θη έθιεηζε ην θαπάθη. Πάηεζε έλα
θνπκπί θη ακέζσο αθνύζηεθε ν ήρνο απ’ ηνλ αέξα πνπ έβγαηλε από
κέζα ελώ θάπνην θσηάθη ζηελ θιεηδαξηά έδεημε όηη όια είραλ πάξεη
ηνλ δξόκν ηνπο. Δθηόο ησλ άιισλ θαη κηα πεξίεξγε δόλεζε έβγαηλε
από ηελ θάςνπια πνπ ηεο έδηλε κηα ιεηηνπξγία ζαλ ξαδηνθάξνπ.
«Απηό ην ηειεπηαίν γηαηί ρξεηάδεηαη;» ηνλ ξώηεζε ε γπλαίθα ηνπ.
«Θέισ λα είλαη αληρλεύζηκε. Πνηέ δελ μέξεηο!» ηεο απάληεζε θαη
μεθίλεζε λα βγεη από ην δσκάηην. «Θα μαπιώζσ ζηελ βεξάληα. Θέισ
λα είκαη εθεί ζηελ αλαηνιή».
«Πήγαηλε θη έξρνκαη θη εγώ», ηνπ είπε θαη ηξάβεμε πξνο ην δσκάηηό ηεο.
Λίγν αξγόηεξα, θξαηώληαο έλα ειαθξύ ζθέπαζκα, θάζηζε δίπια
ηνπ, κηζνμάπισζε ζηελ αγθαιηά ηνπ θη άπισζε ην παπισκαηάθη γηα
λα ζθεπαζηνύλ.
Λαγνθνηκήζεθαλ ή έηζη ηνπ θάλεθε όηαλ άθνπζε ηελ θσλή ηεο λα
ηνπ ιέεη,
«Ο ήιηνο κόιηο αλέηεηιε».
Άλνημε ηα κάηηα ηνπ, θνίηαμε ηνλ ήιην πνπ κόιηο είρε ζθάζεη, ρακνγέιαζε, γύξηζε ην βιέκκα ηνπ επάλσ ηεο θαη ηεο είπε: «Πόηε πέξαζε ε
ώξα!»
εθώζεθε θαη παίξλνληάο ηελ από ην ρέξη κπήθε ζην ζπίηη. Φόξεζαλ ηηο θόξκεο ηνπο θαη έθπγαλ γηα ην πιάησκα πνπ ηνπο πεξίκελε ην
αεξόπινην. Ήηαλ νη ηειεπηαίνη πνπ κπήθαλ. Μόιηο κπήθαλ κέζα, ε
πόξηα έθιεηζε πίζσ ηνπο θαη νη κεραλέο πήξαλ κπξνζηά.
Λίγν αξγόηεξα θαη ελώ ηα πξώηα λεξά θάησ είραλ αξρίζεη λα θαηαθιύδνπλ ηελ Αηιαληίδα επηβηβαδόληνπζαλ ζην δηαζηεκόπινην πνπ ακέζσο μεθίλεζε γηα ην ηαμίδη ηνπ.
Οη πεξηζζόηεξνη βξηζθόληνπζαλ ήδε ζηνπο θξπνγνληθνύο ηνπο ζαιάκνπο όηαλ αθνύζηεθε ε ζεηξήλα ηνπ ζπλαγεξκνύ πνπ ηνπο δεηνύζε
λα ηνπο ελεξγνπνηήζνπλ ακέζσο. Ο Ιάζνλαο έθπγε ηξέρνληαο γηα ηελ
γέθπξα. Δθεί ήηαλ κόλν πέληε άηνκα κε ηνλ θπβεξλήηε λα πξνζπαζεί
λα ελεξγνπνηήζεη κηα ζπζθεπή.
«Σί έγηλε;» ξώηεζε κε αγσλία.

«Τπάξρεη κηα πνιύ έληνλε ηαιάλησζε θη ν θεληξηθόο ππνινγηζηήο
πξέπεη λα θάλεη επαλεθθίλεζε. Δπεηδή όκσο ζα ζηακαηήζνπλ ηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο δσήο, πξέπεη όινη καο λα κπνύκε ζηνπο ζαιάκνπο».
Ο θπβεξλήηεο πάηεζε έλα θνπκπί θαη κηα ζπζθεπή άξρηζε λα κεηξάεη αληίζηξνθα. Έθαλε λόεκα ζ’ όινπο λα ηνλ αθνινπζήζνπλ θαη
βγήθε απ’ ηελ γέθπξα.
Λίγν αξγόηεξα θαη ελώ ην δηαζηεκόπινην έθεπγε κε ηαρύηεηα καθξηά από ηελ Γε, ν θεληξηθόο ππνινγηζηήο πήξε ηελ δηαθπβέξλεζε ηνπ
ζθάθνπο ππό ηνλ έιεγρό ηνπ. Ο κεηξεηήο είρε θηάζεη ζην δέθα θαη
θαηέβαηλε. ην κεδέλ όια ζηακάηεζαλ γηα κεξηθά δεπηεξόιεπηα. Σν
δηαζηεκόπινην έλνησζε έλα ηξνκεξό ηαξαθνύλεκα θη ακέζσο ζηακάηεζε ηελ μέθξελε πνξεία ηνπ καθξηά από ηελ Γε.
Οη ζάιακνη ζηελ αίζνπζα δίπια ζηελ γέθπξα ελεξγνπνηήζεθαλ θαη
ηα θαιύκκαηά ηνπο άλνημαλ. Ο θπβεξλήηεο κε ηνπο ππόινηπνπο βγήθαλ από κέζα. Ο Ιάζνλαο θνίηαμε ην ςεθηαθό ξνιόη πάλσ απ’ ηελ
πόξηα. Έδεηρλε δπν ιεπηά θαη κεξηθά δεπηεξόιεπηα ελώ όιεο νη άιιεο
κεηξήζεηο ήηαλ ζην κεδέλ.
«Πνύ βξηζθόκαζηε;» ξώηεζε ηνλ θπβεξλήηε «θαη ηί ώξα είλαη αθξηβώο;»
«Γελ έρσ ηελ παξακηθξή ηδέα», ηνπ απάληεζε εθείλνο θαη θνηηώληαο έμσ από ην παξάζπξν ηεο γέθπξαο ζπκπιήξσζε, «Μάιινλ όκσο
βξηζθόκαζηε πάλσ απ’ ηελ Γε. Θα έιεγα πην ρακειά από εθεί πνπ
βξηζθόκαζηαλ, κόλν πνπ ε Αηιαληίδα δελ ππάξρεη από θάησ καο».
«Απνθιείεηαη!» ηνπ απάληεζε.
«Κη όκσο Ιάζνλα. Δίκαη βέβαηνο όηη απηή είλαη ε Γε. Θα ηελ γλώξηδα όπνπ θαη λα ηελ έβιεπα».
«Απνθιείεηαη δειαδή λα ζπκβαίλεη θάηη άιιν; Δδώ θαηαπνληίζηεθε κηα ήπεηξνο!»
«Σίπνηα δελ απνθιείεηαη αιιά αλ βάιεηο ζ' απηό πνπ βιέπνπκε θαη
ηελ απνπζία όισλ ησλ ξαδηνζεκάησλ απ’ ηα ζεκεία πνπ ιεηηνπξγνύζαλ ζαλ ζηαζκνί αλακεηάδνζεο έμσ από ηελ Αηιαληίδα, πνπ ζα έπξεπε ινγηθά λα θαηλόληνπζαλ ζηηο νζόλεο καο κηα ηέηνηα ζηηγκή…»
«Γειαδή ηί ιεο λα έγηλε;»
«Πεξηζζόηεξν δηαηζζάλνκαη παξά κπνξώ λα ην απνδείμσ αιιά ζα
έιεγα όηη έγηλε θάπνην ρξνληθό άικα».
«Καη ηί θάλνπκε;»
«Θα πξόηεηλα λα μππλήζνπκε θαη ηνπο άιινπο θαη λα δνύκε».
«Έρνπκε ελδείμεηο απ' ηνπο ζαιάκνπο ηνπο;»
Ο θπβεξλήηεο ρεηξίζηεθε κηα ζπζθεπή πνπ βξηζθόηαλ κπξνζηά ηνπ

θαη γπξλώληαο ηνπ απάληεζε κε κηα ζρεηηθά ήξεκε έθθξαζε πνπ ηνπιάρηζηνλ έδεηρλε αλαθνύθηζε,
«Γελ έρσ θακία έλδεημε γηα ειαηησκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ θξπνγνληθώλ ζαιάκσλ παξόιν πνπ κνπ θάλεη εληύπσζε όηη δελ ππάξρνπλ
ηζηνξηθά ζηνηρεία. ια ηα άιια αξρεία δείρλνπλ λα είλαη εληάμεη κε
εμαίξεζε ηα ξνιόγηα πνπ δείρλνπλ λα έρνπλ κεδελίζεη. ινη είκαζηε
θαιά ζηελ πγεία καο ζύκθσλα κε ηνλ ηαηξηθό ππνινγηζηή αλ θαη θαίλεηαη όηη θάπνηεο ελδείμεηο είλαη θάπσο παξάηαηξεο. Γείρλνπλ λα έρνπλ κηα ρξνληθή θαζπζηέξεζε πνπ δελ εμεγείηαη. Θα δεηήζσ απ' ηνπο
πξεζβύηεξνπο λα έξζνπλ ζηελ θεληξηθή αίζνπζα ζε δπν ώξεο. Γελ μέξσ κόλν ηη λα ηνπο πσ. Κακηά ηδέα;»
«πσο ην είπεο, θακία ηδέα!»
«Καη γηαηί ζε δπν ώξεο;»
«Μήπσο θαη καο δώζεη θάπνηα απάληεζε ν θεληξηθόο ππνινγηζηήο
πνπ λα δηθαηνινγεί απηά πνπ βιέπνπκε», ηνπ απάληεζε ν Νέζησξαο θη
άξρηζε λα πιεθηξνινγεί δηάθνξεο εληνιέο.
Οη απαληήζεη ζρεδόλ ακέζσο άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη ζηηο νζόλεο
κπξνζηά ζηνπο δπν άληξεο. Κάζε γξακκή όκσο πνπ γξαθόηαλ, ηόζν
θαη πεξηζζόηεξν ηα πξόζσπά ηνπο ζθνηείληαδαλ.
ε δύν ώξεο, ζηελ θεληξηθή αίζνπζα, ηξηάληα νθηώ άηνκα, θαηά ηέζζεξα ιηγόηεξα από ην θαλνληθό, νη εθπξόζσπνη δειαδή ηνπ ζπλόινπ
ησλ επηβαηλόλησλ, βξηζθόληνπζαλ θαζηζκέλα πεξηκεηξηθά θαη πεξίκελαλ ην πιήξσκα ηεο γέθπξαο λα ηνπο ελεκεξώζεη γηα ό,ηη είρε γίλεη.
Η Καζζάλδξα θαζόηαλ δίπια ζηελ Νηόβε, ηελ ζύληξνθν ηνπ Νέζησξα πνπ ήηαλ απηόο πνπ εθηεινύζε ρξέε θπβεξλήηε. Μηινύζαλ ςηζπξηζηά έρνληαο θαηαιάβεη όηη θάηη δελ πήγαηλε θαιά. Γελ ρξεηαδόληνπζαλ πνιιά γηα λα θαηαιάβεη αθόκα θαη ν πην αδαήο όηη ν πιαλήηεο
πνπ ζηεθόηαλ ζηα πόδηα ηνπο ήηαλ ε Γε πνπ ιίγν πξηλ θαη ζαλ ηειεπηαία εηθόλα είραλ δεη λ' απνκαθξύλεηαη κε ηαρύηεηα από θνληά ηνπο.
Ο Νέζησξαο πήξε ηελ ζέζε ηνπ ζην πόληηνπκ θαη ρσξίο πεξηζηξνθέο άξρηζε λα ηνπο ιέεη,
«Γηα λα ζαο πξνιάβσ, δελ μέξσ απνιύησο ηίπνηα. Καη όηαλ ιέσ ηίπνηα, ελλνώ πσο δελ έρσ θακηά απάληεζε γηαηί βξηζθόκαζηε εδώ θη
όρη ζην δξόκν καο γηα ην δηάζηεκα. Σα ξνιόγηα ηνπ ζθάθνπο έρνπλ
κεδεληζηεί θη επνκέλσο δελ γλσξίδνπκε ζε πνηα ρξνλνινγία έρνπκε
βξεζεί. Έρσ αλαζέζεη ζηνλ ππνινγηζηή λα καο απαληήζεη ηνπιάρηζηνλ ζ' απηά ηα εξσηήκαηα θαζώο θαη ζην αλ είκαζηε ζε ζέζε λα θύγνπκε γηα ην δηάζηεκα. Σν θαιό είλαη πσο είκαζηε όινη θαιά. Τπάξρνπλ βέβαηα θάπνηεο ελδείμεηο από ηέζζεξεηο ζαιάκνπο πνπ έρνπλ θά-

πνηα θαζπζηέξεζε ζηηο δηαδηθαζίεο ελεξγνπνίεζήο ηνπο αιιά ζέισ λα
πηζηεύσ πσο απηό δελ είλαη πξόβιεκα. Σνπιάρηζηνλ απηό ιέλε νη ελδείμεηο ηνπ ππνινγηζηή. Δξσηήζεηο;»
Η Καζζάλδξα ζήθσζε ην ρέξη ηεο δεηώληαο ηνλ ιόγν.
«Λέγε Καζζάλδξα, δελ ρξεηάδνληαη ηππηθόηεηεο».
«Ο ππνινγηζηήο δελ κπνξεί λα βξεη ηελ ρξνλνινγία από ηελ ζέζε
ησλ ππνινίπσλ άζηξσλ; Απηό κνπ θαίλεηαη πεξίεξγν».
«Έρεηο δίθην αιιά ην παξάμελν βξίζθεηαη ζην όηη δελ ππάξρεη θακηά παξαηήξεζε πνπ λα κπνξεί λα καο δώζεη έζησ θαη ην παξακηθξό
ρξνληθό ζηίγκα. Δίλαη ιεο θαη ηα πάληα βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο
ζέζεηο».
«Οη δηθνί καο πιαλήηεο;» ζπλέρηζε ε Καζζάλδξα κε ζέινληαο λα
απνδερζεί όηη δελ ππήξρε νύηε έλα ζεκείν αλαθνξάο.
Ο Ιάζσλαο ρακνγέιαζε. Ξέξνληαο ηελ γπλαίθα ηνπ θαηαιάβαηλε
όηη δελ ζα ζηακαηνύζε αλ δελ εμαληινύζε όια ηα πεξηζώξηα.
«Η πξώηε παξαηήξεζε είλαη όηη νη πιαλήηεο είλαη νη ίδηνη κόλν πνπ
θηλνύληαη αθξηβώο αληίζεηα. Η πεξηζηξνθή από δεμηόζηξνθε δείρλεη
όηη είλαη αξηζηεξόζηξνθε», ηεο είπε ν Ιάζνλαο παξεκβαίλνληαο ζηελ
ζπδήηεζή ηεο κε ηνλ Νέζησξα.
«Αζηεηεύεζαη;» ηνλ ξώηεζε ελώ ζπλνθξπώζεθε.
«Καζόινπ», απάληεζε ν Ιάζνλαο απεπζπλόκελνο πξνο όινπο.
«Πξέπεη λα πάξνπκε κηα απόθαζε γηα ην πνπ ζα πάκε. Πξνο ην παξώλ ην λα ζπλερίζνπκε ην ηαμίδη καο δείρλεη αδύλαην. Η ραξηνγξάθεζε ηνπ δηαζηήκαηνο ζα πάξεη θαηξό».
«Σν λα κείλνπκε ζε ηξνρηά;» αθνύζηεθε κηα θσλή.
«Δζύ ξώηεζεο Αληίλνε;» αθνύζηεθε λα ξσηάεη ν Ιάζσλαο.
«Ναη θίιε κνπ, εγώ», ήηαλ ε απάληεζε ηνπ άληξα.
«Καιά ζε θαηάιαβα. Λνηπόλ απηό αθξηβώο είλαη ην ζέκα καο. Με
άγλσζην ηνλ απαξαίηεην ρξνληθό νξίδνληα, ίζσο λα κελ είλαη ε θαιύηεξε απόθαζε».
«Μα ην δηαζηεκόπινην δελ κπνξεί λα πξνζγεησζεί», αθνύζηεθε
κηα άιιε θσλή.
«Απηό δελ είλαη αιήζεηα αιιά νύηε θαη ςέκα. Κηλδπλεύεη αλ πξνζγεησζεί λα κείλεη γηα πάληα θάησ. Μπνξνύκε όκσο λα ην ςάμνπκε ην
ζέκα πεξηζζόηεξν θαη βιέπνληαο θαη θάλνληαο», ζπκπιήξσζε ν Ιάζνλαο.
«Ο Νέζηνξαο ηί ιέεη πάλσ ζ' απηό;» μαλαξώηεζε ν Αληίλννο.
Ο Ιάζσλαο έδεημε ηνλ θπβεξλήηε κε ην ρέξη ηνπ ζαλ λα ηνπ έδηλε
ηνλ ιόγν.
«Αλ επαιεζεπηνύλ ηα ζηνηρεία, ε δηθή κνπ πξόηαζε ζα είλαη λα

θαηεβνύκε όινη κε ηηο αθάηνπο, λ’ απνγπκλώζνπκε όζν γίλεηαη ην δηαζηεκόπινην θαη λα ην βάινπκε ζε πεξηθνξά κε πιήξσκα αζθαιείαο
πνπ ζ' αιιάδεη θάζε εμάκελν. κσο κε δνξίζαηε πνιύ θαη ε πξόηαζε
είλαη απιά κηα πξώηε ζθέςε», είπε κε θαλεξό άγρνο ν Νέζηνξαο.
«Καηαλνεηό», ζπκπιήξσζε ε Καζζάλδξα. «Πόηε ζα έρνπκε θάπνην ζίγνπξν δεδνκέλν;»
«Γελ γλσξίδσ. Φνβάκαη πσο πξέπεη λα είκαζηε έηνηκνη αλά πάζα
ζηηγκή. Πάλησο γηα πιήξε εηθόλα ζα ρξεηαζηνύκε ην ιηγόηεξν ζαξάληα νθηώ ώξεο. Θέιεη θάπνηνο λα ξσηήζεη θάηη άιιν;»
«Η απόθαζε ζα ιεθζεί κε ςεθνθνξία;»
«Ναη Καζζάλδξα. Αιιά κήπσο είδε θαλέλαο θάπνηνλ απ’ απηνύο
πνπ ιείπνπλ;»
«Γελ πξέπεη πξώηα λα δνύκε πνηνί ιείπνπλ;» ξώηεζε κε θάπσο εηξσληθό ηξόπν πάιη ε Καζζάλδξα. «κσο, ηί ιέλε ηα όξγαλα ηεο γέθπξαο; Δίλαη θαιά;»
«Γελ δείρλνπλ θάηη ην πεξίεξγν. Αλ θαη αθόκα δελ έρνπκε ηνλ θαηάινγν κε ηα νλόκαηα. Ξέξνπκε κόλν θάπνηνπο αξηζκνύο πνπ δελ ηνπο
έρνπκε αληηζηνηρίζεη. Τπάξρεη πάλησο κηα κηθξή θαζπζηέξεζε ζηελ
ελεκέξσζε ησλ βηνινγηθώλ ζηνηρείσλ αιιά απηό ηζρύεη γηα όινπο.
Μήπσο πήγαλ θάπνπ θη έρνπλ εγθισβηζηεί;»
«Με κηα πξώηε καηηά Νέζηνξα κπνξώ λα ζνπ πσ εγώ πνηνί ιείπνπλ. Έπξεπε εδώ λα είκαζηε ζαξάληα δύν θαη πξνεγνπκέλσο πνπ
κέηξεζα είδα όηη είκαζηε ηξηάληα νθηώ».
«Έρεηο δίθην βξε Καζζάλδξα», ηεο απάληεζε ρακνγειώληαο ν Νέζηνξαο. «Με ηνπο ππνινγηζηέο έρνπκε μεράζεη λα ζθεπηόκαζηε ηηο
απιέο ιύζεηο. Γηα έιεγμε πνηνί ιείπνπλ».
Η Καζζάλδξα άξρηζε λα πεξπαηάεη αλάκεζα, λα ξσηάεη θάπνηνπο
θαη πνιύ ζύληνκα γύξηζε θαη είπε ζηνλ Νέζηνξα πνπ θη απηόο πξνζπαζνύζε λα βγάιεη θάπνην ζπκπέξαζκα».
«Λείπνπλ ε Αξηάδλε, ε Γνξγώ, ε Λεηώ θαη ν Αξηέκσλ».
«Θα βάισ λα θνηηάμνπλ κήπσο θη έρνπλ θάπνπ εγθισβηζηεί», πξόζζεζε ν Ιάζνλαο. «Γηα ηνπο άιινπο μέξνπκε θάηη;»
«ρη αθόκα», είπε ν Νέζηνξαο.
«Θα θάλσ πξνζσπηθή θαηαγξαθή αιιά αλεμάξηεηα απ’ απηό πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ζηα ππόινηπα», ζπκπιήξσζε ν Ιάζνλαο. «Πνηέ
δελ μέξεηο πσο ζ' αληηδξάζεη ν ππνινγηζηήο ηνπ δηαζηεκόπινηνπ».
«Έρεηο δίθην», είπε ρακειόθσλα ν Νέζηνξαο.
Καλέλαο άιινο δελ κίιεζε ή δήηεζε ηνλ ιόγν.
«Λνηπόλ, ζα ζαο ελεκεξώλσ κε ηα επξήκαηα θαη ζαο παξαθαιώ λα
θξαηήζεηε ζε εξεκία ηηο νηθνγέλεηέο ζαο. Δίκαζηε πάλσ από ηξηαθό-

ζηεο νηθνγέλεηεο θαη πξέπεη λα δηαηεξεζεί ε ζπλνρή καο. Η ηύρε καο
είλαη θνηλή θαη δπζηπρώο ην κέιινλ δείρλεη αβέβαην», είπε κε βαξηά
θσλή ν Νέζηνξαο θαη ζεθώζεθε απ’ ηελ πνιπζξόλα ηνπ. Πξνρώξεζε
θαη ζηάζεθε κπξνζηά ζην παξάζπξν θνηηώληαο ηελ Γε.
Η Νηόβε ηνλ πιεζίαζε θαη ζηάζεθε δίπια ηνπ. Σνλ αγθάιηαζε από
ηελ κέζε θαη ηνλ ξώηεζε,
«Πνύ ιεο λα θαηεβνύκε;»
«Θα έιεγα βόξεηα απ’ ην Γηβξαιηάξ, θάπνπ ρακειά ζηελ Ιβεξηθή
ρεξζόλεζν».
«Καη γηαηί εθεί εηδηθά;»
«Θέισ λα είκαζηε θνληά ζην ζεκείν πνπ εμαθαλίζηεθε ζηα λεξά ε
Αηιαληίδα», ήηαλ ε απάληεζή ηνπ.
«Ήηαλ ην πξώην πξάγκα πνπ θνίηαμα κόιηο μππλήζακε αιιά δελ
είδα ηίπνηα».
«Έρεηο δίθην θαιή κνπ. Ο ράξηεο ηεο πεξηνρήο είλαη αθξηβώο ν ίδηνο κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηελ Αηιαληίδα. Δίλαη ζαλ ν θαιόο Θεόο λα
ηελ έζβεζε απ’ ηνλ ράξηε».
Η Νηόβε πξνηίκεζε λα κελ ηνπ απαληήζεη. Οη δηαθνξέο ηνπο πάλσ
ζηα ζενινγηθά δξώκελα ήηαλ γλσζηέο ζ' όιεο ηηο νηθνγέλεηεο ηεο θπιήο ηνπο.
Η ώξα πεξλνύζε θη έπξεπε λα παξζεί κηα απόθαζε θαη κάιηζηα γξήγνξα. Αθόκα θη απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ρξεηαδόληνπζαλ γηα κηα
πξώηε εηθόλα, θαη πνπ είρε δεηήζεη ν Νέζηνξαο γηα λα γίλνπλ θάπνηεο
πξώηεο κεηξήζεηο, δελ πεξλνύζε κε ηίπνηα. Καη ην θαθό ήηαλ πσο όζν
αξγνύζαλ ηόζν θαη πεξηζζόηεξν επηθξαηνύζαλ ζέζεηο θη απόςεηο γηα
κηα πξνζπάζεηα δηαθπγήο πξνο θάπνηνλ πιαλήηε έμσ από ην Ηιηαθό
ζύζηεκα.
Ο θπβεξλήηεο Νέζηνξαο θάιεζε ζε κπζηηθή ζύζθεςε ηνλ Ιάζνλα
θαη δπν άιινπο αθόκα πνπ άηππα απνηεινύζαλ ηελ γεξνπζία ηεο θπιήο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα επαλεμεηάζνπλ ηηο δηάθνξεο ζέζεηο θαη λα
θαηέβνπλ ζηελ ζύζθεςε ηεο νινκέιεηαο κε κηα εληαία πξόηαζε.
«Πξέπεη λα πάξνπκε ην ζπληνκόηεξν κηα απόθαζε. Κάηη δελ πάεη
θαιά κε ηα ζπζηήκαηα. ιε ε ππνινγηζηηθή δύλακε ηνπ ζθάθνπο θαηαλαιώλεηαη ζην λα βξεζεί ιύζε γηα ην πώο ζα θαηεβνύκε θαη δείρλεη
ζαλ ν ππνινγηζηήο λα ζεσξεί αδύλαηε ηελ παξακνλή ηνπ ζθάθνπο ζε
ηξνρηά».
«Σόηε γηαηί κηιάκε γηα δπλαηόηεηα δηαθπγήο ζε εμσηεξηθνύο πιαλήηεο;» ξώηεζε κε απνξία ν Αληίλννο.
«Καλέλαο δελ κηιάεη γηα θάηη ηέηνην. Απηνί πνπ ην ιέλε δελ έρνπλ

όια ηα ζηνηρεία ή επηιέγνπλ λα κελ αληηιακβάλνληαη ηελ θξηζηκόηεηα
ηεο θαηάζηαζεο», ηνπ απάληεζε κε δσγξαθηζκέλε ηελ απνγνήηεπζε
ζην πξόζσπό ηνπ ν Νέζηνξαο.
«Θεσξείο όηη αθόκα θαη ρσξίο πιήξσκα, απνθιείεηαη λα κείλεη ε
ΚΑΑΝΔΡΑ ζην δηάζηεκα έζησ ζαλ κηα δηαζηεκηθή βάζε;» ηνλ ξώηεζε απηή ηελ θνξά ν Ιάζνλαο.
«Δγώ δελ ζεσξώ ηίπνηα ζαλ δεδνκέλν αιιά γλσξίδνληαο ηνλ ηξόπν
ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή θαη ηνπο αιγόξηζκνπο πνπ
ηνλ θαηεπζύλνπλ, βιέπσ όηη ξίρλεη όιν θαη κεγαιύηεξε ππνινγηζηή
δύλακε ζην λα βξεη ηξόπν λα θαηεβάζεη ηελ ΚΑΑΝΔΡΑ ζηελ Γε».
«Σν ηειεπηαίν ηεο ηαμίδη ζα είλαη απηό;» μαλαξώηεζε ν Ιάζνλαο.
«Γπζηπρώο λαη. Απ’ ηελ ζηηγκή πνπ ζα πξνζγεησζεί θάησ, δελ ζα
κπνξέζεη λα μαλαζεθσζεί. Σν πινίν καο ζα είλαη θαηάιιειν κόλν γηα
θαληβαιηζκό».
«Μηζό ιεπηό», ηνπο δηέθνςε ν Αληίλννο πνπ παξαθνινπζνύζε ηελ
κεηαμύ ηνπο ζπδήηεζε ρσξίο λα επεκβαίλεη. «Σί ζα πεη λα θαηεβάζεη
ζηελ Γε; Γελ ζα ην απνθαζίζνπκε εκείο;»
«Πνιύ θνβάκαη πσο ν ππνινγηζηήο ηνπ ζθάθνπο έρεη πάξεη επάλσ
ηνπ ην όιν ζέκα».
«Ούηε ην πνπ ζα θαηέβνπκε δελ κπνξνύκε λα επηιέμνπκε;» ξώηεζε
απηήλ ηελ θνξά ν Αιθηβηάδεο.
«Σνπ έδσζα απηήλ ηελ πιεξνθνξία, θαη αλαθέξνκαη ζηελ πξόηαζε ηεο Νηόβεο, αιιά δηαπίζησζα πσο ίζα πνπ έηξεμε κηα ππνξνπηίλα
γηα λα ηελ ειέγμεη θαη ηελ άθεζε ζηελ κπάληα. Έρεη δεκηνπξγήζεη
έλαλ θύθιν έξεπλαο πνπ ην θέληξν ηνπ κεηαθηλείηαη ζηαδηαθά όιν θαη
πην δπηηθά».
«Γεληθά δπηηθά ή θάπνπ πην ζπγθεθξηκέλα;» ξώηεζε ν Ιάζνλαο.
«ρη, δπηηθά ζηνλ Αηιαληηθό. Τπάξρεη έλα ζύκπιεγκα λεζηώλ πξηλ
ηελ Ήπεηξν ηεο Γύζεο θη όια δείρλνπλ όηη εηνηκάδεηαη γηα εθεί. Σν
πεξίεξγν είλαη πσο ν θύθινο έξεπλαο έρεη ζαλ θέληξν ηνπ ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ κεγαιύηεξνπ απ' ηα λεζηά. Θα έιεγα όηη ίζσο λα είλαη
αθξηβώο ζηελ επζεία δπηηθά-λόηην δπηηθά απ’ ηελ Αηιαληίδα».
«Σί θάλνπκε;» ξώηεζε κε απνξία ν ηέηαξηνο ησλ παξηζηακέλσλ,
έλαο ειηθησκέλνο πνπ άθνπγε ζην όλνκα Αιθηβηάδεο.
«Σν κόλν πνπ κέλεη είλαη…»
Γελ πξόιαβε ν Νέζηνξαο λα νινθιεξώζεη ηελ πξόηαζή ηνπ θαη νη
θηλεηήξεο ηνπ δηαζηεκόπινηνπ πήξαλ κπξνζηά. Ο ζπλαγεξκόο άξρηζε
λα ρηππάεη θη από ηα κεγάθσλα λα αθνύγνληαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ην
ηη έπξεπε λα θάλνπλ όινη. Σνπο δεηήζεθε λα καδεπηνύλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία θαη δόζεθαλ νδεγίεο λα εμνπιηζηνύλ νη νκάδεο εθηάθηνπ

αλάγθεο.
Ο Νέζηνξαο θάζηζε ζηελ πνιπζξόλα ηνπ θπβεξλήηε θαη απεπζύλζεθε ζηνλ ππνινγηζηή.
«Πξόβιεςε αζθαινύο πξνζεδάθηζεο».
«Η αζθάιεηα είλαη πνιύ πςειή. Αγγίδεη ην ελελήληα νθηώ ηνηο εθαηό. Η ΚΑΑΝΔΡΑ όκσο θάλεη ην ηειεπηαίν ηεο ηαμίδη. Γελ ζα είλαη
ζε ζέζε λα απνγεησζεί μαλά».
«Απηό απνηειεί ηειηθό ζνπ ζπκπέξαζκα ή κπνξεί λα ππάξρεη θη
άιιε εμέιημε ζην όιν εγρείξεκα;» ξώηεζε ν Αιθηβηάδεο πνπ ελησκεηαμύ είρε θαζίζεη ζε κηα από ηηο πνιπζξόλεο ηνπ πηινηεξίνπ.
«Σειηθό», ηνπ απάληεζε ν ππνινγηζηήο. «Η βάζε ηνπ δηαζηεκόπινηνπ ζα ππνζηεί αλεπαλόξζσηεο ξσγκέο. Θα κπνξέζεηε όκσο γηα
όζν ζειήζεηε λα ην ρξεζηκνπνηείηε ζαλ ηόπν θαηνηθίαο ζαο. Θα έρεη
ελέξγεηα θαη ζα κπνξεί λα ζαο παξέρεη πεξίζαιςε θαη ηξνθή απ’ ηα
γεσπνληθά ηνπ ζπζηήκαηα. Να ζαο δεηήζσ κόλν λα επαλδξώζεηε ηηο
ηέζζεξεηο αθάηνπο ηνπ ζθάθνπο κε ηξηάληα δύν άηνκα, νθηώ ζε θάζε
άθαην».
«Καη γηαηί απηό; Γελ κπνξνύλ νη άθαηνη λα πεηάμνπλ κόλεο ηνπο;»
ξώηεζε κε απνξία ν Νέζηνξαο.
Ο ππνινγηζηήο ηνπ απάληεζε ακέζσο.
«Μπνξνύλ θαη ζα ην θάλνπλ. Ούησο ή άιισο ε θαηαπαθηή εμόδνπ
ηνπο από ην θύξην ζθάθνο κεηά ηελ πξνζγείσζε δελ ζα είλαη ιεηηνπξγηθή. Αλακέλεηαη λα θαηαζηξαθεί ζε πνζνζηό νγδόληα ηνηο εθαηό.
Παξόιν όκσο πνπ ην ελδερόκελν νινθιεξσηηθήο απώιεηαο ηνπ ζθάθνπο είλαη θάησ από πέληε ηνηο εθαηό, αλ απηό ζπκβεί, ηξηάληα δπν
άηνκα ζα κπνξέζνπλ λα απνηειέζνπλ ηελ απαξρή κηαο λέαο νηθνγέλεηαο αλζξώπσλ. Η επηινγή έρεη γίλεη κε θξηηήξηα γελεηηθά. Υξεηάδεηαη ε έγθξηζή ζνπ γηα λα εηδνπνηεζνύλ. Θα πξόηεηλα λα κελ ηνπο αλαθεξζεί ν ιόγνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηινγήο».
ηελ νζόλε κπξνζηά ζηνλ Νέζηνξα εκθαλίζηεθε έλα ζεκείσκα
πνπ έπξεπε λα ππνγξάςεη ςεθηαθά. Πάηεζε ην αληίζηνηρν πιήθηξν
θαη ρακνγέιαζε πηθξά.
Μεηά θη από απηήλ ηελ δήισζε ηνπ ππνινγηζηή επηθξάηεζε εζπρία. Έλα ςεθηαθό ξνιόη εκθαλίζηεθε ζε κηα νζόλε πνπ άξρηζε λα κεηξάεη αλάπνδα ηνλ ρξόλν. Δίραλ κέρξη ηελ πξνζγείσζε αθόκα κία
ώξα θαη ζαξάληα πέληε ιεπηά. Ο Ιάζνλαο ζεθώζεθε απ’ ηελ πνιπζξόλα ηνπ θαη πξνρώξεζε πξνο ηελ έμνδν.
«Πξνηηκώ ηέηνηεο ώξεο λα είκαη κε ηελ Καζζάλδξα», είπε θαη ρακνγέιαζε πηθξά.
«πκθσλώ», ηνπ είπε ν Νέζηνξαο. «Αλ είλαη καδί ηεο ε Νηόβε, ηεο

ιεο λα έξζεη ζην πηινηήξην; Αλ θαη κάιινλ ζα πξνηηκήζεη λα κείλεη κε
ηα εγγόληα ηεο».
Ο Ιάζνλαο έθπγε γηα ηνλ ρώξν πνπ ήμεξε όηη ζα εύξηζθε ηελ Καζζάλδξα. Ήηαλ ζην δεύηεξν επίπεδν, ζηελ κεγάιε ζάια πνπ έβιεπε
δπηηθά. Πιεζίαζε θαη θάζηζε δίπια ηεο. Σνπ έπηαζε ην ρέξη θαη ηνπ
ρακνγέιαζε.
«Σειηθά δελ μέξσ γηαηί, αιιά κάιινλ ε Γε καο ήζειε θνληά ηεο».
«Γελ έρεηο άδηθν αιιά δελ είκαη θαζόινπ ζίγνπξνο όηη απηή είλαη ε
Γε».
«Δίηε είλαη ε Γε είηε ε δίδπκε αδειθή ηεο, κηθξή ζεκαζία έρεη. Λεο
λα έρεη θαηνίθνπο;»
«Ούηε απηό ην μέξσ αιιά αλ πηζηέςσ ηηο αλαιύζεηο ηνπ ππνινγηζηή, ζύληνκα ζ' απνθηήζεη αξθεηνύο. Θέισ λα πηζηεύσ όηη θαη νη ηέζζεξεηο πνπ αγλννύληαη, ζα είλαη παξόληεο ζην πξνζθιεηήξην ζηελ
Γε».
«Γηαηί ηόζε βηαζύλε όκσο γηα λα θαηεβνύκε; Γελ είρακε ζπκθσλήζεη λα ην ζπδεηήζνπκε όινη νη πξεζβύηεξνη;»
«Γελ ήηαλ απόθαζε ηνπ Νέζηνξα. Ο ππνινγηζηήο ήηαλ πνπ βάξεζε
ζπλαγεξκό θη έδσζε ηηο εληνιέο γηα αλαγθαζηηθή πξνζγείσζε», είπε ν
Ιάζνλαο θη εθείλε ηελ ζηηγκή ζπκήζεθε ηελ παξάθιεζε ηνπ θπβεξλήηε. «Ξέξεηο πνπ είλαη ε Νηόβε;» ξώηεζε.
«Με ηα εγγόληα ηεο θαη ηελ θόξε ηεο. Γηαηί ξσηάο;»
«Ο Νέζηνξαο κνπ είπε λα ηεο δεηήζσ λα πάεη ζην πηινηήξην αιιά
πξόβιεςε πσο ζα είλαη κε ηα πηηζηξίθηα νπόηε κάιινλ δελ ρξεηάδεηαη
λα ηελ ςάμσ».
«Καιύηεξα κε ηα κηθξά παξά δίπια ηνπ. Μόιηο ε ΚΑΑΝΔΡΑ
πξνζγεησζεί ζα έρεη πνιιά ηξεράκαηα. Αιήζεηα πνύ ζα πξνζγεησζνύκε;»
«Κάπνπ δπηηθά ηεο Αηιαληίδαο. Σα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα δηάιεμαλ έλα κεγάιν λεζί πξηλ ηελ Γπηηθή Ήπεηξν».
«ην λεζί ηεο Φέξνπζαο; Μ' απηό δελ έρεη θακηά ππνδνκή!»
«Φνβάκαη πσο πνπζελά ζηελ Γε πνπ θαηεβαίλνπκε δελ ππάξρεη ε
παξακηθξή ππνδνκή. Γπζηπρώο νη θόβνη καο θαη ηα ζπκπεξάζκαηά
καο από ηελ πξώηε καο ζπλάληεζε επηβεβαηώλνληαη ζην εθαηό ηνηο
εθαηό».
«Γπζθνιεύνκαη λα πηζηέςσ όηη βξεζήθακε ζ' έλα άιιν πιαλεηηθό
ζύζηεκα ηόζν ίδην κε ην Ηιηαθό».
«Θα ήηαλ θαιό λα είλαη έηζη ηα πξάγκαηα αιιά θνβάκαη πσο θάηη
άιιν ζπκβαίλεη».
«Πνπ γηα λα κνπ ην πεηο ζα κε θάλεηο λα καξηπξήζσ!»

«Πνπ δελ ιέσ ηίπνηα γηαηί δελ ππάξρεη ινγηθή ζε ηίπνηα. Αο απνιαύζνπκε ηελ ζέα ην επόκελν δηάζηεκα γηαηί ίζσο δελ ζα κπνξέζνπκε
λα ηελ μαλαδνύκε».
Η Καζζάλδξα ρακνγέιαζε, ηξάβεμε ην ρέξη ηνπ ζην ζηόκα ηεο θαη
ην θίιεζε. Γύξηζε πξνο ηα παξάζπξα θαη αθνζηώζεθε ζηελ ζέα κηαο
Γεο πνπ έδεηρλε λα έξρεηαη θαηά πάλσ ηνπο κε ηαρύηεηα.
Θάθελα να ξέπω ηι μαρ επιθςλάζζει ηο μέλλον γιαηί ηίποηα δεν δείσνει να είναι απλό! ζθέθηεθε θαη ράζεθε ζε έλαλ παξάμελν νξακαηηζκό. Βξέζεθε ιέεη ζ' έλαλ άιιν ηόπν θη έςαρλε γηα ηελ αδειθή ηεο,
αιιά κηα αδειθή άιιε απ' απηήλ πνπ είρε. Ήηαλ κηα γπλαίθα ζηελ ειηθία ηεο αιιά πνιύ αδύλαηε πνπ θνξνύζε έλα πεξίεξγν ξνύρν, ζαλ
ρηηώλα αιιά κε πνιιά ρξώκαηα.
Η ώξα πεξλνύζε γξήγνξα θαη ε αλεζπρία όισλ είρε αξρίζεη θαη κεγάισλε. Σα παηδηά έδεηρλαλ όιν θαη πην θνβηζκέλα θη νη γνλείο ηνπο κε
δπζθνιία ηα θξαηνύζαλ ζηηο ζέζεηο ηνπο. Ο ζόξπβνο απ’ ηηο αθάηνπο
πνπ βγήθαλ από ην δηαζηεκόπινην έθαλε ηελ Καζζάλδξα λα γπξίζεη
πξνο ην κέξνο ηνπ άληξα ηεο θαη λα ηνλ θνηηάμεη κ' έλα βιέκκα γεκάην
απνξία.
«Η θαηαπαθηή δελ ζα είλαη ιεηηνπξγηθή κεηά ηελ πξνζγείσζε»,
ηελ ελεκέξσζε κε ήξεκε θσλή. «Οη άθαηνη κ' απηόλ ηνλ ηξόπν ζα
κπνξέζνπλ λα καο εμππεξεηήζνπλ ζηηο κεηαθηλήζεηο καο. Αθόκα θαη
αλ ε γεσγξαθία ηεο λέαο Γεο απνδεηρζεί όηη είλαη ίδηα κε ηεο παιηάο,
πηζηεύσ πσο ζα ρξεηαζηνύκε λα ην επηβεβαηώζνπκε κε επηπιένλ απνζηνιέο».
Η Καζζάλδξα ηνλ θνίηαμε πεξίεξγα.
«Σί είλαη απηό πνπ δελ κνπ ιεο;» ηνλ ξώηεζε θαξθώλνληάο ηνλ κε
ην βιέκκα ηεο.
«Καζζάλδξα, δελ είλαη ώξα γηα λα ζπδεηάκε παιηνύο ή θαη λένπο
ρξεζκνύο. πκθσλείο;»
«Μηθξή ζεκαζία έρεη αλ ζπκθσλώ. Οη ρξεζκνί ππάξρνπλ. ινη
καο μέξακε όηη ν ηξόπνο ηεο δσήο καο ζα έθεξλε ην απνηέιεζκα πνπ
δνύκε. Σνλ αξραίν όκσο ρξεζκό ζηνλ είρα δείμεη. Μήπσο κπνξείο λα
κνπ πεηο πώο γίλεηαη θαη κηα γπλαίθα ηόζνπο αηώλεο πξηλ ην ήμεξε;»
Ο Ιάζνλαο δελ ηεο απάληεζε. Ήμεξε όηη ε γπλαίθα ηνπ είρε δίθην
αιι’ απηό ήηαλ έλα ζέκα πνπ ήηαλ θαηά θάπνηα έλλνηα απαγνξεπκέλν
γηα ζπδήηεζε ζηελ Αηιαληίδα. ρη γηα θαλέλαλ άιιν ιόγν, αιιά απιά
γηαηί νη κνξθσκέλνη ηεο αθαδεκίαο ην είραλ θαηαηάμεη ζηηο αλνεζίεο
ηνπ παξειζόληνο θη έηζη όπνηνο αζρνιείην καδί ηνπ θέξδηδε εύθνια ηνλ
ηίηιν ηνπ αλόεηνπ. Η Καζζάλδξα δελ θαηαιάβαηλε όκσο από ηέηνηνπ

είδνπο απνθιεηζκνύο θη είρε αθηεξώζεη έλα κεγάιν κέξνο ηεο δσήο ηεο
εξεπλώληαο όια απηά πνπ νη πνιινί ζεσξνύζαλ παξαθπζηθά.
Έζηξηςε μαλά ην θεθάιη ηεο κπξνζηά θαη αθνζηώζεθε ζην ζέακα.
Η Γε πιένλ γέκηδε ζρεδόλ όιε ηελ ζέα από ην παξάζπξν. Οη κεραλέο
αλάζρεζεο αθνύζηεθαλ λα δπλακώλνπλ θαη ην δηαζηεκόπινην άξρηζε
λα ηξαληάδεηαη.
ην πηινηήξην ν Νέζηνξαο είρε κείλεη κόλνο ηνπ. Σειεπηαία ζηηγκή
έδησμε όινπο ηνπο ππόινηπνπο γηα λα είλαη κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.
Πήξε κηα βαζηά αλαπλνή θαη ράζεθε θη απηόο ζηελ ζέα ηεο Γεο πνπ
εξρόηαλ κε ηαρύηεηα πξνο ην κέξνο ηνπο.
«Τπνινγηζηή, αλάιπζε πξόζθξνπζεο», είπε θαη ρσξίο λα πεξηκέλεη
ηελ απάληεζή ηνπ ζπκπιήξσζε, «Απηήλ ηελ θνξά ηα πξαγκαηηθά
λνύκεξα. Δίκαη πηα κόλνο κνπ ζηελ γέθπξα ή κάιινλ είκαζηε νη δπν
καο».
«Οη δεκηέο ηνπ ζθάθνπο ζα μεπεξάζνπλ ζε θαηαζηξνθή ην ζαξάληα ηνηο εθαηό ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ζθάθνπο θαη καδί κ' απηέο θαη
έλα κεγάιν κέξνο ησλ απνζεθώλ καο αιιά θαη ησλ αξρείσλ καο. Θα
ρξεηαζηεί λ' αλαδεηήζεηε εμσηεξηθνύο πόξνπο γηα λα επηβηώζεηε. Σν
λεζί ηεο Φέξνπζαο ζα ζαο πξνζθέξεη απηέο ηηο δπλαηόηεηεο. Θα ππάξμνπλ ηξαπκαηηζκνί από απηνύο πνπ δελ ζ' αθνύζνπλ ηηο ζπκβνπιέο θαη ζα θάλνπλ ηνπ θεθαιηνύ ηνπο. Πξνζπάζεζε λα κελ επηηξέςεηο
λα δεκηνπξγεζεί παληθόο. Δίλαη θαθόο ζύκβνπινο».
Μεηά απ’ απηήλ ηελ αλαθνίλσζε ην κόλν πνπ αθνπγόηαλ ζηελ γέθπξα ήηαλ ν ήρνο ησλ κεραλώλ πνπ όιν θαη πεξηζζόηεξν ηξάληαδαλ
ην ζθάθνο ζε κηα γηγαληηαία πξνζπάζεηα λα κεδελίζνπλ ηελ πηώζε
ηνπ θαηά ηελ πξνζγείσζε ηνπ ζθάθνπο. Η δηαδηθαζία απηή είρε ειεγρζεί κόλν ζε θαηάζηαζε πξνζνκνίσζεο θη όπσο πνιιά άιια ζέκαηα
ζηελ Αηιαληίδα ηεο παξαθκήο είρε κπεη ζην ρξνλνληνύιαπν. Καλέλαο
δελ πίζηεπε όηη θάπνηε ζα έπξεπε λα παιέςεη γηα ηελ δσή ηνπ θαη δελ
ζα ρξεηαδόηαλ απιά λα κπεη ζε κηα θάςνπια θαη κεξηθά εηθνζηηεηξάσξν κεηά λα βγεη μαλά λένο. Σέηνηνπ είδνπο όκσο πξαθηηθέο πιένλ
βξηζθόληνπζαλ θπξηνιεθηηθά ζην παξειζόλ. Η δσή ζηελ λέα ηνπο παηξίδα δελ πξνκελύνληαλ λα έρεη ηίπνηα από ηελ ςεπδεπίγξαθε αίγιε
ηεο παιαηάο.
«ια ζα μεθηλήζνπλ απ’ ηελ αξρή», κνλνιόγεζε ε Καζζάλδξα
ζθίγγνληαο ην ρέξη ηνπ Ιάζνλα.
«Σί ζέιεηο λα πεηο;» ηελ ξώηεζε απηόο.
«Σίπνηα απνιύησο. Δμάιινπ ηα δηθά κνπ νξάκαηα είλαη αλνεζίεο,
δελ είλαη;» ηνλ ξώηεζε κε κηα πίθξα ζηελ θσλή ηεο.

«Μ' έρεηο αθνύζεη λα ιέσ θάηη ηέηνην;» ηεο απάληεζε απηόο θαη ηεο
ράηδεςε ην ρέξη.
Η ζύγθξνπζε ήηαλ βίαηε. Σν ζθάθνο, παξ’ όιεο ηηο κεραλέο ηνπ πνπ
δνύιεπαλ αλάπνδα ζην θνπι, ήξζε θαη ζρεδόλ θαξθώζεθε ζηηο όρζεο
ηεο κηθξήο ιίκλεο, ζην λεζί Φέξνπζα, ζηνλ δπηηθό Αηιαληηθό. Σν λεξό
θαη ε άκκνο πνπ ζεθώζεθε θαηά ηελ πξόζθξνπζε θπξηνιεθηηθά ην
έζαςαλ θάησ από ηόλνπο ιάζπεο. Σα θάησ δηακεξίζκαηα δελ άληεμαλ
ηηο δπλάκεηο πνπ αλαπηύρζεθαλ θαη ζύληνκα ηα λεξά άξρηζαλ λα θαηαθιύδνπλ ηνπο ρώξνπο.
Οη ηέζζεξεηο άθαηνη πξνζγεηώζεθαλ κε αζθάιεηα ζε κηα απόζηαζε
πεληαθνζίσλ κέηξσλ θαη ζρεδόλ όια ηα άηνκα πνπ απνηεινύζαλ ηνπο
επηβάηεο ηνπο, βγήθαλ ηξέρνληαο, νδεγώληαο θάηη κηθξά βνεζεηηθά
νρήκαηα πνπ έθηαζαλ ζηελ θνξπθή ηνπ δηαζηεκόπινηνπ έηνηκνη λα
παξέκβνπλ δπλακηθά. ηηο αθάηνπο έκεηλαλ κόλν νη θπβεξλήηεο θαη
από δπν ηερληθνί.
Ο Νέζηνξαο ήηαλ από ηνπο πξώηνπο πνπ ζπλήιζαλ θαη πξνζπάζεζε λα επηθνηλσλήζεη κε ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ ζθάθνπο. ηελ νζόλε κπξνζηά ηνπ ηα πάλσ δηακεξίζκαηα θαηλόληνπζαλ όηη δελ είραλ
πξόβιεκα αιιά νη νζόλεο πνπ έδεηρλαλ ηα θαηώηεξα, ε κηα κεηά ηελ
άιιε έζβελαλ.
Εςηςσώρ πος όλοι έσοςν μεηαθεπθεί ζηα επάνω διαμεπίζμαηα!
ζθέθηεθε θαη πξνζπάζεζε λα θαηαιάβεη ηη ζπλέβαηλε κε ηελ ιάζπε
πνπ ηνπο είρε θαιύςεη θαη πόζν παρύ ήηαλ ην ζηξώκα ηνπο.
«ΚΑΑΝΔΡΑ από Άθαην-1», αθνύζηεθε κηα θσλή ζηα ζπζηήκαηα
επηθνηλσλίαο. «ΚΑΑΝΔΡΑ από Άθαην-1».
Ο Νέζηνξαο ρακνγέιαζε. Φαίνεηαι πωρ ηελικά είμαζηε όλοι ζωνηανοί! κνλνιόγεζε επραξηζηεκέλνο. Δλησκεηαμύ κεξηθά άηνκα κπήθαλ
κε θνύξηα ζην πηινηήξην θαη θάζηζαλ ζηηο βνεζεηηθέο πνιπζξόλεο. ε
ιίγν όια ηα ζπζηήκαηα ηα παξαθνινπζνύζαλ άλζξσπνη θαη επηπιένλ
είραλ μεθηλήζεη θαη ηελ επηθνηλσλία κε ην πξνζσπηθό ησλ αθάησλ.
«Θα ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο αληιίεο ηνπο θαη λα καο βνεζήζνπλ ζην θαζαξηζκό ηνπιάρηζηνλ ησλ δηαδξόκσλ εμόδνπ», είπε ν
Νέζηνξαο θη ακέζσο δόζεθαλ όιεο νη εληνιέο γηα λα μεθηλήζεη ην γηγαληηαίν έξγν ηνπ εμσηεξηθνύ θαζαξηζκνύ ηνπ δηαζηεκόπινηνπ. «Να
εηνηκαζηνύλ θαη ζπλεξγεία απ’ ην εδώ πξνζσπηθό θαη θάπνηνο λα εηδνπνηήζεη ηνλ Αληίλνν θαη ηνλ Ιάζνλα λα καδέςνπλ όινλ ηνλ θόζκν
ζηηο πάλσ αίζνπζεο. Γελ μέξνπκε αλ ην ζθάθνο γύξεη ή βνπιηάμεη πεξηζζόηεξν. Πηζαλόλ λα ππνρσξήζνπλ θάπνηα ηνηρώκαηα. Αο είκαζηε
έηνηκνη γηα εγθαηάιεηςε».

Ακέζσο απ’ ηα κεγάθσλα αθνύζηεθε ε εληνιή πξνο όινπο λα καδεπηνύλ ζηηο πάλσ αίζνπζεο κε όηη εθόδηα κπνξνύζαλ λα πάξνπλ καδί
ηνπο γηα λα βγνπλ πξνζσξηλά έμσ από ην ζθάθνο. Λίγν αξγόηεξα ν
Αληίλννο θη ν Ιάζνλαο έκπαηλαλ ζην πηινηήξην.
«Σα δηθά κνπ ζπζηήκαηα δελ δείρλνπλ απώιεηεο. ίγνπξα όκσο ζα
έρνπκε πιεγσκέλνπο. Ιάζνλα επαθίεκαη ζε ζέλα λα νξγαλώζεηο έλαλ
θαηαπιηζκό, όζν πην θνληά θξίλεηο όηη είλαη αζθαιέο γηα ηνπο ηξαπκαηίεο. Αληίλνε, ην ίδην γηα ηα παηδηά θαη ηνπο ειηθησκέλνπο. Οη ππόινηπνη λα καδεπηνύλ θαη ζα ηνπο αλαιάβσ εγώ. Φύγαηε».
Γελ ρξεηάζηεθε λα πεη ηίπνηα άιιν.
Μία ώξα αξγόηεξα νη πόξηεο άλνημαλ θαη κε ηάμε άξρηζαλ λα βγαίλνπλ όινη έμσ βνεζώληαο ηνπο ηξαπκαηίεο, πνπ ηειηθά ήηαλ πνιινί
πεξηζζόηεξνη από ηελ αξρηθή εθηίκεζε ηνπ Νέζηνξα, θαη ηα παηδηά,
πνπ παξαδόμσο έδεηρλαλ λα έρνπλ πάξεη ην όιν ζέκα ζαλ παηρλίδη.
Υσξίζηεθαλ ζε νκάδεο θαη μεθίλεζαλ πξνζεθηηθά λα θαζαξίδνπλ
ην εμσηεξηθό ζθάθνο από ηνπο ηόλνπο ηελ ιάζπε πνπ ην είραλ πιαθώζεη. Σν επηύρεκα ήηαλ πσο ε επηινγή ηνπ ζεκείνπ πξνζγείσζεο
ήηαλ ζσζηή θαη θαηλόηαλ όηη ην ζθάθνο είρε θαζίζεη γηα θαιά ζηνλ
καιαθό βπζό. Ο Νέζηνξαο εμαθνινπζνύζε λ' αλεζπρεί θη αλέζεζε ζε
κηα νκάδα κεραληθώλ λα πξνηείλεη ηξόπνπο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ
θάπνηα παιηά ζπζηήκαηα ζηήξημεο πνπ όκσο βξηζθόληνπζαλ ζηα
πιεκκπξηζκέλα δηακεξίζκαηα. Απαγνξεύηεθε ζε όινπο ε θάζνδνο ζ'
απηά θαη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα νινθιεξσλόηαλ όηαλ απνκαθξπλόηαλε ην βάξνο ηεο ιάζπεο.
Σν βξάδπ ηνπο βξήθε όινπο θνπξαζκέλνπο θαη ηαιαηπσξεκέλνπο αιιά επραξηζηεκέλνπο πνπ θαηά πεξίεξγν ηξόπν δελ είραλ ζξελήζεη νύηε έλα ζύκα. Υσξίζηεθαλ ζε βάξδηεο θαη νη εξγαζίεο ζπλερίζηεθαλ.
Η αλαηνιή ηνπ ήιηνπ ηνπο έδσζε ειπίδεο όηη ηειηθά ην δηαζηεκόπινην
ΚΑΑΝΔΡΑ ζα ήηαλ γηα πνιιά ρξόληα ην ζπίηη ηνπο, έλα ζπίηη ηθαλό
λα θαιύςεη όιεο ηνπο ηηο αλάγθεο.
Ο Ιάζνλαο αλαδήηεζε ηελ Καζζάλδξα πνπ ήηαλ επηθεθαιήο ηνπ
πξόρεηξνπ λνζνθνκείνπ ηνπο. Σελ βξήθε λα πεξηπνηείηαη ηα ηξαύκαηα
ελόο κηθξνύ αγνξηνύ.
«Δίζαη θαιά;» ηελ ξώηεζε θαη ζθύβνληαο ηελ θίιεζε ζην κέησπν.
«Δγώ θαιά είκαη. Έρνπκε ηίπνηα λεόηεξα απ’ ην ζθάθνο;»
«Οη ηερληθνί καο ιέλε πσο δελ ππάξρεη θαλέλα πξόβιεκα θαη πσο
κπνξνύκε λα γπξίζνπκε κόιηο ηειεηώζεη ην εμσηεξηθό θαζάξηζκα. Ο
Νέζηνξαο δήηεζε δώδεθα ώξεο αθόκα θη έδσζε εληνιή λα κπεη κηα

εθπαηδεπκέλε νκάδα ζηνπο θαηαθιπζκέλνπο ρώξνπο γηα λα ειέγμεη
από θνληά ηελ θαηάζηαζε. Απηνί είλαη πνπ ζα καο δώζνπλ ην πξάζηλν
θσο».
«Καη πόζν ρξόλν ζέινπλ γη' απηό;» ηνλ μαλαξώηεζε ελώ ζπλέρηδε
λα πεξηπνηείηαη ηνλ κηθξό.
«Δηθνζηηέζζεξεηο ώξεο ην πνιύ».
«Ωξαία, γηαηί βηάδνκαη λα ηνπο βάισ όινπο ζην λνζνθνκείν καο.
Σνπιάρηζηνλ δέθα ρξεηάδνληαη άκεζε ππνζηήξημε από κεραλήκαηα
πνπ δελ ηα έρνπκε εδώ».
«Θέιεηο λα θαλνλίζσ λα πάλε κέζα από ηώξα;»
«ρη, αιιά έρε κε ηνλ λνπ ζνπ. Αλ ρξεηαζηεί ζα ζε εηδνπνηήζσ».
«Δληάμεη παηδί κνπ, θεύγσ θαη θνίηα λα μεθνπξαζηείο θαη εζύ».
Σξηάληα δύν ώξεο αξγόηεξα, ην δηαζηεκόπινην θαζαξό απ’ ηα πάληα,
ζηεθόηαλ δπγηαζκέλν ζηα αβαζή ηεο κηθξήο ιίκλεο ζαλ λα κελ είρε
ζπκβεί ηίπνηα θαη ζαλ κηα κηθξή δηαζηεκηθή πόιε λα είρε επηιέμεη απηόλ ηνλ ηξόπν γηα λα ζηήζεη ην ζπίηη ηεο.
Ο Νέζηνξαο δήηεζε λα γίλεη κηα γεληθή ζύλαμε πνπ γηα λα ηελ παξαθνινπζήζνπλ όινη ζα γηλόηαλ έμσ από ην δηαζηεκόπινην, ζ’ έλα
κηθξό πιάησκα. Καηά πεξίεξγν ηξόπν απηνί πνπ ηελ παξαθνινύζεζαλ ήηαλ αθξηβώο ηξεηο ρηιηάδεο δηαθόζα άηνκα. Δθαηόλ δέθα έμε άιινη είηε έπξεπε λα κείλνπλ πίζσ είηε ε πγεία ηνπο δελ ηνπο επέηξεπε
ηελ έμνδν. Απόληεο κόλν νη ηέζζεξεηο πνπ θαλέλαο δελ ήμεξε αθόκα
πνπ βξηζθόληνπζαλ.
Η απόθαζε γηα λα κείλνπλ ζην λεζί Φέξνπζα, ηνπιάρηζηνλ γηα έλα
δηάζηεκα δπν εηώλ θαη κέρξη λα νινθιεξσζνύλ νη εμεξεπλήζεηο ηεο
Γεο, πάξζεθε νκόθσλα. Σν δηαζηεκόπινην ΚΑΑΝΔΡΑ ζα ήηαλ ην
ζπίηη ηνπο. Απηό όκσο πνπ κε πείζκα αξληόληνπζαλ λα ηνπο απαζρνιήζεη ήηαλ πσο ε Γε δελ ήηαλ ε Γε πνπ ήμεξαλ.
Ο Νέζηνξαο γύξηζε θαη ξώηεζε ηνλ Ιάζνλα πξηλ αξρίζεη λα κηιάεη
ζην ζύλνιν ηνπ θόζκνπ.
«Σί ιεο λα θάλνπκε κε ηνπο απόληεο;»
Ο Ιάζνλαο δελ ηνπ απάληεζε. κσο από δίπια ηνπ ε Καζζάλδξα,
κε ρακειή θσλή πνπ κόλν απηόο ηελ άθνπζε ηνπ ςηζύξηζε: “Δζείο ηίπνηα. Δκείο απιά πξέπεη λα ελεξγνπνηήζνπκε ην Πξσηόθνιιν ηεο
Παξαδνμόηεηαο».

