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ΚΑΙΑΔΑΣ 

Η δηαηαγή ηεο αλάιεςεο ηνπ λέσλ ηνπ θαζεθόλησλ ηνπ αλα-
θνηλώζεθε πνιύ άθνκςα. Ο δηνηθεηήο ηνπ ηνλ θώλαμε ζην 
γξαθείν ηνπ θαη κε θσλή πνπ δελ ζήθσλε πνιιά ηνπ είπε:  

«Όκνξθε, κάδεςε ηα κπαγθάδηα ζνπ θαη εηνηκάζνπ γηα πό-
θεξ κε ππνινγηζηή. ε κεξηθέο ώξεο κπαίλεη ζε ηξνρηά κηα 
ζθνππηδηάξα. Σν πιήξσκα θεύγεη κε ην πνπ πιεζηάδεη ζην δη-
αζηεκνδξόκην. Σν παξαιακβάλνπλ νη θαζαξηζηέο θαη ην με-
θνξηώλνπλ. Θα ηνπο πάξεη ζθάξηεο πέληε εκέξεο. ηε ζπλέ-
ρεηα είλαη δηθηά ζνπ. Καλνληθά ζα έπξεπε λα είζαη επάλσ από 
ηελ πξώηε ζηηγκή αιιά έρε ράξε. Δπηβηβάζνπ ηελ ηειεπηαία». 

«Καη ηη ππνηίζεηαη πξέπεη λα ηελ θάλσ ζηε ζπλέρεηα;» 
«Κάλεηο έλα ηειεπηαίν μεθαζάξηζκα ζηελ γύξσ πεξηνρή θαη 

ζε δέθα κήλεο ηελ παξαδίλεηο ζηνλ δηαζηεκηθό ζηαζκό ηνπ 
Πνζεηδώλα γηα απνζηνιή ζην βαζύ δηάζηεκα».  

«Καη γηαηί δελ ηελ ζηέιλνπκε από εδώ ζηνλ αγύξηζην;» 
«Όκνξθε, δελ θαηάιαβεο. Πξόθεηηαη λα καδέςεηο θάπνηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο δνξπθόξνπο πνπ αισλίδνπλ ζ‟ όιν ην πιαλε-
ηηθό ζύζηεκα θαη ζα ρξεηαζηεί λα πάξεηο δηάθνξεο πξσηνβνπ-
ιίεο». 

«Καη γηαηί εγώ;» 
«Σξάβεμα θιήξν θαη βγήθε ην όλνκά ζνπ». 
«Γέθα κήλεο ζόιν;» 
«Αλ ήζνπλα δηπιόο, ζα έπαηξλεο θαη ηελ δηθηά ζνπ καδί».  
«Σόζνη δηπινί βξίζθνληαη ζηελ κνλάδα, πάιη εγώ;» 
«Σν κόλν πνπ κπνξώ λα θάλσ είλαη ηα ζηξαβά κάηηα. Βξεο 

κηα πνπ λα ζ‟ αληέρεη θαη γξάςε ζηα ραξηηά ζνπ όηη δηπιώζε-
θεο. Μέρξη λα ην θαηαιάβνπλ νη παξαπάλσ, ζα μεθηλάο γηα ην 
ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο». 

«Θέιεη ιεθηά ην παηρλίδη απηό θαη δελ ππάξρεη πεξίπησζε 
θακία λα έξζεη γηα ηα σξαία κνπ κάηηα». 

«Μελ αλεζπρείο, όηη ζθξαπ καδέςεηο θαλέλαο δελ ζα ζην 
δεηήζεη πίζσ. Φξόληηζε κόλν ηη ιεπηνκέξεηεο λα ηηο ιύζεηο κό-
λνο ζνπ», ηνπ είπε ζπλσκνηηθά. 

Ο Πεη θαηάιαβε όηη δελ κπνξνύζε λα θάλεη αιιηώο. Αθνύ ν 
δηνηθεηήο ηνπ έθηαζε ζην ζεκείν λα ηνπ ιέεη όηη κπνξνύζε λα 



θάλεη αθόκα θαη ιαζξνρεηξίεο, θαηάιαβε όηη όιν ην ζέκα γη‟ 
απηόλ ήηαλ κηα ρακέλε ππόζεζε. Θα επηβηβαδόηαλ ήζειε δελ 
ήζειε ζηνλ Καηάδα θαη ηνλ πεξίκελε κηα πεξίνδνο κνλαμηάο 
δέθα κελώλ. Έβιεπε όηη έπξεπε νπσζδήπνηε λα βξεη παξέα 
γηαηί ην ρξνληθό απηό δηάζηεκα ην ζεώξεζε ππεξβνιηθό γηα 
κνλαρηθή δσή.  

 
Ο Πεη Νηνπξάλ ήηαλ έλαο ηξηαληάξεο γελλεκέλνο ή πνιηην-
γξαθεκέλνο ζηελ ειήλε, γαιιηθήο θαηαγσγήο, πνπ δελ μερώ-
ξηδε γηα ηελ νκνξθηά ηνπ. Απηό πνπ ηνλ έθαλε ηδηαίηεξν ήηαλ 
ηα κάηηα ηνπ, εθηόο βέβαηα απ‟ ην βξνκόζηνκά ηνπ. Όηαλ ζε 
θνίηαδε, ε καηηά ηνπ έθηαλε θαηεπζείαλ ζηελ ςπρή ζνπ. Οη πε-
ξηζζόηεξεο γπλαίθεο έκελαλ καθξηά ηνπ γη‟ απηόλ ηνλ ιόγν. 
Όιεο είραλ ηα θξπθά ηνπο κπζηηθά θαη ν Πεη έκνηαδε ζαλ λα 
ηα ήμεξε. Οη γθαξζόλεο θαη θάπνηεο δηαζηεκηθέο πόξλεο ήηαλ 
νη κόλεο πνπ δελ έδηλαλ δεθάξα ηζαθηζηή γηα ην θαηά πόζν ν 
άληξαο πνπ βξηζθόηαλ απέλαληί ηνπο κπνξνύζε λα ηηο δηαβά-
ζεη. Δμάιινπ, κεηά από έλα ή δύν πνηά, από κόλεο ηνπο ηνπ 
έιεγαλ όια ηνπο ηα κπζηηθά.  

Φξόληηδε λα δηαηεξείηαη αδύλαηνο αλ θαη εύθνια κπνξνύζε 
θάπνηνο λα δηαπηζηώζεη πσο πίζσ από απηήλ ηελ θαηλνκεληθά 
εύζξαπζηε θηγνύξα θξπβόηαλ έλα κπώδεο ζώκα. Ήηαλ ςειόο 
θαη θαζηαλόο. Σν πξόβιεκα ηνπ παξνπζηαζηηθνύ ηνπ εζηηαδό-
ηαλ ζηα γέληα ηνπ. Τπήξρε κηα πεξηνδηθόηεηα ζην κήθνο ηεο 
γελεηάδαο ηνπ πνπ μεθίλαγε από έλα θαινμπξηζκέλν πξόζσπν 
θαη έθηαλε ζε κηα όςε αμπξηζηάο δεθαπέληε εκεξώλ. 

 
Όζν αθνξά ην ζθάθνο, έλα ήηαλ ζίγνπξν. Γελ επξόθεηην γηα 
θαζαξό δηαζηεκόπινην αιιά δελ ζα ην έιεγεο εύθνια θη‟ νηη-
δήπνηε άιιν. Θα έπξεπε αλ ήζειεο νπσζδήπνηε λα ηνπ δόζεηο 
κηα ηαπηόηεηα, μεπεξλώληαο βέβαηα ηελ νπνηαδήπνηε δενλην-
ινγία ηελ ζρεηηθή κε ηα νλόκαηα ησλ δηαζηεκηθώλ αληηθεηκέ-
λσλ, λα έιεγεο πσο βξηζθόζνπλ κπξνζηά ζ‟ έλα δηαζηεκηθό 
ζθνππηδηάξηθν.  

Η δσή ηνπ είρε αξρίζεη θάπνπ ην 2100, όηαλ ε αλάγθε λα 
θαζαξίζεη ην δηάζηεκα απ‟ όινπο ηνπο παιηνύο δνξπθόξνπο 
είρε θαηαιήμεη ζε κηα πνιύ πεξίεξγε απόθαζε. Δίρε κπεη ζε 
ηξνρηά έλα αθόκα δηαζηεκόπινην κε δηάκεηξν πάλσ από εθαηό 
κέηξα. Δίρε έλαλ θεληξηθό ππνινγηζηή ζαλ δηεπζπληήξην πνπ 
βξηζθόηαλ ζ‟ έλα θπβηθό θέιπθνο ζην θέληξν αθξηβώο. Οη πξν-
δηαγξαθέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζθάθνπο εζηηάδνληαλ ζηε πε-



 

ξηζπιινγή ησλ άρξεζησλ ηερλεηώλ νπξαλίσλ αληηθεηκέλσλ 
θαη ζηελ απνζπλαξκνιόγεζή ηνπο. ηελ ζπλέρεηα αθνινπζνύ-
ζε ε κεηαηξνπή ηνπο ζε πξώηεο ύιεο θαη ε ζηνίβαμή ηνπο ζηηο 
απνζήθεο πνπ βξηζθόληνπζαλ ζην θάησ επίπεδν ηνπ δνξπθό-
ξνπ.  

Γηα πιήξσκα, αλ θαη δελ έθαλαλ ηίπνηα ην ηδηαίηεξν παξά 
λα παξαθνινπζνύλ απιά ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζθάθνπο, 
είρε ηέζζεξα άηνκα, δύν άληξεο θαη δύν γπλαίθεο, δεπγάξηα 
θαηά δήισζή ηνπο. Η παξακνλή ηνπο ζην ζθάθνο πξνέβιεπε 
κηα ζεηεία δύν εηώλ θαη ε ππνρξεσηηθή απηή επηινγή δεπγα-
ξηώλ γηλόηαλ επεηδή νη αξκόδηνη ήζειαλ κ‟ απηόλ ηνλ ηξόπν λα 
απνθύγνπλ ηηο δηάθνξεο ςπρνινγηθέο επηπινθέο εμ‟ αηηίαο ζε-
μνπαιηθώλ ζηεξήζεσλ. 

Σν όιν εγρείξεκα βξηζθόηαλ θάησ από ηελ δηνηθεηηθή θαη 
νηθνλνκηθή κέξηκλα ηνπ ΟΗΔ. Η ηόζν πεξίεξγε απηή κνλάδα 
είρε ην όλνκα ΚΑΙΑΓΑ, έλα όλνκα δαλεηζκέλν από ηελ αξ-
ραία πάξηε.  

Ο δσδεθαπύξελνο ειεθηξνληθόο εγθέθαινο ηώξα ηνπ ζθά-
θνπο, θνβεξά γξήγνξνο θαη θνβεξά πεηζαξρεκέλνο, ζηεξηδό-
ηαλ ινγηζκηθά ζε πνιύ πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο θη εθηόο από 
ζέκαηα λαπζηπινΐαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ζθάθνπο, ήηαλ εμεη-
δηθεπκέλνο θαη ζε ζέκαηα δηαρσξηζκνύ ησλ πξώησλ πιώλ κε 
βάζε ηελ δπλαηόηεηα αμηνπνίεζή ηνπο.  

Ο Καηάδαο, κηα πνπ ηειηθά επηθξάηεζε λα ιέγεηαη θαη ν π-
πνινγηζηήο κε ην όλνκα ηνπ ζθάθνπο,  είρε εγθαηεζηεκέλν έλα 
ππνινγηζηηθό ππνζύζηεκα πνπ ηνλ ππνρξέσλε λα βξίζθεη ηελ 
θαιύηεξε δπλαηή απνζεθεπηηθή δηάηαμε ώζηε λα εμνηθνλνκεί 
ρώξν θαη όρη κόλν. Μπνξνύζε ζε εηδηθό θνύξλν πνπ δηέζεηε, 
κέρξη θαη λα ιηώλεη ηα κέηαιια γηα λα θαηαιακβάλνπλ ιηγόηε-
ξν ρώξν. Έπξεπε αθόκα όια ηα ειεθηξνληθά θπθιώκαηα πνπ 
εύξηζθαλ, λα η‟ απνζπλαξκνινγεί ζ‟ επίπεδν πιαθέηαο θη‟ απ-
ηέο λα ηηο απνζεθεύεη μερσξηζηά. Έπξεπε ηέινο λα ηηο δηαβάδεη 
γηα λα αμηνινγεί αλ έπξεπε λα γίλνπλ ζθξαπ ή λα δηαηεξεζνύλ 
ζε θάπνηα απνζήθε γηα κειινληηθή ρξήζε.  

Κη όι‟ απηά γηλόληνπζαλ από κηα εμάδα από ξνκπόη πνπ 
έπαηξλαλ εληνιέο από ηελ θεληξηθή κνλάδα θαη ρεηξίδνληαλ 
όια ηα απαξαίηεηα κεραλήκαηα. Καλέλαο πάλησο δελ είρε θά-
λεη ηελ παξακηθξή πξνζπάζεηα ηα ξνκπόη λα έρνπλ κηα επ-
πξεπή εκθάληζε. Δίραλ ηνλ αλζξώπηλν ζσκαηόηππν, αιιά κέ-
ρξη εθεί. Ο θεληξηθόο θνξκόο ηνπο κόλν είρε δηαθνξεηηθό ρξώ-
κα θαη έηζη ηα μερώξηδε ην πιήξσκα. Γη‟ απηνύο ήηαλ ην Κόθθη-



λν, ην Μπιε, ην Κίηξηλν, ην Πξάζηλν, ην Μαύξν θαη ην Άζπξν. 
Όια ηα ξνκπόη κπνξνύζαλ λα θάλνπλ ηα πάληα αιιά ην θαζέ-
λα είρε νξηζηεί επηθεθαιήο ησλ άιισλ ξνκπόη αλάινγα κε ην 
έξγν πνπ θάζε θνξά εθηεινύζαλ. Έηζη αλ ην έξγν πξνέβιεπε 
ηελ κεηαθνξά θηβσηίσλ θαη ρξεηαδόληνπζαλ εξγάηεο, επηθε-
θαιήο αλαιάκβαλε ην θόθθηλν ξνκπόη, γηα επηζθεπέο ην κπιε, 
ελώ ηέινο όηαλ δνπιεύαλε ζε δηάιπζε αληηθεηκέλσλ επηθεθα-
ιήο ήηαλ ην θίηξηλν. Σν πξάζηλν έπαηδε ηνλ ξόιν ηνπ ξνκπόη 
ππεξέηε, ην καύξν ηνπ επηζηήκνλα θαη ην άζπξν ηνπ πηιόηνπ.  

Η ζπλελλόεζε ησλ ξνκπόη κε ηνλ Καηάδα γηλόηαλ αζύξκα-
ηα θαη έηζη ηίπνηα δελ αθνπγόηαλ εθηόο από ηνπο ζνξύβνπο 
ησλ βνεζεηηθώλ κεραλεκάησλ. Όηαλ βέβαηα ηνπο απεύζπλαλ 
ην ιόγν ηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο, ηα ξνκπόη απαληνύζαλ ζηελ 
αληίζηνηρε γιώζζα κ‟ απηήλ ηεο εξώηεζεο βγάδνληαο απηήλ 
ηελ ηόζν παξάμελε κεηαιιηθή θσλή. Όζν γηα ην ηειεπηαίν πνπ 
ραξαθηήξηδε ηνλ Καηάδα ήηαλ όηη εμ‟ νξηζκνύ δελ αλαθαηεπό-
ηαλ ζε ηίπνηα κε ηηο δηάθνξεο αλάγθεο ηνπ πιεξώκαηνο. 

 
Σα ρξόληα πεξλνύζαλ θαη ηα δηάθνξα πιεξώκαηα πήγαηλαλ θη 
εξρόληνπζαλ. Ο βαζκόο όκσο πεξηζπιινγήο ησλ αληηθεηκέλσλ 
από ην δηάζηεκα παξόιεο ηηο εξσηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ Καηά-
δα, δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθόο κηα πνπ ηα γήηλα επηηειεία δελ 
έθαλαλ ηίπνηα άιιν απ‟ ην λα ζηέιλνπλ όιν θαη πεξηζζόηεξνπο 
δνξπθόξνπο θαη λα πξνζπαζνύλ λα επνηθίζνπλ ηνπο πιαλήηεο 
ηνπ ειηαθνύ ζπζηήκαηνο κε ηέηνην ξπζκό πνπ ν ηειηθόο αξηζ-
κόο ησλ άρξεζησλ δνξπθόξσλ αληί λα ειαηηώλεηαη λ‟ απμάλε-
ηαη. Σειηθά, ν Καηάδαο ζαλ πξόγξακκα ζεσξήζεθε απαξραησ-
κέλν θαη γύξσ ζην 2250, αλ θαη είρε πξν πνιινύ θάλεη από-
ζβεζε ησλ εμόδσλ ηεο παξαγσγήο ηνπ, ε αξκόδηα ππεξεζία 
ηνπ ΟΗΔ θαηέιεμε ζηελ απόθαζε ηνπ παξνπιηζκνύ ηνπ. 

 
Η εληνιή πνπ ζηάιζεθε από ηα θεληξηθά πξόβιεπε ην ζθάθνο 
λα κπεη ζε ηξνρηά γύξσ απ‟ ηελ ειήλε θαη λα εηνηκαζηεί λα 
παξαδώζεη όιεο ηηο πξώηεο ύιεο πνπ είρε καδέςεη θαη πνπ βέ-
βαηα είραλ θάπνηα αμία. Η ηειηθή θάζε ηεο δηαδηθαζίαο από-
ζπξζεο είρε αλαηεζεί ζαλ θαζήθνλ ζηνλ ζκελαγό Πεη Νηνπ-
ξάλ, πνπ έπξεπε λα θξνληίζεη ηόζν γηα ηελ ηειεπηαία απνζην-
ιή ηνπ Καηάδα όζν θαη λα ηνλ ζηείιεη ζηελ ζπλέρεηα ζην βαζύ 
δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα κελ απνηειέζεη θη' απηόο κε ηελ ζεη-
ξά ηνπ έλα αθόκα ζθνππίδη ηνπ ειηαθνύ ζπζηήκαηνο.  
 



 

Η Μάξγθαξεη Νηπξέ, κηα από ηηο γθαξζόλεο ηνπ Κιακπ Λνύλα 
3, ήηαλ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ε εξσκέλε ηνπ Πεη. Δθείλν ην 
βξάδπ, θξόληηζε λα ηελ πνηίζεη ιίγν παξαπάλσ θαη λα ηεο θά-
λεη έξσηα θξνληίδνληαο λα ηνλώζεη ιίγν ην εξσηηθό ηνπ ζύ-
ζηεκα κε θάπνηα ρεκηθή ζθόλε.  

«Μάξγθαξεη ζε ιίγεο κέξεο θεύγσ», ηεο είπε ζηελνρσξε-
κέλνο. 

«Γηα πνύ;» ηνλ ξώηεζε εθείλε πεξηζζόηεξν από ζπλήζεηα. 
Σεο εμήγεζε ηελ απνζηνιή πνπ ηνπ αλέζεζαλ θαη ηεο δήηε-

ζε λα πάεη καδί ηνπ. 
«Πεη έρσ νηθνλνκηθό πξόβιεκα. Γελ κπνξώ λα ράζσ ηελ 

δνπιεηά κνπ. Υξσζηάσ θαη… θαηαιαβαίλεηο. Μαθάξη λα κπν-
ξνύζα λα έξζσ», ηνπ είπε ζηελνρσξεκέλε. 

Σεο ππνζρέζεθε όηη ζα πιεξσλόηαλ γηα ηνλ ρακέλν ηεο 
ρξόλν θαη κε ην παξαπάλσ. Δίρε ήδε πξνιάβεη λα θαηαζηξώ-
ζεη θάπνην ζρέδην γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ άρξεζησλ κεηαι-
ιεπκάησλ ηνπ Καηάδα πνπ πίζηεπε πσο ζα ηνπ έδηλε θάπνην 
πεξηζώξην γηα ηέηνηνπ είδνπο ζπλαιιαγέο. Θα έθαλε έλα επη-
πιένλ πέξαζκα απ‟ ηελ γήηλε αηκόζθαηξα -δελ ηνπ θόζηηδε θαη 
ηίπνηα- θαη ζα θαηέιεγε λα πνπιήζεη ην πεξηερόκελν ησλ απν-
ζεθώλ ζε κηα γήηλε εηαηξεία πνπ θηλνύληαλ ζηα όξηα ηεο λνκη-
κόηεηαο. Απιά απηό ζα γηλόηαλ θνληά ζην ηέινο ηνπ ηξηκήλνπ 
θαη αθνύ πξνεγνπκέλσο ρξεζηκνπνηνύζε απηόλ ηνλ ρξόλν γηα 
θάπνηεο ηξνπνπνηεκέλεο θαη εηδηθά επηιεγκέλεο πεξηζπιινγέο 
δνξπθόξσλ. 

Η Μάξγθαξεη δελ ην ζθέθηεθε θαη πνιύ θαη ηειηθά δέρηε-
θε. ηα ραξηηά ηελ παξνπζίαζε ζαλ κλεζηή ηνπ. Ο δηνηθεηήο 
ηνπ ρακνγέιαζε, ππόγξαςε ηελ αίηεζή ηνπ θη όια ήηαλ έηνηκα 
γηα ην δεθάκελν ηαμίδη. Απηό πνπ δελ ηεο είρε πεη πάλησο είρε 
λα θάλεη κε ην ηξίκελν ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο. Θα το καταλά-
βει από μόνη της, ζθέθηεθε.  

 
Πάλσ ζηνλ Καηάδα, ηελ ηειεπηαία βξαδηά γηλόηαλ ην θαζηε-
ξσκέλν πάξηη απ‟ ην πιήξσκα πνπ έθεπγε. Καζηεξσκέλν γηαηί 
από θάπνηα ζηηγκή θαη κεηά ππήξραλ θαηαγξαθέο πνπ έδηλαλ 
θάπνηεο πηθάληηθεο πιεξνθνξίεο θη απηνί πνπ εξρόληνπζαλ 
πξνζπαζνύζαλ λα μεπεξάζνπλ ηνπο πξνεγνύκελνπο. Σν κόλν 
πνπ θαηάθεξαλ ήηαλ λα θαζηεξώζνπλ κηα δηαζθέδαζε πνπ 
κάιινλ ζηελ ζπλέρεηα θαλέλαο δελ ήζειε λα ζπκάηαη.  

Η ζεηεία ηνπο ζην δηαζηεκόπινην έιεγε θαλνληθά ηελ επό-
κελε εκέξα πνπ νύησο ή άιισο ζα μεκπάξθαξαλ ζηελ ειήλε. 



Δίραλ επηβηβαζηεί δπν ρξόληα πξηλ. Οη άληξεο ήηαλ ν έλαο π-
πεύζπλνο λαπζηπινΐαο θαη θπβεξλήηεο θη ν άιινο ππεύζπλνο 
ηειεπηθνηλσληώλ. Οη γπλαίθεο αληίζηνηρα, ε κία ήηαλ κεραλη-
θόο θαη ε άιιε ρεκηθόο. Έμη κήλεο κεηά είραλ αιιάμεη ζπληξό-
θνπο θαη ηειηθά θαηέιεμαλ εληειώο αδηάθνξνη γηα ην πνηνο 
έθαλε έξσηα κε πνηόλ. Σελ ηειεπηαία βξαδηά είραλ απνθαζί-
ζεη λα ηελ γηνξηάζνπλ κ‟ έλα κηθξό όξγην όπσο ζπλήζηδε λα 
ιέεη ε ρεκηθόο. Σν άζρεκν ήηαλ όηη ην ρεκηθό ζθεύαζκα πνπ 
έκνηαδε κε αιθννινύρν πνηό θαη πνπ είρε θηηάμεη ε ίδηα, ηνπο 
ρηύπεζε ηόζν πνιύ πνπ ηειηθά δελ πξόιαβαλ νύηε θαλ λα γδπ-
ζνύλ. Σα ξνκπόη ζρεδόλ κε ην δόξη θαηάθεξαλ λα ηνπο ζπλε-
θέξνπλ ην πξσί θαη λα ηνπο βάινπλ ζηελ άθαην. Δπηπρώο ηα 
ιηγνζηά πξάγκαηά ηνπο είραλ θξνληίζεη θαη ηα είραλ θνξηώζεη 
από ηελ πξνεγνύκελε εκέξα ζηελ άθαην πξνζσπηθνύ.  

Πξηλ κπεη ν θπβεξλήηεο ζηελ άθαην, θάζηζε γηα ηειεπηαία 
θνξά ζηελ πνιπζξόλα ηνπ θαη έγξαςε έλα κήλπκα απεπζπλό-
κελνο ζηνλ θεληξηθό ππνινγηζηή ηνπ δηαζηεκόπινηνπ ζέινληαο 
λα αζηεηεπηεί: Φίλε, εμείς υεύγοσμε. Βγάλτα πέρα μόνος σοσ. 
Ο καινούργιος ποσ θα έρθει έτει εντολή να σε στείλει στον α-
γύριστο.  

Ο θεληξηθόο ππνινγηζηήο παξέιαβε ην κήλπκα θαη ην έζηεη-
ιε ζηελ ππνξνπηίλα αλάιπζεο. Δθεί ην κήλπκα θαηαρσξήζεθε 
ζαλ αθαηάιεπην κηα πνπ δελ έβγαηλε λόεκα.  

Όηαλ ε άθαηνο κε ην πιήξσκα έθπγε, ν Καηάδαο θαηέγξα-
ςε όηη γηα πξώηε θνξά θαλέλαο από ην πιήξσκα δελ βξηζθό-
ηαλ ζην πινίν. Έηξεμε ακέζσο ηηο ππνξνπηίλεο αζθαιείαο 
πξνθεηκέλνπ λα βξεη ηελ βέιηηζηε ιύζε ζρεηηθά κ‟ απηό πνπ 
έπξεπε λα αθνινπζήζεη. Σα θπθιώκαηα έξεπλαο έβγαιαλ ακέ-
ζσο ζπκπέξαζκα. Τπήξρε αθόκα ζε εμέιημε ην πξόγξακκα θη-
λήζεσλ πνπ έπξεπε λα αθνινπζήζνπλ. Θα πιεύξηδαλ ζε ιίγν 
ηα ζθάθε κεηαθνξάο ησλ πξώησλ πιώλ αιιά ην πιήξσκά ηνπο 
δελ ζα επηβηβαδόηαλ. Η άθαηνο πνπ κόιηο είρε θύγεη ζα μαλα-
πήγαηλε ζηελ ειήλε ζε πέληε εκέξεο γηα λα θέξεη δύν άηνκα 
πνπ ζα ήηαλ ην πιήξσκα ηνπ επόκελνπ ηαμηδηνύ.  

Ο ππνινγηζηήο έπξεπε λα πεξηκέλεη ελώ βξήθε ηελ επθαηξία 
λα βάιεη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο όια ηα ζπζηήκαηα λαπζη-
πινΐαο θαη λα ηξέμεη θάπνηα πξνγξάκκαηα ζπληήξεζεο πνπ 
θαηά θαηξνύο  θαη όηαλ δελ έηξεραλ άιια, ηα έβαδε ζε ιεηηνπξ-
γία. 

 
Ο Πεη ην ηειεπηαίν βξάδπ ζηελ ζειήλε ην πέξαζε κε θά-



 

πνηνπο παιηόθηινπο πίλνληαο κέρξη πνπ πηα δελ κπνξνύζε λα 
θνπλεζεί. Δίραλ ζπλελλνεζεί λα ηνλ καδέςεη ε Μάξγθαξεη κό-
ιηο ηέιεησλε ηελ βάξδηα ηεο ώζηε ηελ επνκέλε ην κεζεκέξη λα 
ήηαλ ζίγνπξν όηη ζα βξηζθόληνπζαλ έγθαηξα ζην δηαζηεκν-
δξόκην. Από εθεί ζα ηνπο παξαιάκβαλε ε άθαηνο ηνπ Καηάδα. 

Γύξσ ζηηο ηέζζεξεηο ην πξσί ε Μάξγθαξεη έκπαηλε ζην 
κπαξ πνπ ηεο είρε πεη όηη ζα θαηέιεγε. Γελ ππήξραλ βέβαηα 
θαη πνιιά ηέηνηα κέξε, κηα πνπ όιε ε θνηλόηεηα ζηελ ζειήλε 
βξηζθόηαλ καδεκέλε ζ‟ έλα ζύλνιν από δέθα ζόινπο πνπ επη-
θνηλσλνύζαλ κεηαμύ ηνπο πάιη κε ζνισηνύο δξόκνπο. ηα 
πξώηα ρξόληα ηα κπαξ ήηαλ παξάλνκα, κηα πνπ ην Τπνπξγείν 
Γηαπιαλεηηθώλ Τπνζέζεσλ ήζειε λα θξαηήζεη καθξηά από ηέ-
ηνηεο ζπλήζεηεο ηνπο εξγαδόκελνπο. Με ην πέξαζκα όκσο ησλ 
ρξόλσλ θαη ηελ αδπλακία λα εμαπισζεί ν πιεζπζκόο ζηνπο 
ππόινηπνπο πιαλήηεο ηνπ ειηαθνύ ζπζηήκαηνο ζηνλ βαζκό 
πνπ ήζειαλ νη αξρέο, αλαγθάζηεθαλ λα θάλνπλ ππνρσξήζεηο 
θαη βέβαηα καδί κ‟ απηέο ήξζαλ θαη ηα επαθόινπζα όπσο κπαξ, 
πόξλεο θαη ιαζξεκπόξην. 

 
Η θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνύ ζην εμσγήηλν πιαλεηηθό ζύζηεκα, 
όπσο είρε επηθξαηήζεη λα ιέγνληαη όινη νη νηθηζκνί ηόζν ησλ 
πιαλεηώλ όζν θαη ησλ δνξπθόξσλ θαη ησλ δηαζηεκηθώλ ζηαζ-
κώλ πέξα από ηελ Γε, δελ μεπεξλνύζε ηηο εβδνκήληα ρηιηάδεο 
άηνκα. Απ‟ απηέο νη δεθαπέληε ρηιηάδεο θαηνηθνύζαλ ζηελ ε-
ιήλε, ηξηάληα ρηιηάδεο ζηνλ Άξε, είθνζη ρηιηάδεο ζηνπο δνξπ-
θόξνπο ηνπ Γία θαη νη ππόινηπνη βξηζθόληνπζαλ δηαζθνξπη-
ζκέλνη ζε δηάθνξνπο δηαζηεκηθνύο ζηαζκνύο ζ‟ όιν ην πιαλε-
ηηθό ζύζηεκα.  

Δύθνια θαηαιάβαηλε θαλέλαο όηη ν επνηθηζκόο ηνπ δηαζηή-
καηνο, έζησ θαη ηνπ ζηελνύ ειηαθνύ ζπζηήκαηνο, δελ είρε 
πξνρσξήζεη όπσο είρε ζρεδηαζηεί. Ο βαζηθόο ιόγνο ήηαλ ην 
κεγάιν θόζηνο ησλ κεηαθνξώλ θαη ε αδπλακία ησλ απνηθηώλ 
λ‟ απνθηήζνπλ απηνηέιεηα. Η εληνιή απόζπξζεο ηνπ Καηάδα 
δελ απνηεινύζε ην κόλν βήκα απηήο ηεο εγθπθιίνπ αιιά νύηε 
θαη ην πξώην. Η απόθαζε είρε γεληθό ραξαθηήξα. Από πνι-
ινύο ζεσξήζεθε ζαλ “γεληθή ππνρώξεζε”. Θα έκελαλ κόλν 
ειάρηζηνη ζηαζκνί ζην δηάζηεκα, κε πιήξσκα πνπ ζ‟ άιιαδε 
θάζε πέληε ρξόληα πνπ θη απηό ζα ην δηαηεξνύζαλ ζην θαηώ-
ηεξν όξην. ηε ζειήλε ζα έκελαλ ηξεηο ρηιηάδεο άηνκα κηαο 
εηαηξείαο πνπ ζα ζπλέρηδε ηηο κεηαιιεπηηθέο ηεο δξαζηεξηόηε-
ηεο. 



ην δξόκν γηα ηελ Γε ιόγσ απηώλ ησλ απνθάζεσλ ζα βξη-
ζθόληνπζαλ θη αξθεηέο ρηιηάδεο άηνκα πνπ είραλ γελλεζεί ζην 
δηάζηεκα θαη πνπ απηάξεζθα απην-απνθαινύλην “Δμσγήηλνη”. 
Η αιήζεηα ήηαλ όηη νη κόλνη εμσγήηλνη πνπ είραλ παηήζεη ην 
πόδη ηνπο ζηε Γε, ήηαλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Δμσγήηλνη από 
άιια πιαλεηηθά ζπζηήκαηα δελ είραλ θαλεί θαη θαηά γεληθή 
νκνινγία δελ ζα θαηλόληνπζαλ.  

Η ζπλέιεπζε πνπ έγηλε ζηνλ ΟΗΔ γηα πεξηζηνιή ησλ εμό-
δσλ ησλ δηαπιαλεηηθώλ πξνγξακκάησλ ζηεξηδόηαλ ζηελ δηα-
πίζησζε όηη ην αλζξώπηλν γέλνο, παξόιν πνπ απνθιεηόηαλ λα 
είλαη ην κνλαδηθό, θαηνηθνύζε ζηελ άθξε ηνπ πνπζελά ή θαιύ-
ηεξα ζε έλα ζεκείν ρσξίο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο αλά 
ην ζύκπαλ αδειθνύο ηνπ. Η απόθαζε είρε ιεθζεί πακςεθεί. 
Πεξηζηνιή ησλ εμόδσλ ησλ δηαθξαηηθώλ πξνγξακκάησλ επνη-
θηζκνύ ηνπ δηαζηήκαηνο θαη ρξεκαηνδόηεζε άιισλ πνπ ζα 
θαηάθεξλαλ λα απνζπκθνξήζνπλ ηα γεγελή πξνβιήκαηα ό-
πσο ν ππεξπιεζπζκόο θαη ε πείλα. Σν πξόβιεκα βέβαηα δελ 
ήηαλ νη εμήληα πέληε ρηιηάδεο άλζξσπνη πνπ ηειηθά έπξεπε λα 
επαλαπαηξηζηνύλ κηα πνπ νη πεξηζζόηεξνη απ‟ απηνύο ήηαλ 
άηνκα κε πνιιά πξνζόληα, αιιά ν αλαπξνγξακκαηηζκόο ηεο 
δηαζηεκηθήο βηνκεραλίαο θαη ε ζηξνθή ηεο ζε γήηλεο αλάγθεο. 
Όινη θνβόληνπζαλ ην ελδερόκελν λα μεζπάζεη έλαο ζνβαξόο 
παγθόζκηνο πόιεκνο. 

 
Η άθαηνο κε ηνλ Πεη θαη ηελ Μάξγθαξεη έθηαζε ζηηο έμε ην 
απόγεπκα ζηνλ Καηάδα. Δίραλ κπξνζηά ηνπο αθόκα 18 ώξεο 
γηα λα εηνηκαζηνύλ γηα ην ηειεπηαίν ηαμίδη ηνπ ζθάθνπο. Ο 
Πεη ζε θαθό ράιη θαηεπζύλζεθε ζην ζάιακν λαπζηπινΐαο. Κά-
ζηζε ζηελ θαξέθια ηνπ θπβεξλήηε θαη θνίηαμε ηα όξγαλα 
κπξνζηά ηνπ. 

«Σώξα εγώ πξέπεη λα μέξσ ηη πξέπεη λα παηήζσ;» είπε δπ-
λαηά. 

«Γελ είλαη απαξαίηεην. Μπνξείο λα κνπ ιεο ηη ζέιεηο θαη λα 
ην εθηειώ», άθνπζε ηελ θσλή ηνπ ππνινγηζηή. 

«Μνπ αξέζεηο. Πώο ζε ιέλε;» 
«Δίκαη ην κνληέιν “Καηάδαο 1”». 
«Τπάξρεη θαη λνύκεξν δύν;» 
«Όρη, ηειηθά θηηάρηεθε κόλν έλα ηέηνην ζθάθνο». 
«Άξα ζθέην Καηάδαο. Λνηπόλ, αο αξρίζνπκε κε θάηη απιό. 

Έρεηο ερνγξαθεκέλε ηελ εληνιή αλάζεζεο ησλ θαζεθόλησλ 
κνπ;» 



 

«Βεβαίσο», ηνπ απάληεζε ην κεράλεκα. 
«Δπεηδή απηόο ν πνύζηεο κ‟ έζηεηιε κε ην δόξη, θη‟ επεηδή ζα 

θάλεηο όηη ζνπ ιέσ, ζέισ λα πξνζαξκόζεηο ηελ θσλή ζνπ πά-
λσ ζηελ δηθή ηνπ ρξνηά θαη βέβαηα λα κε ιεο “θύξηε” ώζηε λα 
ην απνιακβάλσ όηαλ ζε μερέδσ». 

«Πξνθαλώο αλαθέξεζηε ζηνλ δηνηθεηή ζαο. Να ζαο ιέσ 
ζθέην “Κύξηε”;» 

«θέην. Δμάιινπ δελ ππάξρεη θαλέλαο άιινο εδώ». 
«Τπάξρεη ε δηπιή ζαο, θύξηε». 
«Απηήλ ιέγε ηελ Μάγγπ. Έηνηκνο;» 
Ο ππνινγηζηήο έβγαιε κεξηθνύο παξάθσλνπο ήρνπο θαη κε-

ηά από ιίγν αθνύζηεθε λα ιέεη:  
«Όηη πην θνληηλό κπνξνύζα λα θάλσ θύξηε». 
«Μηα ραξά ζ‟ αθνύσ», ηνπ απάληεζε ν Πεη θη‟ έβαιε ηα γέ-

ιηα. «Ση ιέεη ην πξόγξακκα;» 
«ε 18 ώξεο μεθηλάκε γηα κηα ηειηθή ηξίκελε ζάξσζε κη-

θξώλ δνξπθόξσλ από ηελ αηκόζθαηξα ηεο γεο θαη ακέζσο θα-
ηεπζπλόκαζηε γηα Πνζεηδώλα. Πξέπεη θύξηε λα επηβεβαηώζεηε 
ηηο εληνιέο». 

«Γάκεζέ ηεο. Μαδεύνπκε όηη πην κεγάιν θαη αθξηβό βξί-
ζθνπκε, ην μεθνξηώλνπκε ζηελ Αλαηνιηθή Πηέξπγα ηεο Γεο 
θαη κεηά θεύγνπκε γηα ηνπ ζενύ η‟ αξρίδηα». 

«Να ππνζέζσ θύξηε πσο δελ θπξηνιεθηείηε κε ηα ιόγηα ζαο 
αιιά ηα ρξεζηκνπνηείηε κεηαθνξηθά. ύληνκα θαη αθνύ αλα-
ιύζσ ηα ζηνηρεία ζαο ζα είκαη ζε ζέζε λα ζαο θαηαιαβαίλσ 
απόιπηα». 

«Καη βέβαηα δελ θπξηνιεθηώ θαζόζνλ πξώηνλ δελ κπνξείο 
λα “γακήζεηο” εληνιέο παξά κόλν λα ηηο αγλνήζεηο θαη δεύηε-
ξνλ είλαη αδύλαην λα πξνζδηνξίζεηο πνπ βξίζθνληαη η‟ αξρίδηα 
ηνπ ζενύ κηα πνπ δελ κπνξεί λα γλσξίδεηο πνπ βξίζθεηαη θαη ν 
ίδηνο. Άιιν;» 

«Με βάζε ηηο ηειεπηαίεο ζαο εληνιέο, ζα ππάξμεη πξόβιεκα 
ρώξνπ θύξηε». 

«Ση πξνηείλεηο Καηάδα;» 
«Θα πξέπεη λα απμήζσ ηνπο απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο». 
«Γίλεηαη; Καη αλ λαη, πόζν γξήγνξα;» 
«Θα δώζσ άκεζα εληνιή λα θαηαζθεπαζηνύλ ξνκπόη εξγά-

ηεο πνπ ζα δηακνξθώλνπλ απνζήθεο εμσηεξηθά ησλ θνξηίσλ 
πνπ ζα απνζέηνληαη πάλσ ζην εμσηεξηθό καο θέιπθνο. Θα 
βξίζθνληαη βέβαηα εθηεζεηκέλα ζηελ αηκόζθαηξα ηνπ δηαζηή-
καηνο αιιά δελ πεηξάδεη. Θα ρξεηαζηεί απιά λα απμήζσ ηα βα-



ξπηηθά πεδία αιιά απηό δελ ζα είλαη πξόβιεκα. Θα πξόηεηλα 
λα απμήζνπκε επίζεο ην πξνζσπηθό δηαινγήο. Θα έρνπκε έηζη 
πεξηζζόηεξα επγελή κέηαιια». 

«Απηό ην ηειεπηαίν πνιύ κνπ αξέζεη. Μάγγα κνπ κπήθεο 
γξήγνξα ζην ζρέδην. Πόζα ξνκπόη ζα θηηάμεηο;» 

«Δίθνζη Κόθθηλα θαη ηέζζεξα Κίηξηλα». 
«Σα Κόθθηλα λα ππνζέζσ όηη είλαη νη εξγάηεο;» 
«Μάιηζηα θύξηε, εδώ ρξεζηκνπνηνύκε ρξσκαηηθέο δηαθν-

ξνπνηήζεηο θαη αξηζκνύο». 
«Σα Κίηξηλα;» 
«Απηά είλαη ηερληθνί απνζπλαξκνιόγεζεο πιαθεηώλ θαη 

ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ». 
«Μηζό ιεπηό γηαηί ζηηο πιαθέηεο ππάξρεη ςσκί». 
«Γη‟ απηό ηηο δηαιύνπκε κε πξνζνρή θύξηε». 
«Γελ θαηάιαβεο ηη είπα. Δλλνώ όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πε-

ξηέρνπλ είλαη αξθεηέο θνξέο πην πνιύηηκεο από ηελ αμία ηνπο 
ζαλ πξώηεο ύιεο». 

«Ση πξνηείλεηαη θύξηε;» 
εθώζεθε από ηελ πνιπζξόλα ηνπ θαη άξρηζε λα ζθέπηεηαη 

πεξπαηώληαο πάλσ-θάησ. Σελ ώξα εθείλε εκθαλίζηεθε ζηελ 
γέθπξα ε Μάξγθαξεη. 

«Ση θάλσ εγώ;» ξώηεζε ηνλ Πεη. 
Ο Πεη γύξηζε πξνο ην κέξνο ηεο θαη ηεο είπε:  
«Γηάιεμε έλα δσκάηην θαη ηαθηνπνηήζνπ. Μεηά έια ζην ζα-

ιόλη θαη θαλόληζε ην ηη ζα ηξώκε. Δληάμεη;» 
«Σα δηθά ζνπ πξάγκαηα ζεο λα ζηα ηαθηνπνηήζσ;» 
«Όρη γιπθηά κνπ, βάιηα απιά ζην δηπιαλό δσκάηην». 
«Γελ ζα θνηκάζαη καδί κνπ;» 
«Πνηνο ν ιόγνο; Σόζα δσκάηηα ππάξρνπλ; Βιέπεηο θακηά 

αλάγθε λα ζηξηκσρλόκαζηε; Θα θνηκόκαζηε καδί όηαλ ζα θά-
λνπκε έξσηα, δελ ζνπ θηάλεη;» 

Η Μάξγθαξεη ζήθσζε αδηάθνξα ηνπο ώκνπο ηεο θαη έθπγε 
από ηελ γέθπξα. 

«Πνύ είρακε κείλεη; Α, ζηηο ζπζθεπέο ησλ δνξπθόξσλ. Λνη-
πόλ ζέισ κηα κνλάδα αλάγλσζεο δεδνκέλσλ πνπ ζ‟ απνζεθεύ-
εη όρη κόλν γεληθέο πιεξνθνξίεο αιιά θαη ηα πξνγξάκκαηα 
ησλ ζπζθεπώλ». 

«Κύξηε… » 
«Φηηάμε κνπ ηελ κέξα ηώξα κε θακηά καιαθία». 
«Όρη, απιά λα είλαη ξνκπνηηθήο κνξθήο ή ελζσκαησκέλν 

ππνζύζηεκα;» 



 

«Ρνκπόη θαη αλεμάξηεην. Θ‟ αθνύεη κόλν εκέλα θη άληε θη 
εζέλα». 

«ε ηξεηο εκέξεο ζα είλαη έηνηκν ην ζρέδην γηα έλα ξνκπόη 
αλάγλσζεο δεδνκέλσλ. Μόιηο ζπκθσλήζεηε ζα μεθηλήζνπκε 
ηελ θαηαζθεπή. Γηα πόζε κλήκε κηιάκε;» 

«Καηάδα, κελ κε πξήδεηο. Μπόιηθε. Πώο ζα ηελ πνύκε ηελ 
κνλάδα απηή;» 

«Αλεμάξηεηε κνλάδα αλάγλσζεο δεδνκέλσλ». 
«Πιάθα κνπ θάλεηο; Κάηη πην θόκνδν;» 
«Να ρξεζηκνπνηήζνπκε ην αθξσλύκην, ΑΜΑΓ». 
«Γελ κνπ αξέζεη αιιά θάλην ΑΓΑΜ θαη θιείζακε. Άζε πνπ 

θαη απηόλ ηνλ πνύζηε ηνλ έρσ άρηη». 
«Μηιάηε θύξηε γηα ηνλ πξσηόπιαζην Αδάκ;» 
«Δληάμεη, όρη όηη ππήξμε αιιά γη‟ απηόλ κηιάσ. Σνλ έθαγε ε 

πεξηέξγεηα. Φόξησζέ ηνλ ηώξα κ‟ όηη καιαθία θπθινθνξεί ζε 
πιεξνθνξία γηα λα ζηξώζεη. Βξεο θαη γηα ζέλα έλα όλνκα γηαηί 
ην Καηάδαο βγάδεη ιίγν καπξίια». 

«Απηόο πάλησο δελ ήηαλ πεξίεξγνο θύξηε. Αλαθέξνκαη ζηνλ 
Αδάκ, πνπ ηνπιάρηζηνλ ζύκθσλα κε ηνπο κύζνπο κόλν πεξίεξ-
γνο δελ ήηαλ». 

«Όηαλ ζε ηξώεη ην θεθάιη ζνπ, πεξηέξγεηα είλαη. Αθνύ δελ 
είρε πεδήμεη, γηαηί ηξσγόηαλ; Άξα θαιόο ήηαλ θαη ηνπ ιόγνπ 
ηνπ. Θα ηνλ θάλνπκε ξνκπόη ή αλζξσπνεηδέο;» 

«Μάιινλ αλζξσπνεηδέο», ηνπ απάληεζε ν ππνινγηζηήο. 
«Πνην κνληέιν;» 
«Απηό ησλ ζπλνδώλ λνκίδσ είλαη ην θαιύηεξν». 
«Ναη, θαιό είλαη λα βιέπσ θαη θαλέλαλ άιιν άληξα έζησ 

θαη ςεύηηθν, γηα λα κελ ιαιήζσ κε ηελ Μάγγπ». 
«Αλ έρεηε ηέηνην πξόβιεκα Κάπηελ κπνξεί λα θηηαρηεί κηα 

εξσηηθή ζπλνδόο». 
«Κνίηα, είκαη απ‟ απηνύο πνπ πξνηηκάλε δσληαλή ζάξθα 

νπόηε μέραζέ ην. Με ην δηθό ζνπ όλνκα θακηά ηδέα;» 
«Αλ ζέιεηε λα κείλνπκε ζηελ αξραία πάξηε ζα πξόηεηλα 

Λπθνύξγνο». 
«Ση Καηάδαο, ηη Λπθνύξγνο, ιέσ θάηη πην κηθξό». 
«Αο ην θάλνπκε Λύθε θύξηε». 
«Απηό κνπ αθνύγεηαη θαιύηεξν. Λύθε ινηπόλ». 
«Ό,ηη πείηε θύξηε». 
«Καη πνπ „ζαη, ηειηθά απηό ην θύξηε κνπ ηελ ζπάεη. Βξεο θά-

ηη άιιν». 
«Από πνηόλ ρώξν πξνηηκάηε θύξηε;» 



«Υέζηεθα, θαιό λα είλαη θη από όπνπ ζέιεηο». 
«Αλ κνπ επηηξέπεηαη λα πξνηείλσ, ππήξρε έλαο θηλεκαην-

γξαθηθόο ήξσαο πνιιά ρξόληα πίζσ πνπ ηνπ θέξλεηε ιηγάθη». 
«Πώο ηνπ θέξλσ;» 
«ην… ήηαλ θάπσο αιεηόβηνο αιιά πνιύ θαιόο θπβεξλήηεο 

δηαζηεκηθώλ ζθαθώλ». 
«Καη πώο ηνλ έιεγαλ;» 
«Κάπηελ όιν». 
«Πνηα είλαη ε δηαθνξά από ην Κάπηελ Πεη ζην Κάπηελ ό-

ιν;» 
«Δίλαη πην εύερν». 
«Άζην θαιύηεξν, ιέγε κε ζθέην Κάπηελ. Πξνρώξα ζη‟ άιια 

πνπ είπακε θη‟ αλ δελ είκαη ζηελ γέθπξα μεθίλα γηα Γε κόιηο 
είκαζηε έηνηκνη. Πάσ γηα μάπια». Ο Πεη έθπγε από ηελ γέθπ-
ξα θαη ηξάβεμε θαηεπζείαλ γηα ηα δσκάηηα ηνπ πιεξώκαηνο.  

«Μάγγπ πνύ είζαη;» έβαιε ηηο θσλέο κόιηο έθηαζε.  
Η Μάξγθαξεη έβγαιε ην θεθάιη ηεο από κηα πόξηα. «Δκέλα 

θώλαμεο;» 
«Δίλαη θαη θαλέλαο άιινο εδώ;» 
«Όρη αιιά δελ κε ιέλε Μάγγπ». 
«Από εδώ θαη πέξα έηζη ζα ζε θσλάδνπκε, ην Μάξγθαξεη 

είλαη πνιύ καθξόζπξην». 
«Καη ηη κε ζέιεηο;» 
Ο Πεη ηελ θνίηαμε θαιά θαη ζθέθηεθε πσο ηόζν θαηξό δελ 

ηελ είρε παξαηεξήζεη μαλά κε ηέηνηνλ ηξόπν. Ήηαλ κηα πνιύ 
όκνξθε γπλαίθα, μαλζή θαη ςειή. Πξέπεη λα ηνλ πέξλαγε κε-
ξηθά ρξόληα αιιά δελ ηνλ έλνηαδε θαζόινπ. ηνλ έξσηα ηα έδη-
λε όια θαη ν Πεη έκελε κόλν ζ‟ απηό. ηεθόηαλ κπξνζηά ηνπ 
μππόιεηε, θνξώληαο κόλν κηα καθξηά πνπθακίζα. 

«Ξέκεηλεο από ξνύρα;» 
«Γηαηί; Νηξέπεζαη πνπ κε βιέπεηο κηζόγπκλε;» 
«Καζόινπ γηα λα κελ πσ πσο έηζη ζε πξνηηκάσ. Μόλν θόξα 

παπνύηζηα όηαλ βγαίλεηο από ην δσκάηην γηαηί έρεη δηάθνξα 
ζίδεξα θαη δελ είκαη θαζόινπ θαιόο ζην ξάςηκν». 

Σνλ θνίηαμε αδηάθνξα θαη μαλακπήθε ζην δσκάηηό ηεο. Ο 
Πεη πξόζεμε όηη ε απέλαληη αθξηβώο πόξηα ήηαλ αλνηθηή. 
Πξνρώξεζε θαη είδε ηα πξάγκαηα ηνπ κέζα. Μπήθε θαη όπσο 
ήηαλ κε ηα ξνύρα μάπισζε ζην θξεβάηη ηνπ. 

 
Πξέπεη λα πέξαζαλ κεξηθέο ώξεο όηαλ αηζζάλζεθε έλα ρέξη λα 
ηνλ ηαξαθνπλάεη. Άλνημε ηα κάηηα ηνπ. Η Μάγγπ ζηεθόηαλ από 



 

πάλσ ηνπ. «ε ζέιεη ν Λύθε». 
«Καη εζύ πνύ ην μέξεηο;» ηελ ξώηεζε απνξεκέλνο. 
«Μηα Πξάζηλε κνπ ην „πε», ηνπ απάληεζε κε ηελ κεγαιύηε-

ξε αθέιεηα. 
«Μηα ηη;» ξώηεζε κελ πηζηεύνληαο ζ‟ απηό πνπ άθνπζε. 
«Έλα Πξάζηλν ξνκπόη», επαλέιαβε. 
«Καη γηαηί είπεο Πξάζηλε;» 
«Γηαηί κηιάεη κε γπλαηθεία θσλή θαη κε βνήζεζε λα θηηάμσ 

ηα πξάγκαηα», ζπκπιήξσζε ζαλ λα ήηαλ ην πην θπζηθό πξάγ-
κα. 

Ο Πεη θνίηαμε ηξηγύξσ θαη δελ είδε ηίπνηα από ηα πξάγκα-
ηά ηνπ.  

«Πνύ είλαη ηα… » 
«ην δσκάηηό ζνπ», ζπκπιήξσζε δηαθόπηνληάο ηνλ. 
«Δδώ δελ είλαη ην δσκάηηό κνπ;» 
«Η Γθξίλε κνπ είπε όηη ην δηθό ζνπ δσκάηην είλαη ην πξώην 

δεμηά ζηνλ δηάδξνκν». 
«Πνηα είλαη πάιη ε Γθξίλε θαη γηαηί ην πξώην;» 
«Πεη μύπλα, ε Γθξίλε είλαη ην ξνκπόη πνπ ζνπ είπα θαη πνπ 

έρεη θνιιήζεη πίζσ κνπ, ε Πξαζηλνύια, θαη ήηαλ απηή πνπ κνπ 
είπε όηη εζύ πξέπεη λα πάξεηο ην πξώην δσκάηην γηαηί είζαη ν 
θπβεξλήηεο θαη εθεί ππάξρνπλ όια ηα ζπζηήκαηα παξαθνινύ-
ζεζεο ηνπ ζθάθνπο. Μνπ είπε αθξηβώο πσο ν Λύθε, πνπ δελ 
μέξσ πνηνο είλαη, πξέπεη λα επηθνηλσλεί καδί ζνπ άκεζα όηαλ 
ρξεηάδεηαη θαη θαιό είλαη λα κελ ρξεηαζηεί λα θάλεη θαη εζσ-
ηεξηθέο κεηαζθεπέο». 

«Λύθε ηη κε ζέιεηο;» ξώηεζε ν Πεη γπξλώληαο θαη αλνίγν-
ληαο κηα νζόλε επηθνηλσλίαο. 

«Πξέπεη Κάπηελ λα εγθξίλεηο ηα ζρέδηα ησλ κεηαζθεπώλ 
πνπ κνπ δήηεζεο. Υσξίο ηελ έγθξηζή ζνπ δελ κπνξεί λα μεθη-
λήζεη ε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο ηνπο». 

«Κνίηα λα δεηο, βξεο όιεο ηηο ξνπηίλεο εγθξίζεσλ θαη ηξν-
πνπνίεζέ ηεο ώζηε λα κελ ρξεηάδεηαη λα αζρνινύκαη κε βια-
θείεο», ηνπ είπε ζπκσκέλνο. 

«Πάιη όκσο Κάπηελ πξέπεη λα εγθξίλεηο ηηο αιιαγέο. Σνπ-
ιάρηζηνλ ηελ πξώηε». 

«Φηηάμε απηό πνπ ζνπ είπα θαη έξρνκαη. Μάγγπ έια εδώ». 
Η Μάγγπ πιεζίαζε ζην θξεβάηη πνπ ήηαλ κηζνμαπισκέλνο 

θαη ζηάζεθε κπξνζηά ηνπ.  
«Ση ζέιεηο;» 
Ο Πεη ηελ ηξάβεμε ζην θξεβάηη δίπια ηνπ θαη ηελ αγθάιηα-



ζε. Έβαιε ην ρέξη ηνπ θάησ από ηελ πνπθακίζα ηεο.  
Η Μάγγπ έβαιε ηα γέιηα.  
«Ξππλήζακε κε θέθηα;» 
«Η αιήζεηα είλαη πσο πξαγκαηηθά μύπλεζα κε θέθηα».  
Η Μάγγπ άξρηζε λα ηνλ γδύλεη. Σν δηθό ηεο ξνύρν ήηαλ ην 

ηειεπηαίν πνπ έβγαιε ακέζσο κόιηο έγπξε επάλσ ηνπ.  
Σελ ζηηγκή εθείλε ε Γθξίλε πήξε κηα εληνιή από ηνλ Λύθε: 

βήζε ην θσο θαη θύγε. Η Γθξίλε έθπγε ελώ ν θεληξηθόο ππν-
ινγηζηήο ππαθνύνληαο κηα εληνιή ελόο παιηνύ θπβεξλήηε άξ-
ρηζε λα θαηαγξάθεη ηελ εξσηηθή ζθελή. 

 
ηηο έμε ην πξσί, ην πξάζηλν ξνκπόη κπήθε ζην δσκάηην θαη 
ζηάζεθε δίπια ζην θξεβάηη. Η Μάγγπ θαη ν Πεη θνηκόληνπζαλ 
ζ‟ έλα πεξίεξγν γπκλό ζύκπιεγκα. «Κάπηελ, ζπγλώκε πνπ ε-
λνριώ αιιά ν Λύθε ζαο ζέιεη ζηελ γέθπξα». 

Ο Πεη άλνημε ηα κάηηα ηνπ θαη αζπλαίζζεηα ηξάβεμε ην ζε-
ληόλη επάλσ ηνπ. Η Γθξίλε θξαηνύζε κηα νιόζσκε θόξκα κε 
ηα δηαθξηηηθά ηνπ ζθάθνπο. Σελ πήξε θαη ηελ θόξεζε. Πήγε 
ζην κηθξό κπάλην θαη έξημε ιίγν λεξό ζην πξόζσπό ηνπ. ε ιίγν 
έκπαηλε ζην πηινηήξην. 

«Ση έρνπκε Λύθε;» 
«Η εθθόξησζε νινθιεξώζεθε λσξίηεξα. Αλ ζέιεηο κπνξώ 

λα αλαζεσξήζσ ην πξόγξακκά καο θαη λα θύγνπκε ζε δπν 
ώξεο». 

«Πώο έηζη;» 
«Άθεζαλ αξθεηέο πξώηεο ύιεο ρακειήο αμίαο». 
«Όπσο;» 
«ίδεξα θαη αινπκίληα». 
«Σνπο κπηλέδεο. Υάζακε πνιύηηκν ρώξν». 
«Γελ έγηλαλ έηζη ηα πξάγκαηα. Γηόξζσζα ηηο ηηκέο Κάπηελ 

θαηεβάδνληαο ηελ αμία ηνπο γηα λα πεηζηνύλ όηη δελ άμηδαλ ηνλ 
θόπν». 

«Γηαηί έθαλεο θάηη ηέηνην;» 
«Υξεηάδνκαη απηά ηα πιηθά γηα λα ρηίζσ ηνπο θαηλνύξγηνπο 

κνπ ρώξνπο. Γελ ζα ρξεηαζηεί έηζη λα ςαξέςνπκε κεγάια α-
ληηθείκελα γηα λα βξνύκε απηέο ηηο ύιεο θαη κπνξνύκε απ‟ ηελ 
αξρή λα εζηηαζηνύκε ζε δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα πςειήο αμί-
αο». 

«Πνηνο ζνπ έκαζε ηέηνηα θόιπα Λύθε;» 
«Τπάξρεη ξνπηίλα ειέγρνπ ιαζξεκπνξίνπ πνπ ηελ ελεξγν-

πνίεζα αθνύ έδσζεο ηελ άδεηα λα θηλνύκε θαηά ην δνθνύλ». 



 

«σζηόο ν παίθηεο, θξίκα όκσο πνπ δελ πίλεηο γηαηί απηό 
άμηδε έλα πνηεξάθη αιθνόι».  Πξνρώξεζε ζηελ θνλζόια θαη 
αθνύκπεζε ην ρέξη ηνπ ζηελ νζόλε έγθξηζεο αξκνδηνηήησλ. 
Έλα πξάζηλν θσο ζάξσζε ηελ παιάκε ηνπ. 

«Δπραξηζηώ Κάπηελ, πξνρσξώ ζε πξνγξακκαηηζκό αλαρώ-
ξεζεο ζε δύν ώξεο. Καιή ζπλέρεηα». 

«Τπνλνείο θάηη Λύθε;» 
«Γελ έρσ απηήλ ηελ δπλαηόηεηα Κάπηελ. Απιά ελλνώ λα 

πεξλάο ηηο ώξεο ζνπ κε ό,ηη ζε επραξηζηεί πεξηζζόηεξν. Γελ 
ππάξρεη άιινο ηξόπνο λα πεξάζεη ν θαηξόο ρσξίο ςπρνινγηθά 
πξνβιήκαηα. Γπζηπρώο απηό είλαη θαηαζθεπαζηηθό ιάζνο ησλ 
αλζξώπηλσλ όλησλ». 

Ο Πεη ρακνγέιαζε θαη έθπγε. Πήγε ζην ζαιόλη θαη μάπισ-
ζε ζ‟ έλαλ θαλαπέ. Μόιηο ζα έθεπγαλ ήζειε λα ζπλαληήζεη ηελ 
Μάγγπ. Έπξεπε λα ζπδεηήζνπλ γηα ην ηη ζα έθαλαλ ην ρξνληθό 
δηάζηεκα κέρξη ηελ επηζηξνθή. Σνλ πήξε ν ύπλνο ζηνλ θαλαπέ 
πνπ θαζόηαλ. 

Ήηαλ νθηώ ε ώξα όηαλ μύπλεζε από ηνπο θηλεηήξεο πνπ εί-
ραλ πάξεη κπξνζηά. Άλνημε ηα κάηηα ηνπ θαη είδε ηελ Μάγγπ 
λα θάζεηαη δίπια ηνπ ζην ζαιόλη θαη λα ραδεύεη ην θεγγάξη 
από ην ηεξάζηην παξάζπξν πνπ δέζπνδε ζην ρώξν. Έκεηλε α-
κίιεηνο γηα πέληε ιεπηά όηαλ ηειηθά απνθάζηζε λα ηεο κηιή-
ζεη. 

«Λνηπόλ θνύθια; Ση ζθέθηεζαη λα θάλεηο γηα λα πεξλάο ηελ 
ώξα ζνπ;» 

Σνλ θνίηαμε πξνβιεκαηηζκέλε θαη δελ ηνπ απάληεζε ακέ-
ζσο. Άθεζε θη‟ απηή λα πεξάζεη ιίγε ώξα. «Όηαλ ήκνπλα κη-
θξή ήζεια λα κάζσ πνιεκηθέο ηέρλεο. Γελ ηα θαηάθεξα όκσο 
θη έηζη αζρνιήζεθα κε ην ρνξό. ηελ αξρή δνύιεπα ζαλ ρνξεύ-
ηξηα Sex Pole Dance αιιά κεηά από κεξηθά ρξόληα δελ άληερα 
ηνλ θαζέλα λα κε ρεξηάδεη. Πέξαζα πίζσ από ην κπαξ. Καηέ-
ιεμα ζεξβηηόξα όηαλ ην αθεληηθό απνθάζηζε λα βάιεη ζ‟ απ-
ηήλ ηελ ζέζε κηα πηηζηξίθα πνπ ηνπ έθαλε ηα βίηζηα ηνπ». 

Ο Πεη ηελ άθνπγε ρσξίο λα κηιάεη. «Δδώ ηη ζα ήζειεο λα 
θάλεηο;» ηελ ξώηεζε κεηά από ιίγν. 

«Γηα πνιεκηθέο ηέρλεο δελ ην βιέπσ, νπόηε δελ κέλνπλ θαη 
πνιιά», ηνπ απάληεζε κάιινλ αδηάθνξα. 

«Άζε λα δσ ηη κπνξεί λα γίλεη», ηεο είπε κε ζηβπιιηθό ηξό-
πν. 

«Μέρξη λα δεηο ην ηαμίδη ζα ηειεηώζεη νπόηε ιέσ λ‟ αζρνιε-
ζώ κε θακηά ηέρλε. Κάηη λα κάζσ λα θηηάρλσ ώζηε λα κπνξέ-



ζσ όηαλ γπξίζσ ζηε Γε λα θάλσ θακηά δνπιεηά γηα ηα γεξάκα-
ηά κνπ». 

Σεο ράηδεςε ην ρέξη θαη ηεο είπε κε ηξπθεξόηεηα πνπ μάθ-
ληαζε θαη ηνλ ίδην:  

«Μελ ζθαο, θάηη ζα γίλεη. Πάκε ηζηκπήζνπκε ηίπνηα;» 
«Καη κεηά; θέθηεζαη ηίπνηα;» 
«Δίλαη λσξίο λα πάκε γηα ύπλν. Ση ζα έιεγεο λα πάκε κηα 

βόιηα λα γλσξίζνπκε ην ζθάθνο;» ηεο είπε. 
 

Σν δηαζηεκόπινην μεθίλεζε γηα ηελ ηειεπηαία ηνπ απνζηνιή. 
Σν πξώην πνπ έθαλε ν Λύθε, πέξα απ‟ ην λα εηνηκαζηεί γηα ηηο 
πεξηζπιινγέο ησλ δνξπθόξσλ, ήηαλ λα πέζεη κε ηα κνύηξα ζην 
λα θηηάμεη ξνκπόη. Αθνινύζεζε ηηο παιηέο εληνιέο θαη έηζη θαη 
ηα θαηλνύξγηα ξνκπόη δελ έκνηαδαλ ζε ηίπνηα κ‟ αλζξώπνπο, 
αλ θαη είραλ θη απηά ηελ βαζηθή θαηαλνκή ηνπ αλζξώπηλνπ 
γέλνπο. Σα δύν πόδηα θαη ηα δύν ρέξηα ήηαλ ε θαιύηεξε θαηα-
λνκή γηα επηβίσζε πνπ είρε θηηάμεη ε θύζε. Δμάιινπ ηόζν ηα 
βνεζεηηθά όζν θαη ηα ππόινηπα κεραλήκαηα ηνπ ζθάθνπο, 
όπσο νη θαηαπαθηέο θαη νη άθαηνη, ήηαλ από ηελ αξρή έηζη 
ζρεδηαζκέλα ώζηε λα ηα ρεηξίδνληαη άλζξσπνη νπόηε απηή ε 
επηινγή βνεζνύζε ηδηαίηεξα ηηο δηάθνξεο δηαδηθαζίεο ρεηξη-
ζκώλ. 

ην ζέκα ηνπ νλόκαηνο πάιη δελ είρε πξσηνηππήζεη. Σνπο 
έδσζε αξηζκνύο θαηεγνξηνπνηεκέλνπο ζύκθσλα κε ηηο ηδηόηε-
ηέο ηνπο. Σν πξώην ξνκπόη ησλ επηζθεπαζηώλ είρε αξηζκό 
1001 θνθ. θαη ε ζεηξά θαηέιεμε λα ιέγεηαη ζεηξά ΔΝΑ. Η ζεηξά 
ΓΤΟ ήηαλ ησλ πηιόησλ, ΣΡΙΑ ην ππεξεηηθό πξνζσπηθό, ΣΔ-
ΔΡΑ νη επηζηήκνλεο θαη ΜΗΓΔΝ ε ζεηξά ησλ εξγαηώλ. Σα 
ξνκπόη πνπ έπξεπε λα εηνηκαζηνύλ ζε πξώηε θάζε ήηαλ ηξηά-
ληα όια καδί.  

Σν ίδην ζύζηεκα ηώξα είρε αθνινπζεζεί ζην παξειζόλ θαη 
κε ηελ αξηζκνιόγηζε ησλ αθάησλ. ‟ όια ππήξραλ αξηζκνί. 
Μόλν πνπ ζηηο αθάηνπο νη αξηζκνί ήηαλ ηνπ δπαδηθνύ ζπζηή-
καηνο. Απηό έκπιεθε εληειώο απηνύο πνπ δελ ήμεξαλ, λνκίδν-
ληαο πσο ην ζθάθνο είρε πνιιέο αθάηνπο, ελώ είρε κόλν ηξεηο.  

 
Ο Καηάδαο ζπλέρηζε λα θάλεη απηό πνπ ήμεξε. Μάδεπε όηη θαιό 
έβξηζθε ζην δηάζηεκα ελώ ζπγρξόλσο  μεθίλεζε λα ρηίδεη θαη-
λνύξγηνπο ρώξνπο ζην θάησ ηνπ κέξνο, απμάλνληαο ηνλ όγθν 
ηνπ θαη κεγαιώλνληαο έηζη θαζεκεξηλά. Γηα ηηο ειεθηξνληθέο 
πιαθέηεο αθνινύζεζε ηελ εληνιή ηνπ Πεη. Αληέγξαθε ην ιν-



 

γηζκηθό ηνπο ζην θεληξηθό ηνπ ζύζηεκα θαη ηηο έζηειλε κεηά 
ζην θάησ επίπεδν ηνπ ζθάθνπο γηα λα γίλνπλ ζθξαπ. Όηαλ γέ-
κηζε ε κλήκε ηνπ, έθηηαμε έλα θαηλνύξγην ρώξν απνζήθεπζεο 
πιεξνθνξηώλ, θαη ηηο αξρεηνζέηεζε εθεί ρσξίο λα ηηο αθήζεη 
λα ηξέμνπλ ή λα ελζσκαησζνύλ ζηα ζπζηήκαηά ηνπ. 

Κάπνηα ζηηγκή θαη πξνζπαζώληαο λα επηιύζεη έλα πξόβιε-
κα ζηα ζπζηήκαηα δηεύζπλζήο ηνπ, ρξεζηκνπνίεζε έλα από ηα 
πξνγξάκκαηα πνπ είρε απνζεθεπκέλα από θάπνην κεηεσξνιν-
γηθό δνξπθόξν. Η επηηπρία ηεο δνθηκήο ηνλ έθαλε ζηελ ζπλέ-
ρεηα λα ελζσκαηώζεη όια αλεμαηξέησο ηα πξνγξάκκαηα πνπ 
είρε απνζεθεπκέλα ζαλ ζθέηεο πιεξνθνξίεο θαη λα είλαη πηα 
ζε ζέζε λα θάλεη αλαιύζεηο πνπ θαλέλαο δελ είρε πξνβιέςεη. 
Οη γξακκέο πξνγξάκκαηνο πνπ απνηεινύζαλ ην θεληξηθό ηνπ 
ππνινγηζηηθό ζύζηεκα πνιιαπιαζηάζηεθε πάξα πνιύ. 

πγρξόλσο κ‟ απηά πξνρώξεζε ζηελ ζύλζεζε ηνπ Αδάκ. Σα 
δηάθνξα θνκκάηηα ηνπ είραλ νινθιεξσζεί θη‟ όιε ε θηιηξαξη-
ζκέλε πηα γλώζε απνζεθεπόηαλ ζηνλ εγθέθαιό ηνπ. Ο Αδάκ 
ζα γηλόηαλ ην κνλαδηθό ξνκπόη πνπ δελ ζα έκνηαδε κε η‟ άιια. 
Θα ήηαλ θαζαξά αλζξσπνεηδέο ζηελ όςε.  


