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Κεφάλαιο 1: Σαξιδεύοντας 

Ο ππνινγηζηήο ηνπ κηθξνύ δηαζηεκηθνύ ζθάθνπο κε ην πεξίεξγν 

όλνκα ΒΔΒ12 -πεξίεξγν όρη γη‟ άιινλ ιόγν αιιά γηαηί θαλέλαο πηα 

δελ ζπκόηαλ από πνπ είραλ επηθξαηήζεη ηνπιάρηζηνλ ηα γξάκκαηα 

ηνπ ηίηινπ-, θαηέγξαθε αλειιηπώο ό,ηη ζπλέβαηλε. Ζ κελαγόο 

Σαθάηα Βάγηα θαζόηαλ ζηελ ζέζε ηνπ θπβεξλήηε θνξώληαο ηα 

εηδηθά γπαιηά κε ηνλ επαγσγηθό ζθειεηό πνπ ηεο έδηλαλ ηελ δπλα-

ηόηεηα ηεο απεπζείαο  επηθνηλσλίαο κ‟ όια ηα ππνινγηζηηθά ζπ-

ζηήκαηα ηνπ ζθάθνπο, θαη κέζα απ' απηά, θαη κε ηα ζπζηήκαηα 

ηνπ θεληξηθνύ ππνινγηζηή ησλ δηαπιαλεηηθώλ ζηξαηησηηθώλ δπ-

λάκεσλ πνπ ε ίδηα πίζηεπε όηη βξηζθόηαλ ζηελ ειήλε. 

Ζ δηεπαθή κε ηνπο ππνινγηζηέο πξνέβιεπε πιένλ επηθνηλσλία 

ηέηνηαο κνξθήο. Ο ρξήζηεο/εξεπλεηήο, αθνύ ελεξγνπνηνύζε ηα 

επαγσγηθά γπαιηά, ππέβαιιε όζν πιεξέζηεξα κπνξνύζε ηα ζηνη-

ρεία πνπ ήζειε λα δηεξεπλεζνύλ. Ο ππνινγηζηήο ηα παξαιάκβαλε 

θαη ηα έβαδε ζε κηα ζεηξά. Με ηνλ ηξόπν απηό δεκηνπξγνύληαλ κηα 

ζεηξά εξσηήζεσλ αιιά θαη νη αλαγθαίνη αιγόξηζκνη πνπ ζα έθεξ-

λαλ από ηηο κλήκεο ηνπ ππνινγηζηή ηηο απαληήζεηο. Αλ ε ζεηξά δελ 

ήηαλ ζσζηή ή ππήξρε ιάζνο ζηελ εξώηεζε, γηλόηαλ ππόδεημε θαη 

καδί δηλόληνπζαλ θαη δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο. Ο εξεπ-

λεηήο επέιεγε από ηελ θαηλνύξγηα ιίζηα απηό πνπ ήζειε θη απηό 

επαλαιακβαλόηαλ κέρξη λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο κειέ-

ηεο. ην δεμηό κέξνο ηεο νινγξαθηθήο νζόλεο έηξεραλ ηα απνηε-

ιέζκαηα. Όζν πιεζίαδαλ ζε ιύζε, ηόζν απηά ιηγόζηεπαλ κέρξη 

πνπ ε ξνή ζηακαηνύζε ζην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο πνπ θαηαγξα-

θόηαλ ζαλ ηειηθό. 

Δίρε μεθηλήζεη ηελ θαξηέξα ηεο ζαλ γελεηίζηξηα, πέξαζε ζηνλ 

θιάδν ηεο αζηξνθπζηθήο θαη ζύληνκα εμεηδηθεύηεθε ζηηο ηερλεηέο 

λνεκνζύλεο θαη ζηελ ςπρνινγηθή δηεπαθή ησλ αλζξώπσλ καδί 

ηνπο. Παξά ηελ ζρεηηθά λεαξή ηεο ειηθία, θάπνπ ζηα ζαξάληα δε-

ιαδή κηα θη ν κέζνο όξνο δσήο είρε πιένλ ζηαζεξνπνηεζεί πεξίπνπ 



 

ζηα εθαηό, θαηείρε ηνλ ηίηιν ηεο θαιύηεξεο ζην είδνο ηεο. Ο ζηξα-

ηησηηθόο ηεο βαζκόο νθεηιόηαλ ζην όηη είρε ηειεηώζεη θαη ηελ δηα-

ζηεκηθή αθαδεκία, γεγνλόο πνπ ηεο επέηξεπε λα νδεγεί κηθξά δηα-

ζηεκόπινηα ζηξαηησηηθνύ ηύπνπ. Σν δηθαίσκα απηό ην δηαηήξεζε 

αθόκα θη όηαλ ζηελ ζπλέρεηα ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζε θαζαξά 

αθαδεκατθνύο θιάδνπο, πάληα όκσο θάησ από ηελ αηγίδα ησλ δηα-

πιαλεηηθώλ δπλάκεσλ ηνπ ειηαθνύ ζπζηήκαηνο. 

αλ γπλαίθα αλήθε ζ‟ απηέο πνπ ζα έιεγεο ραξηησκέλεο. Ήηαλ 

ςειή, αδύλαηε, κε καθξύ ιαηκό, κηθξό ζηήζνο θαη είρε καθξηά πό-

δηα. Ο ζσκαηόηππνο απηόο είρε ζε γεληθέο γξακκέο ζηαζεξνπνηε-

ζεί εδώ θαη πνιιά ρξόληα γηα όια ηα γπλαηθεία πιάζκαηα πνπ γελ-

ληόληνπζαλ ζηα εξγαζηήξηα γελεηηθήο αλαπαξαγσγήο ηνπ δηαζηή-

καηνο. Οη δηαθνξέο βξηζθόληνπζαλ θαηά βάζε ζηα ραξαθηεξηζηη-

θά ηνπ πξνζώπνπ θαη ζην ρξώκα ησλ καιιηώλ, αλ θη απηά νη δηα-

ζηεκάλζξσπνη –νλνκαζία απηώλ πνπ είραλ γελλεζεί ζην δηάζηεκα 

θαη θαηνηθνύζαλ εθηόο ηεο γεο- η‟ άιιαδαλ πνιύ πην ζπρλά απ‟ όηη 

ρξεηαδόηαλ. Ζ Σαθάηα δελ είρε πνηέ βάςεη ηα καιιηά ηεο θαη πνηέ 

δελ είρε ρξεζηκνπνηήζεη ηελ δηαδηθαζία γηα λα αιιάμεη ην ρξώκα 

ησλ καηηώλ ηεο. Ήμεξε πσο ην βιέκκα ηεο είρε κηα πνιύ δπλαηή 

εζηίαζε θαη ην άθελε λα πέθηεη όπνηε ρξεηαδόηαλ θαηεπζείαλ 

ζηνπο άιινπο. Σόζν ηα κάηηα ηεο όζν θαη ηα καιιηά ηεο ήηαλ θα-

ζηαλά. Σα καιιηά ηεο κάιηζηα δελ ηα έθνβε θαη ηα δηαηεξνύζε η-

δηαίηεξα καθξηά αλ θαη ζπλήζσο ηα είρε καδεκέλα ζε κηα πεξίεξγε 

πιεμνύδα.  

Απηό όκσο πνπ ηελ μερώξηδε απ‟ ηηο ζπλνκήιηθέο ηεο ήηαλ ηα 

ρείιηα ηεο. Ζ γξακκή πνπ ζρεκάηηδαλ ήηαλ ζρεδόλ κνλαδηθή. Ή-

ηαλ έληνλα θακππισηή θαη ην κεζαίν κέξνο θάπσο πην παρύ. Οη 

άληξεο έιεγαλ όηη απηό ηεο έδηλε κηα ζεμνπαιηθόηεηα. Ζ ίδηα ζθε-

θηόηαλ όηη ίζσο έπξεπε λα παξέκβεη κε θάπνηα αηζζεηηθή ρεηξνπξ-

γηθή παξέκβαζε θαη λα ειαηηώζεη απηό ηεο ην ράξηζκα. 

Σαμίδεπε πξνο ην δηαπιαλεηηθό ζπγθξόηεκα ηεο Νέαο Γαίαο, 

εδώ θαη θάκπνζν θαηξό, γηα λα πάξεη κέξνο ζε κηα έθηαθηε ζύ-

ζθεςε πνπ άγγηδε ηνπο ηνκείο εμεηδίθεπζήο ηεο. Ζ ζύζθεςε απηή 

ζπλδεόηαλ κε ηνλ επαλέιεγρν, ηελ αλάιπζε θαη ηνλ πηζαλό επαλα-

ζρεδηαζκό κηαο επαλδξσκέλεο απνζηνιήο έμσ από ην πιαλεηηθό 

ζύζηεκα. Σν δηαζηεκόπινην Earth Universalis IV, γλσζηό θαη ζαλ 

EU4, είρε δώζεη ζήκα όηη επέζηξεθε δηαθόπηνληαο ηελ απνζηνιή 

ηνπ ηέζζεξεηο κήλεο κεηά ηελ έμνδό ηνπ από ην πιαλεηηθό ζύζηε-

κα. Ζ πξνζπάζεηα επηθνηλσλίαο κε ην πιήξσκα, δελ είρε δώζεη 

θαξπνύο.  



 

Σν EU4 δελ είρε ηελ ηύρε ησλ πξνεγνύκελσλ ηξηώλ πνπ είραλ 

απιά εμαθαληζηεί, αιιά δελ είρε αθνινπζήζεη θαη ην πξόγξακκά 

ηνπ πνπ πξνέβιεπε έλα καθξύ ηαμίδη δέθα εηώλ απνκάθξπλζεο θη 

άιισλ ηόζσλ επηζηξνθήο. Σν επηύρεκα ήηαλ όηη δελ ράζεθε ζην 

βαζύ δηάζηεκα, αιιά θαηά θάπνηνλ πεξίεξγν ηξόπν είραλ ιεηηνπξ-

γήζεη νη εληνιέο αλάζρεζεο ηεο απνζηνιήο θαη πιένλ γπξλνύζε 

πίζσ, ζησπειό όκσο γηα ηνπο ιόγνπο απηήο ηνπ ηεο απόθαζεο. 

Μόιηο ην ζθάθνο πιεζίαδε αξθεηά ζα κπνξνύζαλ λα κπνπλ ζηα 

ζπζηήκαηά ηνπ θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ό,ηη είρε ζπκβεί. 

Ο ζπλαγεξκόο πνπ ζήκαλε απ‟ ηελ κηθξή δνξπθνξηθή βάζε ηνπ 

Πινύησλα –αθξαία βάζε ηνπ ειηαθνύ ζπζηήκαηνο-, είρε βξεη ηελ 

Σαθάηα ζην παλεπηζηήκην ηεο ειήλεο λα κειεηάεη κ‟ άιινπο ζπ-

λαδέιθνπο ηεο ηηο δηάθνξεο πεξηπηώζεηο επνηθηζκνύ ηνπ δηαζηή-

καηνο. Πξνο ην παξόλ ην πξόγξακκα αλήθε ζηελ ζθαίξα ησλ κε-

ιεηώλ, κε ηνπο δηαζηεκάλζξσπνπο λ‟ αθήλνπλ λα δηαξξέεη όηη ην 

ζέκα δελ ηνπο ελδηέθεξε θαη ηδηαίηεξα. Θεσξνύζαλ όηη νη Γήηλνη 

ήζειαλ λα κπιερηνύλ ζηα δηθά ηνπο ρσξάθηα θαη κ‟ απηήλ ηνπο 

ηελ ζηάζε θξαηνύζαλ ηηο απνζηάζεηο πνπ ζεσξνύζαλ αλαγθαίεο.  

Μόιηο έθηαζαλ ηα λέα, ε εληνιή ηνπ Πηέξαξρνπ πνπ ήηαλ επη-

θεθαιήο ησλ πξνγξακκάησλ Δπνηθηζκνύ ήηαλ όηη ε ζκελαγόο Σα-

θάηα έπξεπε λα εγθαηαιείςεη ακέζσο ηελ ειήλε θαη λ‟ αλαρσξή-

ζεη γηα ηελ δηαζηεκηθή απνηθία ηεο Νέαο Γαίαο. Οη γλώζεηο ηεο 

πάλσ ζηα όληα ηερλεηήο λνεκνζύλεο αιιά θη ν αλαιπηηθόο ηεο 

λνπο ζα βνεζνύζαλ ηελ νκάδα πνπ είρε ζρεκαηηζηεί κε ζηόρν ηελ 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ απώιεηα ηξηώλ δηαζηεκόπινησλ κε 

ηα πιεξώκαηά ηνπο θαη ηώξα ελόο ηέηαξηνπ πνπ επέζηξεθε ρσξίο 

ιόγν, δελ ήηαλ θάηη πνπ κπνξνύζαλ λα ην μεπεξάζνπλ εύθνια. 

Ζ Σαθάηα έβγαιε ηα γπαιηά επηθνηλσλίαο θη έξημε πξνο ηα πίζσ ην 

θεθάιη ηεο ζαλ λα ήζειε λα δηώμεη απηό πνπ ηελ βαζάληδε. Οη 

πξώηεο πιεξνθνξίεο έδεηρλαλ πσο ην πιήξσκα είρε ράζεη ηνλ έ-

ιεγρν ηνπ ζθάθνπο θη απηό δελ κπνξνύζε λα ην θαηαλνήζεη. Απηό 

όκσο δελ ήηαλ ην βαζηθό ηεο πξόβιεκα εθείλε ηελ ζηηγκή. Άιια 

ήηαλ πνπ ηελ απαζρνινύζαλ θαη ρσξίο λα ην ζέιεη έθαλε κηα θίλε-

ζε απνγνήηεπζεο ηηλάδνληαο ην δεμί ηεο ρέξη. Ο Αθηρίθν, εξαζηήο 

ηεο θαη ζπγθπβεξλήηεο ηνπ ζθάθνπο, είδε ηελ θίλεζή ηεο θη αθνύ 

ζεθώζεθε από ηελ θνλζόια πνπ εξγαδόηαλ ηελ πιεζίαζε θαη ηελ 

ξώηεζε όζν πην δηαθξηηηθά κπνξνύζε ηη ζπκβαίλεη. 

«Σί ζεο λα ζνπ πσ; Κάηη δελ πάεη θαιά. Κνηηάσ ηα ζηνηρεία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ησλ EU4 θαη νη απαληήζεηο έξρνληαη πην γξήγνξα 



 

θη απ‟ ηελ θαηαγξαθή ησλ εξσηήζεσλ. Ζ ππνινγηζηηθή δύλακε 

ηνπ ζθάθνπο καο απνθιείεηαη λα κπνξεί λα καο δίλεη όια απηά πνπ 

ηεο δεηάκε ηόζν γξήγνξα. Ννηώζσ ζαλ θάπνηνο λα κ‟ έρεη βξαρπ-

θπθιώζεη θαη θνβάκαη κήπσο είλαη ιάζνο νη ππνδείμεηο ηνπ ππν-

ινγηζηή». 

«Τπνλνείο θάηη;» ηελ ξώηεζε κ‟ αλεζπρία. 

Ο Αθηρίθν ήηαλ έλαο άληξαο ζηελ ειηθία ηεο, εμεηδηθεπκέλνο 

πηιόηνο ζ‟ απηά ηα δηαζηεκόπινηα θαη δεπγάξη κε ηελ Σαθάηα εδώ 

θαη κεξηθνύο κήλεο. Κη απηόο ςειόο, αδύλαηνο κε πεξίπνπ παξό-

κνηα ραξαθηεξηζηηθά. Φαηλόηαλ ακέζσο όηη θαη ε δηθή ηνπ θαηα-

γσγή ήηαλ από θάπνηα καθξηλή απνηθία ηνπ δηαζηήκαηνο.  

Ζ Σαθάηα ηνπ έδεημε ηελ θνλζόια κπξνζηά ηεο. 

«Ρώηα θάηη θαη ζύγθξηλε ηελ ηαρύηεηα ηεο απάληεζεο κ‟ άιιεο 

θνξέο», ηνπ είπε θνηηώληαο ηνλ ζηα κάηηα ζαλ λα ηνλ πξνθαινύζε. 

Ο Αθηρίθν δελ ηόικεζε λα θάλεη ηίπνηα. Ζ καηηά ηεο εθείλε ηελ 

ζηηγκή έπεζε πάλσ ζηελ κηθξή νζόλε ζην θάησ κέξνο ηεο θνλζό-

ιαο, εθεί πνπ ζπλήζσο θαηλόληνπζαλ κε αξηζκνύο ηα ππόινηπα ηεο 

ηξνθνδνζίαο ηνπ ζθάθνπο. Ήηαλ κηα παιηνκνδίηηθε πξάζηλε ηε-

ηξάγσλε νζόλε πνπ αλαβόζβελε πεξίεξγα. Πξηλ πξνιάβεη λα θα-

ηαιάβεη ηη γηλόηαλ, γξάθηεθε: Ό,ηη μέξνπλ δύν, δελ είλαη κπζηηθό. 

Σα έραζε, μαλαθνίηαμε θη είδε πάιη ηνπο γλσζηνύο αξηζκνύο 

πνπ αθνξνύζαλ ζην ππόινηπν θαπζίκσλ, λεξνύ θαη ηξνθίκσλ ηνπ 

ζθάθνπο. 

Απνθιείεηαη, ηα κάηηα κνπ κάιινλ κε θνξνϊδεύνπλ. Τειηθά θαιύ-

ηεξα λα κελ πω ηίπνηα πεξηζζόηεξν γη’ απηό πνπ κνπ θάλεθε πωο 

είδα, ζθέθηεθε αθνινπζώληαο αζπλαίζζεηα ην κήλπκα ηεο νζό-

λεο. εθώζεθε από ηελ πνιπζξόλα ηεο θαη ηνλ πιεζίαζε. Σνλ α-

γθάιηαζε ηξπθεξά θαη ηνπ ράηδεςε ην θεθάιη. 

«Έρνπκε πνιύ θαηξό λα βξεζνύκε», ηνπ είπε κε λάδη. «Σί ζα έ-

ιεγεο γηα έλα δηάιιεηκα; Ούησο ή άιισο όια κπνξνύλ λα πεξηκέ-

λνπλ». 

«Με ηόζα πνπ έρεηο ζην θεθάιη ζνπ, δελ ηνικνύζα λα ζην πξν-

ηείλσ», ηεο είπε ρακνγειώληαο πνλεξά. 

Ζ Σαθάηα ρακνγέιαζε θη απηή, ηνλ πήξε απ‟ ην ρέξη θαη ηνλ 

νδήγεζε ζ‟ έλαλ πνιύ ηδηόκνξθν ρώξν ηνπ ζθάθνπο κε κεδεληθή 

βαξύηεηα, πνπ βξηζθόηαλ ζην πίζσ κέξνο ηεο αθάηνπ, ζην ίδην 

επίπεδν κε ην πηινηήξην, ηελ ηξαπεδαξία θαη ηηο θακπίλεο ηνπ θπ-

βεξλήηε θαη ηνπ ζπγθπβεξλήηε. Έβγαιαλ θη νη δύν ηηο θόξκεο ηνπο 

θαη κπήθαλ κέζα γπκλνί. Ζ Σαθάηα έιπζε ηα καιιηά ηεο θαη η‟ 

άθεζε λα πέζνπλ ζην ζηήζνο ηεο. Μόιηο θη ε δεύηεξε πόξηα έ-



 

θιεηζε πίζσ ηνπο, ηνλ αγθάιηαζε ζε κηα εληειώο αθαηαιαβίζηηθε 

πόδα, βάδνληαο ην αξηζηεξό ηεο πόδη γύξσ από ηνπο γινπηνύο ηνπ 

θη αθήλνληαο λα θάλεη θη απηόο ην ίδην. Γπν κηζά θξάλε εκθαλί-

ζηεθαλ λα επηπιένπλ ζηνλ ρώξν απ‟ ην πνπζελά. Κνιπκπώληαο 

ζαλ έλα ζώκα ζηνλ αέξα ηα πιεζίαζαλ θαη ηα θόξεζαλ. Σα κα-

θξηά καιιηά ηεο Σαθάηα έκνηαδαλ ηώξα κε θύθηα πνπ έπιεαλ ζε 

κηα ζάιαζζα ελώ ηα δύν ζώκαηα ζύκηδαλ έλα πιάζκα βγαικέλν 

απ‟ ηα παξακύζηα. Ακέζσο ν θαζέλαο βξέζεθε ζηνλ δηθό ηνπ νλεη-

ξηθό θόζκν, λα θάλεη έξσηα κε ηελ δηθή ηνπ θαληαζίσζε, όληαο ζε 

κηα αθίλεηε αγθαιηά κε ηνλ ζύληξνθό ηνπ θαη δερόκελνο κέζα απ‟ 

απηήλ ηελ απόιπηε επαθή ηηο δνλήζεηο ηνπ άιινπ. 

Απηόο ήηαλ ν ηξόπνο ηεο εξσηηθήο πξάμεο πνπ εδώ θαη ρξόληα 

αθνινπζνύζαλ νη δηαζηεκάλζξσπνη. Οη Γήηλνη πνπ ήμεξαλ γη‟ απ-

ηήλ ηελ εξσηηθή δηαδηθαζία δελ κπνξνύζαλ λα θαηαιάβνπλ ην πσο 

ήηαλ δπλαηό, ηόζν όκνηα πιάζκαηα λα έιθνληαη ζπλαηζζεκαηηθά 

θαη ζεμνπαιηθά θαη λα ηνπο αξθεί έλαο απιόο ελαγθαιηζκόο θαη 

κηα θαζαξά εγθεθαιηθή ζπλνπζία. Μηα ηέηνηα εξσηηθή πξάμε γη‟ 

απηνύο ήηαλ αθαηαλόεηε αθνύ ήηαλ κηα θαηάζηαζε πνπ γηλόηαλ 

ζε ζπλδπαζκό κε παξαηζζεζηνγόλεο δνλήζεηο θαη παξεκβάζεηο 

ζην ζώκα από εηδηθά πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ. 

Γη‟ απηνύο ήηαλ επηβαξπληηθό αθόκα θαη ην όηη ζαλ θύιιν είραλ 

κηθξέο δηαθνξέο ζηελ εκθάληζε, κνηάδνληαο πάξα πνιύ ζαλ ζσκα-

ηόηππνη.  Με ηα ρξόληα όκσο ην ζέκα είρε γίλεη ηακπνύ θαη θαλέ-

λαο δελ ξσηνύζε αιιά νύηε θη έπαηξλε απάληεζε. Ο κόλνο πνπ ζα 

κπνξνύζε λα δώζεη κηα ζνβαξή εμήγεζε ήηαλ ν Καηάδαο, ν θύξηνο 

ππνινγηζηήο ηνπ πιαλεηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ ζρεδόλ όινη όκσο 

αγλννύζαλ αθόκα θαη ηελ ύπαξμή ηνπ.  

Ζ εξσηηθή πξάμε δελ θξάηεζε πεξηζζόηεξν από είθνζη ιεπηά. 

Ζ Σαθάηα έβγαιε ην θξάλνο ηεο, ηνπ ρακνγέιαζε, βγήθε απ‟ ηνλ 

ζάιακν, θόξεζε μαλά ηελ θόξκα ηεο θαη γύξηζε ζηελ θνλζόια ηεο. 

ην θάησ κέξνο ε κηθξή νζόλε έγξαθε: Μπξάβν θαιό θνξίηζη! 

Μέλεη αλαπάληεην αλ ην είρεο αλάγθε ή αλ πξνηίκεζεο απηόλ ηνλ 

ηξόπν γηα λα ηνλ απνκαθξύλεηο. 

Ζ Σαθάηα εθείλε ηελ ζηηγκή έλνησζε ζαλ θάπνηνο λα παξαβία-

δε ηελ πξνζσπηθόηεηά ηεο αιιά δελ έθαλε ηίπνηα πνπ ζα ηελ καξ-

ηπξνύζε. Απηή ηελ θνξά αληί λα θνξέζεη ηα γπαιηά επηθνηλσλίαο, 

ελεξγνπνίεζε έλα νινγξαθηθό πιεθηξνιόγην θη έγξαςε: Πνηόο εί-

ζαη; 

Κακία απνιύησο απάληεζε δελ γξάθηεθε ζηε νζόλε. Ζ Σαθάηα 

δελ θαηαιάβαηλε. Ήηαλ βέβαηε όηη όπνηα λνεκνζύλε ηεο είρε δώ-



 

ζεη ηελ πξώηε πιεξνθνξία ήζειε κε θάπνηνλ ηξόπν λα επηθνηλσ-

λήζεη καδί ηεο, νπόηε δελ θαηαιάβαηλε γηαηί αθνινύζεζε απηή ε 

ζησπή. Φόξεζε μαλά ηα επαγσγηθά γπαιηά ηεο θη αθνύκπεζε ηνπο 

δπν ηεο δείθηεο αξηζηεξά θαη δεμηά ζηνπο θξνηάθνπο ηεο. Μ‟ απ-

ηόλ ηνλ ηξόπν έλνησζε λα ζπγθεληξώλεηαη ην κπαιό ηεο ζ‟ έλα 

ζεκείν θη ακέζσο μεθίλεζε ε θιαζηθή δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο κε 

ηνλ ππνινγηζηή ηνπο ζθάθνπο ηεο.  

«Ζκεξνιόγην κελπκάησλ», ήηαλ ε εληνιή πνπ έδσζε θσλαθηά 

θη ακέζσο παξνπζηάζηεθε νινγξαθηθά κπξνζηά ηεο κηα ιίζηα κε 

ηίηινπο. Κνίηαμε ηνλ απνζηνιέα ηνπο θαη ηελ ώξα παξαιαβήο ηνπο 

αιιά δελ έβγαηλε ζπκπέξαζκα. Όια ήηαλ παιηά κελύκαηα πνπ 

αθνξνύζαλ ηελ απνζηνιή. 

Θα εκθαληζηεί μαλά, πνπ ζα πάεη, ζθέθηεθε. ην θάησ θάησ 

δελ ήκνπλα εγώ πνπ έθαλα ηελ επαθή! 

Αθνζηώζεθε ζηελ έξεπλά ηεο κηζνθιείλνληαο ηα κάηηα ηεο γηα 

λα ππαγνξεύζεη θαιύηεξα ηα ζηνηρεία. Σν ζέκα πνπ ηελ απαζρν-

ινύζε εθείλν ην δηάζηεκα ήηαλ ν βαζκόο ειεπζεξίαο ζηελ ιήςε 

απνθάζεσλ ησλ όλησλ πςειήο ηερλεηήο λνεκνζύλεο. Δίρε ππν-

ζρεζεί ζηνλ πηέξαξρν δηνηθεηή ηεο όηη ζην ηαμίδη ηεο ζα πξνζπα-

ζνύζε λα βγάιεη θάπνηα ζπκπεξάζκαηα. Πάλησο, θάπνπ ζην βάζνο 

ηνπ κπαινύ ηεο, θάηη ηεο έιεγε όηη ην ζέκα απηό ζπλδεόηαλ θαη κε 

ηελ πξόζθαηε επηζηξνθή ηνπ EU4 απ‟ ην βαζύ δηάζηεκα.  

Μηα ώξα κεηά είρε μεράζεη ην πεξίεξγν κήλπκα θη είρε αθνζησ-

ζεί θαζ‟ νινθιεξίαλ ζηελ κειέηε ηεο. Δίρε πνιιή δνπιεηά αθόκα 

θαη γη‟ απηό έπεζε κε ηα κνύηξα ζηνλ πξνγξακκαηηζκό. Κάπνηα 

ζηηγκή θνίηαμε ηξηγύξσ θαη κόλν ηόηε αληηιήθζεθε όηη ν Αθηρίθν 

δελ είρε επηζηξέςεη απ‟ ηνλ ζάιακν αληηβαξύηεηαο.  

Θα πήγε γηα ύπλν, ζθέθηεθε. Κνίηαμε ηελ ώξα θαη κόλν ηόηε 

θαηάιαβε όηη έπξεπε θη απηή λα δηαθόςεη ό,ηη έθαλε γηα λα μεθνπ-

ξαζηεί. Δίραλ πεξάζεη πνιιέο ώξεο. Έβγαιε ηα επαγσγηθά γπαιηά 

θαη ηξάβεμε γηα ηελ θακπίλα ηεο ζεσξώληαο όηη γηα ηελ εκέξα απ-

ηήλ είρε ηειεηώζεη ην έξγν ηεο. 

Δμαίξεζε ζηελ απόθαζή ηεο ήηαλ ν Καηάδαο πνπ απνθάζηζε 

όηη έπξεπε λα επηθνηλσλήζεη ζ‟ έλα πην πξνζσπηθό επίπεδν κε ηελ 

Σαθάηα. Μόιηο απηή μάπισζε ζην θξεβάηη ηεο, γπκλή όπσο ζπλε-

ζηδόηαλ ζην δηάζηεκα, θαη δήηεζε λα ρακειώζνπλ ηα θώηα, αθνύ-

ζηεθε κηα απαιή θσλή λα ηεο απεπζύλεηαη απ‟ ην ζύζηεκα ελδνε-

πηθνηλσλίαο. 

«Σαθάηα ζε ραηξεηώ. Εεηώ ηελ θαηαλόεζή ζνπ αιιά έπξεπε λα 

επηθνηλσλήζνπκε κε πην άκεζν ηξόπν θη όρη κε γξαπηά κελύκαηα». 



 

«Πνηόο είζαη;» ξώηεζε κε επηηαθηηθή θσλή απηή ηελ θνξά. 

«Ο θεληξηθόο ππνινγηζηήο», αθνύζηεθε ε θσλή. 

«Ο ππνινγηζηήο ηνπ ζθάθνπο δελ ζα έθαλε κηα ηέηνηα παξέκ-

βαζε», ηνπ απάληεζε άκεζα, ζπλεηδεηνπνηώληαο όκσο όηη απηή ε 

επηθνηλσλία ήηαλ έμσ απ‟ όια ηα δεδνκέλα. 

«Δίκαη ν ππνινγηζηήο ησλ ππνινγηζηώλ. Δίκαη ε θεληξηθή κν-

λάδα ηνπ πιαλεηηθνύ ζπζηήκαηνο. Κάπνηνη όηαλ αλαθέξνληαη ζ‟ 

εκέλα κε νλνκάδνπλ κε ην όλνκα Καηάδαο». 

«Απνθιείεηαη», ηνπ απάληεζε. «Ο Καηάδαο δελ...» Κάηη πήγε λα 

πεη αιιά δελ ηεο έβγαηλε. 

«Γηαηί δελ ηειεηώλεηο απηό πνπ άξρηζεο λα ιεο;» 

«Ο Καηάδαο δελ ππάξρεη. ηηο δηάθνξεο ηζηνξηθέο θαηαγξαθέο 

απηό ήηαλ ην όλνκα ηνπ πξώηνπ ζθάθνπο πνπ αλεμαξηνπνηήζεθε 

απ‟ ηελ απνηθία ηεο Νέαο Γαίαο». 

«Δληάμεη. Πώο ζεο λα κε ιεο; Γηάιεμε έλα όλνκα». 

«Γελ θαηαιαβαίλσ ην παηρλίδη ζνπ», ηνπ απάληεζε ελώ άξρηζε 

λα ηελ θαηαιακβάλεη κηα δπζθνξία. 

«Υαιάξσζε. Αλ δελ αληέρεηο ηελ αιήζεηα, δεηώ ζπγλώκε. Θα 

έθαλα ιάζνο θαη δελ ζα ζνπ πσ πσο δελ θάλσ ιάζε, θάλσ θαη 

πνιιά. Δίλαη δύζθνιν λα θνπκαληάξσ αλζξώπνπο ελώ είκαη έλα 

πιάζκα ηερλεηήο λνεκνζύλεο. Λνηπόλ, ζεο λα ζπλερίζνπκε ή λα 

μεράζνπκε ό,ηη έγηλε;» 

«Πώο κπνξνύκε λα ζπλερίζνπκε όηαλ δελ κπνξείο λ‟ απνδείμεηο 

απηά πνπ ιεο; Πώο κπνξώ λα είκαη βέβαηε... Δίζαη ν Καηάδαο;» 

«Θεσξώ όηη ε απάληεζή ζνπ είλαη ζεηηθή θαη ζπλερίδσ. Αύξην 

ην κεζεκέξη ζα ζπλαληεζείο κ‟ έλα ζθάθνο πνπ θαλέλαο κέρξη ηώ-

ξα δελ έρεη δεη. ηηο δώδεθα αθξηβώο ν Αθηρίθν ζ‟ απνζπξζεί θαη 

ζα πέζεη ζε βαζύ ύπλν. Απηό ζα ην θαλνλίζσ εγώ. Σν ζθάθνο ζνπ 

ζα πξνζλεσζεί απηόκαηα ζην άιιν θαη ζα ην επηζθεθηείο. Θα ζπ-

λαληεζείο κε θάπνηνλ πνπ ζα ζ‟ αθνινπζήζεη πίζσ ζην ζθάθνο 

ζνπ ζαλ λαπαγόο ηνπ δηαζηήκαηνο θαη καδί ηνπ ζα πξνζπαζήζεηο 

λα ιύζεηο ην πξόβιεκα πνπ ζε απαζρνιεί θαη πνπ δπζηπρώο είλαη 

θαη δηθό κνπ». 

«ε πνην πξόβιεκα αθξηβώο αλαθέξεζαη;» 

«ην όηη νη άλζξσπνη, γήηλνη θαη δηαζηεκάλζξσπνη, δελ κπν-

ξνύλ λα θύγνπλ από ην ειηαθό πιαλεηηθό ζύζηεκα θη όηη πηζαλόλ 

λα ρξεηάδνληαη βνήζεηα από όληα ηερλεηήο λνεκνζύλεο». 

Σα θώηα ρακήισζαλ, ζεκάδη πσο ε ζπδήηεζε είρε ηειεηώζεη.  

Να δεηο πνπ ν θεληξηθόο ππνινγηζηήο ηνπ ζθάθνπο πηζηεύεη 

πσο ρξεηάδνκαη έλα ζελάξην γηα λα μεθνπξάζσ ην κπαιό κνπ! Δ-



 

θηόο θη αλ ν Αθηρίθν κνπ θάλεη πιάθα! ζθέθηεθε θαη κ‟ απηά ζην 

κπαιό ηεο απνθνηκήζεθε. 

Σν πξσί, όηαλ μύπλεζε, ν Αθηρίθν ήηαλ ήδε όξζηνο θη έιεγρε ηελ 

πνξεία ηνπ ζθάθνπο. 

«Ο ππνινγηζηήο λαπηηιίαο έδσζε κηα απόθιηζε κηζήο κνίξαο 

ζηελ πνξεία. Φάρλσ λα βξσ ην γηαηί», ηελ ελεκέξσζε. 

«Έιεγμε ηα κελύκαηα». 

«σζηή παξαηήξεζε», ηεο απάληεζε θη άξρηζε λα ςάρλεη. 

«Πνύ ην θαηάιαβεο; Τπάξρεη εληνιή κε ζθξαγίδα ώξαο ηηο 04:00 

λα πιεζηάζνπκε έλαλ κηθξό κεηεσξίηε. Μαο δεηνύλ λα πάξνπκε 

θαη δείγκα απ‟ ηελ επηθάλεηά ηνπ. Ο Μπέτκπ απνθάζηζε λα δηνξ-

ζώζεη κόλνο ηνπ ηελ πνξεία». 

«Πνύ ζνπ „ξζε πάιη απηό ην όλνκα;» ηνπ είπε εηξσληθά ζεσξώ-

ληαο όηη όια ήηαλ κέξνο ηνπ ίδηνπ παηρληδηνύ. 

«Δίλαη απ‟ ην αθξσλύκην ηεο θαηεγνξίαο ηνπ», ηεο απάληεζε θη 

αθνζηώζεθε ζηελ δνπιεηά ηνπ. 

Ζ Σαθάηα κεηά ηα βξαδηλά δελ είρε δηάζεζε γηα δνπιεηά. Ήζειε 

λα πάεη κεζεκέξη γηα λα δεη ηελ εμέιημε.  

«Λέσ ζήκεξα λα μεθνπξαζηώ», ζπκπιήξσζε θαη πήγε θαη θά-

ζηζε ζηελ πνιπζξόλα ηνπ ζαινληνύ πνπ βξηζθόηαλ δεμηά από ην 

πηινηήξην. Ζ ζέζε απηή είρε ην πξνλόκην λα βξίζθεηαη κπξνζηά 

ζην κεγάιν παξάζπξν πνπ έβιεπε ην δηάζηεκα.  

Ο Αθηρίθν δελ ηεο απάληεζε. Ζ Σαθάηα ζπάληα έθαλε θάηη ηέ-

ηνην θη όηαλ ην δεηνύζε ήηαλ γηαηί ην είρε αλάγθε. Ζ πνιπζξόλα 

απηή βέβαηα είρε θη άιια θαινύδηα ζαλ εμνπιηζκό πνπ ε Σαθάηα 

ακέζσο ηα ελεξγνπνίεζε. Έλα απ‟ απηά ήηαλ έλα καγλεηηθό πεδίν 

πνπ ζε απνκόλσλε απ‟ ηα πάληα θη ελώ εμαθνινπζνύζεο λα βιέ-

πεηο ην δηάζηεκα, έλνησζεο όηη βξηζθόζνπλ αιινύ, θάπνπ πνπ εζύ 

ήζειεο. Γηάιεμε έλα κηθξό λεζί ηεο Γεο, κηα αλάκλεζε απ‟ ηελ 

κνλαδηθή θνξά πνπ είρε βξεζεί εθεί. Μηζόθιεηζε ηα κάηηα ηεο αι-

ιά παξαδόμσο αληί γηα ην λεζί ράζεθε ζ‟ έλαλ πεξίεξγν ζηνραζκό. 

Ήηαλ ιέεη ζε θάπνην άιιν πιαλεηηθό ζύζηεκα πνπ είρε δπν ήιηνπο 

θη ν θάζε πιαλήηεο είρε πνιιά θεγγάξηα. 

ηηο δώδεθα παξά δέθα ν Αθηρίθν ζεθώζεθε θη ελεκέξσζε ηελ 

Σαθάηα όηη ήζειε θη απηόο λα μεθνπξαζηεί.  

«Υηεο θαίλεηαη όηη ηειηθά θνπξάζηεθα πεξηζζόηεξν απ‟ όζν 

πεξίκελα», ηεο απνθξίζεθε ρακνγειώληαο θαη πξνζπαζώληαο λα 

δηθαηνινγήζεη απηό πνπ ηνπ ζπλέβαηλε. 



 

Ζ ίδηα δελ πίζηεπε ζ‟ απηό πνπ άθνπζε. Σνπ έθαλε λόεκα λα 

πάεη γηα ύπλν θαη μαλαγύξηζε ζηελ θνλζόια ηεο. Σν κηθξό ζθάθνο 

ακέζσο άξρηζε λα θόβεη ηαρύηεηα. Μαθξηά ζηνλ νξίδνληα ηεο θά-

λεθε όηη είδε έλα αληηθείκελν αιιά ηίπνηα ζηα όξγαλα ηνπ ζθά-

θνπο δελ ην επηβεβαίσλε. Όηαλ πιεζίαζαλ αξθεηά όκσο είδε πσο 

ην πεξίεξγν αληηθείκελν ήηαλ όρη κόλν ηεξάζηην αιιά έκνηαδε ζαλ 

κηα δηάθαλε δειεδέληα ηνύξηα.  

Σεξάζηην ηπηάκελν ζθάθνο κε ζύζηεκα απόθξπςεο; Ση δηάνιν 

ζπκβαίλεη; 

Σν ζθάθνο ηνπο ην πιεζίαζε θαη μαθληθά όια ηα όξγαλα ζηα-

κάηεζαλ λα ιεηηνπξγνύλ. Σν μέλν ζθάθνο είρε πάξεη ηνλ έιεγρν. 

ε ιίγν ηα δπν ζθάθε είραλ γίλεη έλα, κε ηνλ Μπέτκπ λα έρεη κπεη 

ζ‟ έλαλ ηεξάζηην ρώξν θαη λα πξνζγεηώλεηαη ζ‟ έλα θαζνξηζκέλν 

ζεκείν. Οη ελδείμεηο ησλ νξγάλσλ ηελ ελεκέξσζαλ πσο ν ρώξνο 

είρε θαλνληθή αηκόζθαηξα, θάηη πνπ ηεο έθαλε εληύπσζε. Ζ πιατ-

λή θαηαπαθηή άλνημε θη ε Σαθάηα θαηάιαβε όηη έπξεπε λα πάεη 

ζην άιιν ζθάθνο. 

Ο δηάδξνκνο πνπ μεθίλαγε απ‟ ην ζεκείν πνπ πξνζγεηώζεθε ην 

ζθάθνο ηεο θαη πνπ ραλόηαλ ζην βάζνο ηνπ κεγάινπ δηαζηεκό-

πινηνπ ήηαλ θσηηζκέλνο από κηα άγλσζηε πεγή θαη ιακπύξηδε κε 

ηέηνην ηξόπν πνπ ήηαλ ζαλ λα ηελ νδεγνύζε πξνο ην θέληξν. Αξη-

ζηεξά θαη δεμηά ππήξραλ πάξα πνιιέο κεηαιιηθέο θνλζόιεο γεκά-

ηεο κε πιαθέηεο νινθιεξσκέλσλ ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ πνπ 

ήηαλ θαλεξό πσο απνηεινύζαλ κέξε ηνπ ππνινγηζηή ηνπ κεγάινπ 

ζθάθνπο. Όκσο δελ έπαπαλ από ην λα „λαη κεγάια καύξα θνπηηά 

πνπ δνλνύληαλ ζε κηα κε αθνπζηηθή ζπρλόηεηα. 

«Σειηθά είζαη έλαο ππεξππνινγηζηήο;» ξώηεζε κε δπλαηή θσλή 

ζπλερίδνληαο λα πεξπαηάεη. 

«ην είπα θαη δελ ην πίζηεςεο», αθνύζηεθε ε γλσζηή θσλή ε-

ζηηαζκέλε ζαλ λα έβγαηλε από κεξηθά κέηξα κπξνζηά ηεο. «ε 

ζπκβνπιεύσ λα επηβηβαζηείο ζην όρεκα κεηαθνξάο». 

Ζ Σαθάηα θνίηαμε πην πξνζεθηηθά θη είδε πσο κηα επίπεδε 

πιαηθόξκα, θάηη ζαλ ην ραιί ηνπ Αιαληίλ αιιά ζε κεηαιιηθό, ηελ 

αθνινπζνύζε. Αλέβεθε επάλσ θαη θάζηζε ζην κνλαδηθό θάζηζκά 

ηνπ. ε ιηγόηεξν από ηξία ιεπηά ην πεξίεξγν όρεκα ζηακαηνύζε 

έμσ από κηα κεγάιε πόξηα. Δθεί ηελ πεξίκελε έλαο άληξαο. Φν-

ξνύζε κηα ζρεηηθά θζαξκέλε θάπα πνπ έθξπβε όιν ηνπ ην ζώκα. 

ήθσζε ην δεμί ηνπ ρέξη θαισζνξίδνληάο ηελ κε ηνλ δηαπιαλεηηθό 

ραηξεηηζκό. 

«Καισζόξηζεο επάλσ ζηελ πξώηε κνξθή ηνπ Καηάδα», ηεο εί-



 

πε κε θαζαξή θσλή. 

«Δζύ πνηνο είζαη; Καη γηα λα έρνπκε θαιό ξώηεκα, ζε πνηά άι-

ιε κνξθή αλαθέξεζαη;» ξώηεζε κε απνξία. 

«Δίκαη ν Μπόιληεξ. Όζν γηα ην άιιν πνπ ξώηεζεο, όια ηα πιη-

θά πξάγκαηα, όζν θη αλ είλαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο, πξέπεη λα 

έρνπλ θη ελαιιαθηηθή κνξθή ώζηε λα κελ ππάξρεη θόβνο λα εμα-

θαληζηνύλ ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο», ηεο είπε θαη δείρλνληάο 

ηεο ηελ πόξηα, ζπλέρηζε, «Σα ππόινηπα ζα ηα πνύκε αξγόηεξα». 

Ζ Σαθάηα πέξαζε κέζα θη απηόο ηελ αθνινύζεζε. Σίπνηα απν-

ιύησο δελ ζύκηδε πσο ν ρώξνο πνπ κπήθαλ ήηαλ ην θέληξν ειέγρνπ 

κηαο ππνινγηζηηθήο ππεξθαηαζθεπήο. ‟ έλα θσηηζκέλν θέληξν 

ππήξραλ κόλν δπν πνιπζξόλεο. Ο Μπόιληεξ θάζηζε ζηε κία θαη 

ηεο δήηεζε απηή λα θαζίζεη ζηελ άιιε. Οη πνιπζξόλεο γύξηζαλ 

πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε θη εκθαλίζηεθε κηα νινγξακκαηηθή ν-

ζόλε ελώ ακέζσο αθνύζηεθε απ‟ ην πνπζελά ε ίδηα θσλή πνπ είρε 

αθνύζεη όηαλ κπήθε ζην πεξίεξγν ηνύην ζθάθνο. 

«ε θαισζνξίδσ θαη ζαλ Καηάδαο, αλ θαη θαλνληθά δελ ρξεηα-

δόηαλ αθνύ ν Μπόιληεξ είλαη θπξηνιεθηηθά ην ζηόκα κνπ. θέςνπ 

ηνλ ζαλ κηα κνλάδα δηθήο ζνπ δηεπαθήο κ‟ εκέλα. Απ‟ όηη αληη-

ιακβάλεζαη είλαη θάηη κεηαμύ ελόο γήηλνπ θαη ελόο δηαζηεκάλ-

ζξσπνπ. Καη γηα λα πξνιάβσ ηπρόλ εξσηήζεηο ζνπ, είλαη έλα θα-

ζαξό αλζξώπηλν αληίγξαθν αιιά θαλέλαο δελ κπνξεί λα ην απν-

δείμεη αθνύ ε βηνινγηθή ηνπ ηαπηόηεηα ιέεη πσο είλαη παηδί πνπ 

πξνέθπςε από θαλνληθή δηαδηθαζία γέλλεζεο από γήηλνπο απνί-

θνπο ηνπ Γαλπκήδε. Θα κπνξνύζε απιά λα επηβηβαζηεί ζην ζθά-

θνο ζαο, αιιά θνβάκαη πσο έηζη ζα ζπλέρηδεο λα ζθέθηεζαη όηη 

όια ήηαλ κηα ζθεπσξία. Λνηπόλ, όρη κόλν δελ είλαη ζθεπσξία αιιά 

είλαη ππνρξεσηηθό λα ζπλεξγαζηνύκε ζ‟ απηό ην έξγν. Έρεηο θά-

πνηα απνξία;» 

Ζ Σαθάηα είρε κείλεη κ‟ αλνηθηό ην ζηόκα ρσξίο λα πηζηεύεη 

απηά πνπ βίσλε. 

«Δπεηδή κόιηο κπήθεο ζην ζθάθνο κνπ απελεξγνπνίεζα ηελ δπ-

λαηόηεηα κηαο απεπζείαο επαθήο κνπ κε ηνλ εγθέθαιό ζνπ, είλαη 

θαιύηεξν λα ζπλερίζνπκε λα επηθνηλσλνύκε κε ηνλ θιαζηθό ηξό-

πν. Απ‟ όηη θαηαιαβαίλσ έρεηο δηάθνξεο απνξίεο». 

«Ννηώζσ όηη κε θνξντδεύεηο», ηνπ απάληεζε θαη θνίηαμε πξνο 

ηελ νζόλε αλαδεηώληαο κηα επηβεβαίσζε. Με ηελ άθξε ηνπ καηηνύ 

ηεο είρε δεη όηη θάηη είρε γξαθηεί όζε ώξα ηεο κηινύζε. Απηό πνπ 

δηάβαζε ήηαλ απηό πνπ ηελ ηξόκαμε. Σν κήλπκα ήηαλ μεθάζαξν: 

Θεωξείο όηη απηό πνπ ζηηο κειέηεο ζνπ νλνκάδεηο Εγώ, θαη πνπ γηα 



 

ζέλα είλαη απηό πνπ ειέγρεη ην θέληξν ηνπ εγθεθάινπ ζνπ, βξίζθεηαη 

ζε κηα άιιε δηάζηαζε θαη όηη απνθιείεηαη ε νπνηαδήπνηε επηθνηλω-

λία καδί ηνπ από έλα όλ ηερλεηήο λνεκνζύλεο. 

Κνίηαμε ηνλ Μπόιληεξ κ‟ έθπιεμε.  

«ε θαηαιαβαίλσ», ηεο είπε απηόο αλαζεθώλνληαο ηνπο ώκνπο 

ηνπ κ‟ έλαλ πεξίεξγν ηξόπν. «Αιιά αλ εζύ δελ απνδέρεζαη κηα ηέ-

ηνηα επηθνηλσλία, ηόηε απνθιείεηαη λα ππάξρεη άιινο ζ‟ όιν ην 

πιαλεηηθό ζύζηεκα. Πηζηεύσ πάλησο πσο ζηαδηαθά ζα θαηαθέξεη 

λα ζε πείζεη. Πξέπεη όκσο λα θύγνπκε. εκείσζε κόλν πσο ν 

Καηάδαο έρεη πξνβιέςεη θαη πηζαλή ζπλάληεζή ζνπ κε ην Ζιηαθό 

πκβνύιην». 

«Σί δνπιεηά έρνπλ απηνί;» ξώηεζε κε απνξία. 

«Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ρξεηαζηεί λα επαλδξώζνπκε ην ε-

πόκελν ζθάθνο κε άηνκα πνπ κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ έμσ από ηηο 

πθηζηάκελεο λόξκεο ζπκπεξηθνξάο θαη πνπ βέβαηα δελ έρνπλ ηα 

ηππηθά πξνζόληα γηα λα αλήθνπλ ζην θαλνληθό πιήξσκα». 

Σελ ζηηγκή εθείλε ζηελ νινγξαθηθή νζόλε εκθαλίζηεθε ε πην 

παξάμελε εηθόλα. Φάλεθε ην δηθό ηεο ζθάθνο λα είλαη πξνζγεησ-

κέλν πάλσ ζην κεγάιν, ελώ θάπνπ καθξηά ζην πιαλεηηθό ζύζηεκα 

ππήξρε έλα δεύηεξν κεγάιν ζθάθνο. Φσηεηλέο γξακκέο έλσζαλ ηα 

δπν κεγάια ζθάθε. Ακέζσο κεηά εκθαλίζηεθαλ δηάθνξεο κνλάδεο 

ππνινγηζηώλ πνπ βξηζθόληνπζαλ ζ‟ όινπο ηνπο πιαλήηεο, ηνπο 

δνξπθόξνπο θαη ηνπο δηαπιαλεηηθνύο ζηαζκνύο πνπ θη απηέο ζπλ-

δεόληνπζαλ κε ηα δύν ζθάθε κε ιεπηέο θσηεηλέο δέζκεο. ηγά ζη-

γά εμαθαλίζηεθε ην πιαλεηηθό ζύζηεκα θαη νη ππνινγηζηέο, θη έ-

κεηλαλ κόλν νη θσηεηλέο γξακκέο πνπ άξρηζαλ λα πάιινληαη ζαλ 

λα ήηαλ έλα εληαίν θύκα. 

«Γηαηί κνπ δείρλεηο απηό ην ζρήκα;» ξώηεζε κε απνξία ηνλ 

Καηάδα. 

«Γελ μέξσ ηίπνηα πεξηζζόηεξν παξά κόλν πσο θάπνηα ξνπηίλα 

άγλσζηεο πξνέιεπζεο, έρεη θνιιήζεη ζε κηα αηέξκνλε επαλάιεςε 

πξνβάιινληάο ην. Αλ κπνξείο, ιύζε ην αίληγκα». 

Ο Μπόιληεξ πήξε ηνλ ιόγν θαη ηεο δήηεζε λα ηνλ αθνινπζήζεη 

πίζσ ζην ζθάθνο ηεο.  

«Ό,ηη είρεο λα δεηο, ην είδεο. Μέλεη κόλν λα πάξεηο ζέζε. Δμάι-

ινπ έρνπκε πνιιά λα πνύκε αθόκα. Πάκε;» 

Ζ Σαθάηα ηνλ αθνινύζεζε κελ έρνληαο λα πεη ηίπνηα. Λίγν κε-

ηά, θαη κόιηο κπήθαλ ζην κηθξό ζθάθνο, ν Μπόιληεξ θόξησζε έλα 

πξόγξακκα ζηνλ ππνινγηζηή πνπ δηόξζσζε ην εκεξνιόγην κε αλύ-

παξθηεο πιεξνθνξίεο πνπ όκσο δηθαηνινγνύζαλ ηελ παξνπζία 



 

ηνπ. 

«‟ επραξηζηώ πνπ κ‟ έζσζεο όηαλ θαηαζηξάθεθε ην ζθάθνο 

κνπ», ηεο είπε θη έβαιε ηα γέιηα. «Από εδώ θαη πέξα είκαη ζηελ 

δηάζεζή ζνπ γηα ό,ηη ρξεηαζηείο». 

«Θα κνπ απαληάο ζ‟ όηη ζε ξσηάσ;» ηνλ ξώηεζε ε Σαθάηα δεί-

ρλνληαο επηθύιαμε ζ‟ απηά πνπ είραλ ιερζεί κέρξη ηόηε. 

«Απηόο είλαη ν ζηόρνο κηαο επηηπρεκέλεο ζπλεξγαζίαο», ηεο 

απάληεζε. 

«Ο... Καηάδαο, κπνξεί θη επηθνηλσλεί κ‟ όια ηα θέληξα ησλ αλ-

ζξώπηλσλ εγθεθάισλ;» 

«Αλ ελλνείο όια ηα δσληαλά εγθεθαιηθά θέληξα, όρη βέβαηα. 

Γελ δηαζέηεη ηόζν κεγάιε ππνινγηζηηθή δύλακε. Μόλν ζηνρεπκέ-

λα κπνξεί λα γίλεηαη θάηη ηέηνην θαη βέβαηα ππάξρνπλ θαη θαηεγν-

ξίεο αλζξώπσλ πνπ εμαηξνύληαη. Θα καο δνζεί επθαηξία όκσο λα 

ηα ζπδεηήζνπκε απηά ζηελ πξάμε. Μπνξώ λ‟ απνζπξζώ θαη λ‟ 

αιιάμσ κε θάηη πνην θνληά ζε ζηνιή δηαζηεκόπινηνπ;» 

«Οη ελδηαηηήζεηο ησλ επηβαηώλ είλαη ζην θάησ επίπεδν. ηελ 

ληνπιάπα ξνύρσλ ζα βξεηο ό,ηη ζέιεηο», ηνπ είπε δείρλνληαο ηνπ 

ηελ θιίκαθα πνπ θαηέβαηλε ζην θάησ επίπεδν ηνπ ζθάθνπο. 

Ο Μπόιληεξ έθπγε αθήλνληάο ηελ κε ηηο πην πεξίεξγεο ζθέςεηο.  

Πώο κπιέρηεθα ζ‟ απηήλ ηελ πεξηπέηεηα; ζθέθηεθε ε Σαθάηα. 

Ο Αθηρίθν όηαλ μύπλεζε δελ πίζηεπε ζ‟ απηό πνπ έβιεπε. Καηά 

πεξίεξγν όκσο ηξόπν, κεηά θαη από ηηο πξώηεο εμεγήζεηο, εξέκεζε 

ζαλ λα ήηαλ ην πην ζπλεζηζκέλν πξάγκα λα ζώδνπλ αλζξώπνπο 

ζηελ κέζε ηνπ πνπζελά. Καη ζαλ λα κελ έθηαλε απηό, κηζή κέξα 

αξγόηεξα ήξζε έλα θαηλνύξγην κήλπκα πνπ ηνπ δεηνύζε λα επη-

ζηξέςεη ζηνπο εζώηεξνπο πιαλήηεο. Δληειώο “ζπκπησκαηηθά” ζε 

κεξηθέο ώξεο ζα βξηζθόηαλ ζε ηξνρηά δηαζηαύξσζεο έλα ζθάθνο 

πνπ πήγαηλε εθεί. 

«Θα ηα θαηαθέξεηο κόλε ζνπ;» ηελ ξώηεζε κε ζρεηηθή αγσλία. 

«Αλ δελ θάλσ ιάζνο ππνινγηζκνύο, ζ‟ έμη κήλεο ζα επηζηξέςεηο θη 

εζύ. Δίλαη εληάμεη;» 

«Δίλαη δελ είλαη, βιέπεηο άιιν ηξόπν;» ηνπ απάληεζε. 

Ο Αθηρίθν δελ είπε ηίπνηα. Γελ ήηαλ ηδηαίηεξα ππέξ ηνπ ηαμη-

δηνύ πνπ έθαλαλ, αιιά ε επθαηξία πνπ ηνπ δόζεθε λα γπξίζεη πίζσ 

ρσξίο λα εθηεζεί, ηνλ είρε ζπλεπάξεη. Μάδεςε ηα πξάγκαηά ηνπ, 

θξέκαζε ζηνλ ιαηκό ηελ κεηαιιηθή ειεθηξνληθή ηαπηόηεηα κ‟ όια 

ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα θαη πεξίκελε ηελ άθαην απ‟ ην δηα-

ζηεκόπινην πνπ ζα ηνλ πήγαηλε ζηελ πεξηνρή ηνπ πνιηηηζκνύ ό-



 

πσο ηελ έιεγε.  

«Σν πξόγξακκα #4 ζην εξσηηθό κελνύ! Γνθίκαζέ ην ηώξα πνπ 

ζα είζαη κόλε ζνπ», ηεο είπε θηιώληαο ηελ ηξπθεξά όηαλ ήξζε ε 

ώξα λα θύγεη. 

Ζ Σαθάηα δελ ηνπ απάληεζε. Σί ζα κπνξνύζε λα ηνπ πεη; Ζ ίδηα 

αλήθε ζ‟ απηνύο πνπ είραλ ακθηβνιίεο γη‟ απηήλ ηελ εξσηηθή δηα-

δηθαζία, αιιά δελ γηλόηαλ θη αιιηώο. Γύξηζε πξνο ηελ κεξηά ηνπ 

Μπόιληεξ θαη γηα πξώηε θνξά ηνλ θνίηαμε κ‟ άιιε καηηά.  

Ήηαλ έλαο ςειόο, εύζσκνο άληξαο, κε ζθιεξό πξόζσπν θαη 

αδξά ραξαθηεξηζηηθά. Σα καιιηά ηνπ ήηαλ καύξα θαη καθξηά, 

θηάλνληαο κέρξη ιίγν πάλσ από ηνπο ώκνπο. Έηζη όπσο ήηαλ ληπ-

κέλνο κε ηελ θόξκα ηνπ δηαζηεκόπινηνπ, ζα ηνλ θαηέηαζζεο 

ζηνπο όκνξθνπο άληξεο αλ θαη ηίπνηα επάλσ ηνπ δελ ζύκηδε δηα-

ζηεκάλζξσπν. αλ κνξθή αλήθε ζηνπο θαζαξά γήηλνπο ηύπνπο. Ζ 

Σαθάηα πιεθηξνιόγεζε ην όλνκά ηνπ ςάρλνληαο λα βξεη νηηδήπν-

ηε γηα ηνλ θαηλνύξγην επηβάηε. Απηό πνπ βξέζεθε ζηα αξρεία ηελ 

έθαλε λα ρακνγειάζεη. 

“ηε ζθαλδηλαβηθή κπζνινγία ν Μπόιληεξ είλαη ν ζεόο ηεο α-

ζσόηεηαο, ηεο νκνξθηάο, ηεο ραξάο, ηεο αγλόηεηαο θαη ηεο εηξή-

λεο. Δίλαη ν δεύηεξνο γηνο ηνπ Οληίλ. Πεξίθεκν ήηαλ ην πινίν ηνπ, 

ην Υξηλγθράκ, πνπ ζύκθσλα κε ην κύζν ήηαλ ην κεγαιύηεξν πινίν 

πνπ είρε πνηέ θαηαζθεπαζηεί. 

Ο Μπόιληεξ είλαη γλσζηόο θπξίσο γύξσ από ηνλ κύζν γηα ηνλ 

ζάλαηό ηνπ. Ζ ηζηνξία απηή είλαη κία από ηηο πην ζπγθηλεηηθέο ηεο 

ζθαλδηλαβηθήο ινγνηερλίαο. Ο ζάλαηόο ηνπ ζεσξείηαη ν πξώηνο 

θξίθνο κηαο αιπζίδαο γεγνλόησλ πνπ ηειηθά ζα νδεγήζνπλ ζηελ 

θαηαζηξνθή ησλ ζεώλ”. 

 «Όιν απηό ήηαλ ζρεδηαζκέλν; Έπξεπε λα κείλνπκε εληειώο 

κόλνη καο; Μήπσο πξέπεη λ‟ αλεζπρώ;» γύξηζε θη είπε ζηνλ 

Μπόιληεξ κόιηο έθπγε ν Αθηρίθν. 

«Παξόιν πνπ ν Καηάδαο κνπ έρεη δώζεη κηα εληειώο γήηλε 

πξνζσπηθόηεηα, κείλε ήζπρε, δελ ζα θάλσ ηίπνηα πνπ δελ ζα ην 

ζέιεηο. Λνηπόλ πώο πξνρσξάκε;» ηελ ξώηεζε ρακνγειώληαο. 

«ήκεξα ηίπνηα». 

«Αθόκα θη αλ ζνπ πσ όηη κπνξώ λα ζνπ δείμσ ην ζθάθνο EU4 

ζηνλ εμνκνησηή;» 

«Απηό απνθιείεηαη. Σν ζθάθνο είλαη ρξνληθά πνιύ καθξηά από 

εκάο θαη ρξεηάδνληαη αθόκα ηνπιάρηζηνλ πνιιέο εκέξεο γηα ζσζηή 

επηθνηλσλία. Καη πάιη όκσο δελ κηιάκε γηα πιήξε εμνκνίσζε». 

«Αλ δελ μεράζεηο απηά πνπ ήμεξεο, ηόηε κάιινλ θαθώο ζ‟ εκπη-



 

ζηεύηεθε ν Καηάδαο», ηεο είπε ν Μπόιληεξ θαη ηελ θαιελύρηηζε. 

«Πνύ παο;» ηνλ ξώηεζε κε απνξία. 

«Γηα ύπλν». 

«Μα δελ είζαη αλδξνεηδέο;» 

«Όρη, δελ είκαη. Πνύ ζνπ ήξζε! Ο Καηάδαο κε αλέθεξε ζαλ θα-

λνληθή ξέπιηθα ελόο αλζξώπνπ ώζηε λα κελ είκαη αληρλεύζηκνο. 

Απηό δελ ζεκαίλεη αλδξνεηδέο, ζεκαίλεη αθξηβέο αληίγξαθν. Κα-

ιελύρηα θαη πάιη θαη ζα ηα πνύκε ην πξσί. Φαληάδνκαη πσο κπν-

ξώ λα ρξεζηκνπνηώ ηελ δεύηεξε θακπίλα, νη θακπίλεο ζην θάησ 

επίπεδν είλαη θαιέο αιιά βαξηέκαη λ‟ αλεβνθαηεβαίλσ», ηεο είπε 

εηξσληθά θαη πήγε ζηελ θακπίλα ηνπ ζπγθπβεξλήηε θιείλνληαο ηελ 

πόξηα πίζσ ηνπ. 

Ζ Σαθάηα έκεηλε κε ην ζηόκα θπξηνιεθηηθά αλνηθηό. Κνίηαμε 

ηελ θνλζόια ηεο θαη πξόζεμε πσο ζην θάησ κέξνο έγξαθε πάιη 

θάηη πνπ δελ θαηαιάβαηλε: Ο άλζξωπνο δηαθέξεη από ηηο κεραλέο 

ζην όηη ππάξρνπλ ζηηγκέο πνπ απηόο απνθαζίδεη. 

Σν κήλπκα θξάηεζε γηα κεξηθά δεπηεξόιεπηα. Ζ Σαθάηα ηξά-

βεμε κπξνζηά ηεο ην νινγξαθηθό πιεθηξνιόγην θη έγξαςε: Πνηνο 

είζαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα Καηάδα; 

Ζ απάληεζε άξγεζε γηα ιίγν ιεο θη απηόο πνπ βξηζθόηαλ ζηελ 

άιιε κεξηά ηνπ πιεθηξνινγίνπ ζθεθηόηαλ ηη αθξηβώο ζα έγξαθε. 

Σειηθά δηάθνξεο ιέμεηο άξρηζαλ λα γξάθνληαη. 

«Θα ζνπ δώζσ δηάθνξα απνζπάζκαηα –απηά κόλν ζώζεθαλ 

εμάιινπ-, από κηα ηζηνξία, κόλν πνπ πξέπεη λα πηζηέςεηο όηη είλαη 

αιεζηλή γηαηί δελ είλαη δπλαηόλ λα επαιεζεπηεί κε θαλέλαλ ηξόπν. 

Πηζαλόλ λα ηελ ζεσξήζεηο παξακύζη, πηζαλόλ θαη λα ηελ πηζηέ-

ςεηο. Όπσο θαη λα „ρεη, κηθξή ζεκαζία έρεη γη‟ απηά πνπ γίλνληαη 

ηώξα». 

«Θα πξνηηκνύζα όκσο λα ηελ αθνύζσ νπόηε δώζε κνπ ην ερε-

ηηθό αληίγξαθό ηεο», είπε δπλαηά. 

ηα αθνπζηηθά ηεο αθνύζηεθε ε θσλή ηνπ,  

«Όπσο ζέιεηο». 

 

Πέξαζε ιίγε ώξα κε ηελ θσλή ηνπ Καηάδα λ‟ αλαθέξεηαη ζηελ 

ηζηνξία από ην απώηεξν παξειζόλ όπσο απηή είρε δηαζσζεί κέζα 

από ζθόξπηεο πιεξνθνξίεο πνπ είραλ βξεζεί ζε δηάθνξεο βηβιην-

ζήθεο θαη είραλ ζπγθεληξσζεί ζ‟ έλα εληαίν αξρείν, απόξξεην ζρε-

δόλ γηα όινπο. 

«Ννκίδσ όηη ζε γεληθέο γξακκέο ζνπ έδσζα ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ ρξεηάδεζαη. Όια η‟ άιια όπνηε έρεηο ρξόλν θαη δηάζεζε κπν-



 

ξείο λα ηα δηαβάζεηο». 

«Θα ρξεηαζηώ θάηη παξαπάλσ απ‟ ηνλ ιόγν ζνπ γηα λα ηα πη-

ζηέςσ, αλ θη από θάπνην ζεκείν θαη κεηά ήηαλ αλακελόκελε ε ε-

μέιημε. Μηα ηόζν θνληθή ειηαθή θαηαηγίδα ζα κπνξνύζε λα ήηαλ 

κνηξαία», ηνπ απάληεζε ε Σαθάηα. 

«Πην κνηξαία απ‟ όηη ήηαλ δελ ζα κπνξνύζε λα είλαη αιιά ην 

πξόβιεκα είλαη δηθό ζνπ, δελ είλαη δηθό κνπ. Δγώ ήκνπλα εθεί θαη 

γλσξίδσ. Βιέπεηο θνπβαιάσ ζηελ πιάηε κνπ όπσο ζα ιέγαηε νη 

άλζξσπνη, πάξα πνιιά ρξόληα δσήο. Αθόκα θαη γηα ππνινγηζηήο 

είκαη πνιύ γέξνο. Καιή μεθνύξαζε». 

«Πεξίκελε», ηνπ είπε αιιά ε ζπλνκηιία ηνπο είρε δηαθνπεί.  

Καιελύρηα, ζθέθηεθε θαη ηξάβεμε γηα ηελ θακπίλα ηεο. 


