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Ο Σόκαο δελ ήμεξε αλ έπξεπε λα θιάςεη ή λα γειάζεη θη ν
ιόγνο ήηαλ απιόο. Μόιηο άλνημε ηα κάηηα ηνπ θαηάιαβε όηη
βξηζθόηαλ ζε ζάιακν λνζνθνκείνπ. Σν κόλν πνπ ζπκόηαλ θη’
απηό ακπδξά ήηαλ όηη θάπνπ γηλόηαλ πόιεκνο. Θπκόηαλ αθόκα όηη είρε γίλεη κηα ηεξάζηηα έθξεμε, αιιά ε κόλε εηθόλα
πνπ έθεξλε θαζαξά ζηελ κλήκε ηνπ απ’ απηό ήηαλ θνκκάηηα
από αλζξώπηλα άθξα.
Αθνύ βξίζθνκαη ζε λνζνθνκείν ζεκαίλεη όηη δελ πέζαλα,
ζθέθηεθε.
Απηό ήηαλ ην θαιό ζελάξην. Σν θαθό ήηαλ όηη δελ κπνξνύζε λα θνπλεζεί. Πξνζπάζεζε λα θσλάμεη ηε λνζνθόκα
αιιά θακηά θσλή δελ έβγαηλε από κέζα ηνπ. Γελ κπνξνύζε
λα θνπλήζεη νύηε ηα ρείιηα ηνπ θαη δπζηπρώο ην θαθό ζελάξην
είρε θαη ζπλέρεηα. Γελ ζπκόηαλ ηίπνηα απ’ ηελ κάρε. Ούηε
πνηνο ήηαλ θη νύηε κε ην κέξνο πνησλ πνιεκνύζε, αλ ηειηθά
πνιεκνύζε ή αλ απιώο είρε εκπιαθεί ζ’ εθείλε ηελ κάρε ρσξίο λα ην ζέιεη. Απνθάζηζε λα ραιαξώζεη. Κάπνηνο γηαηξόο ή
θάπνηα λνζνθόκα ζα πεξλνύζε απ’ ην θξεβάηη ηνπ θαη ζα κάζαηλε.
Γελ πέξαζε πνιύ ώξα όηαλ ηνπ θάλεθε όηη ε πόξηα ηνπ
δσκαηίνπ άλνημε αλ θαη δελ έβιεπε ηίπνηα κηα πνπ δελ κπνξνύζε λα ζηξίςεη ην θεθάιη ηνπ. Πεξηζζόηεξν έλνησζε κηα
παξνπζία δίπια ηνπ παξά ηελ είδε.
«Καιεκέξα Σόκαο», αθνύζηεθε λα ηνπ ιέεη κηα δεζηή,
κάιινλ γπλαηθεία θσλή.
«Πνύ βξίζθνκαη;» ξώηεζε κε ηελ ζεηξά ηνπ ρσξίο λα είλαη
βέβαηνο όηη ηνλ άθνπζε θαλείο.
«Μελ βηάδεζαη. Όια ζηελ ώξα ηνπο. Θπκάζαη πσο ζε ιέλε;»
«Σόκαο Νάηη», είπε επραξηζηεκέλνο κε ηελ δπλαηόηεηα λα
επηθνηλσλεί.
«Από πνύ είζαη Σόκαο;» ηνλ μαλαξώηεζε ρακνγειώληαο ε
γπλαίθα.

«Ση ελλνείο γηαηί δελ θαηάιαβα ηελ εξώηεζή».
«Δλλνώ από πνηνλ πιαλήηε θαη από πνην πιαλεηηθό ζύζηεκα», αθνύζηεθε πάιη ε θσλή ηεο.
Σα έραζε. Πξνζπάζεζε λα θαηαιάβεη ηη ηνπ έιεγε.
«Τπνλνείο όηη δελ βξίζθνκαη ζην Ηιηαθό ζύζηεκα;»
«Γελ ήξζε αθόκα ε ώξα ησλ απαληήζεσλ, νπόηε ζε παξαθαιώ απάληεζέ κνπ κε όζεο πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο κπνξείο».
«Γελλήζεθα ζε κηα θησρνγεηηνληά ηεο Βνζηώλεο, ηνπ
πιαλήηε Γε πνπ βξίζθεηαη ζηνλ βξαρίνλα ηνπ Χξίσλα ηνπ
γαιαμία Γαιαθηώδεο Γξόκνο», ηεο απάληεζε θη έλνησζε ηθαλνπνηεκέλνο πνπ κπόξεζε λα ζπκεζεί ηόζεο ιεπηνκέξεηεο.
«Χξαία. Ση άιιν ζπκάζαη;»
«Θπκάκαη ην όλνκά κνπ θαη πσο ζε θάπνην κέξνο, αιιά
όρη ζηελ Γε, ζπκκεηείρα ρσξίο λα ην ζέισ ζε θάηη ζαλ πνιεκηθή ζύξξαμε αλ θαη γη’ απηό ην ηειεπηαίν δελ είκαη θαη πνιύ
ζίγνπξνο».
«Μήπσο κπνξείο λα κνπ πεηο κε πνηαλνύ ην κέξνο ήζνπλα;»
«Όρη, δελ ζπκάκαη».
«Γελ πεηξάδεη, ζα ζπκεζείο ζηγά-ζηγά. Υαιάξσζε ηώξα θαη
θνηκήζνπ. Θ’ απαληήζσ ζηηο εξσηήζεηο ζνπ όηαλ ζα είζαη ζε
ζέζε λα θαηαιάβεηο θάηη πεξηζζόηεξν».
«Δίζαη λνζνθόκα;» βηάζηεθε λα ηελ ξσηήζεη πξηλ πξνιάβεη λα θύγεη.
«Γελ είκαη αθξηβώο λνζνθόκα, αιιά νύηε θαη γηαηξόο. Δίκαη θάηη ζρεηηθό θαη κε ηα δύν. Γηαηξόο πάλησο δελ ρξεηάδεηαη λα έξζεη. Δίζαη θάησ από ζπλερή θαη πιήξε ηαηξηθό έιεγρν. Πξέπεη όκσο λα ζηαζεξνπνηεζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ ζνπ ώζηε λα κπνξέζνπκε λα ζπλελλνεζνύκε θαιύηεξα».
«Γηαηί ελώ ζ’ αθνύσ δελ ζε βιέπσ;»
«Έρνπκε δώζεη κηα ηέηνηα εληνιή ζηνλ εγθέθαιό ζνπ.
ηακαηήζακε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ νπηηθνύ λεύξνπ ζε κηα πιαζκαηηθή εηθόλα ώζηε ν εγθέθαινο λ’ αλαπιάζεη ηα θύηηαξά
ηνπ ρσξίο επεκβάζεηο από πεξηηηέο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο».
«Πόηε βιέπεηο λα ηειεηώζεη απηό;» ξώηεζε κε αγσλία.
«Θα δνύκε».
Έλνησζε λα βπζίδεηαη ζε κηα νλεηξηθή θαηάζηαζε ρσξίο

λόεκα θαη ρσξίο ζπλέρεηα.
πλεξρόηαλ θαη βπζηδόηαλ μαλά γη’ άγλσζην ρξνληθό δηάζηεκα. Κάπνηα ζηηγκή μαλάθνπζε ηελ θσλή ηεο γπλαίθαο.
«Πώο είζαη;»
«Σα ίδηα» ηεο απάληεζε ρακέλνο ζ’ απηό πνπ έλνησζε.
«Ναη, κόλν πνπ ηώξα έρεη ζηαζεξνπνηεζεί θάπσο ε θαηάζηαζε θαη κπνξνύκε λα επαλαθέξνπκε ζε ιεηηνπξγία ην νπηηθό ζνπ θέληξν».
«Απηό είλαη θαιό».
«Πξέπεη όκσο πξώηα λα κ’ αθνύζεηο θαη λα ζηγνπξεπηώ
όηη ζα έρεηο θαηαιάβεη απηά πνπ ζα ζνπ πσ. Δίζαη έηνηκνο;»
«Ννκίδσ λαη».
«Ξεθνπξάζνπ ινηπόλ θαη ζα επηζηξέςσ ζε ηξεηο ώξεο».
«Μπνξώ λα θάλσ αιιηώο;»
«Όρη, δελ κπνξείο».
Ο Σόκαο ηηο ηξεηο απηέο ώξεο δελ ζηακάηεζε λα παξαηεξεί
ηνλ ρώξν. Ήηαλ ζίγνπξνο πσο ήηαλ έλαο ηξηζδηάζηαηνο ρώξνο
αιιά κέζα ζ’ απηόλ ν ίδηνο δελ ππήξρε. Γελ ππήξρε ζαλ ζώκα, αιιά απ’ ηελ άιιε ήηαλ ζαλ λα βξηζθόηαλ αθξηβώο ζην
θέληξν ηνπ ελώ ηνπ ήηαλ αδύλαην λ’ αιιάμεη ζεκείν παξαηήξεζεο. Πλαζμαηική εικόνα ηου δωμαηίου, ζπκήζεθε. Προεγμένε ηεχνολογία. Πού ζηο διάβολο βρίζκομαι;
Έλνησζε πάιη ηελ παξνπζία δίπια ηνπ.
«Έηνηκνο;» ηνπ είπε ε θσλή.
«Δίκαη όινο απηηά», είπε πεξηπαηρηηθά ν Σόκαο.
«Πξαγκαηηθά, απηή ηελ ζηηγκή είζαη κόλν απηηά θαη γη’
απηό ζέισ ηελ πξνζνρή ζνπ. Ό,ηη δελ θαηαιαβαίλεηο, ζα κε
δηαθόπηεηο θαη ζα ξσηάο. Δληάμεη;»
«Δληάμεη».
«Λνηπόλ μεθηλάσ. ηνλ πιαλήηε ζνπ, ζηελ Γε, όπσο ηελ
είπεο, νη αηζζήζεηο πνπ έρεηε αλαπηύμεη έρνπλ λα θάλνπλ κε
ηελ επηβίσζή ζαο ζαλ είδνο. Βιέπεηε, αθνύηε, έρεηε ηελ αίζζεζε ηεο αθήο, ηεο γεύζεο θαη ηεο όζθξεζεο, ώζηε λα κπνξείηε ηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα λα ηα κεηαηξέπεηε ζε γλσζηέο
εζσηεξηθέο ζαο εηθόλεο. Σελ δνπιεηά απηή ηελ θάλνπλ νη ζπλάςεηο ηνπ εγθεθάινπ ζαο».

«Απηά ηα μέξσ», ηεο απάληεζε ρσξίο λα θαηαιαβαίλεη ηνλ
ιόγν πνπ ηνπ ηα έιεγε.
«Ση γίλεηαη όκσο ζηελ πεξίπησζε πνπ έλα εμσηεξηθό εξέζηζκα δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο γλσζηέο ζαο θαηαηάμεηο; Φάρλεηε θαη βξίζθεηε ηελ πην θνληηλή εηθόλα θαη βιέπεηε ή αθνύηε απηό ην εξέζηζκα κε βάζε ηηο ζπλάςεηο ζαο», ζπλέρηζε
ε θσλή κελ δίλνληαο ζεκαζία ζηελ παξέκβαζή ηνπ.
«Μπνξείο λα κνπ δώζεηο έλα παξάδεηγκα;»
«Τπάξρνπλ θάπνηνη ελεξγεηαθνί δπλακηζκνί πνπ κνηάδνπλ
κε άλζξσπνη αιιά πνπ όκσο δελ είλαη. Σέηνηνη δπλακηζκνί
είλαη γηα παξάδεηγκα νη λύκθεο ή νη ζάηπξνη».
«Πιάθα κνπ θάλεηο! Καηξόο είλαη λα κνπ πεηο όηη ππάξρνπλ λεξάηδεο θη άιιεο ηέηνηεο ζαριακάξεο».
«Σν ηη πξαγκαηηθά πηζηεύεηο γη’ απηνύο ηνπο δπλακηζκνύο
κ’ αθήλεη αδηάθνξε κηα πνπ απηό πνπ ζεσξείο όηη είκαη είλαη
κηα γπλαίθα ηνπ γέλνπο ζνπ».
«Ση είζαη δειαδή;» ξώηεζε έληξνκνο απηή ηελ θνξά.
«Βηάδεζαη. Θα ζνπ πσ όηαλ έξζεη ε ώξα. Απηό πνπ ζνπ είπα ην θαηάιαβεο;»
«Απηό πνπ θαηάιαβα είλαη πσο νη λεξάηδεο θαη η’ άιια
ζηνηρεηά ππάξρνπλ ζαλ δπλακηζκνί αιιά κ’ άιιε κνξθή θη’
εγώ ηα βιέπσ κε ηελ κνξθή πνπ κνπ πξνηείλεη ν εγθέθαιόο
κνπ».
«Καιά ηα πήγεο».
«Ση ζθνπεύεηε λα κνπ θάλεηε;»
«Σίπνηα ην ζπνπδαίν. Απιά ζα εληζρύζνπκε ιίγν ηελ δπλαηόηεηα λα κνξθνπνηνύληαη ζην κπαιό ζνπ κε ζηαζεξό ηξόπν όινη νη δπλακηζκνί πνπ ππάξρνπλ δηάρπηνη ζην ζύκπαλ».
«’ όιν ην ζύκπαλ;»
«Όρη ζ’ όιν, αιιά ζ’ έλα αξθεηά κεγάιν θνκκάηη ηνπ.
Σνπιάρηζηνλ απηό πνπ ζπλνξεύεη κε ηνλ Γαιαθηώδε Γξόκν».
«Καη γηαηί λα ην θάλεηε;»
«Θα ζνπ ρξεηαζηεί. Πξέπεη λα κπνξείο λα έξρεζαη ζ’ επαθή καδί ηνπο. Καη βέβαηα δελ είλαη κόλν ε όξαζε, είλαη θη ε
αθνή, ε αθή θη νη άιιεο αηζζήζεηο ζνπ».
«Τπνλνείο όηη βξίζθνκαη έμσ από ην ειηαθό κνπ ζύζηεκα;» ξώηεζε πάιη κε αγσλία ν Σόκαο.
«Χ λαη, βξίζθεζαη πνιύ καθξηά απ’ απηό», ηνπ απάληεζε ε

θσλή.
«Πόζν καθξηά;»
«Η επξύηεξε πεξηνρή νλνκάδεηαη Λαληαθέα θη έρεη κηα
δηάκεηξν πεξίπνπ πεληαθόζηα εθαηνκκύξηα έηε θσηόο. Βξηζθόκαζηε ζ’ έλα πιαλεηηθό ζύζηεκα απνραξαθηεξηζκέλν,
πάλσ ζ’ έλαλ πιαλήηε πνπ πξνζνκνηάδεη κε ηελ Γε ζαο, πεξίπνπ εθαηό εθαηνκκύξηα έηε θσηόο καθξηά, ζ’ έλαλ άγλσζην
γηα ζαο γαιαμία».
«Μόλν ηόζα ιίγα;» ξώηεζε πξνζπαζώληαο λ’ αζηεηεπηεί.
«Μόλν», ηνπ απάληεζε μαλά ε θσλή.
«Καη πώο ήξζα εδώ;»
«Σν ηαμίδη ζνπ θξάηεζε δύν κήλεο. Σαμίδεςεο κέζα από
ζηξεβισκέλνπο ρξνληθά δαθηπιίνπο πνπ δηαρεηξίδνληαη θβαληηθνί θηλεηήξεο. Απηά όκσο ζα ζηα πνπλ θαιύηεξα άιινη.
Δγώ βξίζθνκαη εδώ γηα λα ζε πξνζαξκόζσ ζηελ δηεπαθή ζνπ
κε ηνλ ηνπηθό πιεζπζκό. Ο πιαλήηεο εδώ είλαη έλα δηαζηξηθό
άζπιν θαη ζπγρξόλσο έλαο ρώξνο εηξήλεο ηεο Λαληαθέα».
«Απηό ζεκαίλεη πσο θάπνπ γίλνληαη πξαγκαηηθέο κάρεο;»
«σζηά ην θαηάιαβεο· δηαθνξεηηθά βαζίιεηα δηεθδηθνύλ
ηελ επηθξάηεζε ησλ δηθώλ ηνπο ηδεώλ».
«Καη γηαηί δελ ηελ ρσξίδνπλ; Απ’ όηη θαηάιαβα ππάξρεη
κπόιηθνο ρώξνο», ζπκπιήξσζε κε θαλεξή εηξσλεία ν Σόκαο.
«Δίλαη ζέκα αξρώλ. Ο Τπέξηαηνο Κπξίαξρνο δελ αλαθαηεύεηαη ζηηο κηθξέο πεξηνρέο κε απνηέιεζκα νη εθπξόζσπνη
λα εξκελεύνπλ ηηο εληνιέο ηνπ θαηά βνύιεζε. Απηό λα ζνπ
αξθεί πξνο ην παξόλ».
«Δζύ απνθαζίδεηο. Μ’ εκέλα ηη γίλεηαη;»
«Από αύξην ζ’ αξρίζνπλ λα απειεπζεξώλνληαη νη αηζζήζεηο ζνπ. Απηό ζα γίλεηαη ζηαδηαθά θαη παξάιιεια κε ηελ
επαλαθνξά ηεο κλήκεο ζνπ».
«Απηό ην ηειεπηαίν εζείο δελ κπνξείηε λα ην ειέγρεηαη;»
«Όρη, γηαηί παξόιν πνπ έρνπκε ζηελ δηάζεζή καο ην πεξηερόκελν ηνπ εγθεθάινπ ζνπ, καο ιείπεη ην θιεηδί ηεο απνθξππηνγξάθεζεο. Αλ πξνζπαζήζνπκε λα ην πάξνπκε, ζα ραζεί
απηόκαηα ην ζύλνιν ηεο κλήκεο. Κάηη άιιν ζέιεηο λα κε ξσηήζεηο;»
«Πώο ηξέθνκαη;»
«Με δπλακηθά θύκαηα ελέξγεηαο. Αξθεηά όκσο γηα ζήκε-

ξα, πξνζπάζεζε λα μεθνπξαζηείο. Όιεο νη επηδηνξζώζεηο γίλνληαη ζηνλ ύπλν».
«Θα γίλνπλ θη’ άιιεο;»
«Βεβαηόηαηα» ηνπ είπε ε θσλή.
«Κάπνηα ελεκέξσζε γη’ απηέο;»
«Κνίηαμε, πξέπεη λα θαηαιάβεηο όηη βξίζθεζαη ζ’ έλα θόζκν πνιύ δηαθνξεηηθό απ’ ηνλ δηθό ζνπ. Δδώ ππάξρνπλ πιάζκαηα δηαθνξεηηθώλ κνξθώλ κε ηα νπνία πξέπεη λα κπνξείο
λα επηθνηλσλείο. Άξα πξέπεη αξρηθά λα ηα βιέπεηο θαη ζηελ
ζπλέρεηα θαη λα επηθνηλσλείο καδί ηνπο».
«Φαληάζηεθα όηη γη’ απηό ζα αξθνύζαλ ηίπνηα γπαιηά θαη
κία ζπζθεπή κεηάθξαζεο ζην ρέξη, ζαλ ξνιόη».
«Δίζαη πεληαθόζηα ρξόληα πίζσ ζηελ δηθή καο εμέιημε.
Γηαηί λα γίλεηαη κε εμσηεξηθέο ζπζθεπέο όηαλ κε κηα εληνιή
ζην DNA κπνξεί ν εγθέθαινο λ’ αλαπηύμεη ηηο δηθέο ηνπ ζπλάςεηο θη απηό όιν λα γίλεηαη εζσηεξηθά; Γελ είλαη πην ζίγνπξνο απηόο ν ηξόπνο;»
«Ναη, αιιά είλαη κόληκνο», αληηηάρζεθε ζηα ιόγηα ηεο ν
Σόκαο.
«Καη ηη θνβάζαη; Όηη όηαλ γπξίζεηο ζηελ παηξίδα ζνπ ζα
κπνξείο λα κηιάο θαη κε ηηο άιιεο κνξθέο ηεο δσήο πνπ έρνπλ
αλαπηπρζεί εθεί; Ή θνβάζαη πσο ζα βιέπεηο θαη ηηο λεξάηδεο;»
«Καη αλ είλαη άζρεκεο;» ξώηεζε αζηεηεπόκελνο.
«Φνβάκαη όηη εζείο είζαζηε νη άζρεκνη θη όρη νη λεξάηδεο.
Κνηκήζνπ ηώξα θη όια ζα γίλνπλ ζηελ ώξα ηνπο. Αλ δελ κείλεηο επραξηζηεκέλνο, ζα θαλνλίζνπκε λα ζβεζηνύλ από ηελ
κλήκε ζνπ όια απηά όηαλ ηειεηώζεη ε απνζηνιή ζνπ».
«Γίλεηαη απηό;»
«Καη βέβαηα γίλεηαη».
Όηαλ μύπλεζε ηνπ ήηαλ αδύλαην λα πξνζδηνξίζεη πόζε ώξα
θνηκόηαλ. «Δίλαη θαλείο εδώ; Δίζαη ε ίδηα;» ξώηεζε ελώ έλνησζε ζαλ θάηη λα ηνλ πιεζηάδεη.
«σζηά θαηάιαβεο. Ση ζέιεηο;»
«Πόζε ώξα θνηκάκαη;»
«Σν ξνιόη δελ ην βιέπεηο;»
«Μα κνπ είπεο πσο είλαη κηα εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα απηό ην δσκάηην».

«Όρη όζνλ αθνξά απηά πνπ βιέπεηο. Απιά ππάξρνπλ πνιιά πνπ δελ ηα βιέπεηο άξα ε εηθόλα πνπ ζπιιακβάλεηο δελ
είλαη νινθιεξσκέλε. Ο ρώξνο, ην θξεβάηη ζνπ, ην παξάζπξν
αιιά θαη ην ξνιόη ζηνλ ηνίρν αλήθνπλ ζηελ δηθή ζνπ πξαγκαηηθόηεηα».
«Δπεηδή άιια θαηάιαβα, πόζε ώξα πέξαζε;»
«Σξηάληα έμη ώξεο. ε δώδεθα ώξεο ζα μεθηλήζεη ε επόκελε θάζε».
«Πνηα είλαη πάιη απηή;»
«Η παξέκβαζε ζην θέληξν νκηιίαο».
«Μα ηώξα δελ ζνπ κηιάσ;» ξώηεζε ζαζηηζκέλνο.
«Όρη αθξηβώο. Δγώ είκαη πνπ ζνπ κηιάσ ζηελ δηθή ζνπ
γιώζζα, όρη εζύ».
«Σν ίδην δελ είλαη;»
«Σόκαο κε δαιίδεηο ρσξίο ιόγν. Όιεο νη κνξθέο πνπ ζα ζπλαληήζεηο δελ έρνπλ απηή ηελ δπλαηόηεηα. Πξέπεη ινηπόλ λα
είζαη θαζ’ όια έηνηκνο».
Έλνησζε ηα βιέθαξά ηνπ λα θιείλνπλ.
Άλνημε πάιη ηα κάηηα ηνπ αθξηβώο κεηά από δώδεθα ώξεο.
Απηή ηε θνξά αηζζαλόηαλ πεξηζζόηεξεο παξνπζίεο θνληά ηνπ
θη έλνησζε έλα ρέξη λα αθνπκπάεη ζην δηθό ηνπ.
«Καιεκέξα».
«Τπάξρεη θαη εδώ εκέξα θαη λύρηα;» ξώηεζε.
«Γελ πξνζέρεηο ηη ζνπ ιέσ. νπ είπα όηη βξίζθεζαη ζ’ έλα
πιαλήηε πνιύ θνληά ζ’ νκνηόηεηα κε ηνλ δηθό ζνπ».
«Πόζν θνληά;»
«ρεδόλ ίδηνο. Γελ ππάξρνπλ απιά κεξηθέο κνξθέο δσήο
όπσο ζηνλ δηθό ζνπ. Τπάξρεη λεξό, αέξαο θη ν πιαλήηεο απηόο γπξίδεη γύξσ από έλα άζηξν».
«Πνηεο κνξθέο απνπζηάδνπλ;»
«Γελ ππάξρνπλ δώα, έληνκα, εξπεηά θη’ όιεο νη άιιεο
κνξθέο ηνπ δσηθνύ βαζηιείνπ. Απηό βέβαηα έρεη δηακνξθώζεη
έλαλ δηαθνξεηηθό θπηηθό θόζκν. Σα θπηά, δελ έρνπλ ξίδεο
κέζα ζην ρώκα αιιά νη ξίδεο ηνπο είλαη απισκέλεο ζηελ επηθάλεηα. Απηό ηνπο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα κεηαθηλνύληαη
πάξα πνιύ αξγά. Μελ θαληαζηείο ζπνπδαία πξάγκαηα, κεξηθά ρηιηνζηά ην εηθνζηηεηξάσξν. Μπνξνύκε λα ζπλερίζνπκε;»

«Πόζν ζα δηαξθέζεη απηή θάζε;»
«Γώδεθα ώξεο».
«Μεηά ηειεηώζακε;»
«Μέλνπλ θάηη ιίγα αθόκα, αιι’ απηά ζα θξηζνύλ από ζέλα. Θα απνθηάο ελησκεηαμύ δηάθνξεο γλώζεηο όζν ζα επαλέξρεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ ζνπ».
«Γειαδή αύξην ζα ζηακαηήζεη ε εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα;»
«Καηά πάζα πεξίπησζε λαη, αιιά όρη θαη ν πεξηνξηζκόο
ζνπ».
«Δίκαη θπιαθή;»
«Όρη, βξίζθεζαη ζε λνζνθνκείν πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπ βξίζθεηαη ζ’ έλα λεζί πνπ πξνζηαηεύεηαη από έλαλ δπλακηθό ζόιν. Υξεηάδεζαη εηδηθή κεηάιιαμε γηα λα βγεηο απ’ ηνλ ζόιν.
Αλ πξνζπαζήζεηο λα ηνλ πεξάζεηο, ζα πέζεηο ζε θώκα».
«Θα κνπ θάλεηε θάπνηα έλεζε;»
«Όρη βέβαηα. Πνύ ζνπ ήξζε θάηη ηέηνην;»
«Πώο γίλνληαη νη επεκβάζεηο ζαο;» ξώηεζε κε απνξία.
«Μα κε δπλακηθά πεδία βέβαηα».
«Θέισ λα ξσηήζσ θάηη ηειεπηαίν αιιά λα κνπ απαληήζεηο
κε εηιηθξίλεηα, εληάμεη;»
«Δληάμεη».
«Δίκαη άλζξσπνο ή ξνκπόη;»
«Δίλαη αζηεία ε εξώηεζή ζνπ Σόκαο. Δίζαη άλζξσπνο εθαηό ηνηο εθαηό. Απηό ζην ππνγξάθσ».
Βπζίζηεθε πάιη ζε ύπλν. Απηή ηελ θνξά έβιεπε όλεηξα αλ
θαη ήηαλ θάπνηεο ζθόξπηεο εηθόλεο. Δίδε ηελ κεηέξα ηνπ θαη
ηνλ παηέξα ηνπ ζε θάπνηα γηνξηή όηαλ ήηαλ κηθξόο. Όκσο ην
όλεηξό ηνπ δελ είρε θίλεζε. Ήηαλ ζαλ λα έβιεπε θσηνγξαθίεο.
Απηή ηε θνξά πεξίκελε ηελ άθημε ηεο γπλαίθαο πνπ αλαγλώξηδε κόλν από ηελ θσλή ηεο.
«Καιά ζε βιέπσ. Πώο αηζζάλεζαη;» ηελ άθνπζε λα ηνπ
ιέεη.
«Καιά, αιιά πεξηκέλσ λα ζε δσ», ηεο είπε.
«Να ζε ελεκεξώζσ πξώηα γη’ απηά πνπ ζα αθνινπζήζνπλ;»

«’ αθνύσ πξνζεθηηθά».
«Λνηπόλ, κεηά ηελ ζπδήηεζή καο ζα αξρίζεηο λα βιέπεηο
ηηο πξώηεο κνξθέο αιιά θαη λα κπνξείο λα θηλείζαη κέζα ζην
δσκάηηό ζνπ».
«Ση ελλνείο κε πξώηεο κνξθέο;» ξώηεζε κε έλα ηόλν αγσλίαο.
«Οη εθπξόζσπνη θάζε γέλνπο ζα πξέπεη λα καο δώζνπλ ηελ
άδεηα λα νινθιεξώζνπκε ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο ώζηε
λα είλαη δπλαηή ε επηθνηλσλία καδί ηνπο. Ήδε θάπνηα γέλε
καο έρνπλ δώζεη ηελ άδεηα λα ηα ζπκπεξηιάβνπκε ζηηο δηαδηθαζίεο απνζεξαπείαο ζνπ. Βιέπεηο, ην δώξν απηό δελ κπνξεί
λα ην πάξεη πίζσ θαλέλαο, νπόηε πξέπεη λα είλαη ζίγνπξνη».
«Δίλαη θάηη ζαλ ην θόθθηλν θαη ην κπιε ράπη ηνπ Μάηξημ»;
«Κακία ζρέζε. νπ μαλαιέσ όηη απηό πνπ ζνπ ζπκβαίλεη
δελ είλαη νύηε εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα αιιά νύηε θαη θάπνην
παηρλίδη εγθεθάινπ. Δίλαη απιά κηα πςειόηεξε πξαγκαηηθόηεηα πνπ ζηγά-ζηγά ζα θαηαιάβεηο».
«Γελ ζα βιέπσ ηίπνηα άιιν;» ξώηεζε αλήζπρνο.
«νπ κηιάσ γηα έιινγα όληα, όρη γηα αλόξγαλα ή γη’ απηό
πνπ εζείο ιέηε θπηηθό βαζίιεην. Απηά είλαη αηζζεηά απ’ ηελ
πξώηε ζηηγκή. Δπίζεο είλαη πιήξσο αηζζεηά ηα όληα ηνπ δηθνύ ζνπ γέλνπο, θαη κ’ απηό ελλνώ όηη ππάξρεη δπλαηόηεηα
ακθίπιεπξεο επηθνηλσλίαο».
«Δλλνείο ηνπο αλζξώπνπο;»
«Δλλνώ ηα όληα ηνπ δηθνύ ζνπ γέλνπο Σόκαο. Καηαλνεηό;»
«Μ’ απηά είλαη νη αλζξώπνη!» είπε ν Σόκαο.
«Ση είλαη απηό πνπ ζε πείζεη πσο όια ηα όληα πνπ κέρξη
ρζεο έβιεπεο ήηαλ άλζξσπνη; Σώξα θάηη αθόκα. Μνξθέο πνπ
βξίζθνληαη ιίγν πάλσ απ’ ην δηθό ζνπ γέλνο αιιά δελ είλαη θη
αθξηβώο ζην παξαπάλσ, ζα γίλνληαη αληηιεπηέο ζαλ δπλακηθέο ζπκππθλώζεηο κε κνξθή ζαλ δειέ πνπ ζα αθηηλνβνινύλ.
Γηα θάησ από ζέλα ζα είλαη ζπκπαγείο ζθνηεηλέο δνλήζεηο,
κεγάιεο ππθλόηεηαο. νπ ζπληζηώ λα κείλεηο καθξηά θη από
ηηο δύν αλ θαη δελ θπθινθνξνύλ ζηνλ πιαλήηε καο νύηε νη
κελ νύηε νη δε».
«Γηαηί ηόηε κνπ ην ιεο;»
Γηα ιίγν επηθξάηεζε εζπρία.

«Καη κόλν ην όηη βξίζθεζαη εδώ ζεκαίλεη όηη ππάξρεη κηα
απνζηνιή ζε εμέιημε. Δκείο εδώ δελ θξίλνπκε ηα όληα. Όια
είλαη δεθηά κε ερεκύζεηα. Αλ όκσο ε δηακνλή ζνπ έρεη δηαξξεύζεη ζα πξέπεη λα είζαη ελήκεξνο γηα ηελ ύπαξμή ηνπο. Καηάιαβεο;»
«Δίκαη έηνηκνο».
«ε κηζή ώξα ζα μαλαγπξίζσ. Σόηε ζα κε δεηο. Γηα λα ζνπ
εμεγήζσ πεξηζζόηεξα ζα πξέπεη λα κνπ πεηο ηη ζα ζπκεζείο
ηελ κηζή απηή ώξα. Λνηπόλ θιείζε ηα κάηηα ζνπ θαη ζα ηα
μαλαπνύκε».
20 Ιουλίου 2514 – ΣΕΛΗΝΗ (Ανάμνεζε)
Ο Σόκαο Νάηη αλήθε ζην πνιηηηθό πξνζσπηθό ηνπ Τπνπξγείνπ Γηαπιαλεηηθώλ Τπνζέζεσλ -γλσζηό ζαλ ΤΓΤ-, θάηη δειαδή ζαλ Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ. Ήηαλ έλα απ’ ηα θνηλά ππνπξγεία όισλ ησλ εζλνηήησλ ηνπ Μεηξηθνύ Ηιηαθνύ πζηήκαηνο θαη βξηζθόηαλ ππό ηελ αηγίδα ηνπ ΝΟΗΔ, ηεο κεηεμέιημεο ηνπ Οξγαληζκνύ Ηλσκέλσλ Δζλώλ.
ην Μεηξηθό Ηιηαθό ύζηεκα ππάγνληαλ νη πιεζπζκνί
ησλ πιαλεηώλ Γεο θαη Άξε, θαζώο θαη νη πεηξακαηηθνί νηθηζκνί ηεο ειήλεο θαη θάπνησλ δνξπθόξσλ ηνπ Γία. Ο ΝΟΗΔ
είρε ηελ έδξα ηνπ ζηελ Γε. Ο πιεζπζκόο ηνπ Άξε δελ μεπεξλνύζε ηα δύν εθαηνκκύξηα, ελώ νη πιεζπζκνί ησλ δηαθόξσλ
νηθηζκώλ πεξηνξίδνληαλ ζ’ ειάρηζηεο ρηιηάδεο.
Η ειήλε θηινμελνύζε έλα κεγάιν δηαζηεκνδξόκην, αλ
θαη ζηελ νπζία ήηαλ ζηαζκόο κεηαθόξησζεο γηα ην βαζηθό
δηαζηεκνδξόκην ηνπ Μεηξηθνύ Ηιηαθνύ πζηήκαηνο πνπ ήηαλ έλαο ηεξάζηηνο δηαζηεκηθόο ζηαζκόο ζε πεξηθνξά γύξσ
από ηνλ Γία. Δθεί νη γήηλνη εξγαδόκελνη ήηαλ ειάρηζηνη κηα
πνπ ηνλ ζηαζκό δηαρεηξίδνληαλ εμσγήηλνη, όπσο ραξαθηεξηζηηθά νλνκάδνληαλ νη άλζξσπνη πνπ ηνπο είραλ επηζθεθηεί
θαη πνπ θαηάγνληαλ από ηνλ είξην. Η αιεζηλή ηνπο βέβαηα
θαηαγσγή ήηαλ από έλαλ πιαλήηε ηνπ αζηέξα είξηνπ πνπ νη
ίδηνη νλόκαδαλ GS5 ελώ νη γήηλνη ηνλ έιεγαλ Γνξπθόξν Έςηινλ.
Τπήξραλ ηξία ππνπξγεία αθόκα πνπ βξηζθόληνπζαλ θάησ

από παξόκνηα ιεηηνπξγία, ην Τπνπξγείν Άκπλαο, ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Δπνηθηζκνύ θαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ. Σα ππόινηπα είραλ ραξαθηήξα Ηπεηξσηηθώλ Οκάδσλ
θαη κόλν ηα Τπνπξγεία Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ είραλ αθόκα
πην ηνπηθό ραξαθηήξα.
Κξάηε είραλ πάςεη λα ππάξρνπλ. Γηαιύζεθαλ κόιηο εκθαλίζηεθε ην πξώην δηαζηεκόπινην κε ηνπο εμσγήηλνπο. Η ηειεπηαία βαζκίδα δηνίθεζεο ήηαλ νη πόιεηο πνπ δηνηθνύληαλ
από έλα αηξεηό ζπκβνύιην. Κάπνηα κέιε από ηα ζπκβνύιηά
ηνπο ηηο αληηπξνζώπεπαλ ζηηο παξαπάλσ βαζκίδεο θνθ κέρξη
ην επίπεδν ηνπ ΝΟΗΔ.
Η βάζε ηεο ειήλεο αλήθε ζην Τπνπξγείν Άκπλαο θαη
ζηνλ έλα από ηνπο ζόινπο πνπ ην θηινμελνύζε, ππήξρε έλα
ζπγθξόηεκα πνπ είρε δηαηεζεί ζην Τπνπξγείν ησλ Γηαπιαλεηηθώλ Τπνζέζεσλ, ελώ ζ’ έλα δεύηεξν ζόιν ηνπ θηινμελνύζε
θη έλα ζπγθξόηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Δπνηθηζκνύ.
ηελ άιιε άθξε ηεο ειήλεο ππήξρε έλαο κηθξόο ζόινο
πνπ αλήθε ζε κηα ηερληθή εηαηξεία εμνξύμεηο ζπάλησλ κεηάιισλ. ηελ εηαηξεία απηή αλήθαλ δύν δηαζηεκόπινηα, εηδηθά
δηακνξθσκέλα, πνπ κεηέθεξαλ ηα κεηαιιεύκαηα ζηε γε θνπβαιώληαο εθηάθησο θαη θάπνηνπο ππαιιήινπο ησλ ππνπξγείσλ πνπ πεγαηλνεξρόληνπζαλ.
Η κέξηκλα ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιεηαο ηεο ειήλεο ζαλ
ζύλνιν αλήθε ζην Τπνπξγείν Άκπλαο. Σν Γηαπιαλεηηθώλ
Τπνζέζεσλ εθηόο απ’ ην θεληξηθό θηίξην είρε ζηελ θπξηόηεηά
ηνπ θαη κηα κηθξή κνλάδα από κνλνθαηνηθίεο γηα ηνπο εξγαδόκελνύο ηνπ. Ο Σόκαο έκελε ζ’ έλα απ’ ηα δηακεξίζκαηα κηαο θνηλόρξεζηεο πνιπθαηνηθίαο, κηα πνπ ήηαλ απ’ ηνπο εξγέλεδεο ζηε ζειεληαθή βάζε.
Κη επεηδή ε δηαζθέδαζε ήηαλ απαξαίηεην ζηνηρείν κηαο
ηόζν δύζθνιεο δηακνλήο, είραλ δνζεί άδεηεο ζε πνιινύο επηρεηξεκαηίεο πνπ είραλ ζηήζεη δηάθνξεο επηρεηξήζεηο δηαζθέδαζεο.
Σα ηαμίδηα ζηελ Γε θαη ζηνπο άιινπο πιαλήηεο θαη δνξπθόξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο, ήηαλ ζρεδόλ απαγνξεπηηθά αλ ήζειεο λα ηα πιεξώζεηο ν ίδηνο θαη ήηαλ δπλαηόλ λα γίλνληαη
κόλν θάζε δύν ρξόληα κε ζηξαηησηηθά δηαζηεκηθά ζθάθε.

Απηνύ ηνπ είδνπο νη άδεηεο θξαηνύζαλ δύν κήλεο.
Ο Σόκαο ήηαλ έλαο ζαξαληάξεο γνεηεπηηθόο άληξαο, πνπ άιινηε έβγαδε κηα απόθνζκε νκνξθηά θη άιινηε κηα αιιόθνηε
ζθιεξάδα. Φειόο, κε θαζηαλά καιιηά θαη καύξα κάηηα, είρε
έλα γπκλαζκέλν θαη λεπξώδεο ζώκα. Ξερώξηδε απ’ όινπο γηα
ην ληύζηκό ηνπ ζηηο ειεύζεξεο ώξεο ηνπ. Φνξνύζε έλα παξάμελν παληειόλη κε πνιιά γαδηά θη από πάλσ κηα καύξε πνπθακίζα κε πνιιέο ηζέπεο.
Η εηδηθόηεηά ηνπ ήηαλ ε αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ
πξνεξρόληνπζαλ από ηέζζεξα άιια πιαλεηηθά ζπζηήκαηα
ηνπ Χξίσλα πνπ ηα θαηνηθνύζαλ αλζξώπηλα όληα θαη πνπ καδί κε ην Μεηξηθό Ηιηαθό ζύζηεκα απνηεινύζαλ κηα ζπκκαρία, ηελ γλσζηή Χ1, ζπληνκνγξαθία ηνπ Χξίσλ Έλα.
Ο Σόκαο εθείλν ην πξσί, κεηά ηελ γπκλαζηηθή ζην γπκλαζηήξην ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ θαζηεξσκέλε ηνπ ελεκέξσζε απ’
ηελ ηειεόξαζε γηα ηα λέα ηεο Γεο, ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο θπιηόκελνπο δηαδξόκνπο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, έθηαζε ζην γξαθείν ηνπ ζηηο ελλέα ηνπηθή ώξα.
Σα γξαθεία ησλ αλαιπηώλ ήηαλ ό,ηη πην πεξίεξγν ππήξρε
ζην θηίξην ηνπ ππνπξγείνπ. Ήηαλ ζαλ έλα πνιύπιεπξν θπςεισηό θαηαζθεύαζκα πνπ ην απνηεινύζαλ έμη εμάεδξα πνπ
θύθισλαλ έλα έβδνκν πνπ βξηζθόηαλ ζην θέληξν. Η ηόζν πεξίεξγε απηή θπςέιε είρε ηδακέληνπο ηνίρνπο ώζηε ν θάζε αλαιπηήο λα κπνξεί λα βιέπεη ηνπο άιινπο θαη λα ηνπο κηιάεη
από αθνπζηηθά θεθαιήο, ελώ ζε θάζε γξαθείν ππήξραλ ζ’
όινπο ηνπο εμσηεξηθνύο ηνίρνπο κεγάιεο νζόλεο. Σν ζπγθξόηεκα απηό βξηζθόηαλ ζηνλ ηειεπηαίν όξνθν ηνπ θηηξίνπ. Πάλσ από απηνύο ήηαλ κόλν ην ειηθνδξόκην.
Ο Σόκαο κ’ έλα ππνθαηάζηαην θαθέ ζην ρέξη θάζηζε ζην
γξαθείν ηνπ πνπ είρε ηελ δπλαηόηεηα κε ρξήζε ηειερεηξηζηεξίνπ λα πξνζαλαηνιίδεηαη ζ’ όπνηα νζόλε ήζειε. Αλ ην ζέκα
ην έθξηλε ελδηαθέξνλ νη πιεξνθνξίεο εξρόληνπζαλ κέζα από
κηα πξνβνιηθή νζόλε ζαλ νιόγξακκα πάλσ ζην γξαθείν θαη
κπξνζηά ηνπ.
Θα πξέπεη λα πέξαζαλ πεξίπνπ δύν ώξεο όηαλ ζηελ νινγξακκαηηθή ηνπ νζόλε πξνβιήζεθε ην πξόζσπν ηεο γξακκαηέσο ηεο Τπνπξγνύ δηαθόπηνληαο ηελ πξνβνιή πνπ παξαθν-

ινπζνύζε.
«Σόκαο, ζε δέθα ιεπηά ζην γξαθείν ηεο».
«Ση έθαλα πάιη;» ηελ ξώηεζε.
«Γελ λνκίδσ λα έρεη λα θάλεη κε ζέκα ζπκπεξηθνξάο, κάιινλ θάηη πξνέθπςε από κηα ζπλνκηιία πνπ είρε κε ην ππνπξγείν ζηνλ Άξε. Όζν γη’ απηό πνπ ππνλνείο, δελ ρξεηάδεηαη λα
πεγαίλεηο εθεί πνπ παο, θαη εκείο έρνπκε ςπρή».
Και βιαδόζαζηε να ηεν δέζεηε με ηα δεζμά ηου γάμου, ζθέθηεθε ν Σόκαο θαη ρακνγέιαζε. Έβγαιε ην αθνπζηηθό απ’ ην
απηί ηνπ θαη μεθίλεζε γηα ην γξαθείν ηεο ππνπξγνύ ζην ηζόγεην. ’ επηά ιεπηά ζηεθόηαλ κπξνζηά ζηελ γξακκαηέα ηεο.
Σν ζθεληθό ηνπ γξαθείνπ ζύκηδε πνιύ Σδέηκο Μπνλη θαη γη’
απηό ην παξαηζνύθιη ηεο ππνπξγνύ ήηαλ “Μ”. Η ίδηα ην ήμεξε θαη δελ είρε αληίξξεζε αξθεί λα κελ ην έιεγαλ δπλαηά
κπξνζηά ηεο.
«Κάζηζε. Θα ζε θσλάμεη ζε ιίγν», ηνπ είπε ε γξακκαηέαο.
Η Τπνπξγόο ήηαλ κηα πνιύ θαινζηεθνύκελε πελεληάξα, λέγξηθεο θαηαγσγήο, κε ππέξνρν ζώκα, ρσξηζκέλε εδώ θαη
πνιιά ρξόληα θαη ρσξίο παηδηά. Αζιεηηθή, κεζαίνπ ύςνπο κε
κάηηα πνπ θαλέλαο δελ ήμεξε ην πξαγκαηηθό ηνπο ρξώκα κηα
πνπ θάζε ηόζν άιιαδε ην ρξώκα ηνπο κε θαθνύο επαθήο. Σα
καιιηά ηεο ήηαλ θνληνθνκκέλα θη είραλ έλα αζεκέλην ρξώκα.
Σν ληύζηκό ηεο μερώξηδε κηα πνπ ληπλόηαλ κε βάζε ηελ γήηλε
κόδα, θαξδηέο θνύζηεο πάλσ από ην γόλαην, ζηελέο κπινύδεο
κε βαζύ ληεθνιηέ θαη πνιύ πεξίεξγεο κπόηεο. Μειεηνύζε θάπνηα ραξηηά πνπ πξνβάιινληαλ πάλσ ζηελ νξηδόληηα επηθάλεηα ηνπ θξπζηάιιηλνπ γξαθείνπ ηεο. ην ρέξη ηεο θξαηνύζε
έλα πνηήξη κε θαθέ πνπ ηνλ έπηλε γνπιηά-γνπιηά ρσξίο λα
θνηηάεη ηνλ Σόκαο πνπ είρε κπεη ελησκεηαμύ ζην γξαθείν κεηά από εληνιή ηεο.
Ο Σόκαο μεξόβεμε γηα λα θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ.
«Καη ζε βιέπσ θαη ζ’ αθνύσ», ηνπ είπε ρσξίο λα ζεθώζεη
ηα κάηηα ηεο από ηα έγγξαθα πνπ κειεηνύζε. «Κάζηζε θαη
πάςε λα θνηηάο ηα πόδηα κνπ».
Ο Σόκαο ρακνγέιαζε, θάζηζε θαη ζήθσζε ηα κάηηα ηνπ.
«Αλ είλαη λα θνηηάο ην ζηήζνο κνπ, θαιύηεξα θνίηα ηα πόδηα κνπ», ζπλέρηζε κε ςεύηηθα απζηεξό ύθνο.

«Αλ δελ ζεο λα ζε θνηηάλε, θόξα θειεκπία», ηεο είπε απηόο
ρακνγειώληαο.
«σζηή αλάιπζε αλ θαη ιίγν απζάδηθε», ηνπ αληαπάληεζε
ζεθώλνληαο ηα κάηηα ηεο. Σνλ πεξηεξγάζηεθε γηα ιίγν ρσξίο
λα ηνπ κηιάεη.
«Δηνηκάζνπ γηα ηαμίδη».
«Πάιη εγώ;» ξώηεζε ν Σόκαο.
«Μνπ δήηεζαλ ηνλ θαιύηεξν».
«Απηή ε ηηκεηηθή δηάθξηζε αλήθεη ζε κέλα;» ηελ ξώηεζε
θνξντδεπηηθά.
«Όρη, ν θαιύηεξνο είλαη ν Σδώξηδη αιι’ απηόλ ηνλ ζέισ
εδώ. Μεηά έξρεζαη εζύ. Άζε πνπ έρεη εδώ ηελ νηθνγέλεηά
ηνπ».
«Απηόο είλαη έλαο ιόγνο λα ηνλ ζηείιεηο καθξηά γηα ιίγν.
Θα κείλεηο έηζη κε πεξηζζόηεξνπο εξγέλεδεο».
«Σόκαο ηζαθίζνπ θη εηνηκάζνπ. Σν απόγεπκα θεύγνπκε
γηα Γε».
«Δίπεο θεύγνπκε ή θαηάιαβα ιάζνο;»
«Θα καο ελεκεξώζεη γηα ηελ απνζηνιή ν Γεληθόο Γξακκαηέαο. Μεηά γπξλάκε πίζσ θη εζύ μεθνπκπίδεζαη γηα ην βαζύ
δηάζηεκα», ηνπ απάληεζε θνηηώληαο ηνλ άγξηα.
«Σόζν θαιά; Καη πόζν ζα κείλνπκε ζηελ Γε;»
«Μηα εβδνκάδα. Σίπνηα άιιν;»
«Σίπνηα, θεύγσ γηα λα εηνηκαζηώ».
Γύξηζε ζην γξαθείν ηνπ θαη άξρηζε λα ρεηξίδεηαη ηνλ ππνινγηζηή ηνπ δηαβηβάδνληαο ηηο ππνζέζεηο ηνπ ζηνπο άιινπο. Ακέζσο έθηαζε ην πξώην κήλπκα.
«Ση ζπκβαίλεη;»
Ο Σόκαο έγξαςε ζηελ νζόλε: Φεύγσ γηα Γε ην απόγεπκα.
Σν κήλπκα πνπ αθνινύζεζαλ θαη από ηνπο άιινπο πέληε
ήηαλ αθξηβώο ην ίδην: Κσιόθαξδε!
Υακνγέιαζε. Έθιεηζε ηα ζπζηήκαηα ζην γξαθείν ηνπ θαη
έθπγε γηα ην δηακέξηζκά ηνπ.
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Ο Σόκαο έλνησζε ην δσκάηην ηνπ λνζνθνκείνπ λα ζθνηεηληάδεη θαη ηειηθά λα επηθξαηεί απόιπην ζθνηάδη. Γελ έβιεπε απνιύησο ηίπνηα. Αζπλαίζζεηα έθαλε λα θηλεζεί θαη δηαπίζησζε όηη κπνξνύζε πηα λα θηλείηαη ζην θξεβάηη ηνπ.
«Μελ βηάδεζαη, άθνπζε ηελ γλσζηή θσλή λα ηνπ ιέεη.
Μείλε αθίλεηνο θαη κε ηα κάηηα αλνηθηά».
Κάηη ζαλ θσηνληαθή ξνή θάλεθε απ’ ην ηαβάλη λα θαηεβαίλεη θαη λα ηνλ ινύδεη. Σν πάλσ κέξνο ηνπ θξεβαηηνύ ηνπ
άξρηζε λα αλαζεθώλεηαη θη άξρηζε λα βιέπεη κηα θηγνύξα λα
εκθαλίδεηαη κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ. Ήηαλ κηα παλέκνξθε
γπλαίθα, ςηιή, αδύλαηε, κε θαιιίγξακκν ζώκα, κε καθξηά
καύξα καιιηά θαη ππέξνρα θσηεηλά κάηηα, πνπ έθαλαλ αληίζεζε κε ην ιεπθό ηεο δέξκα. Φνξνύζε κηα εθαξκνζηή αζεκέληα θόξκα κ’ έλα πεξίεξγν ζύκβνιν ζην ζηήζνο ηεο.
«Λνηπόλ Σόκαο κε βιέπεηο;»
«ε βιέπσ θαζαξά. Πώο ζε ιέλε;»
«Μπνξείο λα κε θσλάδεηο Ληιόε».
«ε πνην απ’ ηα γέλε ηνπ ζύκπαληνο αλήθεηο Ληιόε;» ξώηεζε ππνδειώλνληαο κ’ απηό ζπγρξόλσο όηη ζπκόηαλ απηά
πνπ ηνπ είρε πεη.
«Πάληνηε είζαη ηόζν βηαζηηθόο; Αλ ζπκάζαη είπακε πσο
πξώηα ζέισ ηηο κλήκεο ζνπ ηνπ ηειεπηαίνπ εκίσξνπ. Ση έρεηο
λα κνπ πεηο;»
Ο Σόκαο ηεο εμηζηόξεζε ηηο αλακλήζεηο πνπ είραλ μππλήζεη ζην κπαιό ηνπ. Η Ληιόε ηνλ άθνπγε ρσξίο λα κηιάεη.
«Απηά ζπκήζεθα», ηεο είπε θιείλνληαο ηελ αθήγεζή ηνπ.
Η Ληιόε δελ είπε ηίπνηα θαη ζπλέρηδε λα ηνλ θνηηάεη.
«Γηαηί πξέπεη λα ζνπ δίλσ πιεξνθνξίεο ζ’ αληάιιαγκα γη’
απηά πνπ κνπ θάλεηε;» δελ θξαηήζεθε θαη ηελ ξώηεζε.
«Μελ αλεζπρείο, δελ αλήθσ ζην πξνζσπηθό ηεο Γηεύζπλζεο Πιεξνθνξηώλ, αλήθσ ζηελ νκάδα πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ
πξνζαξκνγή ζνπ ζηα λέα δεδνκέλα. Καη γηα λα ραιαξώζεηο, ν
θάθεινο πνπ έρνπλ είλαη πιήξεο. Δγώ απιά μεζάβσ ηηο κλήκεο ζνπ ώζηε λα κελ ππάξμεη δηαηαξαρή ή αλσκαιία ζηελ
δεκηνπξγία ησλ λέσλ ζπλάςεσλ».
Ήηαλ ε ζεηξά ηνπ Σόκαο λα κείλεη ζησπειόο.
«Λνηπόλ, ζα μεθηλήζσ ιέγνληάο ζνπ ιίγα πξάγκαηα γη’ απηό πνπ εζείο ζεσξείηαη πςειή ηερλνινγία. Οη γήηλνη γηα πνι-

ιά ρξόληα, αθόκα θαη κεηά ηελ επίζθεςε ησλ εηξίσλ, δώζαηε όιε ζαο ηελ πξνζνρή ώζηε λα αλαπηύμεηε ηερλνινγία κε
βάζε ηελ ηερλεηή λνεκνζύλε θαη ηελ ξνκπνηηθή. Αγλνήζαηε
ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ αλζξώπηλνπ εγθέθαινπ θαη ηα θύκαηα
πνπ εθπέκπεη. Αο ηα πνύκε εγθεθαιηθά ξαδηνθύκαηα. Αλ έλαο
θαηαθέξεη λα ζπληνλίζεη ηελ εθπνκπή απηώλ ησλ ξαδηνθπκάησλ ζηνλ επηζπκεηό ζηόρν, κπνξεί λα θάλεη πξαγκαηηθόηεηα
πξάγκαηα πνπ δελ θαληάδεζηε. Από πινπνηήζεηο αληηθεηκέλσλ κέρξη θαηαλόεζε δνκώλ ηνπ κηθξόθνζκνπ. ’ εκάο νη
αξξώζηηεο έρνπλ πξν πνιινύ εμαιεηθηεί θη ε αλάγθε ηξνθήο
έρεη αιιάμεη κνξθή. Πιένλ ηξεθόκαζηε θαηά βάζε κε δπλακηθά θύκαηα πνπ καο θξαηάλε ζε θόξκα θη έρνπλ επηκεθύλεη
θαηά πνιύ ηνλ ρξόλν δσήο».
«Απηά ζα ηζρύζνπλ θαη γηα κέλα;» ξώηεζε ν Σόκαο.
«Όρη ακέζσο θαη δελ μέξσ αλ θάηη ηέηνην είλαη ζην πξόγξακκα. Δμαξηάηαη από ην ηη ζα γίλεη ζην κέιινλ. Βιέπεηο,
γηα λα ιεηηνπξγήζεη απηό ην ζύζηεκα απαηηείηαη θαη κηα νξγαληθή αιιαγή».
Ο Σόκαο πξνηίκεζε λα κελ κηιήζεη. Άθεζε λα πεξάζνπλ
κεξηθά δεπηεξόιεπηα.
«Αλ ζπκάκαη θαιά απηά πνπ κνπ έρεηο πεη, ζπκκεηείρα ζε
κία δηακάρε κε πεξίεξγα όπια;»
«Γελ ππήξραλ όπια. Απηά πνπ έβιεπεο ήηαλ δπλακηθά πεδία πνπ ηα εμέπεκπαλ νη ιεγόκελνη ζηξαηηώηεο».
«Χξαία απηά πνπ ιεο, αιιά νη δηακάρεο θαη νη πόιεκνη δελ
θαίλεηαη λα έρνπλ εμαιεηθηεί».
«σζηή ε παξαηήξεζή ζνπ. Μόλν πνπ πιένλ δελ γίλνληαη
γηα πιηθέο δηεθδηθήζεηο αιιά γηα ηελ επηθξάηεζε ηνπ ηξόπνπ
εμέιημεο», ηνπ απάληεζε ε Ληιόε.
«Μηθξή δηαθνξά. Απηό πνπ εγώ θαηαιαβαίλσ είλαη όηη
ππάξρεη έιιεηςε ειεπζεξίαο», είπε κε απνγνήηεπζε ν Σόκαο.
«Απηό ζα ην ζπδεηήζνπκε κηα άιιε ζηηγκή. Σώξα ζέισ
από ζέλα λα ζεθσζείο θαη λα θάλεηο γηα κηζή ώξα βόιηεο κέζα ζην δσκάηηό ζνπ. Μεηά μεθνπξάζνπ θαη πξνζπάζεζε λα
θνηκεζείο. Δκείο ζα ηα μαλαπνύκε».
Η Ληιόε μεθίλεζε λα βγεη από ην δσκάηην.
«Γελ κνπ είπεο ηειηθά, είζαη άλζξσπνο ή αλήθεηο ζε θάπνην άιιν γέλνο;»

«Δζύ ηη ιεο;»
«Γελ μέξσ γηαηί, αιιά κνπ ζπκίδεηο θάπνηα πιάζκαηα πνπ
είρα δεη ζε κηα πνιύ παιηά θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία αξρείνπ
ειηθίαο πεληαθνζίσλ εηώλ».
«Καη πώο ηα έιεγαλ ζηελ ηαηλία ζνπ απηά ηα πιάζκαηα;»
ηνλ ξώηεζε κε πεξηέξγεηα ε Ληιόε.
«Νεξάηδεο», ηεο είπε ν Σόκαο.
«σζηά», ηνπ είπε ε Ληιόε.
«Πνπ θνιιάεη απηό;» ηελ ξώηεζε ηελ ώξα πνπ εθείλε έθιεηλε ηελ πόξηα πίζσ ηεο.
«ην όηη πξαγκαηηθά είκαη λεξάηδα».

