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ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ
ΗΛΙΑΚΟ ΠΛΑΝΗΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ
Η ΓΕΝΝΗΗ
Ρν βηφζσκα, ην δεπηεξφιεπην αθξηβψο πνπ έθιεηζε εθαηφλ νγδφληα εκέξεο δσήο, έθαλε έλαλ ζπαζκφ θαη έβγαιε ην θεθάιη
ηνπ έμσ απφ ην πγξφ ηεο δεμακελήο. Ρν ξνκπφη πιεζίαζε, ηνπ
έβγαιε ην θξάλνο πνπ θνξνχζε θαη κε κηα πεηζέηα ηνπ ζθνχπηζε ην πξφζσπν θαη ηα καθξηά γθξίδα ηνπ καιιηά. Έλα δεχηεξν ξνκπφη πιεζίαζε θαη κε ηελ κεηαιιηθή ηνπ θσλή ην ξψηεζε:
«Θχξηε Θπβεξλήηα ζέιεηε λα νινθιεξσζεί θη ε θάζε ηεο
πιήξνπο επηζηεκνληθήο ελεκέξσζεο ή λα ζαο βγάισ ηα πεξηθάξπηα;»
Ρν βηφζσκα ηνπ έθαλε λφεκα λ’ απνκαθξπλζεί. Πηεξέσζε
ηελ πιάηε ηνπ ζηελ δεμακελή θη έξημε πίζσ ην θεθάιη ηνπ κε
ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αθνπκπήζεη ζην ρείινο ηεο.
«Λα έξζεη εδψ ν πηιφηνο θη ν ρεηξηζηήο ηνπ ππνινγηζηή».
Πε ιίγα ιεπηά, εηδνπνηεκέλα απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα ελδνεπηθνηλσλίαο πνπ άθνπγε θαη θαηέγξαθε ηα πάληα, ην ξνκπφη πηιφηνο θαη ην ξνκπφη πνπ ρεηξηδφηαλ ηνλ ππνινγηζηή
κπήθαλ ζηνλ ρψξν ηεο δεμακελήο θαη ζηάζεθαλ κπξνζηά ηνπ.
Θα κπνξνχζαλ λ’ αθνχζνπλ θη απφ καθξηά ηηο εληνιέο ηνπ, αιιά ε αλζξσπφκνξθε ζπκπεξηθνξά ήηαλ θαλφλαο ζην δηαζηεκηθφ ζθάθνο ηεο Νέαο Γαίαο εδψ θαη πνιινχο αηψλεο.
«Δλεκέξσζε...»
Ξξψηνο κίιεζε ν πηιφηνο:
«Βξηζθφκαζηε ζηελ εκέξα κεδέλ απφ ηνλ ζηφρν, δειαδή
απφ ηελ αλακελφκελε αθή θαη ηεο έβδνκεο ιπρλίαο, αλ ε κέρξη
ηψξα ρξνλνζεηξά επαιεζεπηεί θαη κε ηελ ηειεπηαία κέηξεζε.
Νη ππνινγηζκνί καο δείρλνπλ φηη ηελ ζηηγκή εθείλε ζα κπαίλνπκε ζε ηξνρηά γχξσ απφ ηνλ πιαλήηε Γε».
«Σαξαθηήξηζέ κνπ ην ζπκβάλ θαη ηνπνζέηεζέ ην ρξνληθά»

είπε κε ήξεκε θσλή ην βηφζσκα.
«Ξξηλ επηά ρηιηάδεο ελληαθφζηα ηξηάληα επηά ρξφληα θη έμε
κήλεο έγηλε ε απφπεηξα λα πεξάζνπλ απφ ηελ ρξνληθή ζηξέβισζε πνπ είρε αλαπηπρζεί ζηηο παξπθέο ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο ηα δηαζηεκφπινηα Νεξέαο, Κνιόκβνο θαη Απόιιωλαο.
Νη δπλάκεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ ήηαλ ηεξάζηηεο. Ρα ξαδηνζήκαηα πνπ αλακεηαδίδαλε νη δνξπθφξνη πνπ έκεηλαλ εθηφο ηεο
ζηξέβισζεο, καο έδσζαλ ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαγξάςνπκε
ηηο ελεξγεηαθέο θηλήζεηο ηνπο κέρξη ηεο ζηηγκήο κηαο θεληξνκφινπ πεξηδίλεζεο πνπ πήξαλ ηα ζθάθε. Δηθάδνπκε φηη ακέζσο κεηά φια ηειείσζαλ».
«Έρνπκε θαηαγξαθή ησλ γελεηηθψλ πιεξνθνξηψλ φισλ
ησλ αλζξψπσλ θαη αλ λαη κέρξη πνηα ρξνληθή ζηηγκή;» ξψηεζε
απηήλ ηε θνξά ηνλ ρεηξηζηή.
«Έρνπκε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θη φρη κφλν ησλ βηνινγηθψλ
εθπνκπψλ ησλ αλζξψπσλ, αιιά θαη θάζε θίλεζεο ησλ ζθαθψλ
κέρξη θαη ιίγν πξηλ ην ηέινο. Θα έιεγα κέρξη θαη εηθνζηπέληε
δεπηεξφιεπηα πξηλ».
«Έρνπλ απνζεθεπηεί ζσζηά νη πιεξνθνξίεο ζηηο βηβιηνζήθεο;»
«Γηα ην πξψην ζθέινο, απηφ ησλ βηνινγηθψλ ζηνηρείσλ, νη
εληνιέο ζαο ήηαλ λα γίλεη κφλν κεηά ηελ δηθή ζαο κεηάζηαζε
θαη λα πξνρσξήζνπκε ζε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία κφλν κε δηθή
ζαο εληνιή».
«Φφξησζε κφλν ην δηθφ κνπ παθέην αλακλήζεσλ ζηελ ζπζθεπή κεηαθνξάο θαη ελεξγνπνηήζηε ηελ ηειεπηαία θάζε ελεκέξσζεο. Κε ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο ζέισ λα δεκηνπξγεζνχλ ζηνλ εγθέθαιφ κνπ θαη νη ζπλάςεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα
γεγνλφηα ηεο ηειηθήο θάζεο ηνπ ηαμηδηνχ ηεο ρξνλνζηξέβισζεο. Θέισ λα έρσ πιήξε αλάκλεζε ηνπ ζπκβάληνο».
Ζ δηαδηθαζία πνπ δηαδξακαηίδνληαλ ζην εξγαζηήξην γελεηηθήο ζην δηαζηεκφπινην Νέα Γαία ήηαλ παιηά θαη δνθηκαζκέλε. Ξξνέβιεπε ηελ δεκηνπξγία ελφο βηνζψκαηνο –ζπλήζσο
απφ πξψηε χιε απφ ην ίδην ην ζψκα πξηλ απηφ πάςεη λα ππάξρεη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο -, ηελ εκςχρσζή ηνπ κε φιεο ηηο γελεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ππήξραλ ζηελ βάζε βηνινγηθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ ππνινγηζηή θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ ζηελ δσή
φρη ζαλ θιψλνο αιιά ζαλ ην ίδην ην άηνκν πνπ ζ’ έλα θαηλνχξ-

γην ζψκα ζπλέρηδε λα δεη απφ εθεί πνπ είρε ζηακαηήζεη.
Ρελ ίδηα κέζνδν ηελ ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα λα δίλνπλ δσή
θαη ζε αλδξνεηδή κφλν πνπ ηφζν ην λνεηηθφ φζν θαη ην ςπρηθφ
ηνπο πεξηερφκελν ήηαλ απνηέιεζκα αλαιχζεσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ηνπ ζθάθνπο, ηξνπνπνηεκέλν βέβαηα θαηά
πεξίζηαζε. Απφ ηελ ζηηγκή ηεο εκςχρσζεο μεθηλνχζε ε δσή
ηνπ λένπ πιάζκαηνο ζαλ λα είρε γελλεζεί κε θαλνληθέο δηαδηθαζίεο θχεζεο.
Έλα απ’ ηα ξνκπφη γελεηηζηέο πνπ άθνπζε ηηο εληνιέο ηνπ
Ιχθε Θξφληνπο, πήξε κηα ζπζθεπή ζαλ αθνπζηηθά αιιά θαη
γπαιηά ζην κπξνζηηλφ κέξνο θαη ηα έβαιε ζην θεθάιη ηνπ βηνζψκαηνο. Ζ φιε δηαδηθαζία θξάηεζε ιηγφηεξν απφ δέθα ιεπηά.
Ρν βηφζσκα έλνησζε λα ην πιεκπξίδνπλ πνιχ έληνλα ζπλαηζζήκαηα. Έλνησζε ηξφκν. Νη ηειηθέο πιεξνθνξίεο ηνχ επηβεβαίσζαλ φηη γλψξηδε απφ πξηλ πσο φιν ην πείξακα κε ηα ηξία
δηαζηεκφπινηα θαη ην πέξαζκά ηνπο ζηελ ρξνληθή ζηξέβισζε
ζα θαηέιεγε ζην λα γηλφληνπζαλ έλαο θφθθνο ζθφλεο.
Γηαηί ην απνθάζηζα; άθνπζε λα ζρεκαηίδεηαη ε πξφηαζε
ζαλ ζθέςε ζην κπαιφ ηνπ. Ζ απάληεζε αθξηβψο κεξηθά δεπηεξφιεπηα πξηλ ην ηέινο ηεο ελεκέξσζεο αθνχζηεθε μεθάζαξε: Αλ δελ πεγαίλακε όινη καδί ζηνλ ζάλαην, ηίπνηα δελ ζα
έθηαλε δωληαλό ζην κέιινλ.
Ρα ξνκπφη ηνπ έβγαιαλ ηα πεξηθάξπηα ελψ ην ίδην ηξάβεμε
ηα αθνπζηηθά-γπαιηά απ’ ην θεθάιη ηνπ θη άλνημε ηα κάηηα ηνπ.
Ρα πεξηεξγάζηεθε κε ηδηαίηεξε πξνζνρή. Πην κπξάηζν ηνπο
είραλ ην φλνκά ηνπ: Ιχθεο Θξφληνπο. Σακνγέιαζε θαη ζεθψζεθε φξζηνο. Έλα ξνκπφη ηνπ έδσζε κηα κεγάιε πεηζέηα. Ρπιίρηεθε θαη πήξε ηνλ δξφκν γηα ην πηινηήξην. Έπξεπε λα δεη ην
ζηεξέσκα. Έλνησζε φηη ηνπ είρε ιείςεη.
«Ξεξίεξγν» ζηγνκνπξκνχξηζε. «Κπνξεί ν ρξφλνο πνπ πέξαζε λα ήηαλ επηά ρηιηάδεο ελληαθφζηα ηφζα ρξφληα, αιιά γηα
κέλα είλαη ζαλ έλα δεπηεξφιεπην. Άζε ην άιιν! Μεθίλεζα ζαλ
απφγνλνο φισλ ηνπο θαη ζα θαηαληήζσ πξφγνλφο ηνπο. Γηα
πιάζκα ηερλεηήο λνεκνζχλεο, θαιφ κνπ αθνχγεηαη».
Ν Ιχθε κε ην πνπ κπήθε ζην πηινηήξην έκεηλε αθίλεηνο, ρακέλνο απ’ απηφ πνπ έβιεπε. Ν πιαλήηεο Γε θπξηαξρνχζε ζηε
ζέα κπξνζηά ηνπ. Θάζηζε κε αξγέο θηλήζεηο ζηελ πνιπζξφλα
ηνπ θπβεξλήηε ραδεχνληαο θπξηνιεθηηθά ην δηάζηεκα.

Αθνχ άθεζε λα πεξάζεη αξθεηή ψξα, άλνημε κηα ηακπιέηα
πνπ βξηζθφηαλ δίπια ηνπ θη άξρηζε λα δηαβάδεη δηάθνξεο παιηέο θαηαρσξήζεηο.
ΘΑΡΑΓΟΑΦΔΠ ΖΚΔΟΝΙΝΓΗΥΛ:
«...Ζ ηξνκαθηηθή ειηαθή θαηαηγίδα θαηάθεξε λα εμαθαλίζεη θάζε κνξθή δσήο ζην πιαλεηηθφ ζχζηεκα. Άθεζε πίζσ ηεο
ζπληξίκκηα θαη κφλν ιίγνη άλζξσπνη επηβηψζακε. Δπηπρψο πνπ
ν θπβεξλήηεο ηνπ δηαζηεκφπινηνπ ηερληθήο ππνζηήξημεο είρε
δερηεί ηελ αλαβάζκηζε ησλ δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ
εμσηεξηθψλ πιαλεηψλ θαη βξεζήθακε πίζσ απφ ηνλ Ξνζεηδψλα...»
Ξήηεξ Ρδάθζνλ, ηκήκα IV, ηερληθφο
«...Νη επηζηήκνλεο πνπ κεηαθέξακε γηα ηελ δηαπιαλεηηθή
βάζε ηνπ Ξνζεηδψλα θαηέρνπλ ηελ ηερλνινγία λα θαηαζθεπάδνπλ βηνζψκαηα θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ηα δσληαλεχνπλ κε πιεξνθνξίεο πνπ ν ππνινγηζηήο καο κπνξεί λα ηνπο κεηαβηβάζεη.
Δίλαη φινη ηνπο θαινί άλζξσπνη...»
Ξήηεξ Ρδάθζνλ, ηκήκα IV, ηερληθφο
«...Πηνλ Γαλπκήδε, ηνλ δνξπθφξν ηνπ Γία, παξαηεξήζεθε
κηα θαηλνχξγηα κνξθή δσήο κφλν πνπ ρξεζηκνπνίεζε ζαλ μεληζηή ην ζψκα ην κηθξνχ Αλξί. Θξίκα, ην κηθξφ παηδί πέζαλε,
δελ άληεμε απηήλ ηελ ηφζν ξαδηελεξγή θαηλνχξγηα κνξθή
δσήο. Ν θπβεξλήηεο έρεη απαγνξέςεη ηηο πηήζεηο πξνο απηφλ
ηνλ δνξπθφξν…»
Ξήηεξ Ρδάθζνλ, ηκήκα IV, ηερληθφο
«...Θα θχγνπκε γηα άιιν πιαλεηηθφ ζχζηεκα κφιηο νινθιεξσζνχλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηξηψλ θαηάιιεισλ ζθαθψλ. Άλζξσπνη θαλνληθνί θαη άλζξσπνη απφ βηνζψκαηα, είκαζηε φινη θη φινη ελελήληα. Ν Θεφο λα βάιεη ην ρέξη ηνπ...»
Ξήηεξ Ρδάθζνλ, ηκήκα IV, ηερληθφο
«...Ν θπβεξλήηεο απνθάζηζε ην βαζηθφ δηαζηεκφπινην, ε
Νέα Γαία φπσο νλνκάζηεθε, λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε κνπζείν
θαη λα κείλεη κφλν κε ξνκπφη λα πεξηθέξεηαη ζην ειηαθφ πιαλεηηθφ ζχζηεκα. Ν ππνινγηζηήο ηνπ, ν Θαηάδαο, ε πην έμππλε

κνλάδα ηερλεηήο λνεκνζχλεο θαη ππεχζπλνο ηφζν γηα ηελ επηβίσζή καο φζν θαη γηα φ,ηη θαηαθέξακε, ππνβαζκίζηεθε ζε
θαλνληθφ ππνινγηζηή θαη ζα είλαη απηφο πνπ ζα ην ρεηξίδεηαη.
Γελ θαηάιαβα γηαηί γίλνληαη φια απηά. Ρη ρξεηάδεηαη έλα ηεξάζηην δηαζηεκφπινην ρσξίο πιήξσκα; Ιέλε πσο αλ πνηέ μαλαγπξίζνπκε, λα ππάξρεη έλα κέξνο πνπ λα είλαη θαηαγξακκέλε ε ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο...»
Ξήηεξ Ρδάθζνλ, ηκήκα IV, ηερληθφο
«...Πε ιίγν ηα ηξία δηαζηεκφπινηα κε φινπο ηνπο αλζξψπνπο
ζα κπνπλ ζηελ ρξνλνζηξέβισζε γηα λ’ αλαδεηήζνπλ άιιε παηξίδα. Παλ ππνινγηζηήο ηεο Νέαο Γαίαο δελ κπνξψ λα επρεζψ
ηίπνηα αιιά απηφ πνπ κπνξψ λα δειψζσ είλαη ε ηχρε ηνπο λα
βξίζθεηαη κέζα ζηα πεξηζψξηα επηβίσζεο πνπ έρνπλ ππνινγίζεη. Νη δηθνί κνπ ππνινγηζκνί, δείρλνπλ άιια...»
Δγγξαθή απφ ην εκεξνιφγην ηνπ ππνινγηζηή ηεο Νέαο Γαίαο
«...Ζ εληνιή πνπ κνπ έδσζε ν θπβεξλήηεο είλαη μεθάζαξε.
Αλ δελ ππάξρεη θαλέλα λέν ηνπο θαη επέιζεη ε απνθαηάζηαζε
ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο ζε νπνηνλδήπνηε πιαλήηε ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο, λα ελεξγνπνηήζσ
ηηο εληνιέο δεκηνπξγίαο βηνζσκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο γελεηηθφ πιηθφ απφ ηελ ηξάπεδα θχιαμεο βηνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη
λα ηα θέξσ ζηελ δσή. Μεθηλάεη κηα καθξηά πεξίνδνο αλακνλήο...»
Δγγξαθή απφ ην εκεξνιφγην ηνπ ππνινγηζηή ηεο Νέαο Γαίαο
«...Ρα πξψηα ζεκάδηα αλάθακςεο άξρηζαλ λα εθδειψλνληαη. Απφ ην δηάζηεκα θακία πιεξνθνξία δελ επηβεβαηψλεη φηη
ν θπβεξλήηεο θαη νη άιινη επηβίσζαλ...»
Δγγξαθή απφ ην εκεξνιφγην ηνπ ππνινγηζηή ηεο Νέαο Γαίαο
«...Δπηά ρηιηάδεο ελληαθφζηα ηξηάληα επηά ρξφληα πέξαζαλ
θαη φια είλαη έηνηκα. Μεθηλάσ ηελ δηαδηθαζία αλαβίσζεο ησλ
πξψησλ ελελήληα αλζξψπσλ. Αλ ε αλζξσπφηεηα θαηαθέξεη

λα ζηαζεί ζηα πφδηα ηεο, θαλέλαο δελ ζα μέξεη φηη απηφ ήηαλ
ην έξγν ελφο φρη έμππλνπ ππνινγηζηή...»
Δγγξαθή απφ ην εκεξνιφγην ηνπ ππνινγηζηή ηεο Νέαο Γαίαο
Απηφκαηε θαηαγξαθή ζηελ ηζηνξηθή εγθπθινπαίδεηα ηνπ
δηαζηεκηθνχ ζθάθνπο Νέα Γαία:
«...ια είραλ μεθηλήζεη φηαλ κηα ζθνππηδηάξα ηνπ δηαζηήκαηνο πνπ άθνπγε ζην φλνκα “Θαηάδαο”, κεηά απφ εληνιή ηνπ
ηειεπηαίνπ ηεο θπβεξλήηε Ξήηεξ Ληνπξάλ, άξρηζε λα νηθεηνπνηείηαη ηηο πιεξνθνξίεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ απφ
ηνπο δνξπθφξνπο πνπ ζπλέιεγε θαη λα αθνκνηψλεη φια ηα
πξνγξάκκαηα ζηνλ δηθφ ηεο θεληξηθφ ππνινγηζηή. Γελ άξγεζε
λα γίλεη ε πιένλ επθπήο ηερλεηή λνεκνζχλε ηνπ ειηαθνχ πιαλεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη έληερλα λα ππνβάιεη έλα πξφγξακκα
πεξαηηέξσ αλάπηπμεο θαη αλεμαξηνπνίεζεο απφ ηηο γήηλεο αξρέο πνπ θαηά βάζε έιεγραλ ηα δξψκελα ηνπ πιαλεηηθνχ ζπζηήκαηνο.
»Πηηο επηηεχμεηο ηνπ “Ιχθε” –ην φλνκα πνπ πήξε ζαλ αλδξνεηδέο ν θεληξηθφο ππνινγηζηήο θαη πνπ δηαηήξεζε θαη ζηελ
κεηάζηαζή ηνπ ζ’ έλα αλζξψπηλν ζψκα -, ήηαλ θαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο αλζξψπηλσλ φλησλ πνπ είραλ ζαλ βάζε δεκηνπξγεκέλα βηνζψκαηα θαη ζαλ λφεζε εηδηθά ςεθηαθά πξνγξάκκαηα πνπ δεκηνπξγνχζαλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο ζπλάςεηο
ζηνπο εγθεθάινπο ησλ φλησλ εκςπρψλνληάο ηα θαη δεκηνπξγψληαο έηζη κηα θαηλνχξγηα θπιή αλζξψπσλ θαζ’ φια φκνηα κ’
απηήλ ησλ θπζηνινγηθψλ αλζξψπσλ.
»Ζ ειηαθή θαηαηγίδα θαηέζηξεςε ην ζχλνιν ηεο αλζξψπηλεο δσήο ζ’ φινπο ηνπο πιαλήηεο αθήλνληαο πάλσ ζηνλ Θαηάδα κφλν κεξηθέο δεθάδεο αλζξψπσλ. Αθνινχζεζε ε επέθηαζε
ηνπ Θαηάδα ζ’ έλα κεγάιν δηαζηεκφπινην κε ρψξνπο γηα θάζε
δξαζηεξηφηεηα θαη εξγαζηήξηα γηα θάζε ηερλνινγηθή αλάγθε.
Ρν θαηλνχξγην ζθάθνο νλνκάζηεθε Νέα Γαία θαη ν Θαηάδαο,
ππφ κνξθή ελφο κηθξνχ έλζεηνπ ζθάθνπο, απνηεινχζε ην πηινηήξηφ ηνπ. Θη απηφ αθξηβψο ην ππεξ-επθπέο πηινηήξην ήηαλ
πνπ έγηλε ζηελ ζπλέρεηα αλδξνεηδέο θαη θαηέιεμε άλζξσπνο, ν
θπβεξλήηεο Ιχθε Θξφληνπο».

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΞΝ ΑΟΣΔΗΑ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ:
Ιχθε Θξφληνπο: Θπβεξλήηεο ηνπ ζθάθνπο Νέα Γαία. Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, αλδξνεηδέο, άλζξσπνο. Ήηαλ ν ηειεπηαίνο πνπ έθπγε απφ ην δηαζηεκφπινην Νέα Γαία αθήλνληαο ζαθείο εληνιέο γη’ απηά πνπ έπξεπε λ’ αθνινπζήζνπλ
αλ ε πξνζπάζεηα λα πεξάζνπλ ζ’ άιιν ζεκείν ηνπ ζχκπαληνο κέζα απφ ηελ ρξνλνζηξέβισζε απνηχγραλε. Πε ζρέζε
κε ηελ Αθξνδίηε Καθάξζνπξ.
Ξεη Ληνπξάλ: Ν ηειεπηαίνο θπβεξλήηεο ηνπ Θαηάδα, αλζξψπηλεο θαηαγσγήο, ζκελαγφο ηεο αεξνπνξίαο ηνπ δηαζηήκαηνο. Δπί ησλ εκεξψλ ηνπ ζαλ θπβεξλήηεο μεθίλεζε ε κεηαηξνπή ηνπ ππνινγηζηή ηνπ ζθάθνπο ζε κνλάδα ηερλεηήο
λνεκνζχλεο θαη επίζεο ήηαλ απηφο πνπ απνθάζηζε λα αθνινπζήζεη ηελ πξφηαζε ηνπ ππνινγηζηή θαη λα εμαγνξάζεη
ην παιηφ δηαζηεκφπινην. Πε ζρέζε κε ηελ Κάγγπ Ληπξέ.
Κάγγπ Ληπξέ: Δξσκέλε ηνπ Ξεη Ληνπξάλ. Ρνλ αθνινχζεζε
ζην πξψην ηνπ ηαμίδη αθνχ ηεο ππνζρέζεθε νηθνλνκηθή ακνηβή. Ππκκεηείρε ζηελ δεκηνπξγία ηεο επηρείξεζεο πνπ
ζηήζεθε απφ ηνλ Ξεη θαη ηνλ ππνινγηζηή κε κηθξφ πνζνζηφ. Κε ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο αλέιαβε
ρξέε νηθνδέζπνηλαο.
Αθξνδίηε Καθάξζνπξ: Τπρνιφγνο. Βξέζεθε πιήξσκα ηνπ δηαζηεκφπινηνπ Θαηάδαο κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Ξεη
Ληνπξάλ. Απνηέιεζε θχξην παίθηε ησλ δξψκελσλ κεηά ηελ
θαηαζηξνθηθή ειηαθή θαηαηγίδα.
Αδάκ Ξξψηνπο: Ν πξψηνο άλζξσπνο πνπ γελλήζεθε απφ ηελ
δηαδηθαζία εκςχρσζεο βηνζψκαηνο. Φίινο θαη βνεζφο ηνπ
Ιχθε Θξφληνπο, αγαπεηφο ζ’ φινπο. Ζ δσή ηνπ μεθίλεζε κεηά ηελ ειηαθή θαηαηγίδα. Παλ άλζξσπνο ήηαλ ζε ζρέζε κε
ηελ Αηγππηία Ξάηπ.
Ληάλπ Κπξνχλν: Έλαο απφ ηνπο δχν αλζξψπνπο πνπ θαηάθεξαλ νη γελεηηζηέο λα θέξνπλ απφ ην παξειζφλ ζην παξφλ. Ζ
δηαδηθαζία πξνέβιεπε ηελ αληηγξαθή κε ηελ δηαδηθαζία
ρξνλνηαμηδηνχ φισλ ησλ γελεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ εκςχρσζε ελφο λένπ βηνζψκαηνο κ’ απηά. Ρν πξσηφηππν ήηαλ
ν Ρδνξληάλν Κπξνχλν.
Ξάηπ Αηγχπηηα: Ν δεχηεξνο άλζξσπνο πνπ εκςπρψζεθε κε ηνλ

ίδην ηξφπν κε ηνλ Ληάλπ. Ρν πξσηφηππν ήηαλ ε θηιφζνθνο
θαη αζηξνλφκνο παηία.
Ληηκίηεξ Πνπληφθζθη: Γεχηεξε ζηελ ηάμε ζηνλ δνξπθνξηθφ
Πηαζκφ ηνπ Γία. Δπηβίσζε ηεο θαηαζηξνθήο καδί κε άιια
κέιε ηνπ πιεξψκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο θξπνγελεηηθνχο
ζαιάκνπο. Ρνπο πεξηζπλέιιεμαλ ηα κέιε ηνπ Θαηάδα θαη
απνηέιεζαλ βαζηθφ πιήξσκα ηεο κεηέπεηηα Νέαο Γαίαο.
Πσλ Κπέλζνλ: Γελεηηζηήο. Δίρε αθηεξψζεη ηελ δσή ηνπ ζηελ
δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο βηνζσκάησλ θαη κεηέθεξε ηελ ηειεπηαία θάζε ησλ πεηξακάησλ ηνπ ζηελ δνξπθνξηθή βάζε
ηνπ Ξινχησλα φηαλ έγηλε ε κεγάιε θαηαζηξνθή ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο.
Αθέλν Θαζάθη: Φπζηθνκαζεκαηηθφο, θίινο θαη ζπλάδειθνο ηνπ
Πσλ ζηελ ηειεπηαία ηνπ πξνζπάζεηα.
Αλξί: Γηνο επηζηεκφλσλ ηνπ δνξπθφξνπ ηνπ Γαλπκήδε. Δπέδεζε ηεο κεγάιεο θαηαζηξνθήο αιιά είρε κνιπλζεί απφ κηα
λέα κνξθή δσή πνπ είρε απειεπζεξσζεί απφ ιαλζαζκέλνπο
ρεηξηζκνχο ησλ γνληψλ ηνπ. Ξέζαλε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
πξνεηνηκαζίαο ησλ δηαζηεκνπινίσλ πνπ ζα βνεζνχζαλ
ηνπο δηαζσζέληεο λα δηεθδηθήζνπλ άιιε παηξίδα ζηνλ γαιαμία.
Αθνχ ηειείσζε κε ην δηάβαζκα ησλ παιαηψλ εκεξνινγίσλ,
πξνζειψζεθε θαη πάιη ζηελ ζέα κπξνζηά ηνπ. Ξέξαζαλ πάλσ
απφ πέληε ψξεο πνπ έκεηλε θαζηζκέλνο έηζη ρσξίο λα κηιάεη. Ν
ρεηξηζηήο ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαζφηαλ ζησηθά δίπια
ηνπ πεξηκέλνληαο ηηο εληνιέο ηνπ. Θάπνηα ζηηγκή γχξηζε θαη
ξψηεζε:
«Ξνηνο είλαη ν αξηζκφο ζνπ;»
«Δίκαη ν 4101 Θπβεξλήηα» ηνπ απάληεζε εθείλν.
«Ινηπφλ 4101, άθνπζέ κε πξνζεθηηθά. Ξιήξε ελεξγνπνίεζε
ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή κε βαζκφ ηερλεηήο λνεκνζχλεο
ζην εμήληα ηνηο εθαηφ θαη θξαγκφο ζην λ’ αλέβεη πεξηζζφηεξν.
Δάλ γίλεη ε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα απηφκαηεο αλαβάζκηζεο
ζ’ αθνινπζεζεί άκεζα ε δηαδηθαζία “γξήγνξνπ ζαλάηνπ”. Ρν
δεχηεξν πνπ ζέισ είλαη λα θηιηξαξηζηνχλ θαη λα ζβήζνπλ φιεο
νη γελεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηελ ζηηγκή ηεο εηζφδνπ ζηελ
ρξνλνζηξέβισζε κε αδπλακία έζησ θαη κειινληηθήο αλάθηε-

ζήο ηνπο. Ξιήξεο δηαγξαθή. Ρν θαηάιαβεο θη απηφ;»
«Κάιηζηα» ηνπ μαλάπε ην ξνκπφη.
«Μεθίλα. Λα έξζεη ν 4201» είπε δπλαηά.
Πε ιίγν έλα ξνκπφη γελεηηζηήο εκθαλίζηεθε ζην πηινηήξην.
Πηάζεθε δίπια ζηνλ Ιχθε. Πην κέξνο ηεο θαξδηάο ηνπ, ζηνλ
ζψξαθα, ήηαλ ραξαγκέλνο ν αξηζκφο 4201.
«Ξφζα βηνζψκαηα κπνξνχκε λα ζρεκαηίζνπκε;»
«Ν κέγηζηνο αξηζκφο είλαη δέθα» ηνπ είπε ην ξνκπφη.
Θνίηαμε κηα κηθξή νζφλε ζην κπξάηζν ηεο θαξέθιαο ηνπ θαη
ηνπ είπε: «Θα μεθηλήζνπκε κε δεκηνπξγία ηξηψλ βηνζσκάησλ,
κε ηνπο Α2, Α3 θαη Α4, αιιά φρη φκσο ακέζσο. Θα ζνπ πσ εγψ
πφηε. Απιά εηνηκάζηε ηα απαξαίηεηα».
Ρελ ζηηγκή εθείλε ε καηηά ηνπ έπεζε ζηα γπκλά ηνπ πφδηα
θαη ζπλεηδεηνπνίεζε φηη εμαθνινπζνχζε λα είλαη ηπιηγκέλνο
κε ηελ πεηζέηα. Θα πξέπεη θάηη λα βάιω επάλω κνπ, κνλνιφγεζε. Βέβαηα έρω αξθεηό ρξόλν αθόκα αιιά θαιύηεξα όπνηνη
έξζνπλ λα κε δνπλ κε ηελ ιεπθή κνπ θόξκα.
Ρελ φπνηα ζθέςε ηνπ δηέθνςε ν ήρνο ηεο ζεηξήλαο θαη ην
άλακκα ηεο έβδνκεο ιπρλίαο ζηελ εηδηθή ζπζθεπή αλάιπζεο
ησλ δεδνκέλσλ πνπ αλακεηαδίλνληαλ απ’ ηνλ δνξπθφξν πνπ
ρξφληα ηψξα γχξλαγε γχξσ απφ ηνλ πιαλήηε Γε. Ρελ ζηηγκή
αθξηβψο εθείλε, ε Νέα Γαία έκπαηλε ζε ηξνρηά γχξσ απφ ηελ
Γε. Ν Ιχθε ηξφκαμε κε ηελ ζθέςε φηη φιν απηφ ην δηάζηεκα ζα
κπνξνχζε θάηη λα είρε ζπκβεί θη φιν ην πξφγξακκα λα είρε δηαιπζεί ζηα εμ’ σλ είρε ζπληεζεί. Βγήθε απφ ην πηινηήξην κε
θαηεχζπλζε ηελ θακπίλα ηνπ ελψ κηα ζθέςε θαξθψζεθε ζην
κπαιφ ηνπ: Ο θύθινο μεθίλεζε πάιη!
Ξξνρψξεζε θαηεπζείαλ ζην κπάλην ηεο θακπίλαο ηνπ.
Κπήθε θάησ απ’ ηελ ληνπδηέξα θη άθεζε ην δεζηφ λεξφ λα ηνλ
μεπιέλεη γη’ αξθεηή ψξα βγάδνληαο θαη ηα ηειεπηαία ππνιείκκαηα απφ ηα πγξά πνπ δηακφξθσλαλ θαη ζπληεξνχζαλ ηνπο
ηειεπηαίνπο κήλεο ην ζψκα ηνπ. Έπεζε παξάμελα θνπξαζκέλνο ζην θξεβάηη ηνπ. Ρα φλεηξά ηνπ ήηαλ κπιεγκέλα θαη ηα πην
πνιιά απ’ απηά ήηαλ αθαζφξηζηα. Θνηκήζεθε ηνπιάρηζηνλ δψδεθα ψξεο.
Ρν ζθάθνο ηεο Νέα Γαίαο βξηζθφηαλ πιένλ ζε πεξηθνξά γχξσ
απφ ηνλ πιαλήηε Γε. Ν Ιχθε απ’ ηελ πνιπζξφλα ηνπ θνηηνχζε

ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο πξνζπαζψληαο λα θαηαιάβεη ηη αθξηβψο είρε ζπκβεί. ρη κφλν ε θαηαζηξνθή ηεο αιιά θαη ε επαλαθνξά ηεο είρε γίλεη ζε πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο. Ζ ζπζθεπή
πνπ παξαθνινπζνχζε ηηο ελεξγεηαθέο ηεο εθπνκπέο έδεηρλε
πιήξε απνθαηάζηαζε ηνπ θπηηθνχ βαζηιείνπ, ηνπιάρηζηνλ ζε
επίπεδν δνλήζεσλ αιιά θαζφινπ δνλήζεηο πνπ λα δηθαηνινγνχλ ηελ χπαξμε δσηθνχ βαζηιείνπ. Ν ίδηνο φκσο αξληφηαλ λα
ην πηζηέςεη.
«Δίλαη δπλαηφλ λα αλαπηχρζεθε απφ ην κεδέλ φιν ην θπηηθφ βαζίιεην»; είπε δπλαηά. «Ξφηε πξφιαβε; Θαη δελ έγηλε ηίπνηα απ’ ην δσηθφ; Γηαηί; Θαη ρσξίο ην δσηθφ βαζίιεην ή ηνπιάρηζηνλ ηνλ θφζκν ησλ εληφκσλ, πσο πνιιαπιαζηάδνληαη ηα
θπηά;»
Θάιεζε ην ξνκπφη επηζηήκνλα, ηνλ 4101, θαη ηνλ ξψηεζε:
«Απ’ φηη βιέπσ ε ραξηνγξάθεζε ηεο Γεο έρεη αιιάμεη θάπσο. Ξνηα εξκελεία κπνξεί λα ηελ δηθαηνινγήζεη;»
«Απηφ εμεγείηαη κφλν απφ ηηο πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο
πνπ επηθξαηνχλ θαη δελ επηηξέπνπλ λα αλαπηπρζεί ην πνζνζηφ
πάγσλ πνπ ππήξρε παιαηά. Απηφ καο δίλεη κηθξφηεξε επηθάλεηα ζηεξεάο γεο θαη κεγαιχηεξε επηθάλεηα σθεαλψλ. Έρνπκε
ζπγρξφλσο αλάπηπμε θη αλέκσλ κεγάιεο ηαρχηεηαο θαη γεληθά
ζεξκνθξαζίεο πνπ ηελ εκέξα αλεβαίλνπλ ζηνπο πελήληα βαζκνχο ελψ ηα βξάδηα πέθηνπλ ζηνπο κείνλ δέθα».
«Ζ αηκφζθαηξα;» ξψηεζε ν Ιχθε.
«Ζ αηκφζθαηξα είλαη πην ειαθξηά απφ παιηά αιιά αλαπλεχζηκε. Γελ απαηηνχληαη ζπζθεπέο γηα φληα ζαλ θη εζάο».
«Άξα θαηά θάπνην ηξφπν κνπ ιεο πσο ν πιαλήηεο είλαη
βηψζηκνο».
«Πσζηά, αιιά απηφ κφλν κε ρξσκαηνγξαθηθέο αλαιχζεηο ην
έρνπκε δηαπηζηψζεη».
«Αλ θαηάιαβα απηφ πνπ ππνλνείο, πξνηείλεηο απνζηνιή γηα
δηεξεχλεζε;»
«Θα είρακε έηζη κηα θαιή εηθφλα ηνπ ηη πξαγκαηηθά ζπλέβε».
Ν Ιχθε δελ ηνπ απάληεζε. Ρν ξνκπφη είρε δίθην. Θαη ηφηε
γηα πξψηε θνξά ζθέθηεθε λα είλαη απηφο πνπ ζα θαηέβαηλε
πξψηνο ζηε Γε. Έλνησζε ζαλ θάηη λα ηνλ ηξάβαγε ζ’ έλα πιαλήηε πνπ θαηά θάπνην ηξφπν ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ν δη-

θφο ηνπ κεηξηθφο πιαλήηεο θαη πνπ πνηέ δελ είρε δεη ν ίδηνο
ζαλ αλζξψπηλν πιάζκα απφ θνληά, κηα πνπ φηαλ μεθίλεζε ε
δσή ηνπ βξηζθφηαλ ήδε ζηελ άθξε ηνπ πιαλεηηθνχ ειηαθνχ
ζπζηήκαηνο, έηνηκνο γηα ην άικα ζηελ ρξνλνζηξέβισζε. Έλνησζε έλα θφκπν ζην ζηήζνο ηνπ.
Μήπωο ζα είλαη θαιύηεξα λα πεξηκέλω ηελ άθημε ηωλ πξώηωλ αλζξώπωλ ώζηε λα κείλεη θάπνηνο πίζω αλ όια ζηξαβώζνπλ; ζθέθηεθε αιιά ακέζσο άιιαμε γλψκε. Νη επφκελεο εκςπρψζεηο νχησο ή άιισο ζ’ αξγνχζαλ. Αθφκα δελ είρε δψζεη
ηελ ζρεηηθή εληνιή γηα λα πξνεηνηκαζηνχλ ηα βηνζψκαηα.
«Λα εηνηκαζηεί κηα άθαηνο κε πεληακειέο πιήξσκα. Ζ αλαρψξεζε λα πξνγξακκαηηζηεί γη’ αξγά ην απφγεπκα ζε ηέζζεξεηο εκέξεο ψζηε λα πξνζγεησζνχκε ζηνλ πιαλήηε ηηο πξσηλέο ψξεο ηεο επνκέλεο» είπε ηειηθά.
«Θάπνπ πην ζπγθεθξηκέλα;» ξψηεζε ην ξνκπφη.
«Πε θάπνηα παξαιία. Θέισ γξήγνξε αλάιπζε ηφζν ηνπ
ρεξζαίνπ φζν θαη ηνπ πδάηηλνπ ζηνηρείνπ» ζπκπιήξσζε θη έθπγε απφ ηελ γέθπξα.
Κεηά απφ ηέζζεξεηο εκέξεο θαη δψδεθα ψξεο, ζηηο νθηψ αθξηβψο ην πξσί, ε άθαηνο 01, πξνζγεησλφηαλ ζηελ πεξηνρή πνπ
θάπνηε ήηαλ γλσζηή ζαλ Ηζπαλία, ζηα λφηηα παξάιηά ηεο, κφλν πνπ πιένλ ε αθηνγξακκή ηεο βξηζθφηαλ αξθεηά ρηιηφκεηξα
πην κέζα. Απ’ ηελ άιιε, φια ηα βφξεηα παξάιηα ηεο Αθξηθήο
ήηαλ κεξηθά ρηιηφκεηξα ηξαβεγκέλα πξνο ηα θάησ. Ζ Κεζφγεηνο ήηαλ πηα κηα ζπλέρεηα ηνπ Αηιαληηθνχ πνπ πέξλαγε κε
άλεζε ην παιηφ ζηελφ ηνπ Γηβξαιηάξ θη έθηαλε ρσξίο θαλέλα
εκπφδην κέρξη θαη ην ζρεδφλ αλχπαξθην Πνπέδ. Ζ πεξηνρή ηεο
Πανπδηθήο Αξαβίαο θαη έλα κεγάιν κέξνο ηεο Αηγχπηνπ δελ
ππήξραλ. Δίραλ θαιπθζεί απφ ηα λεξά.
Ρν πξψην πνπ δηαπίζησζαλ ήηαλ φηη νη άλεκνη κε ηαρχηεηα
πνιιψλ ρηιηνκέηξσλ ηελ ψξα πνπ ζάξσλαλ ηελ πεξηνρή, θξαηηφληνπζαλ θνληά ζηα παξάιηα αθήλνληαο ηελ ελδνρψξα ρσξίο πξνβιήκαηα θαη επηηξέπνληάο ηεο λ’ αλαπηχμεη ςειά δέληξα πνπ ζθέπαδαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρεξζαίνπ κέξνπο
ηεο.
Ν Ιχθε ζην πηινηήξην ηεο αθάηνπ έβιεπε δσληαλά φ,ηη ιάκβαλαλ νη θάκεξεο. Νη ελδείμεηο ησλ νξγάλσλ ήηαλ θαζαξέο.

Θαλέλα ίρλνο παλίδαο. Κφλν θπηά.
«Ξψο δηάνιν ηφηε άλαςαλ φιεο νη ελδείμεηο ζηελ ζπζθεπή
αλίρλεπζεο ελεξγεηαθψλ εθπνκπψλ ζηνλ δνξπθφξν; Νη εθπνκπέο ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ ελεξγεηαθψλ θέληξσλ πξνυπνζέηνπλ έιινγα φληα! Ξνπ ζηνλ δηάνιν βξίζθνληαη; Ρφζν ιάζνο
εθηίκεζε έθαλα;» είπε δπλαηά ν Ιχθε.
Ρν ξνκπφη πνπ θαζφηαλ ζηελ ζέζε ηνπ επηζηεκνληθνχ επφπηε δίπια ηνπ ζην πηινηήξην ζεψξεζε φηη ήηαλ εξψηεζε απηφ
πνπ άθνπζε θαη ηνπ απάληεζε ιέγνληαο: «Νη ελδείμεηο είλαη
ζσζηέο. Έρνπκε εθπνκπέο ελέξγεηαο πνπ ηαηξηάδνπλ απφιπηα
κε ηηο ζπρλφηεηεο πνπ είλαη θαηαγεγξακκέλεο ζαλ ελεξγεηαθά
θέληξα».
«Κηιάκε γηα ην ίδην πξάγκα»; ξψηεζε ν Ιχθε.
«Θέισ λα πηζηεχσ πσο λαη. Δμάιινπ ηηο ζπρλφηεηεο απηέο,
εζχ ηηο είρεο νξίζεη ζαλ αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε γηα λα
πξνβνχκε ζ’ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζθάθνπο θαη γηα λα ζ’ επαλαθέξνπκε ζηε δσή. Ρψξα, φζν θη’ αλ έςαμα ζηα παιηά δεδνκέλα
πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξσ λα ζπλδπάζσ ηηο ζπρλφηεηεο απηέο
κε εθπνκπέο δσήο έιινγσλ φλησλ, δελ ηα θαηάθεξα λα βξσ
θάπνηα ζχλδεζε. Ζ κφλν ζχλδεζε είλαη κε ηηο κεηξήζεηο ησλ
ελεξγεηαθψλ θέληξσλ πνπ είλαη γλσζηά ζαλ ηζάθξαο θαη πνπ
αλέθαζελ αλήθαλ ζηηο παξπθέο ηεο επηζηήκεο. Θέιεηο λ’ αλαθαιέζσ ηα αξρεία απφ ηα παιηά εκεξνιφγηα;»
Ν Ιχθε δελ απάληεζε.
Να έθαλα ηόζν ιάζνο; αλαξσηήζεθε. Όκωο ε βιάζηεζε
δείρλεη πωο ηνπιάρηζηνλ ην πεξηβάιινλ απνθαηαζηάζεθε θαη
πωο κπνξεί λα θηινμελήζεη θαη παλίδα. Πώο γίλεηαη λα εθπέκπεηαη ζπρλόηεηα αλώηεξωλ ελεξγεηαθώλ θέληξωλ ρωξίο λα
ππάξρεη θαλέλα απνιύηωο δών θαη κάιηζηα έιινγν; Να είλαη
θακηά άιιε κνξθή δωήο;
Ρελ ζηηγκή εθείλε κηα παιαβή ζθέςε ηνπ πέξαζε απφ ην
κπαιφ. Πεθψζεθε απφ ηελ πνιπζξφλα ηνπ θαη πιεζίαζε ζην
παξάζπξν.
«Ιεο ν πιαλήηεο απηφο λα επηθνηλσλεί κε ηα παηδηά ηνπ θάπνπ ζηελ δεκηνπξγία θαη λα ζεσξεί φηη ζαλ ζπγθξφηεζε είλαη
νινθιεξσκέλνο; Ξιάθα ζα έρεη ηειηθά ηα ηξία ζθάθε λα ηα
θαηάθεξαλ θαη λα επνίθεζαλ θάπνηνλ πιαλήηε θαη λα βξίζθνκαη ηψξα εγψ εδψ ζαλ δηπιφηππν ηνπ πξαγκαηηθνχ Ιχθε. Αλ

ζπλέβε θάηη ηέηνην, απηφ πνπ δελ ήζεια λα γίλεη κάιινλ ην έπαζα, αλ βέβαηα απηφ κπνξεί λ’ απνδεηρηεί».
Μαλαγχξηζε ζηηο νζφλεο. Μαθληθά ε δηάζεζε γηα εμεξεχλεζε ηεο Γεο ηνπ είρε πεξάζεη αιιά δπζηπρψο έπξεπε λα νινθιεξψζεη ην ηαμίδη ηνπ.
«Ρειεηψζηε κε ηελ δεηγκαηνιεςία απ’ ηελ ζάιαζζα θαη πάκε λα βξνχκε θάπνην μέθσην καθξηά απ’ ηηο αθηνγξακκέο.
Ώξα γηα ηελ πξψηε κνπ βφιηα, αλ θαη έρνπκε πνιιά αθφκα λα
θάλνπκε».
Ήηαλ αξγά ην βξάδπ φηαλ ε άθαηνο θαηέβεθε καιαθά ζ’ έλα
κεγάιν μέθσην ζην θέληξν πεξίπνπ ηνπ ηεξάζηηνπ δάζνπο πνπ
θάιππηε φιε ηελ πάιαη πνηέ Ηβεξηθή ρεξζφλεζν. Νη θηλεηήξεο
έζβεζαλ θη’ φια ηα ζθηάδηα ησλ παξαζχξσλ ηξαβήρηεθαλ κέζα ζην θέιπθνο ηνπ ζθάθνπο. Ζ θαηαπαθηή άλνημε ακέζσο
κφιηο ειεγρζήθαλ μαλά νη ελδείμεηο ηεο αηκφζθαηξαο. Γελ αθνπγφηαλ ζρεδφλ ηίπνηα.
Ν Ιχθε έλνησζε έλαλ θφκπν ζην ζηνκάρη ηνπ. Ξξνρψξεζε
θαηά κήθνο ηνπ κηθξνχ δηαδξφκνπ θαη ζηάζεθε κπξνζηά ζηελ
αλνηθηή πφξηα. Γελ ηνικνχζε λα παηήζεη ην πφδη ηνπ έμσ απφ
ην ζθάθνο. Αλαζήθσζε ην θεθάιη ηνπ θαη θνίηαμε ςειά ηνλ
νπξαλφ. Ζ απεξαληνζχλε ηνπ, πνπ γηα πξψηε θνξά ηελ έλνησζε ρσξίο λα ηνλ ρσξίδεη ηίπνηα απ’ απηήλ, ηνλ θαζήισζε. Οίγνο
ηνλ δηαπέξαζε. Θνίηαμε ηα άζηξα ςειά θαη κνλνιφγεζε:
«Απηφ ην ζέακα δπζηπρψο κφλν εγψ ην βιέπσ!»
Ζ ζθέςε απηή ηνπ θάλεθε ηδηαίηεξα βαξηά θαη ρσξίο λα μέξεη γηαηί έλνησζε έλα δάθξπ λα θπιάεη ζην κάγνπιφ ηνπ. Θαηέβεθε ηα ιηγνζηά ζθαιηά θη άξρηζε λα πεξπαηάεη θαη λ’ απνκαθξχλεηαη απ’ ην ζθάθνο. Ξεξίπνπ ζαξάληα κέηξα κεηά ζηακάηεζε. Εήηεζε απφ ηελ ελδνεπηθνηλσλία λα ηνπ θέξνπλ έλα θάζηζκα. ηαλ ην ξνκπφη ηνλ ξψηεζε αλ ζέιεη θαη ηίπνηα άιιν, ν
Ιχθε είπε ρακνγειψληαο:
«Ξνιχ θιηζέ απηφ πνπ ζα πσ, ηνπιάρηζηνλ ζχκθσλα κε ηηο
γλψζεηο πνπ έρσ, αιιά ζα ήζεια έλα πνηφ».
Ρν ξνκπφη κεηά απφ ιίγν ηνπ έθεξε έλα θιαζθί κε αιθνφι.
Ξαξέκεηλε ζησπειφο γηα πάξα πνιχ ψξα.
«Υξαίν ην ζπλαίζζεκα λ’ απνιακβάλεηο έλα πνηφ θαζηζκέλνο ζε κηα ήζπρε γσληά θνηηψληαο ηνλ νπξαλφ, αιιά ηη ηα ζεο,

ε κνλαμηά είλαη πάληα κνλαμηά!»
Πρεδφλ ραξάκαηα πήξε λα γπξίζεη ζην ζθάθνο. Ρα πφδηα
ηνπ κε δπζθνιία ηνλ θξάηαγαλ. Ξαξ’ φια απηά, δελ άξγεζε λα
θηάζεη θαη κε αζηαζή βήκαηα λα πξνρσξήζεη γηα ηελ θακπίλα
ηνπ.
«Ξξέπεη λα γίλεη μαλά ζάξσζε ζηηο ζπρλφηεηεο ησλ θαληαζκάησλ» είπε θη έπεζε κε ηα ξνχρα ζηελ θνπθέηα ηνπ.
Ρν ξνκπφη πνπ είρε βάξδηα ζηελ γέθπξα θαηέγξαςε απηφ
πνπ ζεψξεζε εληνιή. Κε ηελ αλακεηάδνζή ηεο ζηνλ θεληξηθφ
ππνινγηζηή ηεο Νέαο Γαίαο, ε εληνιή αθνινχζεζε ηνλ δξφκν
πξνο ηηο ζπζθεπέο πινπνίεζήο ηεο. Κηα ζπρλφηεηα εθπέκθζεθε πξνο ηελ Γε ελψ κηα αξκνληθή ηεο ζπλνδεπφκελε απφ έλα
θέξνλ θχκα έθπγε κε θαηεχζπλζε ηνλ ήιην, κηα ζπρλφηεηα πνπ
ζα πξνζπαζνχζε λα εληνπίζεη ηα ίρλε απφ ηηο θαηαγξαθέο
ζηνλ πιαλεηηθφ ελεξγεηαθφ ρψξν φισλ ησλ ζπκβάλησλ ηνπ
παξειζφληνο.
Ήηαλ αξγά ην βξάδπ φηαλ ε άθαηνο μεθίλεζε γηα ην ηαμίδη ηεο
επηζηξνθήο. Θα πξνζγεησλφηαλ ζην ζθάθνο λσξίο ην ράξακα.
Ν Ιχθε θαζφηαλ ζην κηθξφ ζαιφλη πίζσ αθξηβψο απ’ ηηο πνιπζξφλεο ηνπ πηινηεξίνπ πξνζπαζψληαο λα ραιαξψζεη. Απφ ηα
πιατλά παξάζπξα απνιάκβαλε ηελ ζέα ηεο Γεο, κηαο γεο πνπ
πξνζπαζνχζε λα βξεη ηνλ ξπζκφ ηεο πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη
ηελ επφκελε θάζε ηεο δεκηνπξγίαο. Πην ρέξη ηνπ ζπλέρηζε λα
θξαηάεη ην θιαζθί κε ην αιθνφι πηζηεχνληαο φηη ηνλ βνεζνχζε
γηα λα πάξεη απνθάζεηο, αλ θαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ θαηέιεμε
λα βξίζθεηαη πίλνληάο ην, ήηαλ αλίθαλνο αθφκα θαη λα ζθεθηεί.
Δίρε πιένλ απνθαζίζεη λα μεθηλήζεη ηελ δηαδηθαζία εκςχρσζεο γηα θάπνηνπο απφ ηνπο παιηνχο ζπληξφθνπο ηνπ θαη
ζθεπηφηαλ ζνβαξά λα πξνζζέζεη θαη θάπνηα αλδξνεηδή. Απηφ
φκσο δελ ηνπ αξθνχζε. Αηζζαλφηαλ ζαλ λα έπξεπε θάηη λα θάλεη κε ηελ Γε πνπ θαηλφηαλ λα ηνλ θαιεί κ’ έλαλ φκσο ηξφπν
πνπ απηφο δελ θαηαιάβαηλε.
ηαλ απνθάζηζε λα πάεη γηα χπλν, ήηαλ ήδε αξθεηά αξγά
θαη ην θιαζθί πνπ θξαηνχζε είρε πάιη αδεηάζεη. Κε δπζθνιία
ζεθψζεθε απηήλ ηελ θνξά απφ ηελ πνιπζξφλα ηνπ. Ξξνρψξεζε κε αξγά βήκαηα θαη κεηά απφ ιίγν έθηαζε ζηελ θακπίλα

ηνπ. πσο ήηαλ μάπισζε ζηελ θνπθέηα ηνπ. Γελ άξγεζε λα
ηνλ πάξεη ν χπλνο. Ρα φλεηξά ηνπ γηα κηα θνξά αθφκα ήηαλ
πνιχ δσληαλά θαη ρσξίο λα είλαη ηξνκαθηηθά έλνησζε φηη ηνπ
έπαηξλαλ φιε ηνπ ηελ ελέξγεηα. Έλνησζε πσο ήζειε λα μππλήζεη αιιά ζαλ θάηη λα ηνλ θξαηνχζε εγθισβηζκέλν ζηελ θαηάζηαζε απηή ηνπ κνιπβέληνπ χπλνπ. Ρν ζέκα ησλ νλείξσλ ηνπ
ήηαλ πάιη ην ίδην ζνιφ.
ηαλ ηειηθά απνθάζηζε ηελ άιιε κέξα λα ζεθσζεί, θφληεπε
κεζεκέξη. Ζ άθαηνο είρε πξν πνιινχ πξνζγεησζεί ζην δηαζηεκφπινην θη φια ηα δεηγκαηνιεπηηθά πιηθά πνπ είραλ καδεπηεί
βξηζθφληνπζαλ ήδε ζηα εξγαζηήξηα γηα ειέγρνπο. Ν Ιχθε
θξεζθαξίζηεθε, κεηά έθαγε θάηη πξφρεηξα απφ ηελ θνπδίλα
θαη κπήθε ζηνλ ρψξν ηνπ πηινηεξίνπ. Πρεδφλ αθεξεκέλα άξρηζε λα δηαβάδεη ηηο αλαθνξέο πνπ πιένλ κε ηαρχηεηα γέκηδαλ
ηελ νζφλε κπξνζηά ζην θάζηζκά ηνπ.
«πα», θψλαμε θάπνηα ζηηγκή, «ζηακάηα ζ’ απηήλ ηελ αλαθνξά. Ρη βιέπνπκε αθξηβψο;»
Ν ππνινγηζηήο ηνπ ζθάθνπο αλέιαβε λα ηνλ ελεκεξψζεη.
«Δίλαη κηα θαζκαηνγξαθηθή ζάξσζε πνπ έγηλε θαηά ηελ
απνγείσζε. Ξεξάζαηε πάλσ απφ ην δάζνο ηεο Ηβεξηθήο ρεξζνλήζνπ γηα κηα πξφρεηξε ραξηνγξάθεζε πνπ δεηήζεθε απφ
ην πξφγξακκα γήηλσλ δεδνκέλσλ θη εθηειέζακε απηήλ ηελ ζάξσζε».
«Ζ ζθηά απηή ηη είλαη;» ξψηεζε ν Ιχθε δείρλνληαο ζε θάπνην ζεκείν ηεο νζφλεο.
«Γπζηπρψο ε θαζκαηνγξάθεζε αθνξνχζε ζπγθεθξηκέλν
εχξνο δνλήζεσλ θαη δελ είλαη δπλαηή ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Ζ ζθηά βξίζθεηαη ζηα φξηα ηεο ζάξσζεο θαη κπνξεί λα
είλαη απιά κηα αλσκαιία ζηελ θαηαγξαθή πνπ πξνθιήζεθε
απφ θάπνηα αλάθιαζε».
«Θέισ κε ηελ επφκελε απνζηνιή λα γίλεη ζάξσζε μαλά φιεο ηεο επηθάλεηαο ηνπ δάζνπο κε πιήξεο θάζκα δνλήζεσλ.
Ξνχ βξηζθφκαζηε κε ην ζέκα ησλ εκςπρψζεσλ;»
«Ξεξηκέλνπκε ηελ εληνιή ζνπ. Δίκαζηε έηνηκνη γηα ην ππνθείκελν Α2. Γηα ην ζέκα φκσο ηεο ζάξσζεο πνπ καο είπεο, ηη
πεξηκέλεηο απφ κηα ηφζν ιεπηνκεξή αλάιπζε δεδνκέλσλ; Ρη
ζεσξείο φηη ζα πξνθχςεη»;

«Ίζσο κηα κνξθή δσήο πνπ καο μεθεχγεη» είπε ν Ιχθε.
«Πε ηη αθξηβψο αλαθέξεζαη;» ξψηεζε ν ππνινγηζηήο.
Ν Ιχθε ρακνγέιαζε ρσξίο λ’ απαληήζεη. Ρελ ψξα φκσο πνπ
έβγαηλε απφ ηνλ ρψξν γχξηζε θαη είπε: «Μεθηλήζηε ηελ δεκηνπξγία βηνζψκαηνο γηα ην αληηθείκελν Α2».
Ν Ιχθε ζρεδφλ δελ έθεπγε απφ ην πηινηήξην γηα λα επηζθέπηεηαη ηνπο άιινπο ρψξνπο ηνπ δηαζηεκφπινηνπ. ιν απηφ ην δηάζηεκα ήηαλ ζαλ λα βξηζθφηαλ ζε ππεξδηέγεξζε αλ θαη δελ έθαλε ηίπνηα ην ζπνπδαίν. Απηφ πνπ είρε παξαηεξήζεη ήηαλ φηη
πιένλ ν χπλνο ηνπ ήηαλ βαξχο θαη ηα φλεηξά ηνπ δελ είραλ θαλέλα λφεκα. Απφ ηελ άιιε βξηζθφηαλ ζηνλ ηέηαξην κήλα απφ
ηελ ζηηγκή πνπ είρε μαλαβξεζεί ζηελ δσή θη αθφκα δελ είρε
θαηαθέξεη λα βγάιεη ζπκπέξαζκα γηα φ,ηη είρε ζπκβεί. Θνίηαδε
μαλά θαη μαλά ηα ζηνηρεία πνπ είραλ πεξηζπιιερζεί απ’ ηνπο
ξαδηνθάξνπο απ’ ην ηαμίδη ησλ ηξηψλ δηαζηεκφπινησλ ζηελ
ρξνλνζηξέβισζε. Βαζηά κέζα ηνπ ήμεξε φηη θάηη θξπβφηαλ εθεί αιιά δελ κπνξνχζε λα ην ζπιιάβεη.
Έλα απφ ηα ξνκπφη πνπ ηνλ βνεζνχζε, ν δφθησξ Πηάηλ φπσο ην έιεγε, έηξερε ζπλέρεηα ηηο πξνζνκνηψζεηο θαη πξφηεηλε
κηθξνδηνξζψζεηο ζηηο αλαιχζεηο ηνπο.
«Ξψο πάκε Πηάηλ;» ην ξψηεζε έλα πξσί.
«Θάηη έρσ εληνπίζεη αιιά λνκίδσ πσο ζπλδέεηαη κε εθπνκπέο πνπ ζπλερίδνπλ λα έξρνληαη απφ ην ππεξδηάζηεκα».
«Ρη ζεκαίλεη απηφ αθξηβψο;»
«Δίλαη θαηαγξαθέο πνπ ζπλερίδνπλ λα πεξηζπιέγνληαη απ’
ηελ πεξηνρή ηεο ρξνλνζηξέβισζεο κεηά ηελ εμαθάληζε ησλ
ζθαθψλ».
Ν Ιχθε έκεηλε ζθεπηηθφο. Απηφ δελ ην είρε πξνβιέςεη. πήξρε επνκέλσο πεξίπησζε ηα δεδνκέλα πνπ είραλ επεμεξγαζηεί νη ππνινγηζηέο ηεο Νέαο Γαίαο λα ιάκβαλαλ ππφςε ηνπο
θαη πιεξνθνξίεο απφ άιιν ρσξνρξνληθφ ζχζηεκα.
«Θάλε κηα πξνζπάζεηα λα απνκνλψζνπκε ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ έρνπλ έξζεη απφ ην ππεξδηάζηεκα θαη λα ηηο κειεηήζνπκε
μερσξηζηά. Δλησκεηαμχ ζηείιε κηα άθαην λα ζαξψζεη μαλά ηελ
πεξηνρή ηνπ δάζνπο. Αο κελ πεξηκέλνπκε άιιν. Θέισ θαζαξά
ζηνηρεία γηα ηελ αλσκαιία πνπ παξαηεξήζακε. Λα ζηγνπξεπηνχκε φηη κηα πηζαλή απνίθεζε ηεο Γεο δελ ζα έρεη λ’ αληηκε-

ησπίζεη πξνβιήκαηα».
Ρν ξνκπφη αθνχκπεζε ην ρέξη ηνπ ζε κηα θξπζηαιιηθή νζφλε θη ακέζσο φιεο νη εληνιέο κεηαζρεκαηηζκέλεο ζε αιγφξηζκνπο πέξαζαλ ζηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή. Π’ ειάρηζην ρξφλν,
απφ ηνλ ρψξν ησλ αθάησλ αθνχζηεθε ν ραξαθηεξηζηηθφο ζφξπβνο ελφο ζθάθνπο πνπ πξνεηνηκαδφηαλ γη’ απνγείσζε.
Πε δέθα αθξηβψο ιεπηά ε κεηαιιηθή θσλή ηνπ ππνινγηζηή
αθνχζηεθε λα ιέεη: «Απνγείσζε αθάηνπ 04 ζε ηξία, δχν έλα.
Απνγείσζε. Ππλερήο επηθνηλσλία κε ζάιακν πηινηεξίνπ. Θάκεξεο on-line».
Ν Ιχθε ζηάζεθε κπξνζηά ζην παξάζπξν βιέπνληαο ηελ
άθαην ηεο Νέαο Γαίαο λα μερχλεηαη πξνο ηελ Γε. Έπξεπε νη
πιεξνθνξίεο πνπ έςαρλε λα έρνπλ απνθξππηνγξαθεζεί νπσζδήπνηε πξηλ απφ ηελ πξψηε εκςχρσζε πνπ πξνεηνηκαδφηαλ ππξεησδψο.
«Αλ ρξεηαζηεί πξέπεη λα θαζπζηεξήζσ ηελ δηαδηθαζία ησλ
ππνινίπσλ εκςπρψζεσλ» ζηγνςηζχξηζε. «Αιιά θάηζε λα ηειεηψζνπκε κε ηελ πξψηε θαη βιέπνπκε».
Απηή ηνπ ε ζθέςε ηνλ επραξίζηεζε ηδηαηηέξσο. Θα είρε ηελ
επθαηξία λα κείλεη κφλνο ηνπ κε ηελ Αθξνδίηε γη’ αξθεηφ δηάζηεκα. Έθπγε ηειηθά γηα ην δσκάηηφ ηνπ ρακνγειψληαο.

