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Εκείνη την νύχτα έβρεχε πολύ. Στο σκοτεινό σαλόνι οι κατάμεστες βιβλιοθήκες που κάλυπταν 

όλους τους τοίχους αντανακλούσαν τις αστραπές. Στο παλιό ξύλινο γραφείο καθόταν σε 

αναπηρικό καροτσάκι ο τετραπληγικός συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας Ιορδάνης Μώρος. 

Πάσχιζε να αρχίσει ένα νέο μυθιστόρημα με εξωγήινους, γράφοντας στον υπολογιστή και 

πίνοντας. 

«Άι σιχτίρ! Τα ίδια και τα ίδια… αλλά τι να κάνεις; Αφού αυτά πουλάνε», μονολόγησε 

βαριεστημένα κατεβάζοντας μια γουλιά.  

«Ορίστε μας: τρεις μέρες παλεύω και είμαι ακόμα στη σελίδα 7. Ποιος; Εγώ! Ο μετρ της 

αστρικής πλοκής, ο κορυφαίος ταχυγράφος του γαλαξία… «Ντραγκ Κουίν στο Άλφα του 

Κενταύρου» και τρίχες κατσαρές! Αν άλλαζα τον τίτλο;» σκέφτηκε, πριν μονολογήσει: 

««Μονομαχία στον πράσινο ήλιο»; Όχι, όχι, τετριμμένο… «Λαμποργκίνι έξι διαστάσεων»; 

Μμμ, αυτό κάτι λέει… Αλλά σιγά μην με σπονσοράρει η Λαμποργκίνι… Να έγραφα 

«Μιτσουμπίσι»; «Μιτσουμπίσι έξι διαστάσεων»… Σαχλαμάρα κι αυτό». 

Ξαφνικά αναπήδησε φωνάζοντας:  

«Το βρήκα! «Τσελεμεντές για αστεροειδείς». Αυτό είναι! Άντε αγόρι μου! Τώρα θα δεις 

βρωμοοθόνη· θα σε πνίξω στις λέξεις. Θα σου δείξω εγώ. Θα σε φλομώσω στις φράσεις και στις 

ανάγλυφες περιγραφές αστρόπλοιων, μπλε ηλιοβασιλεμάτων, καταιγίδων θειαφιού….» 

Ο οίστρος τον είχε συνεπάρει. Η πόρτα χτύπησε αλλά δεν την άκουσε. Συνέχισε να μονολογεί.   

«… φυτειών φωσφόριζε ρυζιού, σεξ χωρίς βαρύτητα…» 

Η πόρτα ξαναχτύπησε δυνατά βγάζοντάς τον για λίγο από τον γαλαξία των σκέψεων.  

«Εμπρός!»  

Αντί απάντησης, ένας χτύπος πολύ δυνατός.  

«Εμπρός!» ξανάπε τσαντισμένος.  

Ουδεμία απόκριση. Σιωπή. 

«Ναι; Ποιος είναι επιτέλους;» φώναξε αναπηδώντας στο καρότσι του και χτυπώντας τα χέρια 

του στο πληκτρολόγιο.  



Ο άγνωστος ξαναχτύπησε και τότε ο Ιορδάνης, εξαγριωμένος, τσούλησε με το καρότσι του 

μέχρι την πόρτα και την άνοιξε απότομα.  

Στο κατώφλι στεκόταν ένας πράσινος άνθρωπος πάνω σ’ ένα αναπηρικό αμαξίδιο.  

«Δεν είμαστε καλά! Ποιος είσαι εσύ;»  

«Πες κι ένα καλησπέρα, βρωμόγερε», απάντησε ο ξένος. 

«Τι θέλεις ρε καραγκιοζάκο νυχτιάτικα; Ποιος σ’ έβαλε να μου κάνεις πλάκα; Ο μπαρμπα-

Αντώνης από δίπλα;» τον ρώτησε ο Ιορδάνης φουρκισμένος, έτοιμος να τον διαολοστείλει.  

«Καλά μου είπανε ότι η Γη είναι ο πλανήτης των κακότροπων και πρωτόγονων λεμέδων.» 

«Κοίτα, αυτοσχέδιε παλιάτσε…»  

«Κύριε, είμαι ταξιδιώτης του διαστήματος. Βάσει της σύμβασης που έχουν υπογράψει οι 

πολιτισμένοι πλανήτες –η οποία δεσμεύει και τους λιγότερο πολιτισμένους- υποχρεούστε να με 

φιλοξενήσετε και να με διευκολύνετε σε ό,τι σας ζητήσω κατά τη διάρκεια της παραμονής μου.» 

«Μπράβο! Μπράβο! Σε συγχαίρω. Αν εξαιρέσω την άθλια μεταμφίεσή σου, ωραία παράσταση.» 

Χειροκρότησε σκασμένος στα γέλια. 

«Δε μου λες: Είσαι τελείως βλαμμένος;» ρώτησε το πράσινο ανθρωπάκι. 

«Α, εσύ το χοντραίνεις… Άκου, φιλαράκι, επειδή έχω δουλειά απόψε, κάντην από δω με το 

καλό κι έλα κάποια άλλη βραδιά να πιούμε μαζί κάνα ποτάκι και να τα πούμε. Εντάξει;» 

«Τι δουλειά και πράσινα άλογα μου τσαμπουνάς; Δουλειά αποκαλείς αυτές τις μπούρδες που 

γράφεις για εμάς;»  

«Εντάξει, ξέρεις ότι είμαι συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας. Αυτό δεν με εντυπωσιάζει· 

όλοι το ξέρουν!» 

«Εμένα όμως μ’ εντυπωσιάζει… και πολύ μάλιστα! Είσαι μακράν ο χειρότερος συγγραφέας του 

πλέον καθυστερημένου πλανήτη του γαλαξία και παρόλα αυτά σε ξέρουν όλοι εδώ! Αλλά, θα 

μου πεις, αυτό ακριβώς σημαίνει «ο πιο καθυστερημένος πλανήτης του γαλαξία…».»  

«Έεε, μα εσύ δεν τρώγεσαι!» είπε και έκλεισε την πόρτα κατάμουτρα στον εξωγήινο. 

Γυρίζοντας προς το γραφείο του τον είδε να κάθεται μπροστά στην οθόνη και να μορφάζει 

αηδιασμένος απ’ αυτά που διάβαζε στον υπολογιστή του.  

«Μα τις χίλιες μαύρες τρύπες!»  

«Μπα, θα χρειαστείς ακόμα περισσότερες για να πετάξεις αυτές τις ασύλληπτες μπαρούφες που 

γράφεις», του απάντησε ο εξωγήινος. 



«Μα… μα, πώς πέρασες από την πόρτα;» 

«Σου είπα ότι είμαι εξωγήινος. Και δεν πέρασα από την πόρτα, απλοϊκέ διανοούμενε του 

καθυστερημένου υποπολιτισμού.»  

«Τότε, πώς διάολο το έκανες;»  

«Ωραίος συγγραφέας είσαι ρε! Ούτε εσύ δεν πιστεύεις σ’ αυτά που γράφεις. Και εκτός από 

βλάκας είσαι και αγενής, βλέπω. Τόση ώρα μιλάμε και δεν μου πρόσφερες ένα ποτό.»  

«Δίκιο έχεις. Συγγνώμη, δεν περίμενα ότι θα συναντούσα ποτέ εξωγήινο… Έχω σαστίσει λιγάκι. 

Πώς το πίνεις;» 

«Πού να ξέρω; Μήπως έχω ξαναπιεί; Εσύ πώς το πίνεις;» 

«Με τρία παγάκια.»  

«Εντάξει, φτιάξε μου ένα ίδιο.» 

Όσο ετοίμαζε τα ποτά στο μπαρ, ο εξωγήινος κάρφωνε το βλέμμα στις βιβλιοθήκες κουνώντας 

το κεφάλι του επιτιμητικά.  

«Έτοιμο το ποτάκι. Στην υγειά μας!» του είπε ο Ιορδάνης και τσούγκρισε το ποτήρι του με το 

δικό του.  

«Ξέρεις, συνήθως προσπερνάμε αυτή την περιοχή του γαλαξία γιατί δεν έχει ενδιαφέρον… 

εκτός αν είσαι νοσταλγός παλαιοπολιτισμικών πλανητοσυστημάτων, που εγώ δεν είμαι.» 

«Τότε, γιατί έσκασες μύτη στον πλανήτη μας;»  

«Δεν είχα καμιά διάθεση να το κάνω, πίστεψέ με. Αλλά από λάθος ελιγμό προκάλεσα βλάβη στο 

αστροκίνητό μου και αναγκάστηκα να το παρκάρω εδώ δίπλα… μέχρι να φτάσει η διαστρική 

βοήθεια.» 

«Εδώ δίπλα; Πού είναι; Θέλω να το δω!» Ξεκίνησε για την πόρτα. 

«Στάσου, πού πας; Δεν φαίνεται, χαζέ! Είναι παρκαρισμένο στις διαστάσεις 6-8, δηλαδή 

«αόρατο», όπως λέτε εσείς.»  

«Δεν γίνεται να το φέρεις στις διαστάσεις μας;» 

«Φυσικά και γίνεται, αλλά δεν θα το κάνω γιατί απαγορεύεται από τον κώδικα γαλαξιακής 

κυκλοφορίας. Έτσι και με πάρουν χαμπάρι οι τροχιακοί καταγραφείς, θα φάω γερό πρόστιμο. Αν 

και δεν νομίζω να πολυκοιτάνε προς τα εδώ.» 

«Δεν καταλαβαίνω. Για ποιο λόγο απαγορεύεται να φανερώσεις το όχημά σου; Είναι τόσο 

μπουρούχα που ντρέπεσαι να μου το δείξεις;» 



«Εδώ που τα λέμε, είναι λίγο γκαζοζέν. Τρεις φορές μ’ έχει αφήσει», είπε ο εξωγήινος γελώντας. 

«Πάρε ένα καινούργιο, καημένε!»  

«Δεν γίνεται. Είμαι τιμωρημένος γι’ άλλες τρεις μεσογαλαξιακές σεζόν να κυκλοφορώ με το 

παλιό μου αστρόπλοιο, λόγω «κατά συρροήν επικίνδυνης πλοήγησης»… Ξέρεις: απότομες 

σφήνες ανάμεσα στις τροχιές, απροειδοποίητες αλλαγές διαστάσεων, ακανόνιστη κίνηση, 

απότομες έξοδοι από μαύρες τρύπες, υπερβολική ταχύτητα σε σκουληκότρυπες κλπ.»  

«Καλά, με πόσα έτρεχες, ρε φίλε;» 

«Με εφτά λιτς. Το όριο ήταν πέντε… Σιγά την παράβαση, θα μου πεις, αλλά έπεσα σε τζώρα 

πλοηγονόμο.» 

«Πόσο είναι ένα λιτς;» 

«Μα, ούτε αυτό δεν ξέρεις; Ένα λιτς, μπουμπούνα, ισοδυναμεί με την ταχύτητα του φωτός.» 

«Την ταχύτητα του φωτός; Και το όριο είναι πέντε! Πέντε φορές η ταχύτητα του φωτός!» 

«Πέντε είναι το όριο μέσα στις σκουληκότρυπες όπου πρέπει να πηγαίνεις σιγά… Λοιπόν, τι 

έλεγα; Α, ναι! Ο κώδικας γαλαξιακής κυκλοφορίας απαγορεύει αυστηρά να μοστράρουμε τα 

οχήματά μας σε προστατευόμενα πλανητικά οικοσυστήματα, όπως η Γη, για να μην αγριεύουν 

οι άγριοι κάτοικοί τους και αυτοκαταστρέφονται από πανικό.»  

«Πω πω! Δεν έχετε και μεγάλη ιδέα για εμάς εδώ κάτω.»  

«Γιατί, έχετε εσείς για εμάς «εκεί πάνω»; Απ’ ό,τι διάβασα στη βιβλιοθήκη σου την ώρα που 

μου ‘φτιαχνες το ποτό, μας απεικονίζετε στις ιστορίες σας κακάσχημους και επιθετικούς. Κάπως 

σαν εσάς, δηλαδή.» 

«Μην το λες! Πάμπολλοι συγγραφείς έχουν προβλέψει ότι οι εξωγήινοι μοιάζουν με σένα. 

Παιχνιδιάρικα πράσινα ανθρωπόμορφα πλασματάκια.» 

«Πλασματάκι είσαι και φαίνεσαι, χαμερπή τραμπάκουλα! Και, για να ‘χουμε καλό ρώτημα, πώς 

ξέρεις πώς μοιάζουν οι εξωγήινοι;» 

«Α, εσύ είσαι τελείως βαρεμένος, έτσι; Κι αυτό το πράσινο στη μούρη σου και στα χέρια σου τι 

είναι, κύριε αποτυχημένε διαστρικέ σφηναδόρε; Μπογιά;»  

«Δίκιο έχεις. Εσείς δεν έχετε τέτοια μέσα, οπότε πού να το ξέρεις», απάντησε αναστενάζοντας ο 

εξωγήινος.   

«Τι δεν έχουμε;»  



«Αυτόματο ταξιδιωτικό μεταμορφωτή. Ενσωματωμένο μηχάνημα σε κάθε αστρόπλοιο νέας 

τεχνολογίας. Υποχρεωτικό πλέον για ταξίδια έξω απ’ το ηλιακό μας σύστημα.»  

«Αυτόματος μεταμορφωτής;»  

«Πώς να στο εξηγήσω; Κάτι σαν μίνι κάψουλα που σου δίνει ολογραφική μορφή ομοιάζουσα μ’ 

εκείνη του κοντινότερου νοήμονος όντος στον πλανήτη όπου τυχαίνει να σταθμεύεις. Μαζί με 

τον υπερανιχνευτή πολιτισμικών στοιχείων, απαραίτητα αξεσουάρ κάθε ταξιδιώτη.» 

«Τώρα κατάλαβα! Γι’ αυτό εμφανίστηκες με αναπηρικό καροτσάκι. Για να μοιάζεις με μένα! 

Είπα κι εγώ: ανάπηρος εξωγήινος;»  

«Τι εννοείς;»  

«Α, χα! Ώστε έχουμε κι εμείς αποριούλες, κύριε ψηλομύτη παντογνώστη; Έχουμε αποριούλες;»  

«Δεν καταλαβαίνω γιατί εκπλήσσεσαι. Σου είπα και πριν ότι τα πρωτόγονα πλανητικά 

οικοσυστήματα δεν είναι το φόρτε μου. Πού να ξέρω όλες τις αηδιαστικές λεπτομέρειες της 

άθλιας ζωούλας σας; Τι είμαι; Παλαιοσυμπαντολόγος;»  

«Σκάσε λοιπόν και άκου για να μαθαίνεις. Εγώ… ή μάλλον η μορφή μου δεν είναι 

αντιπροσωπευτική του όντος που κυριαρχεί στη Γη. Αυτό το μεταλλικό αντικείμενο με τις ρόδες 

πάνω στο οποίο κάθομαι δεν αποτελεί μέλος του σώματός μου, αλλά είναι –πώς να στο πω;- 

κάτι σαν βοηθητικό εργαλείο μετακίνησης επειδή δεν λειτουργεί σωστά το κορμί μου. Τα πόδια 

μου συγκεκριμένα… Καταλαβαίνεις;»  

«Προσπαθώ… Περίμενε μια στιγμή να πεταχτώ κάπου κι επανέρχομαι.»  

Ο εξωγήινος εξαφανίστηκε για δύο δευτερόλεπτα. Επανεμφανίστηκε ακριβώς στο ίδιο σημείο 

φορώντας την έκφραση εκείνου που μόλις ρούφηξε έναν ολόκληρο πλανήτη, αλλά του ‘ρχεται 

αναγούλα και θέλει να τον φτύσει…    

«Εντάξει, είδα τι εννοείς… Οπωσδήποτε το σώμα σου απέχει αρκετά από εκείνα των 

περισσότερων ανθρώπων. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ την αίσθηση 

της μοναδικής σωματικότητας… Είναι απίστευτη δουλεία να κατοικείς μονάχα σ’ ένα σαρκίο 

για μια ζωή!»  

«Μπα, εμάς δεν μας κάνει εντύπωση. Έχουμε μάθει να ζούμε μ’ αυτή τη δέσμευση. Εξάλλου, 

αγνοούμε ότι υπάρχουν όντα που αλλάζουν σωματικότητες κατά το δοκούν.» 

«Μισό λεπτό. Σύμφωνα με τον υπερανιχνευτή πολιτισμικών στοιχείων, οι περισσότεροι κάτοικοι 

του πλανήτη πιστεύουν σε ανώτερα πνευματικά όντα που μετενσαρκώνονται σε άπειρες μορφές. 

Άρα δεν αγνοούν τούτη τη δυνατότητα.»  



«Ξέρεις, είναι λίγο πιο περίπλοκο. Πράγματι, ορισμένοι πιστεύουν σε τέτοια όντα, που τα 

ονομάζουν θεούς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θεωρούν πιθανή μια τέτοια περίπτωση και για τη 

δικιά τους ζωή.» 

«Πώς γίνεται αυτό; Πιστεύουν σε κάτι στο οποίο δεν ελπίζουν; Ποιο το νόημα;»  

«Έχεις δίκιο. Εγώ δεν πιστεύω σε τέτοιες αρλούμπες.»  

«Άλλο πάλι και τούτο! Θες να πεις ότι υπάρχουν και πιο χαζοί γήινοι από σένα; Τι άλλο θ’ 

ακούσουμε απόψε.»  

«Πάντως, οφείλω να ομολογήσω ότι δεν περίμενα τέτοια αγένεια από έναν εκπρόσωπο 

ανώτερου πολιτισμού.»  

«Φυσικά. Αφού δεν περίμενες καν εκπρόσωπο ανώτερου πολιτισμού, δεν θα μπορούσες να 

περιμένεις ούτε την αγένειά του.»  

«Καλά, διέσχισες τόσους γαλαξίες για να μου πεις βραδιάτικα αυτό το άνοστο αστείο;» τον 

χλεύασε ο Ιορδάνης.  

«Εντάξει, ρε μεγάλε! Εξωγήινος είμαι, όχι κωμικός. Για πες μου τώρα: Πώς και εγκλωβίστηκες 

σε ελαττωματικό σώμα;» 

«Αυτή είναι η ηλίθια ερώτηση που κάνουν οι περισσότεροι αγράμματοι στην Γη. Δεν έχει 

σημασία πώς. Σημασία έχει ότι για μας εδώ η εξωτερική μορφή είναι το παν.» 

«Λογικό το βρίσκω.»  

«Σοβαρά; Το ίδιο ισχύει και στον δικό σας πολιτισμό;»  

«Όχι βέβαια! Αφού εμείς μπορούμε ν’ αλλάζουμε διαρκώς μορφές, το ξέχασες; Αλλά αρκεί να 

φανταστώ τον εαυτό μου εγκλωβισμένο εσαεί σε κορμί γήινου για να ανατριχιάσω. Οπότε 

κατανοώ την αξία που δίνετε στη μία και μοναδική σωματική μορφή που σας αναλογεί κάθε 

φορά.» 

«Να ξέρεις πάντως ότι αυτό δεν ισχύει για όλους μας»  

«Α, μη μου τα μπερδεύεις πάλι!»  

«Εγώ, παραδείγματος χάριν, δεν δίνω σημασία στη σωματική κατάσταση και στην εμφάνιση 

των ανθρώπων.»  

«Ναι, καλά! Γι’ αυτό με κοίταζες με μισό μάτι επειδή το χρώμα μου δεν ταίριαζε με τις 

παραστάσεις που έχεις για τους ανθρώπους» 

«Μα τι λες τώρα; Έσκασες στο σαλόνι μου βραδιάτικα και ήσουν πράσινος!» 



«Και λοιπόν; Σιγά το γεγονός! Έτυχε να δυσλειτουργήσουν οι χρωματικοί αισθητήρες του 

αυτόματου μεταμορφωτή… σιγά το θέμα!» 

«Κοίτα, στον γήινο πολιτισμό κάτι τέτοιες λεπτομέρειες κατέχουν εξέχουσα θέση.» 

«Ποιον γήινο πολιτισμό και κουραφέξαλα; Πας να βγάλεις την ουρά σου απέξω; Για σένα 

μιλάμε, διανοούμενε της δεκάρας, και τις πρωτόγονες προκαταλήψεις σου! Με πήρες απ’ τα 

μούτρα λόγω χρώματος, ναι ή ου; Για να μην μιλήσουμε για την καταγωγή μου… Άσε τα σάπια 

λοιπόν.»  

«Ρε, συ. Δεν την κόβουμε αυτή την κουβέντα; Αποκλείεται να συνεννοηθούμε. Θέλεις άλλο ένα 

ουίσκι;»   

«Μην υπεκφεύγεις, ανάξιε γραφιά συμπαντικών κοινοτυπιών», είπε κουνώντας το 

λαχανοπράσινο δάκτυλο. «Σωστά την ξεπατικώνω την δασκαλίστικη χειρονομία σας;»   

«Ναι, συνέχισε!» 

«Τι έλεγα;…» 

«Πού να ξέρω; Εδώ δεν θυμάμαι τι λέω εγώ…» 

«Κάτι για σένα και τα έργα σου λέγαμε… Α, ναι! Τι κάθεσαι, ρε παιδί μου, και γράφεις για 

εξωγήινους και τρίχες κατσαρές. Αφού δεν ξέρεις πού σου παν τα τέσσερα… Αυτή δεν είναι η 

γήινη έκφραση;» 

«Αυτή, αυτή είναι! Τα παίρνεις γρήγορα, βλέπω, τα ξένα.» 

«Αμ, πώς; Άλλη μια ώρα να κάτσω εδώ κάτω, ίσα που γίνομαι ο καλύτερος συγγραφέας σας.» 

«Ε, καλά! Έτσι ξέρω κι εγώ. Με τόσα τεχνολογικά βοηθήματα, θα γινόμουν κι εγώ ο 

Ντοστογιέφσκι του εικοστού πέμπτου αιώνα…» 

«Μπούρδες! Τι σχέση έχει η τεχνολογία, μωρέ; Απλώς, κρατάω τα μάτια μου ανοιχτά και 

παρατηρώ. Αυτό είναι όλο…»  

«Ωραία. Μπορείς να μου πεις τώρα γιατί δεν μπορώ να σταυρώσω λέξη τον τελευταίο καιρό;» 

ρώτησε ο ταλαίπωρος συγγραφέας.  

«Ποτέ δεν σταύρωσες λέξη! Απλώς παραμυθιαζόσουν ότι συγγράφεις. Επειδή βρέθηκαν κάποια 

κορόιδα να δαγκώσουν τη φόλα των δήθεν μοντέρνων ιστοριών που σκαρώνεις τσάτρα πάτρα, 

έφαγες στο τέλος κι εσύ το παραμύθι ότι είσαι συγγραφέας.»      

«Κανονικά, θα ‘πρεπε να στις βρέξω, αλλά δεν το ρισκάρω να βρεθώ σε κάνα διαστημικό 

Γκουαντάναμο…» 



«Κι όμως, ίσως ο εγκλεισμός να σου ‘κανε καλό. Πάρε τον Θερβάντες, για παράδειγμα: Στη 

φυλακή δεν έγραψε τον «Δον Κιχώτη»; Για να δεις τι καλός που είμαι, άμα θες σε παίρνω μαζί 

μου και σ’ αφήνω στην πρώτη πτέρυγα απομόνωσης που θα συναντήσουμε…» 

«Αλήθεια! Μπορείς να με πάρεις μαζί σου και ν’ αλλάξω το κορμί μου;» 

«Δεν έχω αντίρρηση. Αλλά θα πρέπει να σκεφτείς ότι η ζωή σε δέκα διαστάσεις είναι 

ασύλληπτα πιο πολύπλοκη από αυτή που έχεις συνηθίσει. Και αν κρίνω από τα λάθη που κάνεις 

σε τρεις μόλις διαστάσεις… έτσι και βρεθείς απροετοίμαστος σε δέκα… Ε, ρε γλέντια!» 

«Άσε, να μου λείπει! Κάτι πιο πρακτικό δεν έχεις να με συμβουλέψεις;» 

Ο εξωγήινος βημάτισε για μισό λεπτό επάνω στο χαλί, μέχρι το μπαρ και πίσω στο γραφείο.  

«Όλη η ιστορία είναι ν’ ανασαίνεις με την δικιά σου πνοή… Έτσι θα δώσεις πνοή στα γραφτά 

σου», γνωμάτευσε καθήμενος ξανά στο αναπηρικό καρότσι.  

«Τι εννοείς;» 

«Κοίτα να γράψεις για σένα, για τον εαυτό σου. Άσε τα δήθεν φανταστικά ντεκόρ - γαλαξίες, 

αστερισμούς, διαστημόπλοια και λοιπές κούφιες φανταχτερότητες - κι επικεντρώσου μέσα σου. 

Σ’ αυτά που θέλεις εσύ να εκφράσεις, όχι σ’ εκείνα που νομίζεις ότι θέλουν οι άλλοι να 

διαβάσουν.»   

Τα τελευταία λόγια του πράσινου εισβολέα τον βρίσκουν στον δρόμο για το μπαρ. Ανανεώνει 

την αλκοολική συνδρομή του, υπογράφοντας με τρία παγάκια. Με την πρώτη γουλιά παίρνει 

θάρρος να αντιμετωπίσει κατάφατσα την αδυναμία του: 

«Ο λόγος που δεν γράφω με την δικιά μου φαντασία, αλλά μ’ αυτήν του κοινού, είναι γιατί 

φοβάμαι μήπως αποτυπώσω τη μιζέρια μου.» 

«Φίλε μου, υπάρχει μεγαλύτερη μιζέρια από αυτό;» 

«Έχεις δίκιο.»        

«Είδες; Παράτα λοιπόν τις φοβίες και στρώσου! Να ‘χω και τίποτα της προκοπής να διαβάσω 

από σένα, άμα ξεπέσω κατά ‘δω ξανά…» 

«Καλά λες, μωρέ! Έτσι κι αλλιώς, έχω βαρεθεί να γράφω για ούφο… Καιρός να γράψω για 

μένα.» 

«Πάλι για ούφο θα γράφεις δηλαδή…» 

«Μην αρχίζεις πάλι, να χαρείς…» 

«Εγώ τι ν’ αρχίσω; Εσύ πρέπει ν’ αρχίσεις το γράψιμο. Αμέσως τώρα. Στρώσου!» 



«Εε, θα ήθελα να σου ζητήσω… Καταρχήν δεν μου πες τ’ όνομά σου.» 

«Μολ.» 

«Μολ, θα σου ήταν δύσκολο να μείνεις απόψε εδώ για να με βοηθήσεις στην νέα μου αρχή;» 

«Όχι, ευχαριστώ. Πρέπει να φύγω σε λίγο, γιατί φτάνει το συνεργείο επισκευής της διαστρικής 

βοήθειας. Χάρηκα που τα είπαμε…»  

«Στάσου, μην φεύγεις!» παρακάλεσε ο Μώρος. «Θέλω να μου πεις κι άλλες λεπτομέρειες για 

την ζωή σας. Θα τις καταγράψω στο βιβλίο μου.»  

«Πουλάκι μου! Γι’ αυτό με θέλεις εδώ γύρω. Δεν έχεις πειστεί να κόψεις τις υπεργαλαξιακές 

φανφάρες, απλώς θέλεις να μου απομυζήσεις κι άλλες λεπτομέρειες για την ζωή σε άλλους 

πλανήτες…»  

«Ακόμα κι έτσι να είναι, εσένα τι σε κόφτει;» 

«Αυτά που έμαθες απόψε θα ήταν υπεραρκετά αν ήσουν συγγραφέας της προκοπής. Αλλά 

επειδή σε κόβω για αλμπάνη, θα φροντίσω να σβήσω απ’ τη μνήμη σου τη συνάντησή μας για 

να μην δω τον εαυτό μου στα άθλια μυθιστορήματά σου.» Χειρονόμησε μαγικά προς το μέρος 

του Μώρου: «Με την άδειά σου, αρχίζω να σβήνω…»  

«Όχι, μη! Υπόσχομαι να φανώ αντάξιος της απόκοσμης εμπειρίας μου και να την περιγράψω 

αριστουργηματικά…»  

«Είδες; Άρχισες πάλι τις κοινότυπες υπερβολές! Είπαμε να πάψεις την διαστημογραφία, όχι να 

το ρίξεις στο μελό… Γύρευε τι σαχλαμάρες θα έγραφες με αφορμή τη συνάντησή μας! Κάτσε να 

σβήσω καλού κακού και δυο τρεις ώρες πριν την άφιξη μου…»  

Ο ατυχής λογοτέχνης έπεσε σε λήθαργο. Ο εξωγήινος τσούλησε μέχρι το μπαρ, βούτηξε ένα 

μπουκάλι ουίσκι, θυμήθηκε ότι δεν του χρειαζόταν το καρότσι, σηκώθηκε όρθιος, το εξαφάνισε 

με μια ματιά και την έκανε…  

Με το που έκλεισε την πόρτα πίσω του ξύπνησε ο Ιορδάνης Μώρος.  

Χασμουρήθηκε. Κοίταξε το ρολόι.  

«Αμάν! Πήγε τρεις. Ούτε λέξη δεν έγραψα πάλι σήμερα… να δω πότε θα τελειώσω τούτη την 

αθλιογραφία… Τουλάχιστον σκάρωσα έναν τίτλο: «Τσελεμεντές για αστεροειδείς». Τι είν’ 

αυτά, μωρέ;» 

Έριξε μια ματιά στο γραφείο. «Αναρωτιέμαι πού είχα το μυαλό μου όταν σέρβιρα σε δύο 

ποτήρια τον εαυτό μου… Τι τα θες; Η πνευματική δημιουργία με βγάζει πάντα σε άλλη 

διάσταση…» αυτοσαρκάστηκε ενδόμυχα ο εκκεντρικός μας ήρωας.  



«Αμάν πια, ρε παιδί μου, με τα ούφο, δημάρχους, τοπικούς παραγοντίσκους και λοιπές 

δημοκρατικές δυνάμεις. Μπάφιασα! Κάτσε να γράψω τίποτα της προκοπής, πριν ξεχάσω 

ολότελα να γράφω…» 

Ακούμπησε το κεφάλι του στην αναπηρική πολυθρόνα. Σκέφτηκε γι’ αρκετή ώρα τι ήθελε 

πραγματικά να εκφράσει, πέρα από φοβίες και προκαταλήψεις απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό. 

Αναρωτήθηκε γιατί φοβόταν να καταγράψει τα δικά του βιώματα. Όφειλε να το παραδεχτεί: 

Είχε πέσει κι εκείνος με τη σειρά του στην πλάνη του κοινωνικού του μύθου.  

Σήκωσε την πλάτη του, ακούμπησε τα δάκτυλα στο πληκτρολόγιο. Αποφάσισε να ρισκάρει. 

Άξιζε τον κόπο να χάσει τον μύθο της πλάνης του, αν ήταν να κερδίσει την αλήθεια του.      

«Κεφάλαιο 1ο. 

Ξεχνιόταν με τις ώρες κοιτάζοντας τα δέντρα. Έτσι όπως τα κοίταζε να κουνιούνται από τον 

άνεμο, έμοιαζαν με εκκρεμές που, ενώ ταλαντώνεται αέναα στον χρόνο, εντούτοις παραμένει 

στην ίδια πάντα θέση.» 
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