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Ο ΤΡΕΛΟΣ

Το χωριό σηκώθηκε στο πόδι. Ο τρελός περιφερόμενος από 
πόρτα σε πόρτα ούρλιαζε και χτυπιόταν σαν δαιμονισμέ-

νος, ψελλίζοντας μόνο ένα ακαθόριστο, πάει! Γρήγορα η κε-
ντρική πλατεία γέμισε κόσμο που προσπαθούσε να καταλάβει 
τι τον είχε πιάσει, ενώ οι μανάδες απομάκρυναν τα παιδιά τους 
από τον τρελο-Θωμά. «Τι σε ’πιασε, μωρέ, και ουρλιάζεις νυ-
χτιάτικα;» του φώναξε ο Γιώργης προσπαθώντας να τον καλμά-
ρει αλλά και να τον προστατέψει από τυχόν επίθεση κανενός 
ξαγρυπνισμένου χωρικού. Πάει! επανέλαβε ο τρελός κι έτρεξε 
προς το αυτόματο μηχάνημα αναψυκτικών έξω από το καφε-
νείο, καμιά εκατοστή μέτρα παραπέρα. Τον ακολούθησε ο 
Γιώργης και μερικοί ακόμα συγχωριανοί του που είχαν την πε-
ριέργεια να δουν πού τους πήγαινε ο τρελός. Σταμάτησε μπρο-
στά στο μηχάνημα.

«Λοιπόν;» τον ρώτησε ο Γιώργης. «Τι τρέχει, ρε μουρλέ;» 
επανέλαβε πιο θυμωμένα ο Δημήτρης. «Πάει!» είπε για πολλο-
στή φορά ο τρελο-Θωμάς κι έκανε να πλησιάσει το βιοτερματι-
κό του στη θύρα του μηχανήματος. «Κόκα κόλα... πάει!» 

«Για μια στιγμή!» συνειδητοποίησε τότε ο Θοδωρής. «Σειρή-
να δεν είναι αυτό που ακούγεται από την πόλη;»

«Λες να την έκανε πάλι κάποιος τη λαμογιά του και να τον 
τσακώσανε;» του απάντησε ο Γιώργης. «Κι εσύ, ρε Θωμά, για 
μια κόκα κόλα ξεσήκωσες όλο το χωριό;» συνέχισε, λες και πε-
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ρίμενε να του απαντήσει λογικά ο τρελο-Θωμάς. Μόλις όμως 
διαπίστωσε από τη σχετική ένδειξη του αυτόματου πωλητή πως 
δεν υπήρχε έλλειψη στο συγκεκριμένο αναψυκτικό, κατάλαβε 
πως κάτι πιο σοβαρό ήταν που προκάλεσε την κρίση στον τρελό.

«Ρε σεις, τώρα χτυπούν και οι καμπάνες! Μάλλον κάτι άλλο 
έχει συμβεί. Λέτε να ’γινε πόλεμος;» ρώτησε με έκδηλη αγωνία 
ο Θοδωρής.

Πράγματι, οι σειρήνες που ακούγονταν από την πόλη ανήκαν 
στο επίπεδο συναγερμού 2, ο οποίος αφορούσε εξαιρετικά σο-
βαρά γεγονότα, πλην θεομηνιών και πολέμου, που ανήκαν στο 
επίπεδο 1. Βεβαίως, εύκολα μπορούσε να μπερδευτεί κανείς με 
το είδος του συναγερμού, όλοι καταλάβαιναν όμως πως επρό-
κειτο για κάτι πολύ σοβαρό. 

Μέσα σε λίγα λεπτά είχε ξυπνήσει όλο το χωριό και οι τηλε-
οράσεις άναβαν η μία μετά την άλλη για τη μετάδοση έκτακτων 
ειδήσεων. Στο μεταξύ κατέφτασε με το πολυτελές αυτοκίνητό 
του και ο δήμαρχος, ο οποίος αλαφιασμένος έτρεξε αμέσως στο 
γραφείο του και συναντήθηκε με το δημοτικό συμβούλιο, που 
είχε στο μεταξύ ειδοποιήσει. Την ώρα που ξέσπασε το γεγονός 
εκείνος βρισκόταν στην πόλη, κι έτσι είχε μάθει από πρώτο χέ-
ρι τα καθέκαστα. Εκεί έλαβε και τις πρώτες οδηγίες από την 
κυβέρνηση, όπως όλοι οι τοπικοί άρχοντες, για το χειρισμό της 
κατάστασης αυτές τις πρώτες ώρες, προς αποφυγή πανικού από 
τους συγχωριανούς του.

Στην εκκλησία είχαν μαζευτεί όλοι οι ηλικιωμένοι του χω-
ριού, καθώς και οι περισσότερες από τις μανάδες, με τα παιδιά 
στην αγκαλιά και στο χέρι, ενώ οι άντρες περίμεναν απεγνω-
σμένα είτε στην κεντρική πλατεία είτε στο σπίτι τους μήπως πλη-
ροφορηθούν κάτι από το δήμαρχο ή την τηλεόραση. Ο πατήρ 
Αμβρόσιος έψελνε δοξολογίες προς τη Θεοτόκο κι ο διευθυντής 
της αστυνομίας του τοπικού τμήματος είχε ήδη μαζέψει τους 
τρεις άντρες του και τους εξηγούσε το σχέδιο «Αριάδνη» που θ’ 
ακολουθούσαν, μόλις λάμβαναν την εντολή από την Αθήνα.
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Όλοι ήταν σε επιφυλακή, όλοι εκτός από τον τρελο-Θωμά, 
που στεκόταν ακόμη μπροστά στο αυτόματο μηχάνημα με ιώ-
βεια υπομονή, περιμένοντας το ποθητό αναψυκτικό του να κα-
τέβει επιτέλους από το πορτάκι, μόνος κι έρημος αφού όλοι οι 
μέχρι πρότινος αγανακτισμένοι με τη συμπεριφορά του συγχω-
ριανοί τον είχαν εγκαταλείψει, απασχολημένοι πλέον με το ζή-
τημα του συναγερμού. Ο τρελός δεν έλεγε να ξεκολλήσει το 
βιοτερματικό του από το αντίστοιχο του μηχανήματος, μονολο-
γώντας ξανά και ξανά, πάει!, σαν να περίμενε από το μηχάνημα 
να τον λυπηθεί και να του δώσει επιτέλους την κόκα κόλα που 
τόσο λαχταρούσε.

Και τα λεπτά περνούσαν βασανιστικά χωρίς να φέρνουν κά-
ποιο συγκεκριμένο νέο. Οι φήμες μιλούσαν για κάποιο πρόβλη-
μα στο παγκόσμιο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής μονάδων 
των βιοτερματικών των δημόσιων καταστημάτων, αλλά όλοι 
διαπίστωναν σιγά σιγά πως το θέμα αφορούσε και τους ιδιώτες. 
Πάντως, δίχως κάποια επίσημη ενημέρωση, όλοι ήταν ψύχραι-
μοι, αν και το ράδιο αρβύλα πήγαινε κι ερχόταν στα πηγαδάκια 
που σχημάτιζαν οι μικρές ομάδες των χωριανών.

Οι ρεπόρτερ είχαν κατακλύσει όλες τις δημόσιες υπηρεσίες 
και φυσικά το Εθνικό Κοινοβούλιο και το Μέγαρο Μαξίμου, 
αδημονώντας για μια επίσημη ενημέρωση και ανταγωνιζόμενοι 
για το ποιος θα τη μεταδώσει πρώτος. Τελικά ανακοινώθηκε 
πως στις 5 π.μ. ο πρωθυπουργός θα δώσει συνέντευξη Τύπου 
στο Ζάππειο Μέγαρο. 

Ο Γιώργης, αφού άκουσε αυτό που ήθελε, βγήκε πάλι στο δρό-
μο. Κοίταξε το βιοτερματικό του, που έδειχνε τις συνήθεις εν-
δείξεις, και κατευθύνθηκε στο αυτόματο μηχάνημα, με την αγω-
νία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του. Σε λίγα λεπτά το είχε ήδη 
πλησιάσει και επιχειρούσε να αγοράσει μία κόκα κόλα, όπως 
ακριβώς έκανε προηγουμένως ο τρελο-Θωμάς, ο οποίος μάλ-
λον θα είχε βαρεθεί και θα είχε φύγει. Περίμενε αρκετά δευτε-
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ρόλεπτα, αλλά το μηχάνημα δεν ανταποκρινόταν, ακριβώς 
όπως με τον τρελό, που ξεσήκωσε για το λόγο αυτόν το χωριό 
πριν από καμιά ώρα. Και οι ενδείξεις του βιοτερματικού του 
μηχανήματος έδειχναν φυσιολογικές, όμως η μεταφορά των δε-
δομένων για κάποιον λόγο δεν ενεργοποιείτο, οπότε οι φήμες 
πως το πρόβλημα αφορούσε και τους ιδιώτες μάλλον επιβεβαι-
ώνονταν. Ωραία, σκέφτηκε ο Γιώργης. Ανάθεμα στους G20 που 
έφεραν το Μεγάλο Αδερφό στη ζωή μας! Να δούμε πώς θα ξε-
μπλέξουμε με αυτή την ιστορία! Και πριν προλάβει να τελειώ-
σει τη σκέψη του, είδε με έκδηλη απορία τον τρελο-Θωμά να 
βολτάρει μ’ ένα κουτάκι κόκα κόλα στο χέρι, όλος χαρά και 
περηφάνια.
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ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας βημάτιζε πέρα δώθε αγωνιώ-
ντας για την κατάσταση, που δεν ήθελε και πολύ για να 

ξεφύγει απ’ τον έλεγχο. Και στις δέκα επικεφαλής πόλεις πλέον 
ηχούσαν οι σειρήνες και μόνο το διάγγελμα του πρωθυπουρ-
γού, που θ’ άρχιζε σε λίγα λεπτά, μπορούσε να καλμάρει τα 
πράγματα και να αποτρέψει το γενικευμένο πανικό. Οι αρχικές 
οδηγίες που είχε λάβει απ’ τον Υπουργό ήταν να διαψεύσουν 
πως υπάρχει γενικότερο πρόβλημα στο Παγκόσμιο Σύστημα 
Συναλλαγών, μέχρι νεωτέρας.

«Αρχηγέ, σε τρία λεπτά αρχίζει το διάγγελμα του Πρωθυ-
πουργού!» ενημέρωσε ο αξιωματικός υπηρεσίας.

«Ναι, εντάξει» απάντησε ο Αρχηγός και κατευθύνθηκε στην 
κεντρική αίθουσα του Ζαππείου, στη θέση του δίπλα στην 
Υπουργό Πάταξης της Διαφθοράς.

«Κύριε Πρωθυπουργέ, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε! Σε 
τρία, δύο, ένα...»

«Αγαπητοί συμπολίτες. Εδώ και μερικές ώρες είμαστε μάρ-
τυρες μιας απρόσμενης όσο και ανησυχητικής δυσλειτουργίας 
του Παγκόσμιου Συστήματος Συναλλαγών. Δε γνωρίζουμε 
ακόμη σε ποια έκταση είναι το πρόβλημα, όμως βρισκόμαστε 
σε διαρκή επαφή με το ΠΚΠ. Απ’ ό, τι πληροφορούμαστε, το 
συγκεκριμένο πρόβλημα αφορά ελάχιστες μόνο χώρες ανά τον 
κόσμο και ίσως σχετίζεται με το χρόνο εφαρμογής του συστή-
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ματος. Δηλαδή η Ελλάδα και όλες γενικώς οι χώρες που εφάρ-
μοσαν τελευταίες το νέο σύστημα πληρωμών δείχνουν να έχουν 
χτυπηθεί από κάποιον “ιό” που έχει επιφέρει βλάβη στο κύκλω-
μα. Ωστόσο, τίποτε ακόμη δεν είναι βέβαιο, γι’ αυτό θα σας 
παρακαλέσω να μείνουμε όλοι ψύχραιμοι και να περιμένουμε 
την επίσημη τοποθέτηση του ΠΚΠ επί του θέματος. Η επόμενη 
ενημέρωση θα γίνει στις 9.00 π.μ., εκτός κι αν υπάρχει νωρίτε-
ρα κάτι έκτακτο. Σας ευχαριστώ!»

Η αίθουσα ήταν βέβαια ασφυκτικά γεμάτη από δημοσιογρά-
φους που ήθελαν να ρωτήσουν τον Πρωθυπουργό ένα σωρό 
πράγματα, όμως εκείνος έφυγε αμέσως σκεπτικός, μιλώντας 
στο τηλέφωνό του. Ούτως ή άλλως δε σκόπευε να πει τίποτα 
περισσότερο, αφού οι εντολές του ΠΚΠ ήταν ξεκάθαρες: Λέμε 
αοριστίες, κάνουμε υπομονή, διαδίδουμε ασάφειες! Η κλήση 
που έλαβε όμως με τη λήξη του διαγγέλματος τον ξάφνιασε, γι’ 
αυτό κι έσπευσε να απομακρυνθεί από την αίθουσα, προς την 
ησυχία του γραφείου του. Στο μεταξύ, η Υπουργός Πάταξης της 
Διαφθοράς ανέλαβε το ρόλο ν’ απαντήσει στους δημοσιογρά-
φους, όχι ως καθ’ ύλην αρμόδια αλλά ως έμπιστη του Μαξίμου. 
Η κυρία Υπουργός γνώριζε πολύ καλά πώς να διαχειρίζεται 
τέτοιες καταστάσεις, μιας και είχε κάνει ειδικές σπουδές πάνω 
στην ψυχολογία της μάζας. Δε δυσκολεύτηκε λοιπόν καθόλου 
να κινηθεί στη γραμμή της αοριστολογίας δίνοντας ταυτόχρονα 
την εντύπωση πως εξήγησε τα πάντα! Σαν πολιτικός του παλιού 
καλού καιρού...

«Έλα, Βασιλική. Τι τρέχει;»
Στην άλλη άκρη της γραμμής η φωνή της συζύγου του Πρω-

θυπουργού ακουγόταν έκπληκτη. «Όχι τίποτα κακό, απλώς 
μόλις διαπίστωσα πως το βιοτερματικό της μαμάς λειτουργεί 
κανονικά! Και θεώρησα σωστό να σ’ το πω. Απ’ όλους τους 
γνωστούς μας που έχω μιλήσει, μόνο της μαμάς λειτουργεί! 
Δεν είναι περίεργο;»

«Κοίτα» απάντησε ο Πρωθυπουργός. «Ακόμη δεν ξέρουμε τι 
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γίνεται. Δε γνωρίζουμε σε ποια έκταση είναι το πρόβλημα, ού-
τε τι το προκάλεσε. Πάντως, προσπάθησε να μεταφέρεις σε 
όλους όσοι συναναστρέφεσαι πως υπάρχει αισιοδοξία και πως 
πρόκειται για κάτι παροδικό που θα λυθεί σύντομα. Σ’ ευχαρι-
στώ.» Αμέσως κάλεσε στο γραφείο του τον Αρχηγό της Αστυ-
νομίας. Πήρε ένα πούρο από τη θήκη και το άναψε με μια βα-
θιά ρουφηξιά, προσπαθώντας ν’ ανακτήσει την ψυχραιμία του.

«Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε! Στις διαταγές σας!»
«Αρχηγέ, πρέπει με κάθε τρόπο να αποτραπεί ο κίνδυνος 

πανικού στους πολίτες. Στην τελική, προτιμώ να τους αποπρο-
σανατολίσουμε με κάτι στιλ τρομοκρατίας παρά να βγουν στους 
δρόμους και να τα κάνουν όλα λίμπα! Εσύ τι λες;»

«Κοίταξε, Πρόεδρε» έκανε σε φιλικό τόνο ο Αρχηγός. 
«Έχουμε συμφωνήσει εδώ και μια πενταετία να σταματήσουμε 
αυτές τις μεθόδους. Κι αν πρόκειται για κάποια βλάβη που θα 
διορθωθεί σε λίγες ώρες;»

«Μα τι λες τώρα;» ούρλιαξε ο Πρωθυπουργός και σηκώθηκε 
από τη θέση του.

«Ανά πάσα στιγμή μπορεί καθένας ν’ απαιτήσει τα χρήματά 
του και τότε ζήτω που καήκαμε! Η κατάσταση είναι εξαιρετικά 
σοβαρή. Σε μισή ώρα θα έχουμε σύγκληση των πολιτικών αρχη-
γών. Να είσαι σε ετοιμότητα. Μπορείς να πηγαίνεις.»

Ο Πρωθυπουργός δε συνήθιζε, είναι αλήθεια, να ζητάει τη 
γνώμη των υφισταμένων του για κρίσιμα θέματα. Ποτέ του δεν 
κατάλαβε πώς γίνεται να μπει κανείς ακριβώς στη θέση του 
άλλου και ν’ αποφασίσει σαν να ήταν ο ίδιος! Ανέξοδα μπορεί 
κανείς να πει οτιδήποτε. Και να παραπλανήσει επίσης. Σήκωσε 
το ακουστικό και σχημάτισε το 464. 

«Εμπρός;» ακούστηκε μια γυναικεία φωνή ύστερα από λίγα 
δευτερόλεπτα.

«Κυρία Υπουργέ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι χώρες 
στις οποίες έχει εντοπιστεί το πρόβλημα στο Σύστημα Συναλλα-
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γών είναι πολύ περισσότερες. Αριθμούν περί τις εβδομήντα! Μή-
πως μας αποκρύπτει την αλήθεια η Κυβέρνηση;» ρώτησε ο έγκρι-
τος δημοσιογράφος, σίγουρος για την ευστοχία της ερώτησης. 

«Πράγματι, γινόμαστε κι εμείς μάρτυρες τέτοιων φημών, που 
στόχο έχουν να δημιουργήσουν πανικό στον κόσμο, χωρίς να 
καταλαβαίνω τους λόγους και τους σκοπούς που εξυπηρετού-
νται. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν να περιμένουμε όλοι την 
επόμενη ενημέρωση του Πρωθυπουργού μας, ο οποίος με αί-
σθημα ευθύνης θα μας ανακοινώσει ό,τι νεότερο αλλά και 
ακριβές υπάρχει!»

«Κυρία Υπουργέ, οι βεβαιώσεις που μας είχατε δώσει το 
2013, που εισήχθη το νέο σύστημα συναλλαγών, υπήρξαν κατη-
γορηματικές ως προς την απόλυτη εξασφάλιση των πολιτών, με 
τέσσερις δικλίδες ασφαλείας. Τι συνέβη τώρα και δε λειτούρ-
γησε καμία;» πήρε το λόγο αμέσως η δημοσιογράφος από εφη-
μερίδα της αντιπολίτευσης. 

«Κοιτάξτε» απάντησε η Υπουργός, ψύχραιμα και αδιάφο-
ρα «εάν γνώριζα να σας απαντήσω, δε θα είχε νόημα η ενημέ-
ρωση του Πρωθυπουργού μας στις 9.00. Ας κάνουμε λοιπόν 
όλοι υπομονή.»

«Κυρία Υπουργέ, σε λίγο ξημερώνει κι ο κόσμος θα βγει 
στους δρόμους για να πάει στη δουλειά του. Τι θα γίνει αν δεν 
έχει τακτοποιηθεί ως τότε το πρόβλημα; Φαντάζεστε τι έχει να 
επακολουθήσει; Χάος θα είναι μάλλον μια επιεικής λέξη! Κα-
μία συναλλαγή δε θα μπορεί να γίνει!» είπε ο γερόλυκος της 
δημοσιογραφίας, με το βαμμένο μαλλί. 

«Ε, τότε δε θα έχουμε κανένα πρόβλημα, κύριε Π.» απάντη-
σε ξαφνιάζοντας το κοινό αλλά και τον έμπειρο δημοσιογράφο. 
«Σε μία γενικευμένη κατάσταση, όπως την περιγράφετε, δε θα 
υπάρχει ζημία για κανέναν. Για το λίγο διάστημα που θα διαρ-
κέσει το πρόβλημα, κανείς δε θα πεινάσει. Υπάρχει μέριμνα 
για όλα. Μην ανησυχείτε!» καθησύχασε η Υπουργός, η οποία, 
είναι αλήθεια, παρέμεινε ατάραχη αλλά και αποφασιστική. 
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«Μα τι λέτε τώρα;» επέμεινε ο παλαίμαχος της δημοσιογρα-
φίας. «Μία μέρα καθυστέρηση στις πληρωμές σημαίνει εκατομ-
μύρια επιβάρυνσης από τόκους υπερημερίας, ρήτρες κ.λπ.! Θα 
αποζημιώσετε για όλα αυτά τους δικαιούχους;»

Τίποτα δε φαινόταν ικανό να κλονίσει την έμπειρη Υπουργό. 
«Όπως γνωρίζετε, κύριε Π., το Σύνταγμά μας, μετά την Αναθε-
ώρηση του 2013, έχει προβλέψει για τα πάντα. Γι’ αυτό, μην 
ανησυχείτε. Και τώρα, επιτρέψτε μου να φύγω, γιατί σε λίγη 
ώρα θα συγκληθεί Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών και πρέπει 
να βρίσκομαι στο Μέγαρο Μαξίμου εντός ολίγου. Σας ευχαρι-
στώ!» έκανε η Υπουργός και αποχώρησε από την αίθουσα.

Έξω στους δρόμους δε φαινόταν πως ακόμη δεν είχε χαράξει. 
Όλος ο κόσμος ήταν αναστατωμένος. Είτε κάθονταν στα μπαλ-
κόνια ανήσυχοι και κουβέντιαζαν με τους γείτονές τους είτε 
περιφέρονταν άσκοπα συρρέοντας σε πλατείες και κεντρικά 
σημεία, μήπως πληροφορούνταν οτιδήποτε που θα τους ξεδιά-
λυνε το τοπίο. Παντού υπήρχαν ομάδες από συγκεντρωμένα 
πλήθη. Όλοι τους περιεργάζονταν τα βιοτερματικά τους, ενώ 
και στις εισόδους των δημόσιων κτιρίων είχαν μαζευτεί περίερ-
γοι πολίτες που ήθελαν να τσεκάρουν πως όντως το πρόβλημα 
αφορούσε και το Σύστημα Πληρωμών του Κράτους. Ανεξάρτη-
τα από τις διαβεβαιώσεις που είχε λάβει όλος ο παγκόσμιος 
πληθυσμός για το ενιαίο του νέου συστήματος, στο οποίο θα 
υπάγονταν όλοι ανεξαιρέτως, η καχυποψία αναδύεται αυτόμα-
τα σε τέτοιες περιπτώσεις κρίσης...

Η ψιλόλιγνη γυναίκα δε δυσκολεύτηκε να περάσει απαρατή-
ρητη από την Πλατεία των Μισθοφόρων. Ήταν μεγάλη η ανα-
στάτωση, και η αγωνία του κόσμου ολοένα μεγάλωνε. Έτσι, 
κατευθύνθηκε ανενόχλητη στο Μέγαρο Μαξίμου επιδείχνο-
ντας την υπηρεσιακή της ταυτότητα. 

«Κύριε Πρόεδρε, ήρθα όσο πιο γρήγορα μπορούσα! Καλη-
μέρα! Πείτε μου...»
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«Θέλω το πολύ ως τις 7 π.μ. μια τρομοκρατική προκήρυξη 
που θα αναλαμβάνει την ευθύνη για ό,τι συμβαίνει» απάντησε 
χωρίς περιστροφές ο Πρωθυπουργός. 

«Ε, ναι, εντάξει! Συγγνώμη, αλλά γιατί δε μου το είπατε τη-
λεφωνικώς, να κερδίσουμε και χρόνο;» ρώτησε με εύλογη απο-
ρία η Μάρθα.

«Γιατί θέλω τη δουλειά αυτή να την κάνεις από το γραφείο 
μου και χωρίς άλλες ερωτήσεις. Συνεννοηθήκαμε;» 

«Βεβαίως» απάντησε συγκαταβατικά η γοητευτική δημοσιο-
γράφος, με το γνώριμο τρόπο που πάντοτε σαγήνευε τον ισχυ-
ρότερο άντρα της χώρας.

«Εγώ στο μεταξύ φεύγω για να προετοιμαστώ για τη συνέ-
ντευξη. Να δω τι μαλακίες θα τους πω πάλι! Ελπίζω να κάνεις 
καλή δουλειά!»

Η ώρα ήταν 5.20 π.μ. κι η Μάρθα έπρεπε να κινηθεί άμεσα 
και παραγωγικά. Δε γινόταν να μην ικανοποιήσει τον Πρόε-
δρο, όμως μέσα από του Μαξίμου δεν είχε την ελευθερία κινή-
σεων που απολάμβανε στο Κανάλι. Έπρεπε να βιαστεί.
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«Ρε συ, μουρλέ, πού τη βρήκες την κόκα κόλα; Σ’ την έδωσε 
κανένας;» ρώτησε ο Γιώργης τον τρελο-Θωμά. 

«Μηχάνημα φτου, μηχάνημα φτου!» τσίριξε ο μουρλο-Θω-
μάς δείχνοντας με το ασπρουλιάρικο χέρι του τον αυτόματο 
πωλητή αναψυκτικών. 

Παρά τα σαράντα πέντε χρόνια του, το σουλούπι του θύμιζε 
περισσότερο εικοσάρη, ενώ το μυαλό του είχε μείνει κάπου 
στην έκτη δημοτικού. Η περίδεση του ομφάλιου λώρου τού δη-
μιούργησε από την αρχή της ζωής του τη διανοητική στέρηση, 
εξαιτίας της οποίας εδώ και δύο χρόνια που είχε μείνει ορφα-
νός ζούσε περιθωριοποιημένος. 

Όσο ζούσαν οι γονείς του, νοικοκυραίοι αγρότες, καλοσυνά-
τοι κι ευπροσήγοροι, απολάμβανε τη φροντίδα και τη θαλπωρή 
τους. Μετά τον ξαφνικό τους θάνατο όμως από τροχαίο, γνώρι-
σε την απαξίωση της μικρής κοινωνίας του χωριού του. Ευτυ-
χώς, του είχαν αφήσει αρκετά χρήματα ώστε να μη χρειαστεί να 
ζητιανέψει ποτέ. Οι γονείς του δεν είχαν φροντίσει όμως μόνο 
γι’ αυτό. Του είχαν διδάξει να σέβεται τις επιθυμίες του κι έτσι 
είχε μάθει εξ απαλών ονύχων να είναι φειδωλός με τις αγορές 
του. Τώρα λοιπόν που όλη η περιουσία των γονιών του είχε 
περιέλθει στη δικαιοδοσία του, εκείνος ακολουθούσε πιστά τις 
συμβουλές των γονιών του. Παρά τη νοητική του στέρηση, ο 
τρελο-Θωμάς ήταν σε θέση να διαχειριστεί τα της επιβίωσής 
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του, γι’ αυτό και οι αγαπημένοι του γονείς με την εφαρμογή του 
νέου παγκόσμιου συστήματος πληρωμών δε δίστασαν ν’ αφή-
σουν σ’ αυτόν όλη την περιουσία τους, προορίζοντας ένα μικρό 
μόνο μέρος αυτής -όχι όμως ευκαταφρόνητο- για την εκκλησία 
του χωριού, η οποία θ’ αναλάμβανε και τη φροντίδα του σε ό,τι 
αφορά την καθημερινότητά του: σίτιση, πλύσιμο κ.λπ. Η δημό-
σια ανάγνωση της διαθήκης φυσικά αφαιρούσε από τον εκά-
στοτε δεσπότη ακόμη και την παραμικρή σκέψη εκμετάλλευσης 
του μουρλο-Θωμά, που άλλωστε η περίπτωσή του ενέπιπτε στη 
φιλανθρωπική δράση της τοπικής εκκλησίας του.

Περίεργο! μονολόγησε ο Γιώργης και πλησίασε ξανά το μηχά-
νημα, που προηγουμένως για κάποιον λόγο δε λειτουργούσε. 
Έκανε πάλι την κίνηση για ν’ αγοράσει κι αυτός μια κόκα κόλα 
όπως ο τρελο-Θωμάς, περίμενε μερικά δευτερόλεπτα παραπάνω 
απ’ ό,τι συνήθως, όμως και πάλι η αγορά δεν πραγματοποιήθηκε. 
Έλεγξε ξανά το βιοτερματικό του μήπως κι έβλεπε κάτι ιδιαίτε-
ρο, όμως ήταν όπως πριν νεκρό. «Για έλα εδώ, ρε Θωμά, κέρασέ 
με μια κόκα κόλα κι εμένα που διψάω!» του είπε θέλοντας να 
ελέγξει ιδίοις όμμασι ότι εκείνου το βιοτερματικό ήταν εντάξει.

«Εγώ πάω σπίτι να κοιμηθώ» του απάντησε ξερά, αφήνοντάς 
τον να βράζει στο ζουμί του.

Κοίτα, ρε, που μας δουλεύει κι ο μουρλός τώρα! Ρε, τι πάθα-
με! έκανε ο Γιώργης και πήρε πάλι το δρόμο προς την πλατεία. 

Δεν έκανε όμως πάνω από εκατό μέτρα, όταν άκουσε τον 
Θωμά να ουρλιάζει και να καλεί σε βοήθεια. Τρεις συγχωρια-
νοί, ανάμεσά τους κι ο Δημήτρης, είχαν γραπώσει το δύστυχο 
μουρλο-Θωμά και προσπαθούσαν να τον σύρουν σηκωτό ως 
τον αυτόματο πωλητή. Χωρίς χρονοτριβή έτρεξε προς το μέ-
ρος τους. «Τι έγινε, ρε παιδιά; Πού τον πάτε τον τρελό;» τους 
ρώτησε ενώ αυτοί έδειχναν να μην ξαφνιάζονται και τόσο από 
την παρουσία του. 

«Άσε μας, ρε Γιώργη! Χρειαζόμαστε γάλα για τα παιδιά μας 
κι αυτός είναι ο μόνος που μπορεί να πάρει! Μόνο του μουρλού 
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λειτουργεί το βιοτερματικό, ποιος ξέρει γιατί! Είναι υποχρεω-
μένος να μας βοηθήσει. Λένε ότι έχει μπλοκάρει σε όλον τον 
κόσμο το σύστημα.»

Τα λόγια του Δημήτρη οπωσδήποτε είχαν βάση. Όμως ούτε 
υποχρεωμένος ήταν ο Θωμάς ούτε βέβαια μπορούσε κανείς να 
πει με βεβαιότητα τι συμβαίνει. «Ρε σεις, σε δυο ώρες θα μιλή-
σει ο ΖΑ. Ας περιμένουμε μέχρι τότε να δούμε τι θα γίνει!»

«Ναι. Και μετά να πλακώσει όλο το χωριό και να τον ξεσκί-
σει! Πρέπει επειγόντως να του πάρουμε μονάδες! Άρα, ή έρχε-
σαι μαζί μας ή χέσε μας! Πάμε, Στέλιο!» 

Ο Θωμάς έκλαιγε γοερά με γουρλωμένα μάτια. Παρά τη νο-
ητική στέρηση, καταλάβαινε. Κι ένιωθε απέραντα ανασφαλής. 
Ο Γιώργης τούς ακολούθησε. Δεν ήξερε γιατί. Μάλλον γιατί 
δεν μπορούσε να σκεφτεί κάτι καλύτερο εκείνη τη στιγμή. Οι 
γέροι του ήταν ήδη στην εκκλησία και μετείχαν στην Παράκλη-
ση. «Μην τον πονάτε όμως, ρε παιδιά! Είναι κρίμα» είπε κι 
επιτάχυνε το βήμα του. Μάλλον τον πήγαιναν στον εγκαταλε-
λειμμένο ανεμόμυλο. Καλή ιδέα…

Δέκα λεπτά αργότερα, οι πέντε άντρες έφτασαν στον παλιό 
ανεμόμυλο. Φυσικά, έκαναν μεγάλη παράκαμψη για να μη γί-
νουν αντιληπτοί απ’ τους άλλους συγχωριανούς τους κι έτσι τα 
κατάφεραν να μεταφέρουν κρυφά τον τρελο-Θωμά, ο οποίος 
συνέχιζε να κλαίει, όχι όμως και ν’ αντιστέκεται. Το βλέμμα του 
είχε αδειάσει, έτσι τουλάχιστον του φαινόταν του Γιώργη, γιατί 
οι άνθρωποι αυτοί λεγόταν ότι δεν πολυέχουν συναισθήματα. 

«Λοιπόν» έκανε αποφασιστικά ο Η. «Πρέπει να βιαστούμε 
γιατί σε λίγο θ’ αρχίσουν να μας ψάχνουν και μαζί κι αυτόν το 
χαμένο!» 

«Πόσος κόσμος τον είδε με το αναψυκτικό στο χέρι;» ρώτησε 
ο Γιώργης. 

«Μπορεί και κανένας. Εμείς καθόμασταν στα σκαλάκια του 
μπακάλικου, όταν ο μουρλός πέρασε από μπροστά μας. Δεν το 
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σκεφτήκαμε και πολύ. Ενστικτωδώς σηκωθήκαμε και οι τρεις 
και τον βουτήξαμε. Ξέρουμε ότι έχει πολλές μονάδες ο καριό-
λης! Τι να τις κάνει το μουρλοκομείο!»

Ο Γιώργης ένιωσε το στομάχι του να σφίγγεται. Ακόμη δεν 
είχε ξεσπάσει το πρόβλημα και τούτοι δω ήταν έτοιμοι να τον 
φάνε ζωντανό! «Άρα, κόψτε τις μαλακίες για γάλατα και τα 
ρέστα! Να τον ληστέψετε θέλετε τον κακομοίρη, αλλά μάλλον 
ξεχνάτε πως όσο και να χτυπιέστε δεν πρόκειται να το παραβι-
άσετε το βιοτερματικό του.»

Ήταν μεγαλόσωμος άντρας ο Γιώργης. Δεν τον έπαιρνες 
αψήφιστα. Αλλά κι αυτών γυάλιζε το μάτι τους. Λες και ξαφνι-
κά πήραν το νόμο στα χέρια τους και μαζί το δίκαιο! Μόλις λί-
γες ώρες μετά την εμφάνιση του προβλήματος. Μόλις λίγες 
ώρες. Που κανονικά θα τις κοιμόντουσαν. Που ούτε τις πεινού-
σαν ούτε τις διψούσαν. Αυτό έφερε φρίκη στο μυαλό του Γιώρ-
γη για τη ζούγκλα που μπορεί να επακολουθούσε. Αλλά γιατί 
το βιοτερματικό του τρελο-Θωμά λειτουργούσε και τα δικά 
τους όχι; Κι αν σταματούσε κι αυτού;

«Μάγκες, ας ηρεμήσουμε! Δε χρειάζεται πανικός. Εδώ πάνω 
που βρισκόμαστε το βιοτερματικό του Θωμά μπορεί να παίξει 
μπάλα μόνο με τα δικά μας. Κι εφόσον δεν έχουμε κάτι να του 
προσφέρουμε, δε γίνεται να του πάρουμε την παραμικρή μονά-
δα. Μόνο αν τον πείθαμε να το κάνει. Θυμάστε, όμως, πως η 
Υπηρεσία Προστασίας Ατόμων Με Αναπηρία έτσι και μυριστεί 
τίποτα, στον περιοδικό έλεγχο1 που κάνει σ’ όλους αυτούς, δεν 
ξεμπλέκουμε εύκολα!» 

Η παρατήρηση του Δημήτρη ήταν πέρα για πέρα σωστή. Και 
σε λίγο θ’ άρχιζαν να τους αναζητούν κι οι δικοί τους. Και ίσως 
κάποιοι τότε παρατηρούσαν και την απουσία του τρελού και τα 

1 Έλεγχος που γίνεται μία φορά το μήνα από ειδικά κλιμάκια κοινωνικών λειτουργών σε 
όσα ΑΜΕΑ δεν είναι σε θέση να αυτοεξυπηρετηθούν. Οποιαδήποτε αναφορά σε συγκε-
κριμένα ονόματα ανθρώπων που προσπάθησαν να έρθουν σε επαφή μαζί τους υποχρεώνει 
τους λειτουργούς να το αναφέρουν στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Φυσικά, εξαιρούνται τα 
οικεία τους πρόσωπα, που είναι εγγεγραμμένα σε σχετικό κατάλογο.
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συνέδεαν μεταξύ τους. Πράγμα που και πάλι θα τους έθετε 
ενώπιον της δικαιοσύνης.2 

«Νομίζω πως τζάμπα πελαγώσαμε» πήρε το λόγο ο Γιώργης, 
θέλοντας να συνεχίσει στον ίδιο καθησυχαστικό τόνο του Δη-
μήτρη. «Βάσει του νόμου των πιθανοτήτων, αποκλείεται να 
λειτουργεί μόνο το βιοτερματικό του τρελο-Θωμά. Αρκετοί 
από τους φίλους και συγγενείς μας θα μπορούν να πάρουν για 
μας προμήθειες, ακόμα κι αν κρατήσει μερικές μέρες το πρό-
βλημα. Εντάξει, δε θα πεινάσουμε κιόλας!» συνέχισε ο Γιώρ-
γης, αλλά φοβόταν πως για τους συγχωριανούς του το ζήτημα 
ήταν πώς θα εκμεταλλευτούν τη συγκυρία για να ληστέψουν το 
Θωμά. Τόσο απλά. 

«Τρελέ, να σου χαρίσω 10 μονάδες;» πετάχτηκε ο Μάκης, σαν 
να μην είχε ακούσει τίποτα ως τώρα. «Θέλω να τσεκάρω αν λει-
τουργεί το βιοτερματικό μου» και με μια απότομη κίνηση του 
πήρε το χέρι και το πλησίασε στο δικό του. Ο Θωμάς ούρλιαξε 
και πάλι, αλλά πριν προλάβει να αντιδράσει κανείς, πάτησε το 
κουμπί για τη μεταφορά μονάδων προς το βιοτερματικό του. Φυ-
σικά, η ταχυπαλμία του τρελο-Θωμά με την αναμενόμενη έκκρι-
ση αδρεναλίνης μπλόκαρε το βιοτερματικό του, που πλέον -μέχρι 
εκείνος να ηρεμήσει- ήταν το ίδιο νεκρό με το δικό τους.

«Τι έκανες, ρε μαλάκα;» του φώναξε ο Δημήτρης. «Ο σκοπός 
ήταν να τον έχουμε κοντά μας και να τον πείσουμε σιγά σιγά να 
μας δώσει μονάδες. Τώρα τα ’κανες τελείως σκατά! Φεύγω, εί-
στε τελείως μαλάκες!»

«Όχι, ρε μεγάλε! Δε θα πας πουθενά! Όλοι μαζί θα γυρίσου-
με πίσω, όπως ήρθαμε. Τι, περνιέσαι για ξύπνιος;» πετάχτηκε 

2 Ο σύγχρονος εξοστρακισμός είχε φέρει θεαματικά αποτελέσματα στην επίτευξη της ει-
ρήνης στις τοπικές κοινότητες. Αν τα 2/3 της τοπικής κοινότητας ζητήσουν με αποδείξεις 
τη δίωξη κάποιου ατόμου για παραβατική συμπεριφορά που θέτει σε κίνδυνο την ασφά-
λεια και την ενότητα της τοπικής κοινωνίας τους, τότε εκείνος είναι υποχρεωμένος, εφόσον 
κριθεί ένοχος, να την εγκαταλείψει, αφού εκτίσει το ποινικό μέρος της τιμωρίας του, πρό-
στιμο ή φυλάκιση. Φυσικά, για να αποφεύγονται φαινόμενα ρατσισμού και άρα αναίτιας 
δίωξης, όλα τα έξοδα της μεταφοράς του και μετοίκησής του επιβάρυναν το κοινοτικό τους 
ταμείο.
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ο Η. και μ’ ένα νεύμα έκανε και τους άλλους να σηκωθούν. 
«Μέχρι να φτάσουμε πίσω θα έχει ηρεμήσει κι ο φίλος μας ο 
Θωμάς. Έτσι δεν είναι, φιλαράκο;» ρώτησε τον αφηρημένο 
τρελο-Θωμά, χαϊδεύοντας τα ατημέλητα μαλλιά του. Ο Γιώργης 
έκανε ένα μορφασμό αηδίας και βγήκε πρώτος δίχως να κοιτά-
ξει πίσω του. Είχε χαράξει. Ένας πορτοκαλής ήλιος άρχισε ν’ 
αχνοφαίνεται. Ήταν Τρίτη προς Τετάρτη. Αλλά μάλλον δεν 
είχε και τόση σημασία. Το διάγγελμα στις 9 π.μ. περίμεναν 
όλοι. Κατέβηκαν από τον ίδιο δρόμο που είχαν ανέβει. Στη μισή 
περίπου ώρα που έλειπαν, όλα φαίνονταν ίδια. Χωρίς να τους 
πάρουν είδηση, οι τρεις άντρες εξαφανίστηκαν στη μεγάλη 
στροφή, αφήνοντας τον Γιώργη πλάι στον τρελο-Θωμά. Κοντά 
στον αυτόματο πωλητή έφυγε κι ο Γιώργης, ενώ ο Θωμάς έμει-
νε να κοιτάζει το βιοτερματικό του. Σε λίγα δευτερόλεπτα κρα-
τούσε ένα πακέτο πατατάκια πιο ευτυχισμένος από ποτέ.

 

MAKABRIOS XOROS SOMA.indd   34 315//22   4:26 PM



4
Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ώρες, έξω από το Ζάππειο 
είχε συγκεντρωθεί πλήθος δημοσιογράφων και ρεπόρτερ, 

για να καλύψει τη νέα εμφάνιση του Πρωθυπουργού. Περίμε-
ναν καρτερικά την άφιξη του ΖΑ., άλλοι καπνίζοντας κι άλλοι 
μιλώντας στο κινητό τους για την αλίευση της είδησης επί του 
πιεστηρίου. Είχε πλέον ξημερώσει για τα καλά, αλλά οι δρόμοι 
δεν έδειχναν το καθημερινό τους πρόσωπο. Οι περισσότεροι 
πολίτες μάλλον είχαν μείνει στο σπίτι τους περιμένοντας με 
αγωνία την καινούργια ενημέρωση, αφού το πρόβλημα που 
ενέσκηψε αφορούσε πλέον άμεσα την επιβίωσή τους.

Η ώρα πλησίαζε 8 π.μ. Ολόκληρο το επιτελείο της Κυβέρνη-
σης είχε εντολή να παρευρίσκεται στην ενημέρωση, ώστε να 
πειστεί ο κόσμος για την αποφασιστικότητα και την ταχύτητα 
στη λήψη των αποφάσεων. Η κατάσταση ήταν τέτοια, ώστε η 
Κυβέρνηση όφειλε να εμπνέει αυτοπεποίθηση με τη φυσική της 
παρουσία στο χώρο του Ζαππείου. Χαμογελώντας συγκρατημέ-
να, τα στελέχη της μιλούσαν σιγανά με τους δημοσιογράφους, 
δίχως ν’ απαντούν στις ερωτήσεις τους, δίνοντας ταυτόχρονα την 
πεποίθηση πως για όλα θ’ απαντήσει ο Πρωθυπουργός. 

Η ψιλόλιγνη δημοσιογράφος έφτασε περίπου ένα τέταρτο 
αργότερα, συνοδευόμενη από τον εκδότη της εφημερίδας Ει-
δήσεις, στην οποία εργαζόταν. Με τα μαύρα της γυαλιά και με 
αέρα στις κινήσεις της, πλησίασε, κρατώντας ένα τσιγάρο, τον 
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Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης. «Κύριε Αντιπρόεδρε, τη φωτιά 
σας παρακαλώ!»

«Μάρθα, δεν πιστεύω να σε πλάκωσε το πάπλωμα και ήρθες 
τέτοιαν ώρα; Ήσουν σε καμιά... αποστολή;» τη ρώτησε μάλλον 
επικριτικά. 

«Θα εκτιμούσα αν μου ανάβατε το τσιγάρο. Γνωρίζετε πως 
απεχθάνομαι τις σπόντες» του απάντησε θαρρετά, κι αφού 
κατάπιε μια ρουφηξιά καπνού, έκανε μεταβολή, μάλλον μετα-
νιώνοντας που του μίλησε. Η αλήθεια ήταν πως τον ξεχώριζε 
από όλους τους άλλους κυβερνητικούς, όχι τόσο για τις ικανό-
τητές του όσο για την μπέσα του. Γι’ αυτό και πειράχτηκε με 
το σχόλιό του.

Στο μεταξύ ο μόνος που απέμενε να εμφανιστεί ήταν ο Πρω-
θυπουργός. Η ατμόσφαιρα ήταν βαριά αλλά όχι ηλεκτρισμένη. 
Όλοι είχαν μια συγκρατημένη αισιοδοξία πως τα πράγματα 
δεν ήταν τόσο άσχημα όσο φαίνονταν. Ήλπιζαν πως οι ειδικοί 
θα έβρισκαν τι είχε συμβεί, αν και ο φόβος πως όντως μπορεί 
να επρόκειτο για κάποιον ιό δεν άφηνε και πολλά περιθώρια 
αισιοδοξίας. Δεν τολμούσαν ούτε να σκεφτούν τι χάος θα επι-
κρατούσε εάν το πρόβλημα των βιοτερματικών κρατούσε μέρες 
ή... βδομάδες.

Στην ώρα του εμφανίστηκε κι ο Πρωθυπουργός. Με αυστηρό 
βλέμμα αλλά και αποφασιστικό βήμα κατευθύνθηκε στη θέση 
του. Όλα τα ΜΜΕ συντονίστηκαν σε εθνικό δίκτυο. Τα πάντα 
ήταν έτοιμα. Πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα...

«Κυρίες και κύριοι, πολίτες της Ελλάδας! Η χώρα εδώ και 
μερικές ώρες έγινε αντικείμενο τρομοκρατικής επίθεσης και 
μάλιστα στον πιο νευραλγικό τομέα της. Την οικονομία! Το 
εθνικό σύστημα πληρωμών δέχτηκε επίθεση από κάποιον ιό με 
αποτέλεσμα χιλιάδες βιοτερματικά να έχουν τεθεί εκτός λει-
τουργίας. Ακόμη δε γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, 
όμως από την πρώτη στιγμή οι ειδικοί επιστήμονες του Υπουρ-
γείου Οικονομίας έχουν αναλάβει δράση και πιστεύουμε ότι 
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σύντομα θα είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε την κατάσταση. 
Πάντως, όποιο κι αν είναι το μέγεθος του προβλήματος, θα έχει 
αποκατασταθεί το πολύ εντός 48 ωρών. Αυτή τη διαβεβαίωση 
μου έδωσαν οι διακεκριμένοι επιστήμονες του Υπουργείου. Συ-
νεπώς, πολίτες της Ελλάδας, σας παρακαλώ να δείξετε ψυχραι-
μία κι εμπιστοσύνη στην Κυβέρνηση, η οποία έμπρακτα εδώ και 
τέσσερα χρόνια χειρίζεται τα θέματα του δημόσιου βίου με επι-
τυχία και αποτελεσματικότητα.

»Για την ομαλότερη, λοιπόν, αντιμετώπιση του προβλήματος 
που έχει προκύψει, κηρύσσω τη σημερινή και τις δύο επόμενες 
ημέρες αργίες, ώστε ν’ αποφευχθούν τυχόν εντάσεις στους δρό-
μους. Είμαι σίγουρος πως όλα θα κυλήσουν ομαλά και δε θα 
υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα στην αγορά. Για το σκοπό αυ-
τόν θα ενταθούν οι πεζές περιπολίες των αστυνομικών στις γει-
τονιές. Είμαι στη διάθεσή σας για λίγες μόνο ερωτήσεις.»

«Κύριε Πρόεδρε, τα ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία με-
ταδίδουν ότι και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου υπάρχει 
πρόβλημα με τα βιοτερματικά. Τι συμβαίνει; Έχει χτυπηθεί 
από χάκερς το παγκόσμιο σύστημα πληρωμών;» ρώτησε ο νεα-
ρός δημοσιογράφος από την Αριστερά της Δημοκρατίας.

«Φαίνεται πως οι χώρες που τελευταίες μπήκαν στο σύστημα 
ήταν και οι πιο ευάλωτες απέναντι στην επίθεση. Η Ελλάδα, 
λοιπόν, όντας μία από αυτές, δέχτηκε τον ιό μαζί με αρκετές 
ακόμη. Όμως, σας ξανατονίζω, είναι ζήτημα χρόνου να διορ-
θωθεί η ζημιά» απάντησε αποφασιστικά ο Πρωθυπουργός.

«Παρακαλώ ο κ. Κ. από τη δημόσια τηλεόραση» έκανε ο συ-
ντονιστής.

«Χμ, ναι. Κύριε ΖΑ., όλα αυτά που μας λέτε δείχνουν ότι 
πρόκειται για παγκόσμιο τρομοκρατικό χτύπημα κι όχι απλώς 
για μια επίθεση εναντίον της χώρας μας. Όμως, γιατί επιλέξατε 
τον όρο τρομοκρατικό χτύπημα κι όχι, ας πούμε, αστοχία του 
συστήματος; Μήπως έχετε κάποια προκήρυξη στα χέρια σας 
που δεν έχει φτάσει ακόμη στα ΜΜΕ; Αυτό θα ήταν στ’ αλή-
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θεια πρωτότυπο!» τελείωσε την ερώτησή του ο Κ., με μία έπαρ-
ση στο μειδίαμά του.

Ασυναίσθητα ο Πρωθυπουργός κοίταξε τη Μάρθα και πήρε 
το λόγο: «Μίλησα για τρομοκρατικό χτύπημα και όχι για τρο-
μοκράτες! Κρίνοντας εκ των υστέρων, τούτη την ώρα περιγρά-
φω τα ως τώρα δεδομένα που έχουμε από το επιστημονικό επι-
τελείο του Υπουργείου που διαχειρίζεται την κατάσταση. Δεν 
μπορούμε έτσι αυθαίρετα να μιλούμε για αστοχία του ΠΚΠ. 
Χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί και υπεύθυνοι σε ό,τι λέμε. 
Βρίσκομαι σε συνεχή επαφή με τις Βρυξέλλες και την Ουάσι-
γκτον, καθώς και με το Πεκίνο, και να είστε σίγουροι πως δε 
σκοπεύουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση ερήμην τους, 
όποια κι αν είναι αυτή. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τις ερωτή-
σεις. Θα ανακοινωθεί από το πρωθυπουργικό γραφείο πότε θα 
υπάρξει επόμενη ενημέρωση» έκλεισε τη συνέντευξη τύπου ο 
Πρωθυπουργός και κατευθύνθηκε στο αυτοκίνητό του.

Δίχως χρονοτριβή, κάλεσε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Υπομονετι-
κά περίμενε στο ακουστικό ελπίζοντας ν’ ακούσει τον Αμερικα-
νό ηγέτη να του λέει κάτι καθησυχαστικό, γιατί ήταν αλήθεια 
πως, παρά την προστασία που του παρείχε η θέση του, φοβόταν 
πάρα πολύ. Έξω από το πολυτελές πρωθυπουργικό αυτοκίνητο 
οι κυβερνητικοί πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι κι ο απλός κόσμος 
αποχωρούσαν προφανώς προβληματισμένοι. Ασυναίσθητα 
κοίταξε για μια φευγαλέα στιγμή το βιοτερματικό του. Ήταν το 
ίδιο νεκρό όπως πριν. Όπως και οι σκέψεις του, όταν ξαφνικά 
ακούστηκε η φωνή της γραμματέως που τον συνέδεε με τον 
Πλανητάρχη.

«Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα! Τι νεότερα έχουμε; Σας κάλε-
σα, όπως μου είπατε, αμέσως μετά τη συνέντευξη Τύπου.»

«Πώς είναι εκεί τα πράγματα;» ρώτησε με όχι πολλή όρεξη 
για κουβέντα ο Πρόεδρος των HΠΑ. 

«Ακόμη υπό έλεγχο. Έχω ήδη ετοιμάσει και μία προκήρυξη, 
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αν και φοβάμαι πως θα έχω αντιδράσεις αμφισβήτησης της γνη-
σιότητάς της, αν την παραδώσω εγώ στην κοινή γνώμη.»

«Και γιατί να τη δώσεις εσύ; Δώσ’ τη στα ΜΜΕ!» ύψωσε 
απρόσμενα τη φωνή του ο Πρόεδρος, γεγονός που ξάφνιασε 
τον ΖΑ. 

«Μα ήδη το υπαινίχθηκα, όπως είχαμε πει! Και μάλιστα ο Κ. 
από την κρατική με ψιλοειρωνεύτηκε κιόλας...» 

«Τέλειωσέ τον, τότε!» είπε αποφασιστικά ο Πλανητάρχης, συ-
μπληρώνοντας: «...και φόρτωσέ του την προκήρυξη! Στείλ’ του 
την κι αμέσως κατηγόρησέ τον πως την απέκρυψε στη συνέντευ-
ξη τύπου πετώντας απλώς σπόντες για την ύπαρξή της. Κατηγό-
ρησέ τον πως ενήργησε ενάντια στο δημόσιο συμφέρον! Άντε, 
ξύπνα, ΖΑ., πάρε πρωτοβουλίες, ο G.G. παραμονεύει. Ποιος 
ξέρει τι ετοιμάζει, κι εμείς πρέπει να φυλάξουμε τον κώλο μας!»

«Καλώς, κύριε Πρόεδρε, θα είμαστε σε επαφή. Καλή σας 
νύχτα!» ευχήθηκε ο ΖΑ. κι έκλεισε το τηλέφωνο. Δεν ήταν η 
πρώτη φορά που του μιλούσε έτσι ο W. Δεν τον θυμάται όμως 
άλλοτε να έχει τέτοια ανησυχία. Φαίνεται πως ο G.G. του είχε 
μπει για τα καλά στο ρουθούνι. Και η πλάκα είναι πως μέσα του 
κάπου τον συμπαθούσε αυτόν το γραφικό «σύγχρονο Αϊνστά-
ιν», όπως ήταν το παρατσούκλι του. Βέβαια, το ήξερε καλά πως 
από τη στιγμή που μπήκε στην ελίτ των πολιτικών τέτοιες σκέ-
ψεις ήταν ανόητες. 

Στο μεταξύ, το πρωθυπουργικό αυτοκίνητο έκανε μία στάση 
στην οικία του ΖΑ. Έλειπε από χτες το απόγευμα κι ήθελε να 
δει για λίγο τους δικούς του ανθρώπους. Είχε άλλωστε και την 
περιέργεια να δει το βιοτερματικό της πεθεράς του. Ξάφνου, 
του ήρθε μια σκέψη στο μυαλό που τον έκανε να χλομιάσει. Σε 
τρεις μέρες θα πληρώνονταν οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ! Οι συ-
ναλλαγές μεταξύ των ιδιωτών μπορούσαν να παγώσουν για ένα 
μικρό διάστημα, όμως με τους συνταξιούχους τα πράγματα δεν 
μπορούσαν να είναι το ίδιο. Πρακτικά, βέβαια, ακόμα και με τα 
χρήματα της σύνταξης κανονικά πιστωμένα, όσα βιοτερματικά 
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δε λειτουργούσαν θα ήταν το ίδιο ανενεργά με πριν, όμως ψυχο-
λογικά οι άνθρωποι αυτοί έπρεπε με κάποιον τρόπο να πειστούν 
πως τα χρήματά τους μπήκαν στο λογαριασμό τους, έστω κι αν 
δεν ήταν σε θέση να τα πάρουν άμεσα.

Ανέβηκε στο σπίτι.
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Η ΑΠΟΔΡΑΣΗ

Το βλέμμα του νεαρού δημοσιογράφου ήταν άδειο. Καθι-
σμένος στο δερμάτινο καναπέ του ανακριτικού γραφείου, 

προσπαθούσε να μαντέψει τις ερωτήσεις που θα του έκαναν 
και να προετοιμάσει τις απαντήσεις του. Δεν του είπαν και πολ-
λά όταν τον κάλεσαν για κάτι διευκρινίσεις, έτσι δεν πρόλαβε 
ούτε το δικηγόρο του να συμβουλευτεί. Η αλήθεια όμως ήταν 
ότι είχε ψιλοφοβηθεί. Η στάση του στη συνέντευξη τύπου ίσως 
ήταν η αιτία της πρόσκλησης. Όχι πως ένιωθε ένοχος για κάτι, 
αλλά μέσα στο γενικότερο κλίμα ανησυχίας που επικρατούσε 
τα πάντα μπορούσαν να λάβουν σημασία διαφορετική απ’ ό,τι 
πραγματικά είχαν. Ακόμα κι ένας αθώος υπαινιγμός.

«Καλημέρα, κύριε Κ.» έκανε ο γκριζομάλλης ανακριτής, 
μάλλον βαριεστημένα.

«Καλημέρα σας. Τι συνέβη και με κουβαλήσατε άρον άρον 
στην Ασφάλεια;» πέρασε στην επίθεση ο δημοσιογράφος, έχο-
ντας ήδη πάρει την απόφασή του να υπερασπιστεί με σθένος 
την αθωότητά του.

«Κατ’ αρχάς, χαμηλώστε τον τόνο σας, κι έπειτα πείτε μου 
γιατί αποκρύψατε την προκήρυξη που λάβατε σήμερα τα μεσά-
νυχτα από τους τρομοκράτες!» τον κατακεραύνωσε ο αξιωμα-
τικός της Ασφάλειας.

«Πώς είπατε;» ούρλιαξε κάνοντας κι ένα κοκοράκι ο Κ., 
που του είχε ήδη ανέβει το αίμα στο κεφάλι. «Τι πράγματα 
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είναι αυτά; Τι πάτε να σκαρώσετε; Θα σας κάνω μήνυση για 
συκοφάντηση. Θα σας βγάλω στα κανάλια! Και για ποια προ-
κήρυξη μιλάτε δηλαδή; Τι σχέση έχω εγώ; Εγώ δεν έλαβα πο-
τέ μου τίποτα!» 

«Δυστυχώς ο στενός σας συνεργάτης σας διαψεύδει» απάντη-
σε ο ανακριτής, κι ανοίγοντας μια πορτούλα στο γραφείο εμφά-
νισε τον ΚΑ. Νέα βόμβα μεγατόνων για τον Κ., που αυτή τη φορά 
σηκώθηκε όρθιος και άρχισε να ξύνει με δύναμη το κεφάλι του. 
Ρε πούστη μου, σκέφτηκε, τι σκατά γίνεται εδώ πέρα! Τι αμαρτί-
ες πληρώνω; Τι μαλακίες πάνε να μου φορτώσουν;

«Τι έγινε, ρε συ ΚΑ. Τι είναι αυτό που διαψεύδεις δηλαδή;» 
ρώτησε το στενό πλην όμως εμφανώς φοβισμένο συνεργάτη 
του. 

«Τους έδωσα το στικάκι με την προκήρυξη» είπε κοφτά ο 
κοκαλιάρης άντρας, με τα χαχόλικα ρούχα πάνω του να θυμί-
ζουν κλόουν σε παράσταση, όπως δηλαδή ακριβώς τον έβλεπε 
τώρα ο δημοσιογράφος της κρατικής.

«Κοίτα με στα μάτια και πες μου τι σου κάνανε αυτά τα λα-
μόγια!» φώναξε εκ νέου ο Κ., αυτό όμως ήταν αρκετό για να 
εισβάλει το ΑΡ-15, το ρομπότ-φύλακας της Ασφάλειας, και να 
του περάσει χειροπέδες. 

Τα πράγματα είχαν αρχίσει να ξεφεύγουν κι αυτό ήταν κά-
τι που έπρεπε πλέον να θεωρεί ως δεδομένο ο Κ. Γι’ αυτό και 
δεν ξαναμίλησε όση ώρα τον μετέφεραν στο κρατητήριο της 
Ασφάλειας, παρά μόνο σκεφτόταν. Χρειαζόταν ψυχραιμία 
και σύνεση. Πιθανότατα, το πρόβλημα των βιοτερματικών 
του κόσμου ήταν πιο σοβαρό απ’ ό,τι πήγαιναν να το παρου-
σιάσουν. Γι’ αυτό και ήθελαν να τον μπλέξουν με αυτή την 
προκήρυξη. 

Επομένως δεν ήταν εκείνος το πρόβλημα. 
Το κρατητήριο ήταν μικρό, μα, περισσότερο, ψυχρό και 

κρύο. Έκλεισε τα μάτια και για δευτερόλεπτα φαντάστηκε 
πως είχε μπει σε μια μαύρη τρύπα, σαν αυτές που διάβαζε 
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από τον σπουδαίο Στ. Χόκινγκ. Η αστροφυσκή ήταν πράγμα-
τι το χόμπι του.

Μόνο που δεν μπορούσε να υπολογίσει τι είχε ν’ αντιμετωπί-
σει. Παρά την προσπάθειά του, όμως, ένιωθε ένα έντονο σφίξι-
μο στα πνευμόνια του. Καταλάβαινε πως πήγαιναν να τον χρη-
σιμοποιήσουν κι αυτή η σκέψη τού προκάλεσε πανικό. Όχι, 
χρειαζόταν ψυχραιμία. Τουλάχιστον είχε προλάβει να ειδοποι-
ήσει τη φίλη του. Κι από την Αλίκη θα έπρεπε ήδη να έχει ενη-
μερωθεί σχετικά ο κύριος Ασιμόπουλος, ο διευθυντής της κρα-
τικής τηλεόρασης. Στον οποίον είχε μια σχετική εμπιστοσύνη, 
όσο κι αν η κρατική ιδιότητά του δεν αποτελούσε και την καλύ-
τερη εγγύηση αυτοβουλίας.

Πάντως, λογικά θα προέβαινε σε ενέργειες. Δε συλλαμβάνε-
ται έτσι απλά ένας δημοσιογράφος της κρατικής. Άναψε τσιγά-
ρο και τράβηξε μια τζούρα. Τι να γράφει άραγε αυτή η προκή-
ρυξη; Και για ποιον σκοπό την κατασκεύασαν και πήγαιναν να 
του τη φορτώσουν; Τα βιοτερματικά, εντάξει, είχαν πρόβλημα. 
Μια προκήρυξη που θα ενέπλεκε τρομοκράτες σίγουρα βόλευε 
μέχρι να δουν τι στ’ αλήθεια είχε συμβεί. Για να καθησυχαστεί 
η κοινή γνώμη, δηλαδή, που με πολύ κόπο είχε αρχικά δεχτεί το 
2013 το παγκόσμιο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών στις οι-
κονομικές συναλλαγές του. Ύστερα από τρία χρόνια απόλυτης 
διαφάνειας και ησυχίας, όμως, ο κόσμος είχε ηρεμήσει, οπότε 
δε θα μπορούσαν έτσι απλά να του πουν πως το σύστημα ξαφ-
νικά κατέρρευσε! Κι απ’ την άλλη, γιατί να μην είναι όντως 
τρομοκράτες; Ο G.G., για παράδειγμα. Και χωρίς προκήρυξη, 
τουλάχιστον όχι ακόμη! Τράβηξε και πάλι μια τζούρα. Ασυναί-
σθητα, ταξίδεψε νοερά στη συνέντευξη τύπου. Μήπως κάποιος 
από τους συναδέλφους γνώριζε κάτι; Μήπως κάποιος εμφάνισε 
περίεργη συμπεριφορά; Και τότε θυμήθηκε τον Πρωθυπουργό 
να στρέφει το βλέμμα του προς τη Μάρθα, τη διαόλου κάλτσα 
της δημοσιογραφίας, όταν αναφέρθηκε σε τρομοκρατικό χτύ-
πημα. Μήπως αυτή γνώριζε κάτι παραπάνω; Ούτως ή άλλως 
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ήταν στα μέσα και στα έξω του κόμματος. Ποιος ξέρει; Τελειώ-
νοντας το τσιγάρο του έκλεισε ξανά τα μάτια. Δεν είχε κάτι 
καλύτερο να κάνει…

Ο ΚΑ. υπό κανονικές συνθήκες είχε σπινθηροβόλο βλέμμα. 
Ήταν αυτό που λέμε γάτος στη δουλειά του. Δεν του γλίτωνε 
κανείς όταν έκανε ρεπορτάζ. Μαζί όμως και σκύλος, όταν 
έπρεπε να δουλέψει με τις ώρες προκειμένου να βγει ένα θέμα. 
Του είχε απόλυτη εμπιστοσύνη ο Κ. Σ’ αυτόν χρωστούσε ο ΚΑ. 
όλη του την καριέρα, αφού αυτός ήταν που τον πήρε μαζί του, 
πρώτα στην εφημερίδα κι έπειτα στην κρατική, όταν απλώς 
έβγαζε ένα μεροκάματο γράφοντας αρθράκια σε ψυχαγωγικά 
περιοδικά. Τον είχε συναντήσει σε μία παρουσίαση βιβλίου κι 
εντελώς τυχαία έπιασαν την κουβέντα. Όταν φτάσανε στο 
επαγγελματικό, δεν άργησε να δέσει η χημεία τους κι από τότε 
έγιναν αχώριστοι. Ο ΚΑ. είχε τη φοβερή ικανότητα να εκμεταλ-
λεύεται όλα τα στοιχεία που διέθετε. Να βγάζει δηλαδή από τη 
μύγα ξίγκι. Είχε μια τεράστια βάση δεδομένων από ρεπορτάζ 
και δημοσιεύσεις, στην οποία ανέτρεχε κάθε φορά που χρεια-
ζόταν να βρει μια πληροφορία. Αυτό ήταν το προσόν που ξεχώ-
ρισε πάνω του ο Κ., γι’ αυτό και τώρα αισθανόταν τελείως ξε-
φτιλισμένος. Είχε προδώσει το μέντορά του, γιατί όχι, το φίλο 
του. Δέχτηκε αδιάφορα την αχνιστή κούπα με τον καφέ από τον 
Ανακριτή της Ασφάλειας.

«Ορίστε, κύριε ΚΑ. Θα πρέπει να ταραχτήκατε λίγο, έτσι δεν 
είναι;» ρώτησε ρητορικά ο γκριζομάλλης αξιωματικός.

«Μπα, μάλλον τσαντίστηκα. Και, ξέρετε, δε σκοπεύω να 
μείνω με σταυρωμένα τα χέρια! Δημοκρατία έχουμε, διάολε. 
Όχι χούντα!» φώναξε χτυπώντας τη γροθιά του στο τραπέζι, 
προκαλώντας την εμφάνιση του ρομπότ με τις χειροπέδες. 
Όμως, με το πάτημα ενός κουμπιού από το τηλεχειριστήριο 
που ήταν ενσωματωμένο στο σακάκι της στολής του, το ρο-
μπότ αδρανοποιήθηκε. «Μάλλον δεν έχετε αντιληφθεί το μέ-
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γεθος της κατηγορίας που αντιμετωπίζει ο αδερφός σας, κύ-
ριε ΚΑ.! Σας είπα ότι κατηγορείται για απόπειρα παραβίασης 
βιοτερματικού ενός ΑΜΕΑ κι ως εκ τούτου κινδυνεύει με 
πειθαρχικές ποινές, που ξεκινούν από εξοστρακισμό έως ισό-
βια κάθειρξη. Εδώ, λοιπόν, έχετε έρθει για εξαγορά της ποι-
νικής διαδικασίας που μέλλει να ξεκινήσει άμεσα για τον 
αδερφό σας. Εάν, όμως, δεν το επιθυμείτε, μπορείτε να πηγαί-
νετε κι όλα θα πάρουν το δρόμο τους.»

«Πού είναι οι αποδείξεις της παραβίασης; Πού είναι ο παρα-
βιασθείς; Μήπως νομίζετε ότι χάφτω μύγες;» διαμαρτυρήθηκε 
ο αναιμικός ρεπόρτερ παίζοντας τα ρέστα του.

«Όπως νομίζετε, κύριε. Μπορείτε να πηγαίνετε!» έκραξε ο 
Ανακριτής αφήνοντας τον ΚΑ. με την απορία ζωγραφισμένη 
στο πρόσωπό του. Τι εννοούσε τώρα, δηλαδή; Μπορούσε όντως 
να φύγει; Και τι θα γινόταν με τον αδερφό του; Είχε να μιλήσει 
μαζί του εδώ και μια βδομάδα. Τι να είχε συμβεί άραγε; Δεν τον 
είχε ικανό για κάτι τέτοιο, όμως ήταν και κάπως απρόβλεπτος. 
Γαμώτο, πρέπει να βρω τρόπο να μιλήσω με τον Κ., να του εξη-
γήσω, σκέφτηκε, παρ’ όλο που ήξερε πως αυτό άγγιζε τα όρια 
του ανέφικτου. Ένιωθε να πνίγεται. Το μυαλό του άρχιζε να 
μουδιάζει, το στομάχι του να ανακατεύεται και τα πόδια του να 
λυγίζουν ως το πάτωμα. Και ξαφνικά σωριάστηκε σαν σακί, χτυ-
πώντας το κεφάλι του στο τραπεζάκι του ανακριτικού γραφείου. 

Ένας γδούπος άνοιξε τα μάτια του νεαρού δημοσιογράφου ξυ-
πνώντας τον από το λήθαργο. Σηκώθηκε απότομα κοιτάζοντας 
προς τον έρημο διάδρομο. Από πάνω ακούγονταν κάτι φωνές, 
δεν μπορούσε όμως να εντοπίσει την πηγή τους. Έβγαλε μια 
κραυγή, αλλά τίποτα δεν άλλαξε στο τοπίο. Οι φωνές τώρα δυ-
νάμωσαν και ξαφνικά αλαφιασμένος εμφανίστηκε ένας αστυ-
νομικός να ειδοποιεί το 166. Κάτι έχει γίνει κι ελπίζω όχι στον 
ΚΑ., μονολόγησε. «Ε, κύριε, έπαθε τίποτα ο συνεργάτης μου;» 
φώναξε στον αστυνομικό δοκιμάζοντας μια μπλόφα. Ο αστυνο-
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μικός, ένας ξανθομάλλης νεαρός, τον κοίταξε παραξενεμένος. 
Δεν προβλέπονταν τέτοιες ερωτήσεις από κρατουμένους και 
δεν ήξερε πώς να τις αντιμετωπίσει. Από τη δύσκολη θέση τον 
έβγαλε ο Κ. «Σας ρωτώ γιατί πάσχει από την καρδιά του κι 
οποιοδήποτε σοκ ή χτύπημα μπορεί να του προκαλέσει έμ-
φραγμα. Έχει σε μια ραμμένη τσεπούλα τα υπογλώσσια χαπά-
κια του. Πρέπει να του δώσετε αμέσως ένα, πριν είναι πολύ 
αργά! Μπορώ να σας βοηθήσω εγώ! Ξέρω πού τα έχει!» πέταξε 
το γαριδάκι περιμένοντας να τσιμπήσει. «Ε, ναι, βεβαίως, όμως 
το ασθενοφόρο σε κανένα δεκάλεπτο θα είναι εδώ» ξεστόμισε 
διστακτικά το όργανο χωρίς να πείθει ούτε τον εαυτό του. «Σε 
δέκα λεπτά, κύριε, θα είναι ήδη νεκρός αν έχει υποστεί έμ-
φραγμα, πράγμα πολύ πιθανό αν κρίνω από την αγωνία σας. 
Θα είστε εσείς προσωπικά υπεύθυνος εάν του συμβεί οτιδήπο-
τε από τη στιγμή που σας προειδοποίησα, να το ξέρετε. Θα σας 
απαγγελθεί κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση!» τον 
κατακεραύνωσε το δύστυχο τον αστυνομικό ο δημοσιογράφος 
της κρατικής, με τη στόφα έμπειρου πράκτορα. 

Την επόμενη στιγμή, ο Κ. βρισκόταν χωρίς χειροπέδες πλάι 
στο λιπόθυμο συνεργάτη του, υπολογίζοντας όσο γίνεται γρη-
γορότερα τον αιφνιδιασμό που θα χρησιμοποιούσε προκειμέ-
νου να φύγει από την Ασφάλεια, ελπίζοντας μαζί με τον ρεπόρ-
τερ φίλο του. Αυτό που δεν ήξερε ήταν πώς ελεγχόταν το ρο-
μπότ-φύλακας, η νέα τεχνολογία που τέθηκε στην υπηρεσία της 
αστυνομίας και που λειτουργούσε ακόμη πιλοτικά. «Σας παρα-
καλώ, μπορείτε να φωνάξετε το ρομποτάκι; Ίσως χρειαστεί ο 
φίλος μου ηλεκτροσόκ και απ’ ό,τι φαντάζομαι θα πρέπει να 
έχει το ρομπότ σας περίσσευμα σε ηλεκτρική ενέργεια» αυτο-
σχεδίασε και πάλι ο δαιμόνιος δημοσιογράφος, ποντάροντας 
στην πιθανή άγνοια γύρω από ιατρικά θέματα των εν λόγω έν-
στολων, για τους οποίους μια απλή σχετικά υπόθεση πήγαινε να 
εξελιχθεί σε θρίλερ. Ο Ανακριτής πίεσε το τηλεχειριστήριο και 
το μεσαίου ύψους ανθρωποειδές κατασκεύασμα εμφανίστηκε 
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με τις χειροπέδες. Μ’ ένα δεύτερο πάτημα, άφησε τα «βραχιο-
λάκια» και πλησίασε τους δύο πολίτες. Προφανώς, μέσω κά-
ποιων ειδικών μικροτσίπ, μπορούσε να τους διακρίνει από τους 
ένστολους προϊσταμένους του, πιθανότατα από το σήμα της 
στολής τους, και αυτό ακριβώς το στοιχείο θα εκμεταλλευόταν 
ο νεαρός δημοσιογράφος. Πλην όμως, τον ένοιαζε ο συνεργά-
της του ο ΚΑ., που τόση ώρα κειτόταν ασάλευτος και κάτωχρος. 
Ευτυχώς, οι εκπρόσωποι του νόμου δεν είχαν πάρει μυρωδιά, 
αν και καταλάβαινε πως ήδη τα είχαν κάνει πάνω τους, αφού 
με κάποιον τρόπο ευθύνονταν για το ατύχημά του. 

Σε λίγο όμως θα ερχόταν και το ασθενοφόρο, οπότε έπρεπε 
να βιαστεί. Στην Ασφάλεια μάλλον δεν υπήρχαν άλλοι ένοπλοι 
αστυνομικοί, τουλάχιστον στο εσωτερικό. «Κύριε Διοικητά, 
πρέπει να τον σκεπάσουμε με κάτι για να μην πάθει υποθερ-
μία» ξαναχτύπησε ο αυτοσχέδιος γιατρός. «Σας παρακαλώ, 
μπορείτε να τον τυλίξετε με το σακάκι σας; Κι εσείς, νεαρέ, 
επίσης. Να, βγάζω κι εγώ το δικό μου» τους παρακίνησε τεντώ-
νοντας το χέρι του δήθεν για να φροντίσει αυτός όπως πρέπει 
τον κατάκοιτο συνεργάτη του. Τότε, αστραπιαία φόρεσε το σα-
κάκι του Ανακριτή και πάτησε το μοναδικό κουμπί στο τηλεχει-
ριστήριο. Το ρομπότ ξανάρπαξε από τη ζώνη του τις χειροπέ-
δες και τούτη τη φορά κατευθύνθηκε πρώτα στον γκριζομάλλη 
αξιωματικό κι έπειτα μ’ ένα δεύτερο ζευγάρι «βραχιολάκια» 
στο νεαρό αστυνομικό, εμβρόντητοι και οι δύο κι απολύτως 
αιφνιδιασμένοι. Άλλωστε ήξεραν πως δεν έπρεπε ν’ αντιδρά-
σουν, αφού το ρομπότ-φύλακας διέθετε όπλο ηλεκτροφόρο που 
σε ακινητοποιούσε ώσπου να πεις κίμινο. 

Στο επόμενο λεπτό κατέφτασε και το ασθενοφόρο. Οι δύο 
νοσοκόμοι, με τη ραστώνη της ρουτίνας τους, ούτε που πρόσε-
ξαν πως ο δήθεν αξιωματικός φορούσε άσχετο προς τη στολή 
παντελόνι, το ακριβώς αντίθετο από τους δήθεν πολίτες δηλαδή 
που χαμηλόφωνα, για να μην προκαλέσουν την αντίδραση του 
ρομπότ, προσπαθούσαν να πουν την αλήθεια.
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«Παιδιά, ας τον βάλουμε γρήγορα μέσα. Είναι φίλος μου που 
είχε έρθει να με δει, και μόλις αυτοί εδώ οι δύο πήγαν να δρα-
πετεύσουν, πρέπει να έπαθε επεισόδιο. Είναι καρδιακός, κάντε 
γρήγορα σας παρακαλώ!» έπαιξε ολοένα και καλύτερα το ρόλο 
του ο Κ.

«Εντάξει, κύριε, μην ανησυχείτε. Αφήστε τον σ’ εμάς τώρα.»
«Όχι, θα έρθω μαζί σας, τον έχω σαν αδερφό μου. Θ’ αφήσω 

κάποιον αρχιφύλακα στο πόδι μου» είπε αποφασιστικά, αφή-
νοντας τους δύο κανονικούς αστυνομικούς σιωπηρούς υπό την 
απειλή του όπλου του ΑΡ-15.

Στη θέα της διακομιδής του ασθενούς από τους δύο τραυμα-
τιοφορείς και τη συνοδεία του ιμιτασιόν Ανακριτή, ο φρουρός 
στην πύλη αντέδρασε μάλλον μειλίχια: «Τι έγινε πάλι; Εκπαί-
δευση είχαμε;» ρώτησε περισσότερο ρητορικά, ενώ ο μεταμφι-
εσμένος δημοσιογράφος μόλις που είχε προλάβει ν’ αρπάξει 
ένα αστυνομικό καπέλο φορώντας το μέχρι τη μύτη και να βγει 
έξω δήθεν φουριόζος. Μπαίνοντας στο ασθενοφόρο, γύρισε κι 
η καρδιά του στη θέση της. Κοίταξε τον ΚΑ. Τον κοίταξε με 
συμπόνια, αν και κατά τα φαινόμενα μόλις πριν από λίγο τον 
είχε προδώσει. Κάποιον λάκκο όμως είχε η φάβα. Ασυναίσθη-
τα το μάτι του έπεσε στο βιοτερματικό του συνεργάτη του. Νε-
κρό κι αυτό. Όπως κι όλου του κόσμου. Εκτός από κάποια που 
λειτουργούσαν ακόμη, άγνωστο γιατί και για πόσο! Τώρα 
έπρεπε να καταστρώσει το σχέδιο των επόμενων δέκα λεπτών...
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