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                      ΑΝΕΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
 
      «Γιώργο µην τρέχεις», φώναξα λαχανιασµένος  καθώς ανεβαίναµε από την 
Παραβόλα στο ορεινό χωριό Περιστέρι, βλέπετε βαδίζουµε λίγο. «Καλά σου λέει ρε 
Γιώργο», είπε η Νατάσα, η γυναίκα του που ακολουθούσε δεύτερη. Βλέπουµε τον 
Γιώργο που έφθασε στην στροφή και κοντοστάθηκε  κοιτώντας τον ουρανό. «Έτσι 
µπράβο παιδί µου», είπε η Νατάσα και κοιτάµε τον Γιώργο που έβαλε το χέρι του 
πάνω από τα µάτια του, για να αποφύγει τον ήλιο που βασίλευε. «Κάτι πλησιάζει» 
είπε ο Γιώργος, «δεν είναι ελικόπτερο». «Παιδιά µη φοβάστε» είπα εγώ, «είναι ένας 
ιπτάµενος δίσκος, είναι φίλιες δυνάµεις». «Φίλιες δυνάµεις;», είπε η Νατάσα «και 
ποιοι µας πολεµάνε ;» «Είναι οι δυνάµεις του κακού, του Αντίχριστου», είπα και δεν 
φάνηκε να πείθω την Νατάσα. «Βρέ Αλέκο, εγώ ξέρω δυνάµεις της εκµετάλλευσης 
και εκµεταλλευοµένων, ο Αντίχριστος που ανήκει;» «Ρε Νατάσα, αν υπάρχει ο 
Αντίχριστος θα είναι µε το κεφάλαιο, αλλά εγώ αµφισβητώ ότι υπάρχει» ,είπε  ο 
Γιώργος και ο ιπτάµενος δίσκος στάθηκε πάνω από τα κεφάλια µας, στα 100 µέτρα. 
Ανοίγει µία µεγάλη πόρτα  και ένα µικρό σκάφος βγήκε και προσγειώθηκε µπροστά 
µας. «Πάω στοίχηµα ότι θα βγουν ανθρωπάκια µε µεγάλα µάτια και αυτιά», είπε η 
Νατάσα, «έχω δει σχετικά σε περιοδικό». Ανοίγει η πόρτα και βγαίνει µία όµορφη 
γυναίκα, ντυµένη µε ένα ολόσωµο κολητό, σαν φόρµα. «Κύριοι, είστε για ένα ταξίδι 
στο διάστηµα;», µας είπε, «κύριε Αλέκο εσείς δεν θα διστάσετε». «Και που ξέρεις ότι 
είναι ο Αλέκος;» είπε ο Γιώργος, «είστε µέσα στο µυαλό του;» «Είµαι η Νίνα» ,είπε η 
όµορφη γυναίκα και χτύπησε φιλικά στο ώµο τον Γιώργο. Η γυναίκα µπήκε πρώτη 
στο σκάφος, ακολούθησα εγώ και µετά η Νατάσα  και τελευταίος ο Γιώργος. Η Νίνα 
κάθησε σε µία πολυθρόνα, δίπλα της κάθησα εγώ και αριστερά της κάθησαν ο 
Γιώργος και η Νατάσα. Χωρίς να νοιώθουµε τίποτα, βλέπαµε το σκάφος να 
απογειώνεται. «Το οδηγεί µε την σκέψη», είπα στους απορηµένους φίλους µου και το 
σκάφος εισέρχονταν την πόρτα του ιπταµένου δίσκου. Σε µία µεγάλη αίθουσα 
βγήκαµε και εκεί µας περίµεναν ένας άνδρας και µία γυναίκα. «Συνεστώτα», µου είπε 
η γυναίκα που είχε εννιά αστέρια στο στήθος, «είµαι επι των δηµοσίων σχέσεων της 
οµάδας έψιλον και στην κεντρική επιτροπή, καλώς ήλθατε στο σκάφος». «Μπα , 
έχετε και κεντρική επιτροπή και τι είναι η οµάδα έψιλον;» , είπε η Νατάσα. «Η οµάδα 
έψιλον είναι οι επίλεκτοι της σκέψης των κοινοτήτων του διαστήµατος και έχουµε 
πάνω από οκτώ αστέρια». Μπαίναµε σε µία αίθουσα µε λίγες πολυθρόνες και 
µπροστά µας ήταν ένα ανθρωπάκι µε µεγάλα µάτια και µεγάλα αυτιά και µας κοίταζε 
γλυκά. «Κύριοι, ο Ντίν είναι ένα  γενετικό δηµιούρηµα της οµάδας έψιλον, µας 
βοηθούν γιατί έχουν εξαιρετικές  ιδιότητες, όπως µεγάλη µνήµη  και αντίληψη των 
φασµάτων που εκπέµπει ένα ουράνιο σώµα», είπε η Nίνα. «Και δεν είναι ρατσιστικό 
να ξεχωρίζεται τους ανθρώπους σε επιλέκτους και µη;» ,είπε η Νατάσα. «Επίλεκτοι 
σηµαίνει ο καλύτερος να διοικεί και να προϊσταται και έχει περισσότερες 
υποχρεώσεις. Βλέπετε και αν εκµεταλλευτεί κάποιος  τις συγκυρίες και εκλεγεί, πάλι 
επίλεκτος θα είναι στην διοίκηση», είπε η Nίνα. Το διαστηµόπλοιο επιταχύνονταν και 
το βλέπαµε έξω από τα φινιστρίνια, ενώ δεν αισθανόµασταν τίποτε. «Και ποιοι 
επιλέγουν τα µέλη της οµάδας έψιλον;», ρώτησε η Νατάσα. «Μία  οµάδα 
καταξιωµένων σοφών, ας πούµε για σας κάτι σαν πρυτάνεις πανεπιστηµίων, αυτοί 
απονέµουν τα αστέρια αν κάποιος κάνει µία πρωτοπόρα εργασία στην επιστήµη». 



«Καλά και αυτός ο καηµένος ο Αλέκος έκανε …τριάντα, του δώσατε κανένα 
αστέρι;» ρώτησε η Νατάσα, που τα ήξερε από την εφορία. Η Νίνα χαµογέλασε, 
«έχετε ανάµεσά σας το καµάρι µας», είπε. 
 
                               ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΕΓΑ 
 
     «Και που πάµε, γιατί φαίνεται να τρέχουµε σε µία φωτεινή τρύπα, είναι 
σκωληκότρυπα του Αϊνστάϊν;», είπε ο Γιώργος και εγώ θυµήθηκα που κάποτε του 
είχα πει για τις σκουληκότρυπες της θ. της σχετικότητας. «Κύριοι τρέχουµε µε 
ταχύτητα  δισεκατοµµύρια φορές ανώτερη του φωτός», είπε η Λίνα, «και πηγαίνουµε 
στην πρωτεύουσα, τον πλανήτη Φυσιολογία του ηλίου Βέγα, τον Βέγα τον λέµε εµείς 
Αστερία» , είπε ο άλλος άνδρας «και είµαι ο Θήνος». 
     «Πόση ώρα θα κάνουµε;», ρώτησε ο Γιώργος και εγώ του είπα « 4,5 ώρες». Ο 
Γιώργος κοίταξε περίεργα την Νίνα και εκείνη έγνεψε καταφατικά. 
«Κύριοι εγώ είµαι η Ενίλα», είπε η τρίτη γυναίκα «και τα πάντα στο διαστηµόπλοιο 
οδηγούνται από την σκέψη του Ντιν». Ο Ντιν κοίταζε µπρος στην πορεία του 
διαστηµοπλοίου. «Επιβεβαιώνει τα φάσµατα των αστέρων και συµφωνεί η διαφωνεί 
µε τις αναλύσεις των οργάνων που φθάνουν στο ροµπότ µπροστά στο καντράν, αυτός 
αποφασίζει γιατί µερικά φάσµατα αστέρων µοιάζουν και από τα φάσµατα των 
αστέρων οδηγούµαστε», είπε η Ενίλα. 
     «Το διαστηµόπλοιο έκοψε ταχύτητα, φθάνουµε», είπε η Νατάσα αφού είχαν 
περάσει µερικές ώρες εξήγησης στην Αστροφυσική, «και η κοπέλα µου Αστροφυσική 
θέλει να σπουδάσει», είπε και όλοι κοιτάζαµε ένα λαµπερό ήλιο που 
προσπερνούσαµε. Στο βάθος φάνηκε ο πλανήτης Φυσιολογία και τον πλησιάζαµε. 
Άρχισαν να διακρίνονται θάλασσες  και πεδιάδες και όρη. «Έχει λίγο περισσότερο 
οξυγόνο από την γη», είπε η Νίνα, «µη φοβάστε, έχουµε ειδοποιήσει και µας 
περιµένουν».  
     ∆ιακρίναµε πόλεις, υπήρχαν µεταλλικοί ουρανοξύστες, µεγάλοι δρόµοι µε 
ποδήλατα και χωρίς αυτοκίνητα. «Κύριοι εδώ κινούµαστε µε ποδήλατα και για πιο 
γρήγορα έχουµε µικρά σκάφη µετρίων αποστάσεων, σαν αυτό που είδατε στην γη να 
βγαίνει από τον ιπτάµενο δίσκο», είπε ο Θήνος. 
     Ο ιπτάµενος δίσκος κατευθύνθηκε προς  ένα ανοικτό µέρος  και δίπλα του 
διακρίναµε µία µικρή οµάδα ανθρώπων να περιµένει και µία κάµερα χωρίς 
καµέραµαν. «Η κάµερα δέχεται εντολές από µακριά», είπε η Λίνα. Κοιτάξαµε πάνω 
από το γήπεδο, κάτι τρισδιάστατα γράµµατα ενώθηκαν και σχηµάτισαν την φράση : 
«καλώς τα αδέρφια µας». «Είναι ολογραφία», είπα. «Α! είµαστε αδέρφια είπε ο 
Γιώργος και καλά πως από τόσο µακριά;» . «Και µεις από την γη καταγόµαστε», είπε 
η Ενίλα «και όλο το σύµπαν έχει αφετηρία την γη µητέρα». «Και γιατί είναι τόσο 
λίγοι άνθρωποι που µας  περειµένουν;» ρώτησε η Νατάσα, «φαίνεται είµαστε 
άσηµοι». «Παρακαλώ κύριοι, σας περιµένει ο πρωθυπουργός ο Μιχαήλ, η 
αντιπρόεδρος Ναυή και υπουργοί της κυβέρνησης των κοινοτήτων του διαστήµατος, 
όλοι επίλεκτοι της οµάδας έψιλον»,είπε η Λίνα.«Και που το ξέρεις;», ρώτησε η 
Νατάσα. «Νατάσα όταν δεν µιλούσε η Νίνα στο ταξίδι, επικοινωνούσε µε την σκέψη 
µε τον πλανήτη της», είπα. 
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                               ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 
 
       Ο Γιώργος, η γυναίκα του Νατάσα και ο συγγραφέας, µπήκαν σε διαστηµόπλοιο 
και οδηγήθηκαν σε πλανήτη του Βέγα. Τους υποδέχονταν ο πρωθυπουργός µε την 
αντιπρόεδρο και επίλεκτα µέλη της κυβέρνησης των κοινοτήτων του διαστήµατος.       
   
                                      ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
 
     Φθάσαµε µπρος στους υποδοχείς. Θυµήθηκα τον πρωθυπουργό τον Μιχαήλ και 
την αντιπρόεδρο Ναυή. «Γειά σου Μιχάλη» , είπα , χαιρέτησα µε πιασµένους τους 
αντίχειρες και όρθια τα χέρια και αγκαλιαστήκαµε εγκάρδια. «Ναυή είναι επώδυνα τα 
καθήκοντά σου;» ρώτησα. «Αλέκο είναι άσχηµο να υπογράφεις καταδίκες της 
οµάδας έψιλον», είπε, «όλα πάνε καλά» είπε ο Μιχάλης , «καλά που ήρθες, 
ξεκουραστείτε το απόγευµα έχει η εκτελεστική επιτροπή συνεδρίαση, όπως γνωρίζεις 
θα µας παρακολουθούν οι κοινότητες του διαστήµατος». Αποσυρθήκαµε, φάγαµε 
κάτι σαν µαρµελάδα, ήταν χορταστικό και πολύ νόστιµο και ήπιαµε νερό δροσερό. 
     Το απόγευµα βγήκαµε από τα δωµάτιά µας και συναντηθήκαµε σε ένα σαλόνι σαν 
καφετέριας που µας είχαν υποδείξει. Ήπιαµε τους καφέδες µας, πως µπορούσα να 
κάνω χωρίς τον espresso! «Ρε παιδιά τι θα συζητήσουν στην εκτελεστική επιτροπή;», 
ρώτησε η Νατάσα και µπήκε ο Μιχαήλ µε την Ναυή και είχαν από ένα φάκελο στα 
χέρια.  « Πάµε παιδιά», είπε ο Μιχαήλ και οδηγηθήκαµε σε µία αίθουσα µε ένα οβάλ 
µεγάλο τραπέζι. Ήταν γεµάτο µε ανθρώπους και ήταν άδειο το κάθισµα στην κλειστή 
καµπύλη, ένα διπλανό δεξιά του και απέναντι το κάθισµα στην κλειστή καµπύλη. 
Ένας βοηθός πήρε τον Γιώργο και την Νατάσα και τους έβαλε σε δύο καθίσµατα 
πίσω από τους παρακαθήµενους, εγώ πήγα και κάθησα στην άδεια θέση και δίπλα 
µου δεξιά µου ο Μιχαήλ και απέναντι η Ναυή.      
 
                                        Η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 
 
     «Κύριοι, αν έχετε να προτείνετε κάτι διαδικαστικό, πείτε το, το θέµα είναι αν θα 
γίνει η αποκατάσταση των εκτραπέντων µε συνταγµατική τροποποίηση που θα 
ψηφισθεί από τις κοινότητες του διαστήµατος στο τέλος της συνεδρίασης, 
ηλεκτρονικά και οι οποίες παρακολουθούν ότι εισηγηθούµε», είπε ο Μιχαήλ. 
«Τίποτε κε πρωθυπουργέ, µιλήστε» είπε η Ναυή και ο Μιχαήλ άνοιξε τον φάκελο. 
     «Συνεστώτες, όπως θα θυµάστε στις 30 ∆εκεµβρίου µε ψηφίσατε για 
πρωθυπουργό. Αυτό έγινε δυνατό, γιατί στις 22 ∆εκεµβρίου ψηφίσατε την 
τροποποίηση του συντάγµατος και από προεδρική η δηµοκρατία έγινε 
προεδρευοµένη. Αυτό ήταν αναγκαίο γιατί η νέα κατάσταση στο διάστηµα , επίτασσε  
τις αλλαγές. Το τέλος Νοέµβρη, οι σοφοί της οµάδας  έψιλον απένειµαν το δέκατο 
τέταρτο αστέρι στον  ενθουσιώδη και υποσκελίστηκε ο ειρηµένος πρόεδρος του 
διαστήµατος που έχει δεκατρία άστρα. Μοιραίο ήταν να αναγνωρίσουµε τον 
ενθουσιώδη σαν αρχηγό, το επίτασσε ο κώδικας  τιµής και το καταστατικό των 
έψιλον. Με προτάσεις του ενθουσιώδη, έγιναν οι αλλαγές και εγώ πρωθυπουργός  
του διαστήµατος. Η γνώµη του ενθουσιώδη είναι ότι αξίζω την θέση, όµως εγώ 
πρόπερσι την άνοιξη, σαν στρατηγός των ενόπλων δυνάµεων του διαστήµατος, 
έσπευσα και προστάτευσα τον ενθουσιώδη που απειλούνταν πάνω στην γη. Θα 



θυµάστε ότι ένα άρθρο του ενθουσιώδη, έγινε αιτία της ρήξης στο διάστηµα. 
Υποστηρίζω ότι επιστηµονικές θέσεις πρέπει να λέγονται ευθαρσώς, είτε και αν 
πλήγουν µερικούς, ή αυτούς που υποστηρίζουµε. Το άρθρο του ενθουσιώδη 
ξεκαθάρισε τα πράγµατα και όπως θυµάστε , ο παραγκωνισθείς πρώην πρόεδρος, 
οδήγησε σε εµφανή ρήξη το διάστηµα. Τον ακολούθησαν 250.000  µέλη της οµάδας 
έψιλον και εγώ µε την Ναυή και τα 450.000 µέλη, αντιµετωπίσαµε την ρήξη και την 
πατάξαµε. Οι εκτοπισθέντες το µετάνοιωσαν, αλλά έγιναν έκπτωτοι από την οµάδα 
έψιλον και έχασαν τα αξιώµατά τους. Με πρόταση του ενθουσιώδη, έγινε διάταγµα 
και έγινε µερική αποκατάσταση των εκπτωθέντων. Τώρα ο ενθουσιώδης ζητά την 
πλήρη αποκατάσταση των µετανοιωµένων εκπτωθέντων. Χρειάζεται συνταγµατική 
µεταρρύθµιση, συµφωνείτε;» 
     «Συνεστώτες εγώ παραιτούµαι για να γίνει αντιπρόεδρος ο ειρηµένος, αλλά µου 
είπε ότι αν αποκατασταθεί θέλει να γίνει ο επικεφαλής των σοφών», είπε η Ναυή.  
     «Συνεστώτες», πήρα τον λόγο εγώ, «εµείς στην γη  προσπαθούµε να κάνουµε µία 
ενότητα, δεν πρέπει να αποκαταστήσετε τους εκπτωθέντες;»  
      «Και ποια θα είναι η οµάδα έψιλον στην γή;», ρώτησε κάποιος. 
      «Όπως θα ξέρετε, οι Εβραίοι δίνουν την δεκάτη του εισοδήµατός τους στην 
συναγωγή», είπα. «Με τα τεράστια χρηµατικά ποσά, η συναγωγή έφτιαξε 
επιχειρηµατίες Εβραίους για να ελέγχει τον κόσµο. Θέλει ανίσχυρα κράτη και 
ισχυρούς επιχειρηµατίες και που θα αποτελέσουν τους επιλέκτους. Συνεστώτες, η 
θέση του Κάουτσκυ ήταν ότι θα ενωθούν οι επιχειρήσεις σε ένα ή περισσότερα 
µονοπώλια, θα γίνει η ενότητα του κόσµου οικονοµικά και η θέση αυτή 
υποστηρίζονταν από τον πρώην πρόεδρο των έψιλον. Κύριοι σας βάζω το ερώτηµα: 
ποιοι είναι οι ικανότεροι,  οι επιχειρηµατίες ή ο ενθουσιώδης επιστήµονας που 
αλλάζει τον κόσµο;»  Έπεσε βαρειά σιωπή και συνέχισα: «Συνεστώτες, σύντοµα 
ξεκινάω την οµάδα έψιλον πάνω στην γη. Ξέρω ότι η διαρχία στην γη θα 
δηµιουργήσει δυσχέρειες, όµως εγώ δεν τροµάζω. Μία συµπαντική συνεργασία θα 
γίνει µόνο µε αξιοκρατία και την θέωση του ανθρώπου θα φέρουν οι ικανοί. Την 
«στερεοποίηση» του σύµπαντος θα επιτύχουν οι άξιοι και εµείς σας θέλουµε δίπλα 
µας».  
     «Αλέκο», ακούστηκε από τα µεγάφωνα, «είµαι ο ειρηµένος, ζητώ συγγνώµη αν 
έγινα αίτιος της εκτροπής, τώρα είµαι µαζί σου.» 
     «Άλλος;», είπε ο Μιχαήλ και δεν ακούστηκε τίποτε. «Ψηφίστε ναι ή όχι στην 
συνταγµατική µεταρρύθµιση αποκατάστασης». Σε πέντε λεπτά η οθόνη της 
τηλεόρασης στο βάθος, έδειχνε 5.500.000.0000 ναι και κανένα όχι. 
     Καθώς φεύγαµε, η Νατάσα µου είπε: «Ρε Αλέκο ποιος είναι ο ενθουσιώδης και 
µήπως ο Αντίχριστος εκπροσωπεί τους επιχειρηµατίες Εβραίους που θέλουν να είναι 
οι επίλεκτοι;». Σιώπησα, θυµήθηκα τόσες φορές που πάθαινα υπερκόπωση από την 
επίπονη έρευνα στην Φυσική και την Φιλοσοφία. 
     «Αλέκο, δεν το περίµενα, τόσος κόσµος µπορούσε να µιλήσει και ψήφισαν ενώ 
µίλησε ο Μιχαήλ, η Ναυή, εσύ και ο ειρηµένος», είπε η Νατάσα καθώς γυρίζαµε την 
επόµενη µέρα στην γη. 


