
Οι ομαδικές συνθέσεις των σεναρίων σας: 

1η ομάδα: «οι τανάλιες» 

Ο Τζέισον είναι ο μέσος άνθρωπος που ζει εδώ και 30 χρόνια μαζί με τους συνανθρώπους 
του κάτω από τη Γη μετά την καταστροφή που υπέστη από τους εξωγήινους εισβολείς. 
τώρα ο Τζέισον είναι 35 χρονών και έχει έναν γιο, τον Μάρτιν. Όταν έγινε η καταστροφή ο 
Τζέισον ήταν μόλις 5 χρονών και γι' αυτό δεν θυμάται πολλά πράγματα. Θυμάται τα 
πρόσωπα των γονιών του και τις γιορτές των Χριστουγέννων που περάσανε μαζί. Θυμάται, 
ακόμα, ένα μικρό, καφέ λούτρινο αρκουδάκι που του είχαν δώσει οι γονείς του τα 
τελευταία Χριστούγεννα που περάσανε μαζί. Τώρα πια το αρκουδάκι είναι το μόνο που έχει 
μείνει από τις αναμνήσεις του, καθώς οι γονείς του και οι χαρούμενες αναμνήσεις των 
Χριστουγέννων χάθηκαν με την καταστροφή. 

Τα τελευταία 10 χρόνια η ζωή του έχει καταλήξει μία ρουτίνα χωρίς να υπάρχει κάτι να τη 
διαταράξει. Το πρωί πηγαίνει στη δουλειά του, ένα κοντινό σουπερ μάρκετ, όπου είναι ένας 
απλός πωλητής. Τα χρήματα που βγάζει του φτάνουν ίσα ίσα για να συντηρεί αυτόν και τον 
γίο του, τον Μάρτιν. Ο Μάρτιν όντας 7 χρονών πλέον πηγαίνει στο σχολείο που έχουν 
κατασκευάσει στη γειτονία του. Η γυναίκα του Τζέισον δεν ζει, καθώς αυτοκτόνησε αφού 
δεν άντεχε άλλο τη ζωή στα έγκατα της Γης. 

Πάνω από τη Γη οι εξωγήινοι έχουν μεταφέρει ένα μεγάλο μέρος του εξοπλισμού και της 
τεχνολογίας τους. δεν έχουν καμία επαφή με τους ανθρώπους, παρά μόνο μέσω 
υπολογιστών με τους οποίου παρακολουθούν τη ζωή και τις ρουτίνες τους. Απώτερος 
σκοπός τους είναι να τηλεμεταφέρουν τον ανθρώπινο πληθυσμό της Γης στον πλανήτη 
τους, όπου κατασκευάζουν μία "Μηχανή Εξάλειψης Πλανητών". Μέσω αυτής θα είναι σε 
θέση να απορροφήσουν την ενέργεια του πυρήνα της Γης και να την εναποθέσουν στον 
πλανήτη τους. Οι άνθρωποι, στο πλάνο αυτό αποτελούν απλά "φτηνά εργατικά χέρια". 

Μία μέρα λοιπόν, γυρνώντας από τη δουλειά, ο Τζέισον ένιωσε απίστευτη κούραση. Μόλις 
έφτασε σπίτι πήγε κατευθείαν στο κρεβάτι και τον πήρε ο ύπνος. Ξαφνικά του ήρθε μια 
ζωντανή εικόνα στο μυαλό. Στο όνειρό του αυτό βρισκότανε έναν κόσμο διαφορετικό από 
τον δικό του. Κοιτώντας γύρω μπορούσε να διακρίνει διάφορα όντα με περίεργες στολές 
και πρόσωπα. Εκτός των άλλων υπήρχαν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν όλοι το ίδιο 
ξαφνιασμένο ύφος με αυτόν. Μέσα σε δευτερόλεπτα δύο ψηλά, παραμορφωμένα όντα τον 
έβαλαν σε ένα μεγάλο φορτηγό. Στριμωγμένος μαζί με άλλους ανθρώπους δεν μπορούσε 
να διακρίνει κάτι μέσα στο απόλυτο σκοτάδι της καρότσας του φορτηγού. 

Μόλις σταμάτησε το "μεταφορικό τους μέσο" άνοιξε η καρότσα. Μία άγνωστη δύναμη τους 
έσπρωξε προς τα έξω και βρεθήκαν στοιβαγμένοι σαν τσουβάλια στο κρύο δάπεδο. Μόλις 
σηκώθηκε ο Τζέισον μπόρεσε να διακρίνει ένα μεγάλο και επιβλητικό κατασκεύασμα που 
έμοιαζε με φάρο. Στην κορυφή του υπήρχε μία μεγάλη μπλε σφαίρα που εξέπεμπε ένα 
αχνό φώς. Όσο το βλέμμα του προχωρούσε προς τη βάση έβλεπε πως ένα μεγάλο μέρος 
της ήταν ημιτελές. Ένας από τους οπλισμένους εξωγήινους άρχισε να τους φωνάζει να 
στοιχηθούν. Δεν υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση στο κάλεσμά του και ξεκίνησαν να τους 
χτυπούν βίαια με τα όπλα. Γρήγορα στοιχήθηκε στη σειρά και περίμενε την επόμενη εντολή 
που θα τους έδιναν. Πρόσεξε στην αρχή της γραμμής μία κοντή και "καχεκτική" φιγούρα 
ενός άντρα. Η φυσιογνωμία του έμοιαζε γνώριμη, αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει από 
που τον γνώριζε. Με το άκουσμα της φωνής του ίδιου εξωγήινου οι σειρές άρχισαν να 
προχωρούν προς "τον φάρο". Πλησιάζοντας διέκρινε σε μία σειρά από άτομα που 



δούλευαν μία εξωγήινη που τον κοιτούσε επίμονα. Εκείνη τη στιγμή βρέθηκε, χωρίς να 
καταλάβει πως, πάνω στην λάσπη όπου βρίσκονταν και οι υπόλοιποι εργάτες. Ο 
εντολοδόχος εξωγήινος τον πρόσταξε να πιάσει από το έδαφος ένα αντικείμενο που 
έμοιαζε με οξυγονοκολλητή και να αρχίσει να δουλεύει. Αντανακλαστικά ο Τζέισον μέσα σε 
δευτερόλεπτα είχε στρωθεί στη δουλειά. 

Έφτασε βράδυ και, πέραν ενός μικρού διαλείμματος, ο Τζέισον δούλευε όλη μέρα. Είχε 
εξουθενωθεί και τα πόδια του ίσα ίσα τον κρατούσαν όρθιο. Ξαφνικά ένιωσε τις αισθήσεις 
του να τον εγκαταλείπουν και βρέθηκε ξαπλωμένος στην λάσπη. Ξύπνησε στο σπίτι του, 
ξαπλωμένος στο πάτωμα. Ένιωθε απίστευτη κούραση και έναν τρομερό πονοκέφαλο. πήγε 
μέχρι το νιπτήρα του μπάνιου, όπου πρόσεξε ότι το είδωλό του στον καθρέπτη ήταν γεμάτο 
λάσπες. Άνοιξε την βρύση και ξέπλυνε το πρόσωπό του. Αφού καθαρίστηκε πήγε και 
ξάπλωσε στο κρεβάτι του. Δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει τι είχε μόλις βιώσει. Ήταν 
όνειρο ή όντως βρέθηκε να δουλεύει στο λασπωμένο έδαφος σε έναν άγνωστο κόσμο; 
Σκεφτόταν για πολύ ώρα το περιστατικό και σε μια στιγμή του καρφώθηκε στο μυαλό η 
εικόνα της εξωγήινης που τον κοιτούσε όσο βρισκόταν στην σειρά. Με τις σκέψεις αυτές 
τον πήρε ο ύπνος. 

Το επόμενο πρωί, αφού άφησε τον Μάρτιν στο σχολείο ξεκίνησε για το σουπερ μάρκετ. 
στον δρόμο ορισμένοι περαστικοί του θύμιζαν κάποιους από τους άλλους εργάτες στο 
όνειρο. Στη δουλειά η σκέψη του ταξίδευε καθώς δεν μπορούσε να διώξει από το μυαλό 
του το όνειρο, ούτε την εικόνα της κοπέλας. Το απόγευμα, γυρνώντας σπίτι ένιωθε την ίδια 
κούραση με την προηγούμενη μέρα. Έφτασε στο διαμέρισμα και ευθύς αμέσως πήγε στο 
δωμάτιό του. Πριν καλά καλά το καταλάβει βρισκόταν κοιμισμένος στο κρεβάτι του. 

Άνοιξε τα μάτια του και βρισκόταν πάλι εκεί, μέσα στις λάσπες. Σαν να μην είχε περάσει 
ούτε δευτερόλεπτο, ένας εξωγήινος βρέθηκε από πάνω του και άρχισε να του φωνάζει να 
ξαναστρωθεί στη δουλειά. Χωρίς δεύτερη σκέψη έπιασε τον "οξυγονοκολλητή" και άρχισε 
την εργασία. του φαινόταν παράξενο που έβλεπε ξανά το ίδιο όνειρο και ,μάλιστα, τη 
συνέχειά του. Δύο θέσεις πιο δεξιά του πρόσεξε τον καχεκτικό γνώριμο γέρο που είχε δει 
την προηγούμενη φορά. Παρoλ’ αυτά δεν βρήκε το θάρρος να του μιλήσει. Στο διάλειμμα 
εκείνη τη μέρα τους προσφέρανε φαγητό. Μία μπλε άμορφη ουσία γέμιζε κάτι που έμοιαζε 
με πιάτο. Πεθαίνοντας από την πείνα το καταβρόχθισε χωρίς δεύτερη σκέψη. Πρόσεξε πως 
σε ένα τραπέζι κοντά του βρισκόταν η κοπέλα που τον κοίταζε την προηγούμενη μέρα. 
Χωρίς να το καλοσκεφτεί σηκώθηκε και πήγε προς το μέρος της. Την πλησίασε και πριν 
προλάβει να της μιλήσει βρέθηκε αναίσθητος στο πάτωμα. 

Άνοιξε τα μάτια του και βρισκόταν πάλι στο διαμέρισμά του. πονούσε απίστευτα πολύ και 
το κεφάλι του ήταν έτοιμο να σπάσει. Έκανε μία προσπάθεια να σηκωθεί, αλλά ήταν 
μάταιη. ένιωθε έναν μεγάλο πόνο στο πίσω μέρος του κεφαλιού του και άπλωσε το χέρι 
του για να δεί τι ήταν. Έντρομος διαπίστωσε πως το κεφάλι του αιμορραγούσε. σύρθηκε με 
όσες δυνάμεις είχε μέχρι την τουαλέτα όπου έριξε κρύο νερό στην πληγή του. Ξαφνικά 
άρχισε να χάνει πάλι τις αισθήσεις του και βρέθηκε ξαπλωμένος στο πάτωμα. 

Ύστερα από μερικά δευτερόλεπτα βρέθηκε πάλι μπροστά στην κοπέλα του ονείρου του. Το 
κεφάλι του δεν πονούσε πολύ και οι αισθήσεις του είχαν επανέλθει πλήρως. Μπροστά του 
στεκόταν εκείνη. Όσο την έβλεπε δεν μπορούσε να αγνοήσει κάτι δυνατό που ένιωθε μέσα 
του. "Καλησπέρα Τζέισον. Χαίρομαι που επανήλθες γρήγορα.", του είπε και ένα διάπλατο 
χαμόγελο γέμισε το πρόσωπό της. "Συγχώρεσε τον φίλο μου, είναι κάπως αγενής με τους 
ξένους.". Δεν τον είχε προσέξει ο Τζέισον, αλλά δίπλα της καθόταν ένας πελώριος 
εξωγήινος με έναν λοστό στο χέρι. "Νόμιζε πως ήσουν εχθρικός." 



Σηκώθηκε όρθιος και μπόρεσε να αρθρώσει τις πρώτες λέξεις που του ήρθαν στο μυαλό. 
"Πως ξέρεις το όνομά μου;", την ρώτησε. 
"Το έμαθα πριν από λίγο που ήσουν αναίσθητος στο πάτωμα. Μου το είπε ένας φρουρός. 
Είμαι η Άλις.", του είπε και του έδωσε το χέρι της. 
"Τι κάνουμε εδώ Άλις;", την ξαναρώτησε. 
"Αυτό Τζεισον είναι κάτι που δεν μπορώ να σου πω εδώ. Έλα μαζί μου" 

Την ακολούθησε και ύστερα από λίγο βρέθηκαν να κοιτάνε τον "φάρο". 
"Το βλέπεις αυτό; Γι' αυτό είσαι εδώ. εμείς δεν είμαστε αρκετοί για να το τελειώσουμε 
έγκαιρα. Σε 30 χρόνια η ενέργεια του πλανήτη μας θα εξαντληθεί και εμείς θα πεθάνουμε 
μαζί του. Γι' αυτό χρειάζεται αυτή η μηχανή. Μέσω αυτής οι επιστήμονές μας θα 
μπορέσουν να προσλάβουν την ενέργεια της γης και να την εναποθέσουν εδώ. Άδικο 
είναι..δεν νομίζεις;" 
Ο Τζέισον έμεινε ακίνητος. Συνειδητοποίησε πως αυτό που ζούσε δεν ήταν όνειρο. 
Κατάλαβε πως ο πλανήτης που ζούσε, ο γιός του, ο ίδιος βρίσκονταν σε τρομερό κίνδυνο. 
"Εσύ τί πιστεύεις;", τη ρώτησε. 
"Νομίζω πως δεν είμαστε σε θέση να σας στερήσουμε τη ζωή για να επιβιώσουμε" 
Τα λόγια της αυτά φάνηκαν πολύ ωραία στον Τζείσον, ο οποίος, όμως, δεν μπορούσε να 
"συλλάβει" τα γεγονότα. 
Γύρισαν πίσω στην τραπεζαρία. Το διάλειμμα είχε τελειώσει και έπρεπε γρήγορα να 
επιστρέψουν στη δουλειά. Εκείνη η μέρα πέρασε πολύ αργά για τον Τζέισον. Το βράδυ που 
μεταφέρθηκε πάλι σπίτι του δεν μπορούσε να σκεφτεί κάτι άλλο εκτός από τα λόγια της 
Άλις "Νομίζω πως δεν είμαστε σε θέση να σας στερήσουμε τη ζωή για να επιβιώσουμε". 
Πώς ήταν δυνατόν να εξαφανίσουν ένα ολόκληρο γένος; Με τις σκέψεις αυτές τον πήρε ο 
ύπνος. 

Την επομένη ο Τζέισον δεν πήγε στη δουλειά. Περίμενε με ανυπομονησία να μεταφερθεί 
πίσω στον άλλον πλανήτη. Γύρω στις 3 το μεσημέρι άρχισε να χάνει τις αισθήσεις του. 
Αμέσως βρέθηκε πίσω στον φάρο. Άρχισε να δουλεύει, αλλά κοιτούσε ερευνητικά γύρω του 
ψάχνοντας κάτι ασυνήθιστο, κάτι περίεργο. Πρόσεξε πως οι φύλακες ήταν πολύ λίγοι και 
δεν ασχολούνταν με τους εργάτες. Ακόμα πρόσεξε ότι ο γνώριμος γέρος τον κοιτούσε 
επίμονα. Εκμεταλλεύτηκε την αδιαφορία των φυλάκων και πήγε να του μιλήσει. 
"Σε ξέρω από κάπου, έτσι δεν είναι; ", τον ρώτησε. 
Ο γέρος γύρισε να τον κοιτάξει. Τα μάτια του ήταν θλιμμένα και κατακόκκινα από την 
κούραση. 
"Κάποτε με ήξερες πολύ καλά", αποκρίθηκε. 
Πριν προλάβει να απαντήσει ο Τζέισον οι δύο φύλακες βρίσκονταν πίσω από τον γέρο και ο 
ένας από τους δύο τον χτύπησε με το όπλο του στην πλάτη. Ο γέρος βρέθηκε αιμόφερτος 
στις λάσπες, ενώ οι δύο φύλακες έφυγαν φωνάζοντας πως τέτοιες θα είναι οι ποινές για το 
παραμικρό και γελώντας. Ο Τζέισον γονάτισε να βοηθήσει το γέρο αλλά του ήταν αδύνατο 
να τον σηκώσει. 
"Μην τους αφήσεις να μας καταστρέψουν. ", του είπε. "Κάποτε προσπάθησα να σε 
προστατέψω από την δύναμή τους και γι’ αυτό σε έχασα για πάντα. Ελπίζω να σου άρεσε 
το αρκουδάκι που σου είχα πάρει. " Με τα λόγια αυτά ο γέρος ξεψύχησε στα χέρια του 
Τζέισον. 
Αμέσως, ο Τζέισον συνειδητοποίησε πως στα χέρια του κρατούσε τον νεκρό πατέρα του. 
Ξέσπασε σε λυγμούς και πριν το καταλάβει δίπλα του καθόταν η Άλις. 
"Τι έγινε; ", τον ρώτησε θλιμμένη 
"Αυτός εδώ ο νεκρός εργάτης είναι ο πατέρας μου. Τον σκότωσε πριν από λίγο ένας 
ασυνείδητος φύλακας! Πάνω που τον βρήκα τον έχασα. " 
"Λυπάμαι. ", απάντησε η Άλις, "Χρειάζεσαι ένα διάλειμμα. Έλα μαζί μου. Ξέρω κάτι που σε 



ενδιαφέρει πολύ. " 
 
Η Άλις ξεκίνησε να προχωρά και από πίσω της ακολουθούσε ο Τζέισον βουρκωμένος. 
Παράξενο ήταν το γεγονός ότι κανένας φύλακας δεν τους σταματούσε. Σε ένα στενό η Άλις 
ξαφνικά σταμάτησε. Μπήκε σε μία μικρή πόρτα και ζήτησε από τον Τζέισον να την 
ακολουθήσει. Εκείνος μπήκε βιαστικά και βρέθηκε σε ένα μικρό μπαρ. Ακολούθησε την 
Άλις και μπήκε σε ένα δωματιάκι όπου βρίσκονταν ένας ψηλός εξωγήινος. 
"Τζέισον να σου γνωρίσω τον Τζον. Ο Τζον είναι επιστήμονας. Ήταν στην ομάδα 
δημιουργίας του φάρου. Όταν , όμως συνειδητοποίησε το σκοπό ύπαρξής του αποστάτησε 
από την ομάδα και τώρα βρίσκεται εδώ για να μας βοηθήσει να τον καταστρέψουμε. " 
Ο Τζον πήρε το λόγο, "Κατ’ αρχάς, γεια σου Τζέισον. Η Άλις μου έχει μιλήσει για εσένα και 
πιστεύει πως θα μας βοηθήσεις να καταστρέψουμε το "Αρμαγεδδών". Είμαι εδώ, λοιπόν, 
για να σου εξηγήσω πως δουλεύει και πως μπορούμε να το καταστρέψουμε. Λοιπόν, ο 
"Αρμαγεδδών", όπως ξέρεις είναι μηχανή άντλησης ενέργειας, συγκεκριμένα δεσμεύει την 
ενέργεια των πυρήνων των πλανητών. Πιο συγκεκριμένα, της Γης. Δουλεύει, παρολ’ αυτά, 
χρησιμοποιώντας ως πηγή ενέργειας το ανθρώπινο συναίσθημα. Τρέφεται από το φόβο, 
την ανησυχία, το άγχος, τη λύπη. Βλέπεις, εμείς οι εξωγήινοι δεν μπορούμε να νιώσουμε 
οποιοδήποτε συναίσθημα. Γι’ αυτό και όλοι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται εδώ. Φαίνεται 
πως ο μόνος σκοπός ύπαρξής τους σε αυτόν τον πλανήτη είναι η ολοκλήρωση του 
περιβλήματος της μηχανής, αλλά, αργότερα, οι επιστήμονες του πλανήτη μας θα 
χρησιμοποιήσουν τον φόβο και την αγωνία που θα νιώθουν για να τροφοδοτήσουν τη 
μηχανή με απεριόριστη ενέργεια. Και αυτό πρέπει εμείς να το προλάβουμε. Πρέπει να 
καταστρέψουμε τη μηχανή πριν την τροφοδοτήσουν. Σε αυτό μπορείς να μας βοηθήσεις 
εσύ. Εργάζεσαι σε ένα σημείο του φάρου όπου μπορείς εύκολα να βρεθείς στο εσωτερικό 
του. Εκεί θα τοποθετήσεις έναν αντιστάτη και αυτός θα κάνει τη δουλεία του. " Ο Τζέισον 
είχε μείνει άναυδος. Είχε ξεχάσει το θάνατο του πατέρα του για λίγο και συνειδητοποίησε 
πως μπορούσε να σώσει τη Γη. 
"Εντάξει, θα το κάνω. ",είπε. 
"Τότε δεν μένει παρά να ξεκινήσουμε αμέσως. Αύριο θα έχω τελειοποιήσει τον 
αντιδραστήρα και θα τον έχεις στην κατοχή σου. Η Άλις θα σου εξηγήσει πως θα φτάσεις 
στο σημείο που πρέπει να τον τοποθετήσεις. " 
 
Έφυγαν από το μπαρ και εκείνο το βράδυ ο Τζέισον γνώρισε πολύ καλύτερα την Άλις. Του 
εξήγησε τον δρόμο για τον πυρήνα της μηχανής, όπου θα τοποθετούσε τον αντιστάτη. 
Παράλληλα, ο ένας έλεγε πράγματα από τη ζωή του στον άλλον. Η Άλις είχε πολύ ήρεμη 
ζωή, μέχρι που ανακοινώθηκε ότι ο πλανήτης τους είχε ακόμα λίγα χρόνια ζωής. Τότε 
γράφτηκε στην εθελοντική εργασία στον φάρο όπου ξεκίνησε την κατασκευή του. Με την 
πάροδο του χρόνου συνειδητοποίησε σε τι συνέβαλλε και δημιούργησε μία ομάδα για να 
καταστρέψουν τον φάρο. Ο Τζέισον αποτελούσε το "όπλο" τους καθώς θα υλοποιούσε τα 
σχέδιά τους. 

Εκείνη τη μέρα ο Τζέισον ξαναγύρισε σπίτι του το βράδυ. Ο Μάρτιν ανησυχούσε αλλά δεν 
είχε ειδοποιήσει κανέναν όλες αυτές τις μέρες που ο πατέρας του έμενε αναίσθητος. Το 
βράδυ έμεινε στο κρεβάτι του και σκεφτόταν την επόμενη ημέρα. Σκεφτόταν και την Άλις. 
Ένιωθε κάτι για εκείνη, αλλά δεν ήταν σίγουρος τι ήταν αυτό. Για κάποιο λόγο 
ανυπομονούσε να βρεθεί και πάλι μαζί της. Με τις σκέψεις αυτές αποκοιμήθηκε. 
 
Το επόμενο πρωί ξύπνησε νωρίς. Έφαγε ένα πλούσιο γεύμα και περίμενε τη μεταφορά του, 
η οποία δεν άργησε να έρθει. Ξύπνησε σε ένα κρεβάτι και δίπλα του στέκονταν η Άλις και ο 
Τζον. "Πρέπει να βιαστούμε", του είπε εκείνη. 
Έφτασαν γρήγορα στον φάρο και ο καθένας πήγε στη θέση του. Πριν χωριστούν η Άλις 



φίλησε τον Τζέισον και του είπε γλυκά "Να προσέχεις". Το σχέδιο είχε ξεκινήσει. Ο Τζον 
μπήκε στο λογισμικό ασφαλείας της μηχανής και άνοιξε μία μικρή πόρτα μπροστά στον 
Τζέισον. Η Άλις πήγε στους φύλακες στον τομέα του Τζέισον και τους απασχολούσε όσο ο 
Τζέισον έμπαινε μπουσουλώντας στον φάρο. Αφού μπήκε, έκλεισε την πόρτα πίσω του και 
σηκώθηκε όρθιος. Μπροστά του είδε μία χοντρή ακτίνα που έφτανε ως το ψηλότερο 
σημείο του φάρου. Είχε το ίδιο εκτυφλωτικό φως που εξέπεμπε και ο φάρος. Ανέβηκε τις 
σκάλες που υπήρχαν δίπλα του και βρέθηκε στον επάνω τροφοδότη της ακτίνας. 
Τοποθέτησε τον αντιστάτη όπως του είχε πει ο Τζον και έβαλε το χρονόμετρό του στα τρία 
λεπτά. Άρχισε να κατεβαίνει τις σκάλες γρήγορα και βρέθηκε εκτός του φάρου μόλις σε δύο 
λεπτά. Έκανε νόημα στην Άλις και άφησε τους φύλακες. Ένας εκκωφαντικός και απόκοσμος 
ήχος ακούστηκε από το εσωτερικό του φάρου. Ξαφνικά το φώς έσβησε και καπνοί άρχισαν 
να βγαίνουν από την κορυφή του φάρου. Ο Τζέισον πάνω στην ταραχή που προκάλεσε ο 
ήχος έτρεξε να βρει την Άλις. Όταν την είδε έτρεξε και την πήρε αγκαλιά. Η μηχανή ήταν 
πλέον παρελθόν. Ζητωκραυγές και επευφημίες ακούγονταν από τους εργάτες, ενώ οι 
φύλακες προσπαθούσαν να ελέγξουν το πλήθος. Εκείνη τον πήρε και πήγαν σε ένα στενό 
μακριά από τον φάρο, σε ένα στενό όπου θα είχαν ησυχία. 
Ο Τζέισον δε μπόρεσε να συγκρατηθεί και να κρύψει την απεριόριστη χαρά του. Την πήρε 
αγκαλιά και τη φίλησε. Το βλέμμα της, όμως, έμοιαζε κάπως χαμένο. 
"Τι έγινε; ", τη ρώτησε, "δε χαίρεσαι; " 
"Πως..χαίρομαι", αποκρίθηκε, "αλλά τώρα είναι πολλά που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να 
αποφασίσουμε τι θα απογίνουν οι εργάτες που απέμειναν εδώ. Και πλέον δεν υπάρχει 
σωτηρία για τον πλανήτη μου. Ηθικώς νικήσαμε, αλλά τώρα πρέπει να δώσουμε μία 
μεγάλη μάχη απέναντι στον χρόνο. Οι γήινοι πρέπει να γυρίσουν πίσω στη Γη και ίσως θα 
μπορούσαμε να τους συνοδέψουμε και εμείς. " 
"Αυτό εννοείται", είπε με σιγουριά ο Τζέισον, "πολλοί από εσάς ήταν αντίθετοι στο έργο 
του φάρου. Σειρά μας να ανταποδώσουμε. Μην ανησυχείς για τίποτα" 
"Χαίρομαι που είσαι αισιόδοξος, αλλά θα είναι πολύ δύσκολο αυτό. Πρέπει να 
καταλάβουμε την εξουσία στον πλανήτη αυτό για να έχουμε πρόσβαση στις μηχανές 
τηλεμεταφοράς." 
"Μαζί θα τα καταφέρουμε όλα!" Κάθισαν εκεί για ώρες ώσπου κοιμήθηκαν. 

Την άλλη μέρα ο Τζέισον ξύπνησε, μα η Άλις δεν ήταν δίπλα του. Σηκώθηκε και πήγε στον 
καταυλισμό των γήινων. Μα πουθενά. Άφαντη! Έψαξε για αρκετή ώρα, ώσπου κάποια 
στιγμή ακούστηκαν κραυγές και θόρυβος από μακριά. Έτρεξε να δει τι συμβαίνει. Ήταν οι 
εξωγήινοι και παρελάμβαναν στοιχισμένοι κρατώντας όπλα. Πίσω από αυτούς, μία 
κινούμενη, μεγαλοπρεπής πλατφόρμα μετέφερε κάποιους εξέχοντες εξωγήινους οι οποίοι 
είχαν ντυθεί επιβλητικά. Ήταν γύρω στα δέκα άτομα που πλαισίωναν το ΈΝΑ, τον αρχηγό. 
Και στο πρόσωπο του αρχηγού ο Τζέισον είδε την Άλις. Ξαφνιάστηκε! Η ορδή πλησίαζε και η 
έκπληξή του γινόταν εντονότερη καθώς ήταν σίγουρος πως έβλεπε την Άλις. Το πρόσωπό 
της ήταν ανέκφραστο και οι κινήσεις της παγωμένες. Έμοιαζε μηχανική. Ξαφνικά 
σταμάτησαν και η Άλις κατέβηκε από το άρμα. Πλησίασε τον Τζέισον και του ζήτησε να 
πάνε κάπου οι δυο τους. 
Ύστερα από δύο λεπτά βρίσκονταν σε ένα δωμάτιο σε κάποιο άγνωστο σπίτι. Η Άλις πήρε 
τον λόγο. 
"Μου είσαι πλέον άχρηστος. Θα γυρίσεις μαζί με τους υπόλοιπους ανθρώπους στη Γη. " 
Ο Τζέισον δεν μπορούσε να καταλάβει τι γινόταν. Τη ρώτησε με αγωνία "Άλις, τι λες; " 
"Είσαι ιδιαίτερα αφελής Τζέισον. Δεν θυμάσαι τα λόγια του Τζον; Δεν αισθανόμαστε. Ούτε 
λύπη, ούτε χαρά, ούτε πόνο, ούτε ανακούφιση, ούτε μίσος, ούτε έρωτα! Με βοήθησες 
πολύ να βελτιστοποιήσω τη μηχανή για τον λαό μου και σε ευχαριστώ. Αλλά τώρα πρέπει 
εσύ και όλοι οι άλλοι άνθρωποι που δεν έχετε να μου προσφέρετε αρκετό πόνο ή θλίψη να 
γυρίσετε στη Γη." Με τα λόγια αυτά τον άφησε και έχασε τις αισθήσεις του, καθώς 



τηλεμεταφέροταν πίσω στη Γη. 
 
Μετά από έναν χρόνο ο Τζέισον δούλευε σε ένα γραφείο εισαγωγής εξορυκτικών 
μηχανημάτων. Η ζωή του είχε γίνει ρουτίνα πάλι και το γεγονός του "Αρμαγεδδών" είχε 
χαθεί στις αναμνήσεις του. Μία μέρα κάνοντας τον καθημερινό έλεγχο στα μηχανήματα 
είδε στο βάθος της αποθήκης ένα που δεν έμοιαζε με τα άλλα. Πήγε κοντά και 
συνειδητοποίησε πως ήταν από τον πλανήτη των εξωγήινων. Είχε κάποιους από τους 
χαρακτήρες που είχε δει και στο άρμα της Άλις. Ήταν ένα κάθισμα σε ένα μεγάλο 
κουβούκλιο. Μπήκε στο θάλαμο του κουβούκλιου και κάθισε σε αυτό. Ξαφνικά το 
μηχάνημα έκλεισε και άρχισε να δονείται. Ο Τζέισον έχασε τις αισθήσεις του και ξύπνησε 
ταραγμένος. Βρισκόταν πάλι εκεί. Στον πλανήτη που πριν από ένα χρόνο έφτιαχνε τον 
φάρο. Τίποτα δεν είχε αλλάξει και ο φάρος έμοιαζε σχεδόν έτοιμος. Περπάτησε προς αυτόν, 
αλλά ήταν περιφραγμένος. Μπόρεσε να διακρίνει σε ένα τραπέζι διάφορους επιστήμονες 
να μιλούν πάνω από κάποια σχέδια και είδε και εκείνη. Είχε καιρό να δει την Άλις, αλλά 
ένιωθε ακόμα έναν κόμπο στην καρδιά του. Είδε δίπλα από το τραπέζι ένα κοντέινερ και 
μία σειρά ανθρώπων να περιμένει έντρομο έξω από αυτό. Ξαφνικά η πίσω πόρτα του 
κοντέινερ άνοιξε και από αυτό βγήκε σερνόμενος ένας ηλικιωμένος ανέκφραστος Γήινος. Ο 
Τζέισον κατάλαβε πως είχαν ξεκινήσει να απορροφούν τα συναισθήματα των ανθρώπων. 
Σκέφτηκε πως αφού ήταν πάλι εδώ θα μπορούσε να καταστρέψει ολοκληρωτικά τον φάρο. 
Είδε ένα άνοιγμα στην περίφραξη και χωρίς να το καλοσκεφτεί μπήκε στο εργοτάξιο. Έτρεξε 
διακριτικά προς το μέρος του φάρου που εργαζόταν. Βρήκε το πορτάκι, αλλά δεν μπορούσε 
να το ανοίξει. Γρήγορα πήρε μία πέτρα και άρχισε να το χτυπά. Ο θόρυβος αναστάτωσε 
τους φύλακες, αλλά και τους εργάτες. Στο μεταξύ η Άλις ακούγοντας τον ήχο της πόρτας να 
σπάει από την πέτρα έτρεξε μαζί με τους επιστήμονες να δει τι συμβαίνει. Είδε τον Τζέισον 
να χάνεται μέσα στο φάρο και του φύλακες να τον ακολουθούν. Μέσα στο φάρο ο Τζέισον 
έτρεχε όσο πιο γρήγορα μπορούσε για να φτάσει εγκαίρως τον πάνω τροφοδότη. 
Φτάνοντας συνειδητοποίησε πως δεν κρατούσε κανέναν αντιστάτη. Έτσι άρχισε να χτυπά 
με την πέτρα που είχε στα χέρια του οτιδήποτε έμοιαζε μηχανικό. Όταν έφτασε στον 
τροφοδότη έβαλε την πέτρα στη θέση του αντιστάτη. Μία δυνατή έκρηξη όμως έβγαλε την 
πέτρα από τη θέση της. Ο Τζέισον καθώς δεν είχε πολλές επιλογές, με τους φύλακες να 
πλησιάζουν έπιασε τα δύο άκρα του τροφοδότη και ένα δυνατό κύμα ρεύματος τον 
διαπέρασε. Μέσα σε δευτερόλεπτα η ακτίνα έγινε τόσο δυνατή που διέλυσε τα τοιχώματα 
του φάρου και εκτόξευσε τον Τζέισον νεκρό στον αέρα. 
Μετά την έκρηξη η Άλις ήταν ανήμπορη. Τα σχέδιά της είχαν καταστραφεί και ο πλανήτης 
της ήταν καταδικασμένος. Κοιτούσε τριγύρω όταν πρόσεξε μία ομάδα ανθρώπων μαζεμένη 
γύρω από ένα πτώμα. Πλησίασε και είδε πως ο νεκρός ήταν ένας εργάτης. Γύρισε το 
βλέμμα της για να φύγει και είδε ξαπλωμένο τον Τζέισον στην άλλη μεριά του δρόμου. 
Πήγε πάνω από το νεκρό του σώμα. Το πρόσωπό της από μηχανικό άρχισε να γίνεται όλο 
και πιο οικείο. Έσκυψε πάνω από τον "πεθαμένο Γήινο" και ένα ζεστό δάκρυ κύλησε στο 
πρόσωπό της. Ο Τζέισον είχε χαθεί μαζί με όλες της τις ελπίδες. 

 

2η ομάδα: «Η αιωνιότητα» 

Είναι το παρόν! 

Η Τέιλορ και ο Νέιτ είναι ζευγάρι. Ζουν στην περιοχή "Ελευθερία" εδώ και δύο 

χρόνια. Είναι ευτυχισμένοι. Νομίζουν ότι είναι ευτυχισμένοι. Νομίζουν ότι είναι 

ελεύθεροι. Είναι αρκετά ικανοποιημένοι από τη ρουτίνα τους και κάθε Πέμπτη στις 

8:30 το απόγευμα πίνουν μαζί τσάι βανίλια με άρωμα κανέλας. Γνωρίστηκαν πριν 



από τέσσερα χρόνια σε μια διαδήλωση στην πλατεία "Φενάκη". Η συνάντηση ήταν 

προκαθορισμένη! Η σχέση τους ήταν από πάντα σχεδιασμένη! 

Ημέρα Τρίτη.4:32π.μ.Το ξυπνητήρι χτυπά για κάποιον άγνωστο λόγο, τον οποίο, ο 

Νέιτ δεν γνωρίζει. Ανακαλύπτει τότε πως η Τέιλορ δεν είναι εκεί! Σηκώνεται. 

Περπατάει. Κατεβαίνει τη σκάλα και πίσω από το τρίξιμο που ακούει καθώς ακουμπά 

με σταθερό ρυθμό το παλιό, ξύλινο πάτωμα, διακρίνει την φωνή της. Τόση σιγανή, 

αλλά παράλληλα τόσο ανήσυχη. Παρόλο που δεν κλαίει, μοιάζει τόσο ευάλωτη, 

εξασθενημένη. Είναι πεσμένη στο πάτωμα και με όση δύναμη της έχει απομείνει, 

κοιτάζει τον εαυτό της στον καθρέφτη και παραμιλάει. Ο Νέιτ τρέχει και την 

αγκαλιάζει σαν να προσπαθεί να την προστατέψει από κάτι. Την ρωτάει τι έχει αλλά 

αυτή αρχίζει να κλαίει. Μετά από λίγη ώρα η κοπέλα προφέρει με δυσκολία μονάχα 

μία λέξη. "Φοβάμαι" Ο Νέιτ, δεν μπορεί να καταλάβει τι εννοεί η Τέιλορ και δεν 

ξέρει πως να τη βοηθήσει. Έπειτα η κοπέλα μιλάει με πιο δυνατή φωνή. "Δεν υπάρχει 

λύση. Πεθαίνω χωρίς να ξέρω το γιατί! Προσπάθησα αλλά όπως φαίνεται δεν μπορώ 

να αλλάξω το μέλλον μου όταν είναι ήδη προκαθορισμένο. Είμαι άρρωστη. 

Συγγνώμη που θα χαλάσω την όμορφη ρουτίνα μας. Δεν υπάρχει όμως λύση!" Ο Νέιτ 

δεν μπορεί να ακούσει άλλα! Δεν θέλει να πιστέψει τα λόγια της αγαπημένης του 

αλλά δεν μπορεί να αγνοήσει εκείνη την ενοχλητική ιδέα που τον προτρέπει να την 

πιστέψει. Ο ίδιος είχει παρατηρήσει την κοπέλα να συμπεριφέρεται διαφορετικά τον 

τελευταίο καιρό. 

Ο χρόνος τρέχει βιαστικά και άπλιστα κλέβει την ευτυχία του ζευγαριού. Η Τέιλορ 

είχε πια παραδώσει την ελπίδα της αλλά ο Νέιτ δεν μπορεί να συμβιβαστεί σε αυτη 

την εκδοχή της ζωης. Ψαχνει τη λύτρωση, μα ποτέ δεν μπόρεσε να βρει το αντίδοτο. 

Όσπου φτάνει πια η μέρα όταν ο άνδρας σκαρφίζεται την πιο περίεργη ιδέα. Την ιδέα 

που κάθε λαός, κάθε εποχής ποθούσε αλλά δεν μπορούσε να υλοποιήσει. Ο 

συλλογισμός του Νέιτ είναι πολύ απλός. Δεν μπορεί να βρει το αντίδοτο αν δεν ξερει 

ποια ακριβώς είναι η ασθένεια, ή τουλάχιστον κάτω από ποιες συνθήκες εχει 

οριμάσει. Έτσι αποφασίζει ότι πρεπει να ανακαλύψει στοιχεία από το παρελθόν. 

Μάταια. Για άλλη μια φορά δεν τα καταφέρνει. Αργότερα όμως φτιάχνει μία μηχανή 

η οποία μπορεί να τον βοηθήσει. Έπειτα από αρκετό καιρό και πολύ κούραση, ο ίδιος 

δημιουργεί μία μηχανη η οποία μπορεί να ταξιδέψει τον άθρωπο σε τρεις διαστάσεις. 

Μπορεί να τον μεταφέρει σε κάποιο μέρος, σε άλλη χρονικη στιγμή ή σε κάποιο 

πρόσωπο, υπαρκτό ή πλάσμα του νου. 

Ο Νέιτ προτιμα για κάποιο λόγο να μην μαρτηρήσει σε κανέναν για το δημιούργημά 

του. Ίσως φοβάται. Το βαφτίζει "τηλεμηχανή" και δεν αργεί να το χρησιμοποιήσει. 

Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να μεταφερθεί κάποια χρόνια πισω ώστε να μάθει 

επιτέλους το παρελθόν της αρρώστειας της Τέιλορ. Θα μπορούσαν έτσι να ζήσουν 

ευτυχισμένοι. Έτσι λοιπόν, ο άνδρας μπαίνει στο πρωτόγνωρο κατασκεύασμά του 

χωρίς να είναι σίγουρος. Κλείνει τα μάτια του και περίεργες κλωστές με ζωηρά 

χρώματα αρχίζουν να χωρεύουν γύρω του. Ακούγεται ένας απόμακρος θόρυβος που 

ολοένα και πλησιάζει. Ξαφνικά ένας πολύ δυνατός ήχος κάνει τον Νέιτ να ανοίξει τα 

μάτια του. 

Αυτό που αντικρίζει ο άνδρας μόλις βγαίνει από την τηλεμηχανή δεν είναι σίγουρα το 

σπίτι του. Τα εχει καταφέρει περίφημα! Όμως πού βρίσκεται; Η χαρά της επιτυχίας 

του τον εχει συνεπάρει τόσο που δεν εχει προσέξει πού είναι. Τότε παρατηρεί ότι 

βρίσκεται σε μια μεγάλη έκταση η οποία είναι σαν να έχει δεχθεί βομβαρδισμό. 



Ακούγεται πολύ φασαρία, κάποια γυναίκα κλαίει, μωρα που ουρλιάζουν, οπλα. Ο 

Νέιτ γυρνά δεξιά του και βλέπει ένα παλάτι, μεγαλοπρεπές και με πολλά παράθυρα 

στέκεται άθικτο δίπλα του. Τώρα καταλαβαίνει. Ο Νέιτ βρίσκεται σε μια εποχή, πολυ 

πιο παλιά από αυτή που νόμιζε.Πρέπει να γίνεται πολεμος. Τότε περνά από μπροστά 

του ένας γέρος, ο οποίος τελικά εχει πολύ περίεργα χαρακτηριστικά τα οποία δεν 

μοιαζουν με τα ανθρώπινα! Ο Νέιτ προσπαθει να τον σταματήσει για να τον ρωτήσει 

πού βρίσκεται και τι γίνεται. Δεν καταλαβαίνει! Το πλάσμα αυτό δεν τον ακούει, ούτε 

τον βλέπει. Ο άνδρας ρωτάει και άλλους, αλλά κανένας δεν τον ακούει! Θυμάται τότε 

ότι δεν ζει πραγματικά σε εκείνο τον κόσμο, άρα ίσως και να μην μπορει να παρέμβει 

ποτέ σε αυτόν! Είναι τόσο μπερδεμένος! Δεν ξερει τι να κάνει, πως να αντιδράσει. 

Εκείνη τη στιγμή βλέπει έναν νεαρό ο οποίος τρεχει έξω από το παλάτι. Σκέφτεται 

αμέσως να τον ακολοθήσει χωρίς να ξέρει το λόγο.Ο νεαρός αυτός μετά από λιγο 

συνανταει μία κοπέλα η οποία πρέπει να είναι από την άλλη παράταξη του πολέμου. 

Ο Νέιτ δεν μπορεί να καταλάβει πολλά από τη συζήτηση των δύο νέων οι οποίοι 

είναι ερωτευμένοι μεταξύ τους αλλά ο έρωτας τους αυτή την εποχή είναι 

παρακινδυνευμένος επειδη, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, οι ίδιοι είναι από τις δυο 

διαφορετικές πλευρες οι οποίες αντιμάχονται, αλλά και επειδή απαγορεύεται γενικά η 

εκδήλωση συναισθημάτων, κάτι το οποίο έκανε μεγάλη εντύπωση στον άνδρα. Μετά 

από αυτη την συνάντηση ο ίδιος παρακολουθεί συνέχεια τον νεαρό ο οποίος 

ονομαζεται Κάιλ,και είναι ο ανιψιός του ηγέτη των κλώνων. Με το πέρασμα του 

καιρού, ξεχνάει την Τέιλορ και αφήνεται στο συναρπαστικό ταξίδι του. Ανακαλύπτει 

αργότερα ότι οι δύο παρατάξεις οι οποίες μάχονται είναι οι κλώνοι εναντίων των 

εξωγήινων, για την διεκδήκηση ενός δαχτυλιδού το οποίο θα τους εξασφαλίσει τη 

λύτρωση. 

Ο Νέιτ καθώς παρακολουθεί το ζευγάρι εκείνο για αρκετό καιρό, μία πολύ ιδιαίτερη 

ιδέα εχει γατζωθεί στο μυαλό του και τον βασανίζει. Μπορεί να διακρίνει πολλές 

ομοιώτητες ανάμεσα στον ίδιο και στον Κάιλ. Είναι αρκετά περίεργο το συναίσθημα 

το οποίο έχει περικυκλώσει τον Νέιτ, αλλά ο ίδιος νιώθει πως κάποια στενή και πολύ 

ιδιαίτερη σχέση τον συνδέει με τον Κάιλ. Με το πέρασμα του καιρού, η έρευνά του 

γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα, αφού αναγνωρίζει και αρκετές ομοιώτητες ανάμεσα 

στην Τέιλορ και στο πρόσωπο της Ρέιτσελ, η οποία είναι η αγαπημένη του Κάιλ. Ο 

Νέιτ είναι πολύ μπερδεμένος. Παρατηρεί τα δύο εκείνα πλάσματα και καταλαβαίνει 

πως σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο, αντιδρούν στα ίδια χαρακτηριστικά, τους αρέσουν 

τα ίδια πράγματα και έχουν την ίδια αμοιβαία σχέση,όπως η σχέση ανάμεσα στον ίδιο 

και στην Τέιλορ. Είναι δηλαδή σαν να υπάρχει μια νοητή αντιστοιχία ανάμεσα στα 

δύο ζευγάρια από τους δύο αυτούς κόσμους. Ο άνδρας μπορεί να δώσει μία εξήγηση 

για αυτό το φαινόμενο. Πρόκειται για τους ίδιους τους τούς εαυτούς σε μια άλλη 

εποχή! 

Είναι το παρελθόν! 

Ο Νέιτ, μετά από αρκετή έρευνα, καταλαβαίνει ότι ο ίδιος, ως ιδέα, βρίσκεται και στο 

παρόν και στο παρελθόν, απλώς αποκτά διαφορετικές μορφές κάθε φορά για να τον 

εκφράζουν κατάλληλα. Το ίδιο περίεργο πράγμα ισχύει και για την Τέιλορ. Επίσης, 

παρατηρεί ότι και η σχέση του με την Τέιλορ, είναι η ίδια με αυτή του Κάιλ και της 

αγαπημένης του, γεγονός το οποίο του φαίνεται λογικό και πολύ οικείο. " Αυτό 

είναι", φώναξε μία μέρα ο άνδρας. "Τόσο η οντότητά μου, όσο και της Τέιλορ αλλά 

ίσως και κάθε πλάσματος, αν υπάρχει στο παρόν και στο παρελθόν, θα υπάρχει και 



στο μέλλον, άρα θα υπάρχει για πάντα!" Η άποψη τού Νέιτ θα μπορούσε να θεωρηθεί 

παράλογη, αλλά αν κανείς παρατηρήσει τα στοιχεία, σίγουρα θα καταλάβει το ίδιο. 

Αυτό που λαχταρά να κάνει αυτή τη στιγμή είναιι να τρέξει στην αγαπημένη του και 

να της εκμυστηρευτεί την σπουδαία ανακάλυψή του. Όμως, τυφλωμένος από την 

περιέργεια και την απληστία προτιμά να ταξιδέψει στο μέλλον ώστε να δει την πορεία 

του ίδιου του τού εαυτού αλλά και της Τέιλορ. Χωρίς να χάσει καιρό, ο Νέιτ μπαίνει 

στην τηλεμηχανή, κλείνει τα μάτια του και πλημηρισμένος από ανυπομονησία, 

αρχίζει και πάλι το ταξίδι του. 

Ο Νέιτ βρίσκεται να παρακολουθεί μια συζητηση μεταξύ δύο νέων. Ο νεαρός εν 

ονόματι Στιβ μιλάει μονάχα για εξωγήινους και αναφέρει ότι ένας από αυτούς είχε 

απαγάγει πριν δεκαπέντε χρόνια τη μητέρα του. Η άλλη κοπέλα, η οποία ονομάζεται 

Λούνα φαίνεται μπερδεμένη. Ο άνδρας, όσο και αν προσπαθεί, δεν μπορεί να βρει 

μία ομοιώτητα ανάμεσα στον ίδιο και στον Στιβ, αλλά ούτε και στην Τέιλορ με τη 

Λούνα. Επίσης, δεν διακρίνει κάποια ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στους δύο νέους. 

Τότε, το τηλέφωνο του Στιβ χτυπά και μέσα από αυτό ακούγεται μια φρικιαστική 

φωνη από μακριά."Ευχαριστώ πολύ που άφησες τον Νταν, τον μικρό αδερφό σου, 

μόνο του στο σπίτι, τώρα είναι πολύ πιο εύκολο να τον πάρουμε μαζί μας." Ο Στιβ 

παγώνει. Αρχίζει να τρέχει μανιωδώς προς το σπίτι ακολουθόμενος από τη Λούνα και 

τον Νέιτ. Όταν φτάνουν, αντικρίζουν μία μορφή που δεν μοιαζει με ανθρώπινη να 

ετοιμαζεται να πάρει τον Νταν ο οποίος προσπαθεί απεγνωσμένα να ξεφύγει. Μόλις ο 

εξωγήινος τους βλέπει,εξαφανίζεται αμέσως. 

Τους επόμενους μήνες, τα δύο αδέρφια με τη Λούνα και τον Νέιτ να τους ακολουθεί, 

προσπαθούν να βρουν το πλάσμα το οποίο είχε τηλεφωνήσει στον Στιβ. Κατά τη 

διάρκεια του ταξιδιού, ο άνδρας φοβάται μήπως η τηλεμηχανή έκανε κάποιο λάθος 

και τον μετέφερε σε λάθος μέρος και σε λάθος χρονική στιγμή. Τελικά, βρίσκουν τον 

άνθρωπο ο οποίος είχε τηλεφωνήσει, όμως ο ίδιος υποστυρίζει ότι δεν ξέρει τίποτα 

για το συγκεκριμένο περιστατικό. Αυτός, τους οδηγεί στην κρυψώνα των εξωγήινων, 

χωρίς να είναι όμως σίγουρος. Όλα αυτά φαίνονται εξωπραγματικά στον Νέιτ, ο 

οποίος έχει αρχίσει να ξεχνάει την πραγματική του ζωη και να απορροφάται ορμητικά 

από την ενδιαφέρουσα ιστορία των δύο αγοριών και να αναρωτιέται, πού είναι η 

μητέρα τους και γιατί οι εξωγήινοι θέλουν τόσο πολύ τον Νταν. 

Μία μεγαλύτερη έκπληξη τους περιμένει, όταν πράγματι, χωρίς να το καταλαβαίνουν 

βρίσκονται στην καρδιά ενος βουνού, όπου ανακαλύπτουν μία βαριά, σιδερένια 

πόρτα. Όταν μπαίνουν βλέπουν πολλά, μεγάλα αυγά μέσα στα οποία βρίσκονται 

άνθρωποι! Από πίσω τους ακούγεται ξαφνικά μία δυνατή φωνή ."Πριν από χρόνια, 

προσπαθήσαμε με τη μητέρα σου να κάνουμε ένα πείραμα. Θελήσαμε λοιπόν να 

πλάσουμε κάτι που κανένας δεν είχε καταφέρει να φτιάξει. Να δημιουργήσουμε ένα 

πλάσμα από DNA ανθρώπου και εξωγήινου μαζί. Και ξέρεις ποιο ήταν το 

αποτέλεσμα Νταν Μάθιους; Εσύ! Ναι,είτε το πιστεύεις, είτε όχι. Για αυτόν το λόγο, 

σε ψάχνουμε τόσο καιρό, αφού η μητέρα σου αρνήθηκε να σε παραδώσει σε εμάς. 

Και επιτέλους ήρθες. Σέυχαριστώ πολύ Ρέιτσελ, έκανες πολύ καλή δουλειά!" Μόλις 

τα ακούει όλα αυτά, ο Νταν ορμάει στον εξωγήινο. Κανένας δεν μπόρεσε να τον 

σταματήσει. Ο εξωγήινος είναι πλέον νεκρός. Η Λούνα έχει εξαφανιστεί. 

Μετά από λίγη ώρα, τα αδέρφια βρίσκουν τη μητέρα. Μόλις ο Νέιτ βλέπει τη μητέρα 

τους, τα καταλαβαίνει όλα. Σαν να διακρίνονται τωρα πια όλα τα συμπεράσματα 

παρατεταγμένα σε μια λογική σειρά. Η μητέρα τους είναι η Τέιλορ! Ο Νέιτ τρέχει να 



την αγκαλιάσει αλλά εχει ξεχάσει ότι κανένας από εκείνον τον κόσμο δεν μπορεί να 

τον νιώσει. Αυτός ο ίδιος όμως με ποιον αντιστοιχεί; Ο Νταν! Μα φυσικά και είναι ο 

Νταν, πώς δεν το είχε σκεφτεί τόσο καιρό; Είναι πολύ περίεργο όμως. Παρόλο που 

δεν είναι ζευγάρι αυτή τη φορά, είναι και παλι το ίδιο αγαπημενοι. Ως μητέρα και 

γιος αυτή τη φορά. 

Είναι το μέλλον! 

Τότε ο Νέιτ θυμάται τη δικιά του Τέιλορ και αποφασίζει πως πρεπει να γυρίσει σε 

αυτήν γιατί θα ανησυχεί πολύ! Έτσι, τρεχει προς την τηλεμηχανή και χάνεται μέσα σε 

αυτήν! Καθώς ο Νέιτ ταξιδεύει σκέφτεται πως ακόμα κι αν δεν κατάλαβε πού 

οφείλεται η αρρώστεια της αγαπημένης του, ο ίδιος ανακάλυψε κάτι πολύ σημαντικο! 

Κατάφερε να δημιουργήσει το μεγαλύτερο όνειρο που είχε ποτέ ο άνθρωπος. 

Κατάφερε να ξεφύγει από την καθημερινότητά του, να προσεγγίσει πλάσματα τα 

οποία ζουν πολύ μακριά από τη δική του πραγματικότητα. Κατάφερε να σκίσει τα 

όρια του χρόνου και της απόστασης. 

Το ταξίδι αυτή τη φορά είναι πολύ μεγάλο, η πόρτα της τηλεμηχανής δεν ανοιγει. Ο 

Νέιτ ξερει ότι περίμενε πολύ ώρα αλλά δεν μπορει να διαχωρίσει την ώρα από το 

λεπτό, ή τον μήνα από το χρόνο. Μάλλων δεν τον ενδιαφέρει. Βαρέθηκε να μετράει 

πια την ώρα που περνάει. Βαρέθηκε να πίνει κάθε Πέμπτη απόγευμα τσάι. Βαρέθηκε 

την υπέροχη ρουτίνα του. Μα ποιος τους έφτιαξε τις ζωές τους τόσο 

προγραμματισμένες; Ποιος τα ελέγχει όλα; Τότε ο Νέιτ σκέφτεται. "Πώς γίνεται να 

βρισκομαι ακριβώς στο κατάλληλο σημείο του χρόνου και του χώρου κάθε φορά που 

βγαινω από την τηλεμηχανή; Να παρακολουθώ τα άτομα που θέλω ανάμεσα από τα 

τόσα πολλά;" Κάποιος τα ελέγχει όλα, σύμφωνα με τον οποίο κινούνται όλα. Όλα τα 

αγαθά που βρίσκονται γύρω μας και φαίνονται τόσο φυσικα, τόσο αυθόρμιτα. Οι 

άνθρωποι δεν ελέγχουν τίποτα. Ελέγχονται. Τα πάντα κινούνται από τον Ελεγκτή. 

Μία παντοδύναμη ιδέα που βάζει τον άνθρωπο σε καλούπια. "Αν είναι έτσι" λέει ο 

Νέιτ "τότε εσύ με βάζεις να τα σκέφτομαι όλα αυτά; Μπορεί να νομίζεις ότι έχεις 

δύναμη, αλλά εγω, ο άνθρωπος τη νίκησα, δημιούργησα κάτι που ξεπέρασε κάθε τι 

στη ζωή μας." Αλλά μήπως και αυτό ήταν σχέδιο του Ελεγκτή; Μήπως όντως ήταν 

ένα πρόγραμμα, να βρει το άτομο το μυστικό της ανθρωπότητας και μετά να χαθεί για 

πάντα μαζί του; Το μυστικό ενός κόσμου που άρχισε από το μηδέν και επέστρεψε 

πάλι σε αυτό. 

Ο Νέιτ πρέπει να επιστρέψει κοντά στη Τέιλορ ώστε να διαλυθει η αρρώστεια της. 

Τελικά όμως, η αρρώστεια αυτή συμβαδίζει με την πραγματικότητα ή πλάστηκε με 

σκοπό να επιτελέσει ένα ακόμα σχέδιο του Ελεγκτή; Ο Νέιτ πρέπει να είναι μαζί με 

την Τέιλορ. Τελικά όμως, επέστρεψε στο "τότε" παρόν του ή μήπως χάθηκε στο 

χρόνο; Και ποιος ξέρει ίσως ο άνδρας να επέστρεψε στην αγαπημένη του μέσα από το 

κάθε παρελθόν, παρόν και μέλλον. Ή ίσως ο κάθε Νέιτ και η κάθε Τέιλορ να μη 

χώρισαν ποτέ! 

3η ομάδα: «Τα ερωτηματικά» 

Το τίποτα, τα πάντα. Έτσι τελείωνε η ιστορία. Σ’ έναν ―θάλεγες απέραντο― 
απογευματιάτικο, μωβ ουρανό με λίγα πυκνά, διασκορπισμένα σύννεφα στο 
βάθος. Η γη ήταν υγρή, καλυμμένη από κοντό χορτάρι. Είχα ξαπλώσει στο 
μαλακό έδαφος, στη γαλήνη. 



«Η σημερινή κοινωνία αποτελεί άριστο επίτευγμα. Πριν, η ζωή ήταν 
αβάσταχτη, οι άνθρωποι ζούσαν λίγο και καταπιεσμένα, ενώ επιδίδονταν σ’ 
εναν μάταιο, διαρκή αγώνα εκπλήρωσης των επιθυμιών τους. Αν αυτός ο 
ταλαιπωρημένος άνθρωπος της παλαιάς εποχής είχε την ευκαιρία να δει το 
λαμπρό παρόν, σίγουρα θα επέλεγε να ζήσει εδώ, όπως εμείς. Χωρίς μόχθο οι 
επιθυμίες τώρα υλοποιούνται, σ’ έναν κόσμο που διακύρηξαν οι μακρινοί 
φιλόσοφοι του εικοστού πρώτου αιώνα κι έχτισαν οι οραματιστές πρόγονοί 
μας. Απολαύστε την αφθονία!» 

Οι θριαμβολογίες ακούγονταν από τα μεγάφωνα. Έξω από το στάδιο είχαν 
μαζευτεί χιλιάδες κόσμου που είχαν έρθει να γιορτάσουν. Τα πάρκινγκ ήταν 
γεμάτα με μεγάλα, πολυτελή αυτοκίνητα ―βέβαια, αν κάποιος έψαχνε για 
θέση θα έβρισκε αμέσως. Ο ήλιος φώτιζε ελαφρά τα χαμογελαστά πρόσωπα. 
Πέρα, φαίνονταν οι γειτονιές με τις επαύλεις που απλώνονταν στην πεδιάδα. 
Ήταν φανερό ότι αυτή η κοινωνία ευημερούσε. 

Εδώ και τριάντα περίπου χρόνια το καθεστώς υπηρετούσε πιστά τον 
κάθε πολίτη. Για την ακρίβεια ήταν τόσο αποτελεσματικό που δεν υπήρχαν 
καν κρατικοί υπάλληλοι. Δεν υπήρχε καμμία τριβή, κανένα πρόβλημα γιατί 
δεν υπήρχε μηχανισμός. Κι όμως όλα δούλευαν όπως έπρεπε. Αρκούσε κανείς 
να σκεφτεί κάτι και χωρίς να το ζητήσει, αυτό υλοποιούνταν. 

Μέσα στο στάδιο πάλι, επικρατούσε σχετική ησυχία ―αφού οι 
περισσότεροι προτιμούσαν ν’ απολαύσουν τη ζεστή βραδιά στην ύπαιθρο. Οι 
κερκίδες ήταν σχεδόν άδειες, με μερικούς θεατές μόνο, που κάθονταν 
μεμονωμένα σε διάφορα σημεία. Ένας αδύνατος άνδρας ήταν ο μοναδικός 
πελάτης του κυλικείου. Περίμενε στη μπάρα και μόλις πήρε τη μπύρα του, 
κατευθύνθηκε προς τις κενές κάτω δεξιά θέσεις. Καθώς προχωρούσε, η πόρτα 
άνοιξε και μπήκε ένας μεσήλικας που κι αυτός πήγε να καθίσει στην ίδια 
μεριά. Αφού οι δυο τους αντάλλαξαν μια σύντομη δύσπιστη ματιά, 
προχώρησαν στην ίδια σειρά. Κινούμενοι αντίθετα ο ένας με τον άλλο 
πλησίαζαν όλο και πιο πολύ, ώσπου βρέθηκαν πάνω από το ίδιο κάθισμα, 
χωρίς κανείς τους να μπορεί να κάτσει. Έκπληκτοι αλλά κι έντονα 
δυσαρεστημένοι από αυτήν την περίεργη ατυχία τους, άρχισαν να φωνάζουν. 
Ήταν αδύνατο να καταλάβεις τι έλεγαν, έμοιαζε με παραλλήρημα μικρού 
παιδιού που του στερούν κάποιο παιχνίδι. Ξεκάθαρα όμως ήταν οργισμένοι. 
Οι φωνές χτυπούσαν στις επιφάνειες του χώρου κ’ επέστρεφαν δυνατότερες. 
Οι δύο άνθρωποι είχαν απελπιστεί. Διεκδικούσαν με το ίδιο πείσμα μία 
συγκεκριμένη θέση ανάμεσα σε χιλιάδες όμοιες σ’ ένα έρημο στάδιο, χωρίς να 
υπάρχει προφανής λόγος, παρ’ολο που δεν θ’ άλλαζε τίποτα αν κάποιος 
καθόταν στην κάτω σειρά ή έστω και στο διπλανό κάθισμα. Ίσως η μόνη 
εξήγηση να ήταν ο εγωισμός ―αλλά γιατί τόση επιμονή μεταξύ αυτών των 
ευτυχισμένων ατόμων, που τίποτα δεν τους έλλειπε; 

Το βουητό υπερκάλυπτε τώρα και τον ήχο των μεγαφώνων. Κάποιοι 
από τον κόσμο τρομοκρατήθηκαν, προκαλώντας την υστερία και των 
υπολοίπων, ενώ έτρεχαν όλοι μαζί πανικοβλημένοι μακριά από το κτήριο. Η 
άσφαλτος που κάλυπτε την πόλη άρχισε να δονείται από τα βιατικά βήματα. 
Οι ψηλοί γρανιτένιοι ουρανοξύστες άρχισαν να ταλαντώνονται επικύνδυνα. 
Ξαφνικά, αποπνικτική ζέστη βάρυνε την ατμόσφαιρα. Οι επιθυμίες πια δεν 
πραγματοποιούνταν, συσσωρεύονταν στον αέρα. 



Αν πρόσεχες, όλα εκτυλίσονταν στην απόλυτη ησυχία. Δεν υπήρχε 
ήχος. Απουσίαζε η αίσθησή του.Δεν υπήρχε εικόνα, όλα φαίνονταν τόσο 
λευκά, όσο μαύρα. Δεν υπήρχε τόπος, δεν υπήρχε χρόνος: χαμένοι στο 
σύμπαν, με την ανάμνηση μιας υπόκωφης κραυγής του ανθρώπινου είδους. 
Ακολούθησε η μεγάλη έκρηξη. 

(Αναμένουμε την συνέχεια και την ολοκλήρωση του σεναρίου...) 

4η ομάδα: «2111» 

Η ΑΡΧΗ 

2089. Πριν από πολλά χρόνια, με την καταστροφή του σύμπαντος που ζούσαν 
οι άνθρωποι, αναγκάστηκαν να βρουν έναν τρόπο να μετακινηθούν κάπου 
αλλού. Έτσι με την δημιουργία κάποιων υπερυπολογιστών που τους 
επέτρεπαν να προβλέπουν τα διάφορα ‘’ανοίγματα’’ στον χώρο και στο χρόνο 
του διαστήματος, κατάφεραν να περάσουν όλο το ηλιακό τους σύστημα μέσα 
από μια μαύρη τρύπα. Αυτό όμως που δεν ήξεραν, δηλαδή ότι με την 
εισαγωγή ενός ολόκληρου σύμπαντος σε μια μαύρη τρύπα, το σύμπαν 
τριπλασιαζόταν σε μέγεθος καθώς δημιουργούνταν νέοι πλανήτες, αλλά και 
νέοι άνθρωποι που τους κατοικούσαν, που στην πραγματικότητα ήταν όλοι οι 
άνθρωποι που είχαν πεθάνει, είχαν έρθει πάλι στη ζωή, όλοι τους. Με την 
εισαγωγή τους στην μαύρη τρύπα, δημιουργήθηκε και ένα ακριβές αντίγραφο 
του συστήματος τους αλλά και όλων των ανθρώπων. Όμως χωρίς τις όποιες 
ατέλειες τους. Ήταν απλά οι τελειοποιημένοι κλώνοι τους. Το σύμπαν με τους 
κανονικούς ανθρώπους ονομάστηκε Θορ και το σύμπαν με τα ομοιώματα 
ονομάστηκε Αφροδίτη. Επειδή οι κάτοικοι της Αφροδίτης θεώρησαν ότι 
απειλούνταν από τους κανονικούς ανθρώπους, ανέθεσαν σε δύο πολύ καλούς 
επιστήμονες να δημιουργήσουν δύο όπλα. Έτσι αυτοί δημιούργησαν δύο 
αύρες, οι οποίες όταν ενώνονταν είχαν τη δύναμη να καταστρέψουν ακόμη 
και τον αρχικό ήλιο. Οι δύο αυτοί επιστήμονες ο Φίλιπ και η Σάντρα, 
δημιούργησαν τον Αδάμ και την Εύα αντίστοιχα. Οι δύο επιστήμονες ήταν ένα 
πολύ ερωτευμένο ζευγάρι στην πραγματικότητα, έπρεπε να βρουν ένα τρόπο 
να τρέφουν τις αύρες τους χωρίς να χρειάζεται να καταστρέφουν πλανήτες, 
διότι τρέφονταν με ανθρώπινες αύρες. Έτσι λοιπόν αποφάσισαν να βάλουν 
κομμάτια του εαυτού τους ο καθένας στην αύρα του προκειμένου να 
τρέφονται. Όταν όμως η Σάντρα δέχτηκε μια πρόταση, να φτιάξει έναν ιό που 
θα κατέστρεφε το Θορ, χώρισαν και άρχισαν να μισιούνται καθώς ο Φίλιπ δεν 
μπορούσε να πιστέψει πως η γυναίκα που είχε ερωτευτεί είχε μετατραπεί σε 
τέτοιο τέρας. Έτσι ο Αδάμ και ο Φίλιπ κρύφτηκαν στο πιο απομακρυσμένο 
μέρος του Θορ και ο Αδάμ άρχισε να καταβροχθίζει τους πλανήτες του 
συστήματος της Αφροδίτης. Ο Τζον Μπράουν ερευνητής της μυστικής 
υπηρεσίας του σύμπαντος της Αφροδίτης. Του ανατέθηκε η μεγαλύτερη 
έρευνα που έχει διεξαχθεί ποτέ στην ιστορία των συμπάντων. Έπρεπε να 
ψάξει και σαφώς να βρει τον Αδάμ στο Θορ, κάτι που ήταν πολύ δύσκολο, 
καθώς για να εντοπιστεί έπρεπε να κατέχει ένα κομμάτι της αύρας του. Ο 
Μπράουν ζήτησε από τον φίλο του και αδελφό της υπεύθυνης του σύμπαντος 
της Αφροδίτης την Ανν, Άλεξ Κούπερ να πάει στο Θορ, να βρει τον Αδάμ και 
να πάρει ένα κομματάκι από την αύρα του. Όμως επειδή ο Πίτερ, βοηθός της 
Ανν και πρώην σύντροφός της, αρνήθηκε να συμβεί κάτι τέτοιο και επέμεινε 



να πως ο Μπράουν έπρεπε να τον συνοδεύσει και ο ίδιος. Έτσι οι δύο φίλοι 
και συνεργάτες, έφυγαν σε μυστική αποστολή στο Θορ. Όταν έφτασαν στο 
κρησφύγετο του Φίλιπ, οι φρουροί μετά από ανθρωποκυνηγητό που ξέσπασε 
κατάφεραν να αιχμαλωτίσουν τον Μπράουν αλλά όχι τον Άλεξ, αφού 
κατάφερε να ξεφύγει και να γυρίσει πίσω στην Αφροδίτη με ένα μικρό 
κομμάτι της αύρας του Αδάμ. Ο Μπράουν έπεσε σε λήθαργο για 22 χρόνια. 
Όταν ξύπνησε (2111) προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον Άλεξ, ο οποίος 
πλέον δούλευε στον ‘’διαδρομέα’’ ένα μεταφορικό μέσο που ταξίδευε με έτη 
φωτός, μέσω ενός μικροτσίπ που είχε εγκατασταθεί στον λοβό το αυτιού του 
πριν φύγει για την αποστολή του στο Θορ. Όταν ο Κούπερ επικοινώνησε με 
τον Μπράουν, ενημέρωσε την Ανν και τον Πίτερ. Άρχισαν να ψάχνουν 
τρόπους για να πάνε στον Θορ και να τον σώσουν. Εντωμεταξύ ο Κούπερ και 
ο Πίτερ είχαν καταφέρει να εντοπίσουν τον Αδάμ στο Θορ και να 
προετοιμάστηκαν για μάχη. Ζήτησαν τη βοήθεια τη Σάντρα και φυσικά την 
παροχή της βοήθειας της Εύας. Όμως έπρεπε να ενημερώσουν τον 
‘’Αιωνόβιο’’, τον διοικητή των δύο συμπάντων. Ήταν ο γηραιότερος άνθρωπος 
του κόσμου, πάνω από 5.οοο ετών. Λέγεται ότι πριν από πολλά χρόνια, είχε 
μια ερωμένη την οποία αγαπούσε τόσο πολύ, και προκειμένου να εξασφαλίσει 
την συντροφιά της για πάντα της έδωσε κομμάτι του εαυτού του προκειμένου 
να την κάνει αθάνατη. Όμως αυτή τρελάθηκε χάνοντας με τα χρόνια τα 
αγαπημένα της πρόσωπα και στράφηκε εναντίον του. Επειδή φοβήθηκε μην 
τον βλάψει αλλά και τον εαυτό της, την εξόρισε σε έναν πλανήτη στο βάθος 
του σύμπαντος. Όμως κανένας δεν ήξερε αν αυτή η ιστορία ήταν αλήθεια. 
Όμως για να μπει μέσα στον ήλιο στον οποίο και διέμενε, στον πρώτο ήλιο 
που δημιουργήθηκε ποτέ και που δεν μπορούσε να καταστραφεί από την 
επίθεση του Αδάμ και της Εύας μαζί, έπρεπε να πάρει την άδεια και των επτά 
υπερπλανητών που βρίσκονταν γύρω του. Οι ήλιοι λειτουργούσαν ως 
φυλάκια, καθώς μπορούσαν να καταστραφούν μόνο αν η Εύα και ο Αδάμ 
συνδέονταν, κάτι που δεν θα μπορούσε να καταστρέψει μονάχα τον αρχικό 
ήλιο. Η Ανν κατάφερε να μπει στον ήλιο αφού ήταν η υπεύθυνη της 
Αφροδίτης, ο Πίτερ όμως όχι. Η Ανν μπήκε στον ήλιο και προς έκπληξή της 
συνάντησε τον Φίλιπ. Όμως κάτι που την εξέπληξε ακόμη περισσότερο ήταν 
ότι ο Αιωνόβιος ήταν ζευγάρι, τελικά την είχε κρατήσει κοντά του. Τότε 
άρχισαν να λογομαχούν για το ποιος έχει δίκιο και ποιος όχι λέγοντας στον 
Φίλιπ πως αν δεν χαλιναγωγήσει τον Αδάμ θα αναγκαστούν να τον 
σκοτώσουν. Τότε ο Φίλιπ εξαφανίστηκε από την αίθουσα και δεδομένου ότι 
βρέθηκε μια λύση στο πρόβλημα, οι Αιωνόβιοι διέταξαν την κήρυξη πολέμου 
στο σύστημα του Θορ και την κράτηση της Ανν και του Πίτερ στον ήλιο, αφού 
τον εισήγαγαν πρώτα στον ήλιο. Η Ανν ειδοποίησε τον Κούπερ, τον αδελφό 
της, ο οποίος είχε μόλις γυρίσει από το σύστημα Θορ με τον Μπράουν, να 
πάνε στην Αφροδίτη και να ετοιμάσουν όλους τους κατοίκους για πόλεμο. 
Μετά από δύο εξαντλητικές ημέρες προετοιμασίας, άρχισε ο πόλεμος ο οποίος 
κράτησε για 11 ολόκληρα χρόνια. Η Εύα κατασπάραζε τους πλανήτες του Θορ 
και ο Αδάμ τους πλανήτες της Αφροδίτης. Έτσι οι κάτοικοι που είχαν 
απομείνει και στα δύο σύμπαντα βρίσκονταν στους δύο κεντρικούς πλανήτες. 
Τότε άρχισε η τελική πολιορκία. Για έξι ολόκληρους μήνες 
αλληλοπολιορκούνταν μέχρι που ο Αδάμ κατάφερε να τον πλανήτη της 
Αφροδίτης που είχε απομείνει. Όμως πριν καν καταφέρουν να καταλάβουν τι 
έγινε, ο Αδάμ εξεράγει γιατί πάνω στον πλανήτη που έφαγε, βρισκόταν ο 
Φίλιπ. Έτσι από την τεράστια έκρηξη προκλήθηκε η καταστροφή όλων των 
συμπάντων και των πλανητών εκτός του ήλιου και εκτός φυσικά της Εύας και 



των ήλιων. Όταν η Σάντρα, η οποία βρισκόταν σε ένα μακρινό ήλιο, έμαθε για 
τον θάνατο του Φίλιπ, στεναχωρήθηκε τόσο πολύ, γιατί κατάλαβε το λάθος 
που είχε κάνει χρόνια πριν, το οποίο την απομάκρυνε από εκείνον. Γι’ αυτό το 
λόγο αυτοκτόνησε, προκαλώντας την καταστροφή της Εύας και σαφώς την 
έκρηξη όλων των ήλιων εκτός του αρχικού. Από τα 2 σύμπαντα που υπήρχαν 
στην αρχή, απόμεινε ένας ήλιος και 4 άνθρωποι. Το αιωνόβιο ζευγάρι και ο 
Φίλιπ και η Ανν. Οι αιωνόβιοι δημιούργησαν ένα ηλιακό σύστημα κι έστειλαν 
το ανθρώπινο ζευγάρι σε έναν πλανήτη που ονομάστηκε Γη. Είχε θάλασσες, 
βουνά, δέντρα, πεδιάδες και καθόλου κτήρια, κάτι που παραξένευσε τους δύο 
συντρόφους. Αποφάσισαν να συζητήσουν για ό,τι είχε συμβεί. Αποφάσισαν να 
ζήσουν μια όμορφη και απλή ζωή σα να μην είχε συμβεί τίποτα. Προς τιμήν 
της παλιάς τους ζωής και όλων όσων είχαν πήραν τα ονόματα Αδάμ και Εύα. 
Ήταν οι μόνοι που ήξεραν για τον ήλιο αλλά και για όλους τους υπόλοιπους 
οργανισμούς του διαστήματος. Όμως δεν θα άφηναν κανέναν άλλο να το 
μάθει. Δεν έπρεπε η ιστορία να επαναληφθεί, δεν μπορούσε να ξανασυμβεί 
τέτοια καταστροφή. Δεν έπρεπε κανείς να μάθει την αλήθεια! Μήπως όμως 
υπήρχε η περίπτωση, παρόλο που οι άνθρωποι αγνοούσαν την αλήθεια, να 
ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο? Μάλλον έπρεπε απλά να περιμένουν. Έτσι άρχισε 
η εποχή της ‘’Γης μας’’. 

5η ομάδα: «Οι Ανώνυμοι» 

Τέσσερα παιδιά αλλά μόνο μία ιστορία και μια μοναδική προσπάθεια να επαναστατήσουν 

ενάντια στο καταπιεστικό καθεστώς που υπήρχε στην κοινωνία τους. Ευτυχώς τώρα 
μπορούμε να το πούμε ελεύθερα πως αυτά τα παιδιά ήταν η αρχή της επανάστασης. Και 
όλα ξεκίνησαν με την ένωσή τους. 

Όλα ξεκινούν στην πόλη Αστερία, στο νησί των ''Ηρώων", την πόλη όπου μεγαλώνουν τα 
παιδιά. Οι Διαστημάνθρωποι κυβερνούν και ο κόσμος στέκεται παθητικός απέναντί τους. 
Είναι το έτος 2099 και ο κόσμος έχει πλέον συνηθίσει την κατάσταση. Όλοι ζουν δυο-δυο 
στα μονότονα και βαρετά μπεζ σπίτια τους και φυσικά κανένας δεν έχει δει ποτέ τι κρύβετε 
πίσω από την πόρτα της κουζίνας. Ο κάθε πολίτης της Αστερία έχει πλέον εξασφαλίσει τη 
ζωή στην αιωνιότητα, αφού πλέον το χάπι "L.F.E" (Live for ever) δόθηκε και επισήμως και 
στους 1.000.000 πολίτες του πλανήτη! Βέβαια, πολλοί αρνήθηκαν να το πάρουν 
επικαλούμενοι την πίστη τους και το ότι ο θάνατος υπάρχει για κάποιον σκοπό, όπως και η 
ζωή. Αυτοί λοιπόν οι άτυχοι "μικροεπαναστάτες" τιμωρήθηκαν για την θέλησή τους να 
ακολουθήσουν τον κύκλο της ζωής με τον ίδιο τον θάνατό τους. Ας γνωρίσουμε όμως τους 
νέους ήρωες του 2101! 

Η Sunny ήταν μια από τις προνομιούχες κοπέλες που διαλέχτηκαν στην πρώτη εξάδα 
ανθρώπων και που τόλμησαν να ανοίξουν την πόρτα της κουζίνας και να γίνουν Ήρωες. Αν 
και στην αρχή είχε ενθουσιαστεί με την ιδέα, αργότερα συνήθισε την βαρετή 
γραφιοκαρατική θέση της και αποφάσισε να φτιάξει έναν ενημερωτικό κινηματογράφο. 
Εκεί οι άνθρωποι παρακολουθούσαν ταινίες οι οποίες ενθάρρυναν την αγάπη των 
ανθρώπων για την νέα τους ζωή και οι οποίες άρχιζαν και τελείωναν με την φράση " Όλοι 
μπορούμε να γίνουμε Ήρωες". Βέβαια όλο αυτό ήταν γραμμένο στα αστρικά που ήταν η 
επίσημη γλώσσα του νησιού. Η Sunny, γενικότερα ήταν περίεργη και τολμηρή, 
ανοιχτόμυαλη και έτοιμη να δεχθεί τις καινοτομίες, δημιουργική και ίσως λίγο τεμπέλα. 
Πάντως δεν της άρεσε να εμβαθύνει τις καταστάσεις. Αυτό το ιδιαίτερο χάρισμά της -έτσι 
το χαρακτήριζαν οι ανώτεροί της- τη βοηθούσε να περνάει τις απόψεις της κοινωνίας στον 



κόσμο και γι'αυτό την είχαν πολύ σε εκτίμηση. Και ήταν μόλις 18 χρονών (δηλαδή είχε ζήσει 
περίπου 104 χρόνια με τα παλαιά δεδομένα, αλλά μετρούσαν διαφορετικά την νεότητα 
στην αώνια ζωή. Έτσι είχε τα χαρακτηριστικά μιας 18χρονης κοπέλας). Χμμ.. την 
ακολουθούσαν και πίστευαν σε αυτήν. Ήταν έξυπνη και το ήξερε. Και έμαθε να τους 
χειρίζεται. Ήξερε τι ήθελαν και ήξερε, ακόμη, τι ζητούσε ο κόσμος. Μπορούσε να γίνει η 
ανώτερη. Μπορούσε να φτάσει ψηλότερα απ' όλους. Μπορούσε να επαναστατήσει. Θα 
ρίσκαρε και θα το έκανε! 

Η Katy ήταν ένα φιλήσυχο κορίτσι που μόνο η καρδιά του ήξερε τι πραγματικά ήθελε. 
Εκείνη ήταν 16, αλλά είχε απίστευτα δυνατό ένστικτο! Μπορούσε πάντα να καταλαβαίνει 
εάν υπήρχε ένταση, ενθουσιασμός ή λύπη στην ατμόσφαιρα και στο περιβάλλον της. Όλα 
αντικατοπτρίζονταν στα όνειρά της. Όπως, όμως, καταλαβαίνετε ήταν από τα ελάχιστα 
άτομα που αισθάνονταν πριν από την εξέγερση των "παιδιών της Αφροδίτης", ένα 
συγκρότημα το οποίο τραγουδούσε για την αγάπη, τη θλίψη την μελαγχολία, τη χαρά και 
γεβικά τα συναισθήματα. Μετά από τα τραγούδια τους ο κόσμος άρχισε να ερωτεύεται, να 
αισθάνεται, να λυπάται και -επιτέλους- να μιλά! Φυσικά η Katy ήταν πολύ προσγειωμένη 
και συνειδητοποιημένη για να επηρεαστεί από αυτά. Το μόνο που ήθελε ήταν οι γονείς της 
και ένας άνθρωπος που να την καταλαβαίνει. Μια φίλη ίσως. Ένας φίλος. Ή ακόμα 
καλύτερα μια οικογένεια. Φοβόταν μήπως πάθει κάτι και ήταν ενάντια της επανάστασης. 
Όμως όλα άλλαξαν σε μια νύχτα. Είδε στο όνειρό της ένα μενταγιόν ( "Η καρδιά μου!" είχε 
σκεφτεί) το οποίο είχε βρει κατά τύχη (η τυχαία ανακάλυψη των συναισθημάτων της) που 
όμως συνέχεια το έπαιρνε κάποιος τρομακτικός άντρας με μια ακόμη περισσότερο 
τρομακτική στολή. Μια τρομακτική σκιά ίσως, που συνέχεια εμφανιζόταν και εξαφανιζόταν. 
Μετά είχε βρεθεί σε ένα δωμάτιο χωρίς πόρτες από το οποίο έπρεπε να ξεφύγει μαζί με το 
μενταγιόν της. Και αυτό ήταν! Την επόμενη κιόλας μέρα κατάλαβε. Ήθελε να αποδράσει 
από την μιζέρια. Ήθελε να έχει τον απόλυτο έλεγχο των συναισθημάτων της, χωρίς κανένας 
άλλος να τα επηρεάζει. Ήθελε να επαναστατήσει! 

Η Οντίλ (πρωταγωνίστρια Εβίτας) είναι μια ιδιαίτερα αγχώδης κοπέλα, ταγμένη σε μια 
επανάσταση για την οποία φοβάται, υπεύθυνη για τον μικρό αδερφό της, ανήσυχη για την 
τύχη των γονιών της, οι οποίοι ταξιδεύουν στο γαλαξία για να διαδώσουν την επανάσταση 
και προσπαθώντας να είναι καλή σε όλα όσα της έχου τεθεί. Αν και τα καταφέρνει να είναι 
άριστη μαθήτρια, υπάκοη πολίτης και να απαθής από τις λύπες της καθημερινότητας, 
πολλά πράγματ βρίσκονται μες στο μυαλό της. Δυστυχώς, εκείνη και ο πορωμένος 
επαναστάτης αδερφός της είχαν ταχθει στην επανάσταση και πήγαιναν σε ένα σχολείο που 
θα τους ξεσήκωνε. Και πράγματι ήταν η μόνη που δεν είχε ενθουσιαστεί με την ιδέα της 
επανάστασης. Ή μήπως όχι; Και κάπως έτσι γνώρισε την Katy. Πήγαιναν στο ίδιο σχολείο 
και έμεναν στην ίδια οδό. Όμως γνωρίστηκαν σε ένα project, όταν ο καθηγητής τους 
αποφάσισε πως σε μια απεικόνιση της επανάστασης εκείνες θα ήταν αρχηγοί της 
ασφάλειας όλου του συστήματος. Μα πωωως;;; Μα αρχηγοί;;; Αργότερα θα καταλάβαιναν. 

Τέλος, ο Αντώνης. Εκτός από την εφευρετικότητά του και το χαμόγελο που δεν έσβηνε ποτέ 
δεν είχε κάτι άλλο που να τον διακρίνει. Ήταν ένα από τα παιδιά τα οποία είχαν δεχθεί την 
κατάσταση της κοινωνίας τους και που ανήκαν στα σχολεία εφευρετών. Έπαιρναν πολλά 
δώρα για τις προσφορές τους στο κράτος και λειτουργούσαν ως τα θαύματα της 
τεχνολογίας της εποχής. Όμως ο Αντώνης δεν ήταν απλά ο αδιαάφορος τύπος που 
εξελισσόταν μέσα από την κοινωνία. Μπορούσε να απομονώσει την σκέψη του κάτω απ' 
οποιαδήποτε συνθήκη και να επικεντρωθεί σε αυτό που ήθελε να κάνει. Φυσικά, από τους 
κυβερνήτες, ο Αντώνης θεωρούνταν ένα έμπιστο άτομο υπεράνω πάσης υποψίας. Έδειχνε 
άνθρωπος που δεν του καιγόταν καρφάκι για τίποτα. Όμως πίσω από το χαμόγελο με το 
δεξί μισόκλειστο μάτι κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα μπορούσε να φτιάξει το 



σατανικό -όπως αποδείχθηκε- μυαλό του! Βεβαίως, ο Αντώνης ήταν ενάντια των εντάσεων. 
Είχε άλλοστε όλα αυτά που ήθελε. Δόξα, φήμη, χρήματα, φίλους. Εκτός από ένα, που ίσως 
και ο ίδιος να μην ήξερε ότι το είχε ανάγκη. Τα βαθιά αληθινά συναισθήματα. 

02 Ιανουαρίου 2100: Το φεστιβάλ για την αρχή του έτους, και του αιώνα μαζί, θα 
συνεχιζόταν μέχρι τα τέλη του πρώτου μήνα του χρόνου. Δηλαδή τις πρώτες 30 ημέρες. 
Έπειτα όλα θα έμπεναν στη θέση τους. Επιστροφή στη δουλειά και στα σπίτια. Κατά τη 
διάρκεια αυτού του Φεστιβάλ οι άνθρωποι ήταν διασκορπισμένοι σε 5 μέρη του γαλαξία. 
Οι πιο κουρασμένοι και ταλαιπωρημένοι στον Κρόνο, οι πιο δραστήριοι στον Δία, οι νέοι 
από 25 και πάνω στον Ερμή, τα νέα παιδιά από 15- 25 στην Αφροδίτη και τα μικρότερα στον 
Ήλιο. 

30 Δεκεμβρίου 2099: Η Οντίλ σκεφτόταν πως επιτέλους θα μπορούσε να μείνει λίγο μόνη 
της και έτσι μια μέρα πρίν την Πρωτοχρονιά χαιρέτησε τον αδερφό της, τακτοποίησε τα 
πράγματα και έκλεισε τα εισητήρια για το ξεβνοδοχείο, έχοντας κανονίσει με την Katy να 
μείνουν μαζί κατά τη διάρκεια του φεστιβαλ. Η Sunny ήταν εκείνη που είχε πείσει το 
συμβούλιο των Διαστημανθρώπων να οργανώσουν τους ανθρώπους όλους μαζί σε ένα 
κτήριο. Είχε πει μάλιστα πως οι άνθρωποι, που είχαν συνηθίσει να μένουν δυο- δυο στα 
σπίτια, θα ενθουσιάζονταν τόσο με την ιδέα που, όχι μόνο θα συμμετήχαν ενεργά στις 
εκδηλώσεις, αλλά θα ευγνωμονούσαν τους Ήρωες για πολλά πολλά χρόνια. Όσο για τον 
Αντώνη, είχε βρει ένα παλιό κόλπο ώστε ο υπολογιστής του να εκτελεί πολλές εντολές μαζί 
σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Έτσι, είχε ρυθμίσει όλα τα μηχανήματα του σπιτιού του 
να μπορέσουν να πακετάρουν τα πράγματά του, να του φτιάξουν πρωινό και να τον 
ετοιμάσουν για το μακρύ ταξίδι στην Αφροδίτη σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αυτό θα τον 
βοηθούσε να κοιμηθεί όσες ώρες ήθελε και να ξυπνήσει όσο πιο αργά μπορούσε το πρωί. 
01 Ιανουαρίου 2100: Όλη η Αστερία είχε ετοιμαστεί για το ταξίδι από τις 6 το πρωί! Το 
πρώτο διαστημικό λεωφορίο έφυγε κατά τις 7 και είχε ως προορισμό τον Ήλιο. Με αυτό 
έφυγε και ο αδερφός της Οντίλ. Έτσι εκείνη βρήκε την ευκαιρία να περάσει να πάρει την 
Katy από το σπίτι. Τα πράγματα της Katy ήταν ήδη στην βαλίτσα και ήταν έτοιμη αλλά και 
πολύ αγχωμένη με το ταξίδι. Φοβόταν οτιδήποτε καινούριο και είχε φοβηθεί αυτήν την 
πρωτόγνωρη εμπειρία. Πάντα ήταν δύσπιστη για ό,τι είχε να κάνει με τις πρωτοπορίες των 
Διαστημανθρώπων. Η Sunny και ο Αντώνης βρίσκονταν στην αίθουσα αναμονής για το 
λεωφορίο των 8. Τι τύχη! Με αυτό το λεωφορίο θα φύγει και η Katy με την Οντίλ! 
Μετά από πολλές καταπονετικές ώρες ταξιδιού τα παιδιά έφτασαν στην Αφροδίτη. Το 
λεωφορίο άφησε μια ομάδα περίπου 500 ατόμων στην είσοδο του Stars Hotel. Οι 4 
πρωταγωνιστές μας θα έμεναν στον ίδιο όροφο καθώς. όπως φαίνεται, έμεναν στην ίδια 
γειτονιά. Βλέπετε το ξενοδοχείο ήταν μια απεικόνιση της Αστερίας. Όπως τους έιπαν, την 
πρώτη μέρα θα τους έδιναν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους. Και αμέσως 
ξεκίνησαν να ψάχνουν για νέες γνωριμίες. Η Katy πιο διστακτική, η Οντίλ ενθουσιώδης και 
κοινωνική πλησίασαν μια μεγάλη παρέα. Εκεί γνώρισαν τη Sunny. Αποφάσισαν να πάνε 
μαζί στην πισίνα και να πιούνε κάτι. Έτσι βρήκαν την ευκαιρία να συζητήσουν γαι την 
κατάσταση που επικρατούσε όσο καθόντουσαν στο μπαρ. Η Katy σκέφτηκε πως σίγουρα με 
τη δύναμη και την επιρροή που ασκούσε η Sunny επανάσταση θα ήτα παιχνιδάκι. Τα είχε 
διηγηθεί όλα για τα όνειρά της στην Οντίλ και έτσι η Οντ. πήρε το θάρρος να ρωτήσει για το 
αν ενδιαφερόταν ένα μέλος της κυβέρνησης για μια δυναμική επανάσταση που θα 
μπορούσε να αποτινάξει τον ζυγό που τους κρατούσε σε χαμηλό επίπεδο τόσο καιρό. Και, 
παραδόξως, η τολμηρή της παρέας απάντησε πως είναι έτοιμη για να ζήσει άφοβη μια 
τέτοια περιπέτεια. 
Έπειτα, και αφού τα τρί κορίτσια συζήτησαν για τα ενδιαφέροντά τους, κοίταξαν γύρω τους 
ώστε να βρουν ευκαιρία για νέες γνωριμίες. Και μάλλον η δίπλα παρέα θα ήταν εύκαιρη για 
συζήτηση. Τέσσερα νέα παιδιά, τρία αγόρια και μια κοπέλα – ανάμεσά τους και ο Αντώνης, 



καθόντουσαν ακριβώς δίπλα τους και συζητούσαν το ίδιο θέμα. Η κουβέντα άνοιξε εύκολα 
καθώς η κοπέλα της παρέας, η Κάλι, γνώριζε την Οντίλ λόγω του ότι και εκείνη είχε έναν 
μικρότερο αδερφό στο ίδιο σχολείο με τον Jake (αδερφός Οντίλ). Η συζήτηση ήταν 
ευχάριστη και η πολιτική τους συζήτηση έληξε όταν όλοι πλέον συμφώνησαν ότι μια 
επανάσταση ήταν απαραίτητη. Τελικά όλοι θυμόντουσαν! Όλοι ένοιωθαν ανήσυχοι με την 
κατάσταση. Ή μήπως και ταραγμένοι; 
Είχε πάει ήδη 8 το βράδυ και έπρεπε όλοι οι νέοι της Αστερίας να είναι έτοιμοι για ύπνο 
πριν τις 9. Όλοι είχαν περάσει υπέροχα εκείνη την ημέρα. Η Katy, Sunny και η Οντιλ είχαν 
κανονίσει να συναντηθούν όλη την ημέρα για το πρωινό με την Κάλι και τα υπόλοιπα 
παιδιά. Το περίεργο ήταν πως και ο Αντώνης είχε ενθουσιαστεί και απογοητευτεί 
παράλληλα με την ιδέα. Φαινόταν σαν να ήθελε να πάει μόνος με την Κάλι για φαγητό. 
Ίσως τελικά είχε βρει κάτι που θα τον ολοκλήρωνε. Τα συναισθήματά του. Για πολλά χρόνια 
δεν υπήρχε κάτι που να τον ενθουσίαζε τόσο όσο η μοναδική κοπέλα της παρέας του. Είχε 
γνωρίσει πολλές κοπέλες και παρά το νεαρό της ηλικίας του – ήταν μόλις 24 – αισθάνθηκε 
πως είχε γνωρίσει την αγάπη της ζωής του. Εκείνη φαινόταν να ανταποκρίνεται. 
Η δεύτρερη μέρα του φεστιβάλ είχε ξεκινήσει. Τα παιδιά έφαγαν πρωινό όλοι μαζί και 
έπειτα ετοίμασαν τα σακίδιά τους για τις εκδρομές στους Καταρράκτες της Αφροδίτης και 
στο πάρκο της Αγάπης. Το λεωφορίο που τους μετέφερε ήταν γεμάτο. Υπήρχε φασαρία αν 
και είχαν έρθει μαζί τους πάνω από 5 φύλακες ώστε να εμποδίσουν πιθανές 
"επαναστάσεις- διαδηλώσεις". 
Η διαδρομή για τους Καταρράκτες διήρκησε 7 μέρες με συνεχή παρακολούθηση από τους 
φρουρούς. Υποτείθεται ότι τα παιδιά θα πήγαιναν σε ένα τόσο αρχαίο μέρος με απόλυτη 
ελευθερία, και όντως, κατά αυτόν τον τρόπο είχε ξεκινήσει η διαδρομή. Όμως, καθημερινά 
η καταπίεση αυξανόταν όλο και περισσότερο. Μέχρι και η Sunny είχε κουραστεί με αυτή 
την κατάσταση, αν και είχε ψιλοσυνηθίσει να ζει κάτω από τέτοιες συνθήκες. Η Οντίλ και η 
Katy είχαν σαστίσει και ταλαιπωρηθεί πριν φτάσουν ακόμη στον προορισμό- ήδη από το 
ταξίδι. Μονάχα ο Αντώνης περνούσε κάπως καλύτερα. Εκείνος είχε ήρθε πολύ κοντά στην 
Κάλι και είχαν βρει πολλά κοινά σημεία. Ο μεγάλος έρωτάς που υπήρχε μεταξύ τους τους 
κρατούσε ζωντανούς/ ζωηρούς και μαζί καθ'όλη τη διάρκεια που βρισκόντουσαν στα 
λεωφορία. Το γεγονός ότι θα έφταναν σε ένα μέρος που είχε σχέση με την αγάπη, βέβαια, 
ήταν πολύ ευχάριστο για τους δύο ερωτοχτυπημένους έφηβους, δε φαινόταν όμως το ίδιο 
και για τους φρουρούς που είχαν τη διάθεση να τους ταλαιπωρήσουν και να τιμωρήσουν 
όσους θα έβρισκαν την ευκαιρία να αναπτύξουν τα συναισθήματα και τις σχέσεις μεταξύ 
τους. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι, σ'αυτόν τον κόσμο, είχαν αδρανωποιηθεί πλήρως οι 
εκδηλώσεις χαράς, λύπης, αγάπης και θυμού και όλοι οι άνθρωποι αδυνατούσαν να 
εκφραστούν ή να νοιώσουν. 
Την ημέρα που έφτασαν στους Καταρράκτες και 9η μέρα του φεστιβάλ η Οντίλ, ο Αντώνης 
και η Katy μπόρεσαν και κάθησαν λίγο μόνοι τους. Η Sunny είχε κάποιες υποχρεώσεις 
σχετικά με τον συντονισμό των ομάδων και την ξενάγηση στους Καταρράκτες και η Κάλι 
είχε απλώς πάει με μια παρέα διαστημανθρώπων στην καφετέρια " flower-power". 
&lt;&lt; Πιστεύεις πραγματικά πως δεν έχει καμία σχέση με τους διαστημανθρώπους; Δεν 
θέλω να σε επηρεάσω αλλά η Κάλι μου φαίνεται λίγο ύπουλη. Προσπάθησε να κρατήσεις 
κάποια απόσταση, να δεις τι είδους άτομο είναι! Δεν γίνεται να την εμπιστεύεσε από τώρα! 
Είναι επικίνδυνο!&gt;&gt; Αυτές οι σκέψεις της Katy είχαν κουράσει τον Αντώνη. Όμως δεν 
ήταν η μόνη που του τα έλεγε. 
&lt;&lt;Μα καλά! Που ζεις; Βλέπεις και μόνος σου ότι έφυγε με τους διαστημανθρώπους. 
Ενώ, αν πραγματικά νοιαζόταν, θα ήταν εδώ και δε θα σε παρατούσε μόνο σου!&gt;&gt; 
Επέμενε η Οντίλ. 
&lt;&lt; Μα δεν με παράτησε! Ήξερε πως θα είμαι εδώ μαζί σας!&gt;&gt;. Αυτή ήταν η μόνη 
απολογία του Αντώνη για να δικαιολογήσει κανείς την "απαράδεκτη" συμπεριφορά της 
αγαπημένης του. &lt;&lt; Και άλλωστε- είμαι σίγουρος γι' αυτό- πως εκείνοι την 



παρακάλεσαν να πάει. Είναι τόσο καλή! Δε θα μπορούσε να αρνηθεί φαίνεται. Ίσως να την 
ανάγκασαν κιόλας! Τώρα πραγματικά έχω αρχίσει να ανησυχώ!&gt;&gt; 
&lt;&lt; Χα! Πες μας και ευχαριστώ που σε περιμαζέψαμε!&gt;&gt; Η Οντίλ βέβαια δεν 
μπορούσε σε καμία περίπτωση να μην ειρωνευτεί την κατάσταση. Αλλά παραδόξως αυτή 
τη στιγμή απλώς σκεφτόταν τα λόγια του Αντώνη. Κανείς δεν πίστευε ότι θα μπορούσαν οι 
συναισθηματισμοί του να αλλάξουν τη γνώμη της. Σκεφτόταν ότι στην τιμή της όποιας 
φιλίας είχαν χτίσει αυτές τις μέρες έπρεπε να του τα πει για το καλό του. 
Μάλιστα, το προηγούμενο βράδυ οι τρεις κοπέλες της παρέας συζητούσαν για την 
κατάσταση. Ήξεραν πως είχαν κάτι που τους ένωνε. Είχαν την δυνατότητα να αισθάνονται! 
Μονάχα αυτοί οι 4 μπορούσαν να αισθανθούν. Η Κάλι και άλλοι τρεις στο σύμπαν είχαν τη 
δυνατότητα να αισθανθούν για κάποιες στιγμές μόνο τις οποίες επέλεγαν οι ίδιοι και οι 
οποίες δε κρατούσαν περισσότερο από δυο ώρες. 
Μετά από κάποια ώρα ανούσιας φλυαρίας έφτασε και η Sunny. Ήταν ταραγμένη. Όχι απλά 
ανήσυχη. Κρατούσε κάποιους φακέλους και ανακοίνωσε &lt;&lt;Σκοπεύουν να μας 
εξαφανίσουν&gt;&gt;. 

Επτά ώρες αργότερα τα παιδιά βρίσκονται εξουθενωμένα στο δωμάτιο της Sunny στο 
ξενοδοχείο. Νωρίτερα είχαν παρακολουθήσει τη ξενάγηση στους Καταρράκτες της 
Αφροδήτης και τους μοιράστηκε το πρόγραμμα της επόμενης μέρας. Φυσικά όλοι είχαν το 
μυαλό τους στα λόγια της Ηρωίδας της παρέας τους. Μαζεύτηκαν όλοι στο δωμάτιό της 
ώστε να συζητήσουν μυστικά για την ανακάλυψη της Sunny. Τα δωμάτιά τους 
παρακολουθούνταν από κάμερες και όλα καταγράφονταν ώστε να λειτουργούσαν ως 
αποδεικτικά στοιχεία τυχόν παρανομίας τους. 
&lt;&lt;Βρήκα αυτά τα χαρτιά όσο έψαχνα στα ταμπλό για να μοιράσω τα προγράμματα. Τα 
έστειλε ο πρόεδρος της Αστερίας το πρωί που ξεκινήσαμε για το ταξίδι&gt;&gt; είπε με 
απολογητικό ύφος η Sunny. 
&lt;&lt;Πρέπει κάτι να κάνουμε! Πρέπει να δράσουμε άμεσα!&gt;&gt; άρχισε να 
ενθαρρύνει ο Αντώνης βάζοντας στο στόμα του το τελευταίο πατατάκι της γίγας σακούλας 
που είχε πάρει μαζί του από το σπίτι. &lt;&lt; Είδατε καθόλου την Κάλι; Λέει και για εκείνη 
το χαρτί; Και εκείνη αισθάνεται.&gt;&gt; 
&lt;&lt;Ναι λέει και-&gt;&gt; H Sunny δεν προλαβαίνει να ολοκληρώσει τη φράση της. 
Η Katy τη διακόπτει. &lt;&lt;Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να λειτουργήσουμε 
παρορμητικά-&gt;&gt;. Το πρόσωπο του Αντώνη έχει αρχίσει να συσπάται από το άγχος. 
Προσπαθεί να ρωτήσει ανήσυχος &lt;&lt; Θα μου πείτε επιτέλους τι έγινε;; Τι γίνεται;; 
Συνέβη κάτι κακό;;&gt;&gt;. Δεν προλαβαίνει να ολοκληρώσει τη φράση του και 
ανταπαντάει η Οντίλ &lt;&lt; Εξαφάνισαν την Κάλι&gt;&gt;. Αυτό σήμαινε θάνατο και το 
γνώριζαν και οι τέσσερις. Ήταν πασιφανές πως τα τρία κορίτσια ήξεραν από την αρχή και 
απλά δεν έβρισκαν την κατάλληλη στιγμή να πουν τα "νέα" στον Αντώνη. 
Η Katy προσπάθησε να τον ηρεμήσει όμως εκείνος κατάφερε και εξέπληξε για άλλη μια 
φορά τα κορίτσια. Τακτοποίησε τα πράγματα γύρω από το χώρο που καθόταν ενώ η 
υπόλοιπη παρέα είχε μείνει αποσβολωμένη από την ψυχραιμία του. Αμίλητος άρπαξε την 
καρέκλα του γραφείου και τις κοίταξε κατάματα. Με μια ματιά που διαπερνούσε τις 
κοπέλες και τις έκαναν να ντρέπονται τόσο για την πράξη τους. Ένοιωθαν σαν να είχαν 
σκοτώσει οι ίδιες την Κάλι. Ήξεραν όμως πως δεν έφταιγαν. Δύο λεπτά αργότερα έδειχνε 
ήρεμος, όμως, ναφερόμενος στη σάνι είχε μια έκρηξη θυμού. &lt;&lt;Εσύ τα ήξερες όλα από 
την αρχή! Έχεις σχέση με αυτά τα πράγματα! Είσαι ανώτερο στέλεχος αυτής της 
"επιχείρησης"! Μπορούσες να βοηθήσεις! Για το όνομα της και καλά "φιλίας" μας έπρεπε-
&gt;&gt;. 
&lt;&lt; Δεν είναι καν ο τομέας της! Τι μπορούσε να κάνει;&gt;&gt; Η Οντίλ επιχείρησε να 
υπερασπιστεί τη φίλη της, η οποία ήταν κατακόκκινη και έτοιμη να κλάψει. Τώρα 
επικρατούσε πάλι η απόλυτη σιωπή, εάν εξαιρέσεις τα αναφιλητά της σάνι. Κανείς δεν 



μπορούσε να αδιαφορήσει για την ένταση που επικρατούσε στην ατμόσφαιρα. 
&lt;&lt; Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι. Λοιπόν-&gt;&gt; Ακούγονται βήματα. Κάποιος 
πρέπει να τους είχε ακούσει. &lt;&lt; Πάω να δω τι γίνεται&gt;&gt;. Η Katy ήταν η μόνη που 
κατάφερε να παραμείνει ψύχραιμη. Κοίταξε λίγο από το ματάκι της πόρτας και με μεγάλη 
χαρά ανακάλυψε πως τα βήματα ήταν των ατόμων που είχαν επιλέξει να 
παρακολουθήσουν τις απογευματινές δραστηριότητες και τώρα, σαν χείμαρος, περνούσαν 
το διάδρομο. Η φασαρία έξω σίγουρα κάλυπτε τους ήχους και τις φωνές του δωματίου, 
σκέφτηκε. Ανακάθησε στο κρεβάτι. &lt;&lt; Όλα είναι ok&gt;&gt;. 
Κανείς δε μιλούσε για πάνω από μισή ώρα όταν ο Αντώνης ανακοίνωσε &lt;&lt; Συγνώμη 
για πριν. Ήμουν λίγο άδικος-&gt;&gt;. &lt;&lt; Δε θα έλεγα λίγο..&gt;&gt; τον διέκοψε η 
Οντίλ. &lt;&lt; Μπορείς να με αφήσεις να ολοκληρώσω; ... Όπως έλεγα λοιπόν ήμουν 
άδικος. Δε φταίτε εσείς. Πρέπει να τους σκοτώσουμε. Πριν το κάνουν αυτοί σ'εμάς! Είστε 
μέσα;&gt;&gt;. 

Μετά από ώρες συζήτησης και δισταγμών τελικά αποφάσισαν. Η μόνη λύση για να 
χτυπήσουν το σύστημα ήταν να σπάσουν τους κωδικούς ασφαλείας και να διαγράψουν τα 
αρχεία που βρίσκονταν στον κύριο υπολογιστή για να διαγραφουν τα ονόματά τους από 
την λίστα αυτών που θα εξαφανίζονταν. Έτσι, ο Αντώνης έφτιαξε ένα λογισμικό με το οποίο 
μπορούσε να σπάσει τους κωδικούς του κύριου ηλεκτρονικού συστήματος της Αστερίας, 
ενώ η Οντίλ θα είχε το μέρος της ηλεκτρονικής παρακολούθησης του συστήματος αυτού. Η 
Sunny προσπαθούσε κάθε μέρα του φεστιβάλ να μάθει, λόγω του εκτεταμένου κοινωνικού 
της κύκλου και τη στενή της σχέση με τους διαστημανθρώπους και άλλους ανωτέρους της, 
περισσότερες πληροφορίες για τα συστήματα και τις αδυναμίες των διαστημανθρώπων. 
Η Katy θα φρόντιζε την ασφάλεια και το να κρατηθεί μυστική η ικρή τους επανάσταση, ενώ 
παράλληλα θα ενθάρρυνε και θα προετοίμαζε τους πιο "θερμούς", κρυφά, για τα 
μελλοντικά δρώμενα. 
Δε χρειαζόταν να τους σκοτώσουν και να καταφύγουν σε μακάβριες καταστάσεις. Έπρεπε 
να δημιουργήσουν εντάσεις μεταξύ των δυνατών. Μόνο έτσι θα τους αποδυνάμωναν. 

Οι μέρες περνούσαν. Τα παιδιά γνωρίζονταν καλύτερα μεταξύ τους και πραγματοποιούσαν 
έναν έναν τους στόχους τους. Τελικά, το φεστιβάλ τελείωσε και, χάρης σε μια παράταση 
που έδωσε το Υ.Ζ (Υπουργείο Ζωής) θα τους σκότωναν τρεις μέρες αφού γυρνούσαν στην 
Αστερία. Αυτά τα μάθαιναν από τη Sunny και είχαν καθησυχαστεί, αφού έτσι κέρδιζαν 
χρόνο για να πετύχουν το στόχο τους. Άρα, αυτό σήμαινε πως τους έμεναν μόνο δύο μέρες 
ακόμα, αν δεν τους νικούσαν. 

Την επόμενη μέρα η Οντίλ είχε προσκαλέσει σπίτι της τον Αντώνη, την Κaty και τη Sunny, η 
οποία δεν είχε φανεί ακόμα. &lt;&lt;Να την περιμένουμε ή να βάλουμε την ταινία; Σήμερα 
θα διασκεδάσουμε για τα καλάα!! &gt;&gt; είπε η Οντίλ. &lt;&lt; Βάλε την ταινία και πάω 
να φέρω την πίτσα. Επιτέλους τελειώσαμε τη δουλειά για σήμερα. Δεν αντέχω 
άλλο&gt;&gt; ανακοίνωσε με έναν αναστεναγμό ο Αντώνης. &lt;&lt; Ναι, αντί να μας 
κάνουν αυτοί την έκπληξη θα τους την κάνουμε εμείς! &gt;&gt; είπε περήφανα η Katy και 
αναρωτήθηκε βγάζοντας την πίτσα από τον φούρνο &lt;&lt; Ξέρει κανείς τι έχει γίνει με 
τη Sunny;&gt;&gt;. Καθώς έβλεπαν την ταινία το κουδούνι χτύπησε. Όλοι υπέθεσαν πως 
ήταν η Sunny όμως στην πόρτα μια δυσάρεστη έκπληξη τους περίμενε. Κάποιοι αστυνόμοι- 
διαστημάνθρωποι είχαν έρθει για να τους συλλάβουν. Και έτσι κι έγινε μπήκαν μέσα στο 
τμήμα σκεφτόμενοι την πρόοδο που είχαν κάνει με τη δουλειά τους, τις οικογένειές τους, 
τους φίλους τους. Η Οντίλ σκεφτόταν πως δεν είχε ακόμα προλάβει να μιλήσει στον αδελφό 
της και να σώσει την Αστερία. Κάτι που θα μπορούσε να είχε συμβεί εάν δεν το 
καθυστερούσαν. Και όλοι χαιρόντουσαν που η Sunny είχε σταθεί τυχερή και κάτι της είχε 
τύχει. Έτσι δε θα βίωνε αυτά που θα ζούσαν εκείνοι. Αυτά βέβαια τα θεωρούσαν δεδομένα 



μέχρι τη στιγμή που είδαν το μετανιωμένο πρόσωπό της καθώς καθόταν σ' ένα γραφείο στο 
κρατητήριο. Και τότε κατάλαβαν. Τους είχε προδώσει! Γι'αυτό δεν είχε έρθει και το 
απόγευμα στη συνάντηση. Δεν ένοιωθαν να τη μισούν όμως. Δεν αισθανόντουσαν τίποτα. 
Είχαν αυτό το συναίσθημα της απελπισίας σαν να βρίσκεσαι στο κενό και είσαι σε 
μονόδρομο. Ήξεραν πως είχε έρθει το τέλος τους. Ήλπιζαν πως θα υπήρχαν πάντα 
άνθρωποι για να πολεμήσουν ενάντια στο σύστημα. Όμως δεν ήταν σίγουροι αν θα 
τολμούσαν και αν θα προδίδονταν όπως αυτοί. Και ένα ήταν σίγουρο η Sunnyθα ζούσε για 
πάντα λόγω του L.F.E. Οπότε πάντα θα υπήρχε ένας προδότης να καταπνήγει τις 
επαναστάσεις της Αστερίας. 

ΤΕΛΟΣ! 

 


