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Ο Son Son μαζί με τον You, την Wendy και τον Xiang, 
τους φίλους του και φίλους τού DT, προσπαθούν 

στο υπόγειο δωμάτιο ερευνών να εμπνευσθούν καινούρ-
γιες θεωρίες. 

«Son Son φοβάμαι» ψιθύρισε κοντά στο αυτί τού Son 
Son η Wendy κι αυτός με τη σειρά του της έριξε μια λοξή 
ματιά κατανόησης. 

Ύστερα απομακρύνθηκε με βαρετά βήματα προς τον 
μεγάλο πάγκο με το μικροσκόπιο, τους μεγεθυντικούς φα-
κούς, τον μικροτόμο και τα εκατοντάδες πλακίδια, άνοι-
ξε ένα μπουκαλάκι με φορμόλη και με μια λαβίδα έβγαλε 
τον καλοδιατηρημένο πνεύμονα ενός ποντικιού. Τον άφη-
σε επάνω σ’ ένα παχύ ξύλινο ταμπλό, έβαλε με βιαστικές 
κινήσεις τα γάντια του, ενώ το βλέμμα του δεν ξεκόλλησε 
δευτερόλεπτο από τον πνεύμονα. Τώρα, έχοντας στο ένα 
χέρι τη λαβίδα, πιάνει αποφασιστικά τον πνεύμονα ενώ με 
το καινούργιο του νυστέρι στο άλλο χέρι, με σίγουρες και 
μελετημένες κινήσεις, παίρνει ορισμένες τομές και τοποθε-
τεί την κάθε μία σε μικρά πλαστικά δικτυωτά κουτάκια. 
Τα κλείνει, τα αριθμεί και τα ρίχνει μέσα σ’ ένα κεσεδάκι 
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με φορμόλη. Για σήμερα δεν θ’ ασχοληθεί άλλο. Θέλει να 
μιλήσει με τον You και τον Xiang, τα μικρά Κινεζάκια που 
ασχολούνται με τη ρομποτική. 



Η νύχτα άρχισε να απλώνεται και ο αέρας με το διαπε-
ραστικό ψιλοβρόχι έκανε να τρίζουν τα παλιά πατώματα 
και τα παντζούρια. 

Τα παλιά κτίσματα έχουν μιλιά και ψυχή! Ξαφνικά, η 
μπαλκονόπορτα στο δωμάτιο του DT μαζί με τα δύο πα-
ράθυρα άνοιξαν με μιας και ο άνεμος παρέσυρε τον τρίπο-
δα της φωτογραφικής του μηχανής, που έπεσε με θόρυβο 
στο πάτωμα.

Ο DT πετάχτηκε τρομαγμένος και νυσταγμένος. Με 
κόπο κρατούσε τα μάτια του ανοιχτά, αλλά είχε εκπλαγεί 
βλέποντας το μέγεθος της καταιγίδας. Οι αστραπές έκα-
ναν τη στιγμή δραματική, βάζοντας σε απόγνωση τον DT 
που προσπαθούσε να κλείσει πόρτα και παράθυρα. Επι-
τέλους τα κατάφερε. Το μικρό παιδικό κορμάκι του ανα-
ριγούσε μέσα στις ριγέ φανελένιες πιτζάμες, ενώ τα πόδια 
του είχαν παγώσει. Μ’ ένα πήδημα, βρέθηκε κουκουλωμέ-
νος με τις ζεστές ακόμη κουβέρτες. 

Το πρωί η καταιγίδα είχε κοπάσει, ο ουρανός όμως πα-
ρέμενε μουντός και βαρύς. Το γκρι σύννεφο από τα γύρω 
φουγάρα των εργοστασίων επιβάρυνε το όλο τοπίο.

«Παρακαλείσθε όπως κατευθυνθείτε στην αίθουσα συ-
νεδριάσεων» ακούστηκε μια ξερή και χωρίς συναίσθημα 
φωνή από το μεγάφωνο. Μια ομάδα παιδιών διέσχισε τον 
διάδρομο. Δεν έβλεπες τρεχαλητά, δεν άκουγες χαχανη-
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τά, μόνο μικρά σοβαρά ανθρωπάκια. Δεν μιλούσαν μεταξύ 
τους. Το άσηπτο περιβάλλον του Σχολείου ταίριαζε με αυ-
τές τις υπάρξεις. Το μοναδικό κοριτσάκι, η Wendy έλειπε. 

Οι απουσίες δεν ήταν δικαιολογημένες, δεν είχαν λόγο 
να απουσιάσουν. Οι καθαρoί κλώνοι είχαν τόση πρόληψη 
που δεν αρρώσταιναν ποτέ. Είχαν δεχθεί αλλεπάλληλες 
γενετικές επιδράσεις. Το εργατικό μυαλό τους και η αγω-
γή τους δεν τους επέτρεπαν τεμπελιά ή μαλθακότητα και 
καλοπέραση. Έπρεπε να εργάζονται, γι’ αυτό είχαν γίνει 
παραγγελία. Η φαρμακευτική εταιρεία που πλήρωνε το 
πρόγραμμα είχε εκπροσώπους που ήταν αμείλικτοι.

«Αχ!» ακούστηκε η ψιλή φωνούλα του DT. 
Ένα ανεπαίσθητο τσίμπημα στην περιοχή επάνω από 

το ήπαρ είναι η καθιερωμένη ανά εξάμηνο βιοψία του. Το 
μικρό ρομπότ ,που σαρώνει μέσω των αγγείων όλο τον 
οργανισμό, πήρε δείγμα που αυτομάτως στέλνεται στο μι-
κροτσιπάκι στον βραχίονά του κι από εκεί στον κεντρικό 
υπολογιστή, όπου θα αναλύσει τις παραμέτρους.

«Η Wendy, πού είναι η Wendy;» ρώτησε με αγωνία. 
Ο φόβος άρχισε να ζωγραφίζεται στα πρόσωπα των 

παιδιών. 
Ποιος είπε ότι οι κλώνοι δεν έχουν συναισθήματα; Ο 

DT, ο Xiang και ο You προσπαθούσαν να διώξουν απ’ το 
μυαλό τους το χειρότερο. Ο Son Son ξερόβηξε και σαν ψυ-
χραιμότερος που ήταν έσπασε τη σιωπή. 

«Ίσως βρίσκεται ήδη στην αίθουσα των συνεδριάσεων». 
Διένυσαν βιαστικά τα λίγα μέτρα που τους χώριζαν από 

την επιβλητική αίθουσα… κοίταξαν τριγύρω… πουθενά η 
Wendy και τίποτα δεν μαρτυρούσε την παρουσία της. 
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Δεν μπορούσαν να καθυστερήσουν. Ο χρόνος τους όπως 
και η ύπαρξή τους ήταν πληρωμένα από την εταιρεία, οι 
επιπτώσεις βαριές και το παραμικρό λάθος… Γνώριζαν ότι 
οι άνθρωποι τους θεωρούσαν πράγματα άψυχα, δεν έκα-
ναν όμως τίποτα άλλο από το να επαναλαμβάνουν λάθη 
του παρελθόντος, όταν η γυναίκα εθεωρείτο res (πράγμα) ή 
όταν συνεδρίαζαν για να αποφανθούν αν έχει ψυχή. 

Κάθισαν στα έδρανα με απόλυτο αυτοέλεγχο και περί-
μεναν λίγα λεπτά ώσπου μπήκε ο κ. Ellery. Ψηλός, ελα-
φρά κυρτωμένος, με αραιά μαλλιά, φλωρεντινή μύτη και 
αμυγδαλωτά μάτια πίσω από γυαλιά με βαρύ κοκάλινο 
άσπρο σκελετό. Φορούσε μαύρο καπέλο και μαύρο κου-
στούμι, με κόκκινο κασκόλ. Εκκεντρικό ντύσιμο που ταί-
ριαζε με τις άκρως εκκεντρικές ιδέες του. Μεθοδικός, έξυ-
πνος, λιγομίλητος. Απ’ την αριστερή πλευρά τα γυαλιά 
του καταλήγουν σ’ ένα ακουστικό στο αριστερό του αυτί. 

«Έγινε δεκτή η αίτηση για την μελέτη των You, Xiang 
και Son Son. Προς όφελος της εταιρείας οι παραπάνω θα 
συνεργασθούν με τον DT λόγω των εξαιρετικών του γνώ-
σεων στη φυσικοχημεία. Οι υπόλοιποι θα περιμένετε να 
εξετασθούν τα θέματά σας ένα προς ένα, από το συνέδριο 
των αντιπροσώπων. Εντός τριών ημερών, το αργότερο, οι 
επιστήμονες θα αποφανθούν. Είστε ελεύθεροι.» 

Λακωνικές ανακοινώσεις μέσα σε κυνικό περιβάλλον, 
ό,τι χειρότερο. 

Τα παιδιά άρχισαν να κατευθύνονται στο υπερσύγχρο-
νο εργαστήριο. Η ομάδα των τεσσάρων κάθισε στο σαλόνι 
του εργαστηρίου. Σπάζοντας την αρχική αμηχανία ο Son 
Son έλαβε τον λόγο. 
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«Όπως ήδη γνωρίζετε, έχουμε να κάνουμε μια σειρά 
ερευνών. Ο καθένας μας ας δώσει τον καλύτερο εαυτό 
του».

«Τι θα γίνει με την Wendy;» ρώτησε εκτός θέματος ο 
DT και σχεδόν ταυτόχρονα έπιασε το κεφάλι του, μη υπο-
φέροντας τον πόνο. 

Αισθάνθηκε ένα κενό. Δεν ήξερε τι είχε αρχίσει να λέει 
και τι ήθελε να πει. Το ίδιο αισθάνθηκαν και τα άλλα παι-
διά. Πόνο και κενό. 

Σηκώθηκαν και βγήκαν από την αίθουσα. Απ’ έξω τα 
περίμεναν τέσσερις άνδρες και πιάνοντάς τα από τον ώμο 
τα οδήγησαν σ’ έναν θάλαμο με αρκετά κρεβάτια χειρουρ-
γείου, χωρισμένα με φαρδιούς ηχομονωμένους τοίχους. 
Ετοίμασαν ισάριθμες ενέσεις, τις βύθισαν στις καρωτίδες 
των παιδιών και ο ύπνος σφάλισε τα μάτια τους.

Αυτό το πρωτόκολλο ακολουθείται όταν οι κλώνοι 
συλλαμβάνουν και εκφράζουν έννοιες «ανθρώπινες». Πα-
ρεμβαίνουν στη σκέψη τους και μετά τους ναρκώνουν για 
να μην έχουν νευρολογικές επιπτώσεις. Καταστολή για 
προληπτικούς λόγους. 

Το άλλο πρωί τα παιδιά βρέθηκαν στην αίθουσα ανα-
νήψεως. Το μυαλό τους έδειχνε να μην θέλει να συνεργα-
σθεί. Ο χθεσινός διαπεραστικός πόνος είχε προκαλέσει το 
φαινόμενο Pavlov και δεν ήθελαν να σκεφτούν ό,τι τους 
προκάλεσε πόνο. 

Το μυαλό όμως είναι ανεξέλεγκτο. Πάει κι εκεί όπου 
είναι απαγορευμένο. Σκέφτηκαν την Wendy. Η σκέψη και 
μόνον δεν προκάλεσε κανένα φαινόμενο. Ως φαίνεται ήταν 
σε ελεγχόμενη περιοχή όταν συνέβη ό,τι συνέβη.
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Ένας ασπροντυμένος άνδρας μπήκε στην αίθουσα και 
ζήτησε να τον ακολουθήσουν. Τα οδήγησε έξω από την 
τραπεζαρία και αφού άνοιξε την πόρτα τούς έγνεψε με 
μια ελαφρά υπόκλιση να μπουν. Μετά από ένα πλούσιο 
πρωινό, τα παιδιά κατευθύνθηκαν στο εργαστήριό τους. 
Τα διάφορα μηχανήματα μόλις που ακούγονταν ότι λει-
τουργούσαν.



Ο Son Son, ως αρχηγός του προγράμματος, έδωσε από ένα 
φυλλάδιο στους φίλους του. 

«Εδώ είναι η έρευνα όπως την έχουμε συμφωνήσει. Θα 
ασχοληθούμε με το Level I, που περιλαμβάνει τη μελέτη 
των σπόγγων.»

«Ναι» είπε ο DT. «Ίσως ο σπόγγος τελικά να είναι ο 
αρχικός πρόγονός μας.»

«Δεν μπορούμε να το πιστοποιήσουμε, γεγονός όμως 
είναι ότι έχουμε ενδείξεις πως το πρώτο ζώο αποτελείται 
από μια χαλαρή σύναξη κυττάρων, όπως ο σπόγγος» πρό-
σθεσε ο You. «Εσύ Xiang τι πληροφορίες έχεις;» 

«Στη φαινομενική προκλητική απλότητά τους» πήρε 
τον λόγο ο Xiang. «Έχουν τρύπες, αγωγούς, θαλάμους, κι-
νούνται, αναπαράγονται. Υπάρχουν 9.000 είδη σπόγγων.»

Ο Son Son βούτηξε το χέρι του στο ενυδρείο, έπιασε 
έναν σπόγγο. 

«Όχι, αυτός είναι πολύ μικρός» είπε και τον άφησε να 
πέσει αργά μέσα στο νερό.

«Ίσως ο άλλος πιο κει» τον συμβούλευσε ο You. 
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Πράγματι, ο Son Son κρατά τώρα στα χέρια του έναν 
σπόγγο αρκετά μεγάλο. Τον είχαν φέρει από την Ινδονη-
σία. Κόβει ένα κομμάτι και το παραδίδει στον Xiang και 
στον You. Άλλο ένα κομμάτι θα καταλήξει στον DT, ενώ ο 
υπόλοιπος σπόγγος που θα μείνει οριοθετημένος στο ενυ-
δρείο θα είναι δικός του. 

Όλοι άρχισαν να δουλεύουν πυρετωδώς. Γνωρίζουν τη 
δουλειά τους πολύ καλά. Τα ηλεκτρονικά μικροσκόπια με 
ενσωματωμένο φασματοσκόπιο, ψηφιακό μόνιτορ και οθό-
νη αναλύσεως παραμέτρων, διευκολύνουν πολύ τους ερευ-
νητές. 

Τα μικρά Κινεζάκια, προσπαθούν να διαχωρίσουν με τη 
βοήθεια ειδικών ουσιών και μηχανημάτων τον σπόγγο τους 
στα κύτταρα του. Θα τα βάλουν στο προσωπικό τους ενυ-
δρείο και θα περιμένουν. Ίσως η εργασία τους είναι η πιο 
εύκολη, αλλά χρειάζεται χρόνος για την παρατήρηση και 
ελπίζουν να δικαιωθούν. 

Ο DT, καθισμένος στο γραφείο του, κοίταζε τα διάφο-
ρα πλακίδια στο μικροσκόπιό του και παράλληλα κρα-
τούσε σημειώσεις. Ξαφνικά ακούστηκε ένα μακρόσυρτο 
μπιπ… από τον υπολογιστή του. Γύρισε με την πολυθρό-
να του προς τα δεξιά και κοίταξε με αγωνία το μόνιτορ. 
Έγραφε: Αν θέλετε να δείτε το μήνυμα, απαντήστε στις 
κάτωθι ερωτήσεις:

«Ποια στοιχεία έχουν την ικανότητα να σχηματίζουν με 
μεγαλύτερη ευκολία μόρια;» 

«C – H – O – N – P – S» έγραψε γρήγορα ο DT. 
«Γράψτε τη σχέση χρόνου – κίνησης.»
«Ο χρόνος κινείται πιο αργά όταν κινούμαστε.» 
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«Τι είναι η χημική ενέργεια;»
«Ένα είδος δυναμικής ενέργειας που σχετίζεται με την 

ηλεκτρονική δομή των χημικών ενώσεων.»
Η οθόνη μαύρισε, ύστερα φωτίστηκε τρεμοπαίζοντας, 

ώσπου γέμισε με μια αλληλουχία αριθμών, έγινε θαλασσί 
και μετά από λίγα λεπτά απόλυτης αγωνιώδους σιωπής 
έτρεξε αλφαβητικά ένας κατάλογος λέξεων. Ο DT ρώτησε 
ποιος είναι στην άλλη άκρη της επικοινωνίας. Κλικάρισε. 
Σιωπή! Η οθόνη έγινε πάλι θαλασσί, πάλι μαύρη και… 
τίποτα. Το μόνιτορ τώρα έχασκε σαν μια μαύρη διαστη-
μική οπή, έτοιμη να καταπιεί τα μεγάλα μπλε μάτια του 
DT, που την κοίταζαν άπληστα. Περίμενε να δει. Περίμε-
νε, περίμενε… Η καρδιά του χτυπούσε γρήγορα. Σηκώθη-
κε από το γραφείο του και βγαίνοντας από την αίθου-
σα πρόλαβε να ρίξει μια ματιά όλο νόημα στον Son Son, 
που βιάστηκε να κοιτάξει το ρολόι του. Σε δέκα λεπτά, 
σκέφτηκε ο Son Son. Δέκα λεπτά μετά οι δύο φίλοι βρέ-
θηκαν στη Ζώνη Α. Εκεί, είναι αδύνατον να υποκλαπεί 
πληροφορία. 

«Αν η Wendy υπάρχει κάπου» μίλησε πρώτος ο DT 
«σίγουρα θα την ανακαλύψουμε. Σήμερα έλαβα ένα παρά-
ξενο μήνυμα. Έναν κατάλογο λέξεων. Πιστεύω πως πίσω 
απ’ αυτό κρύβεται η Wendy.» 

«Πώς το τεκμηριώνεις;» ρώτησε ο Son Son. «Είμαι ο μό-
νος που θα μπορούσε να απαντήσει στις ερωτήσεις που 
έθεσε ως προϋπόθεση για να ανοίξει το μήνυμα.» 

«Τι παρατήρησες;»
«Έμοιαζε σαν λεξικό, μόνο που οι λέξεις, μας είναι 

εντελώς ξένες. Δεν μπόρεσα ούτε καν να τις συγκρατήσω 
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μέσα στη σύγχυση μου. Να ενημερώσεις τον You και τον 
Xiang για να βρεθούμε, στο ίδιο πάντα σημείο.»

Ο καιρός κυλούσε μεταξύ εργασιών και επιστημονικών 
συζητήσεων και οι φίλοι άρχισαν να διερωτώνται για το 
μέλλον τους. Αυτό τους κατέτρωγε τα σωθικά. Η Wendy 
ίσως είναι ένα παράδειγμα για το τι τους περιμένει. Πρέ-
πει οπωσδήποτε να την βρουν. 



Ο You και ο Xiang παρατηρούν το ενυδρείο τους και βλέ-
πουν τη θεωρία τους να παίρνει σάρκα και οστά. Μέσα 
στο νερό, υπάρχουν μικρές μικρές κουκκίδες όπως το κε-
φάλι της καρφίτσας. Οι ελπίδες τους αναπτερώνονται και 
φαίνεται να βρίσκονται σε καλό δρόμο. Μέχρι τώρα, το 
πείραμά τους δείχνει να έχει ποσοστό επιτυχίας της τάξε-
ως του 99%. 

«Άρα» λέγει φωναχτά ο Xiang «οι μονοκύτταροι οργα-
νισμοί έχουν δική τους γλώσσα, έχουν μνήμη και μπορούν 
να συνεργαστούν μεταξύ τους.»

«Ναι, τα κύτταρα των σπόγγων αναγνωρίζουν το ένα 
το άλλο, ενώνονται, αναπτύσσονται και σχηματίζουν έναν 
καινούργιο σπόγγο, που σφύζει από ζωή» απαντά ο You. 

Οι δύο φίλοι κοιτάχτηκαν, χαμογέλασαν και έτρεξαν 
στο γραφείο του Son Son. Τον βρήκαν βυθισμένο στις σκέ-
ψεις του και όταν ο You και ο Xiang του περιέγραψαν 
την ανακάλυψή τους ο Son Son κούνησε σχεδόν αφηρημέ-
να το κεφάλι και πρόσθεσε: 

«Πράγματι, είναι ένα ζωντανό φίλτρο νερού. Οι μετρή-
σεις μου έδειξαν ότι πρέπει να φιλτράρει έναν τόνο νερό για 
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να πάρει 30gr τροφής. Για το πείραμα αυτό χρησιμοποίησα 
οικολογική βαφή που την απελευθέρωσα εξωτερικά, κοντά 
στη βάση του σπόγγου. Σε χρόνο δύο δευτερολέπτων είδα 
τη βαφή να βγαίνει από το στόμιό του. Οι σπόγγοι πράγμα-
τι τρέφονται. Πρέπει να περιμένουμε όμως και τις αναλύσεις 
του DT, και τότε το πείραμα Level I θα θεωρηθεί λήξαν.»

Βιαστικά βήματα ακούστηκαν στον διάδρομο, που όλο 
και πλησίαζαν. Η πόρτα άνοιξε και φάνηκε το στρογγυλό 
προσωπάκι του DT. Μόλις είδε τον Xiang και τον You κο-
ντοστάθηκε. Θα προτιμούσε να έβρισκε μόνο του τον Son 
Son. Ίσως όμως να ήταν ήδη ενημερωμένοι…

Ο Xiang, μην αφήνοντάς τον να μιλήσει, άρχισε με εν-
θουσιασμό να του διηγείται την επιτυχία των πειραμάτων 
τους. Ο DT ξεροκατάπιε: 

«Έχω κι εγώ τις επιτυχίες μου» είπε ξεροβήχοντας αμή-
χανα. Τα πράγματα δείχνουν να είναι όπως τα συλλάβαμε 
θεωρητικά. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να έχουμε μέρος 
της αλήθειας. Θα περάσουν όμως εκατοντάδες ή στην κα-
λύτερη των περιπτώσεων δεκάδες χρόνια, έως ότου γίνουν 
αποδεκτές οι έρευνές μας. Φωνές σαν τις δικές μας ολοένα 
και πληθαίνουν. Το μέλλον ανήκει σ’ εκείνους που μπο-
ρούν να το ζήσουν, διότι έχουν τον χρόνο. Ανήκει σ’ εκεί-
νους που μετά τη μεγάλη έκρηξη του Big Bang άρχισαν να 
υπάρχουν. Οι ίδιοι όμως ανήκουν στο παρόν του μεγάλου 
ωρολογοποιού.»

«Τι είν’ αυτά που λες;» ρώτησε ο You με απορία. 
Ο Xiang τον σκούντησε. 
«Καλύτερα να τα πούμε αργότερα» βιάστηκε να πει 

κοφτά. 


