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Λίγα Λόγια  από τον επιμελητή της συλλογής 

  
  
O αφηγητής των ιστοριών 
  
Τις ιστορίες που θα παρακολουθήσετε τις αφηγείται ο φίλος μου ο Φευγανός. 
Ο φίλος μου κατοικεί σ΄έναν πολύ κοντινό πλανήτη, τον πλανήτη ΦΕΥ. 
Μάλλον δεν θα τον έχετε ακουστά. 
  
ΦΕΥ δεν είναι το επίσημο όνομα του πλανήτη. 
Το επίσημο όνομα είναι διγράμματο και όχι τόσο φευγάτο. 
Κατά κάποιον τρόπο, ΦΕΥ είναι το παρατσούκλι του πλανήτη. 
  
Μερικοί λένε ότι το ΦΕΥ είναι από το ΦΕΥΓΑ. 
Άλλοι πάλι ισχυρίζονται ότι είναι η αρχαιοελληνική απόδοση του Αλίμονο. 
 
Ο φίλος μου με διαβεβαίωσε ότι οι ιστορίες του είναι αληθινές.  
Τα γεγονότα που αναφέρονται σ΄αυτές είναι καθόλα ακριβή. 
  
Δεν έχω λόγους να μην τον πιστέψω. 
Δεν έχει να κερδίσει τίποτα από την εξιστόρηση αυτή. 
  
 
Ο φίλος μου ο Φευγανός 
  
Ίσως θα θέλατε να σας πω λίγα λόγια για το φίλο μου,  πως τον λένε, τι δουλειά 
κάνει και τα συναφή. 
 
Δεν νομίζω, όμως ότι έτσι μπορεί να γνωρίσει κανείς κάποιον. 
Όταν συναντώ κάποιον δεν τον ρωτάω γι αυτά. 
 
Φευγανός δεν είναι το όνομα του φίλου μου.  
Δεν είναι το όνομα με το οποίο είναι καταχωρημένος στα κατάστιχα, αυτό με το 
οποίο τον αποκαλούν οι άλλοι στον πλανήτη του. 
 
Είναι όπως αν αποκαλούσαμε κάποιον από μας Γήινο, ή Γήο 
Δηλώνει μόνον τον πλανήτη στον οποίο ζει, τον πλανήτη ΦΕΥ. 
 
Ίσως να μην σας ικανοποιεί μόνον αυτός ο προσδιορισμός.  
Ας μην σας αποηγοητεύσω από την αρχή. 
Α.Μ. είναι καταχωρημένος στα πολιτειακά κατάστιχα και  
Άφευς Φευγανός στα διαδικτυακά κατάστιχα του πλανήτη που ζει  
(με το Α στο Άφευς στερητικό).   
 
Και τώρα που σας διαφώτισα σ΄αυτό,  
ίσως θα θέλατε να σας πω λίγα λόγια για τη γνωριμία μου μαζί του, τι ήταν αυτό 
που μου κέρδισε την εμπιστοσύση, γιατί έγινα φίλος του. 
 
Θα είμαι και σ΄αυτό το ίδιο σαφής. 
Τον γνωρίζω από πολύ παλιά. Δεν μπορώ να με θυμηθώ χωρίς αυτόν. 
Η φιλία μαζί του μοιάζει νομοτελειακή. Τον πήγα από την πρώτη στιγμή.  
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Το ίδρυμα ΦΕΥ στον πλανήτη ΦΕΥ 
 
Οι βασικές ιστορίες της συλλογής είναι από ένα ίδρυμα στον πλανήτη, το ίδρυμα 
ΦΕΥ. 
Ούτε αυτό θα το έχετε ακουστά. 
  
ΦΕΥ δεν είναι το επίσημο όνομα ούτε του ιδρύματος. 
Το όνομά του είναι τριγράμματο και πιο επιβλητικό. 
  
Ο αφηγητής εργαζότανε στο ίδρυμα αυτό. 
Κατά κάποιον τρόπο οι ιστορίες του γι αυτό είναι από πρώτο χέρι. 
  
Αποχώρησε από το ίδρυμα τα τελευταία χρόνια. 
Αν και πολλά χρόνια σ΄αυτό, δεν κατάφερε να εγκλιματιστεί στο ιδιαίτερο περιβάλλον 
που είχε διαμορφωθεί εκεί. 
Το πως και γιατί βρέθηκε στο ίδρυμα τα εκθέτει ο ίδιος στο παράρτημα στο τέλος της 
συλλογής. 
  
Δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρεί να εξιστορήσει τα τεκταινόμενα στο ίδρυμα. 
Αρκετά χρόνια πριν αποχωρήσει, είχε επανειλημμένα μιλήσει γι αυτά γραπτά. 
Κάποια απ αυτά μπορεί να δει κανείς Εδώ. . 
  
Πόσο αντικειμενικές είναι οι ιστορίες 
 
Όπως σας είπα ο πλανήτης και το ίδρυμα ΦΕΥ είναι υπαρκτά και οι ιστορίες γι 
αυτά αληθινές. 
Φυσικά κάθε εξιστόρηση είναι υποκειμενική, ακόμη κι αν πρόκειται για μαρτυρία 
μιας σκηνής στο δρόμο στην οποία δεν εμπλέκεται ο παρατηρητής. 
 
Πέραν από τη διαφορετική αντιληπτική ικανότητα του καθενός μας,  
πολλά συνήθως μας διαφεύγουν της προσοχής, διαφορετική είναι και η 
ιεραράρχισή μας γι αυτά που μας γίνονται αντιληπτά.  
 
Ένα γεγονός μπορεί για κάποιον να θεωρηθεί δευτερεύον και να υποβαθμιστεί ή 
και να αποσιωπηθεί ως αμελητέο,  
ενώ το ίδιο γεγονός για κάποιον άλλο να θεωρηθεί πρωταγωνιστικό και η όλη 
ιστορία να λάβει διαφορετική εκδοχή. 
 
Με την έννοια αυτή οι ιστορίες είναι μεν αληθινές, αλλά είναι υποκειμενικές  
καθώς η αφήγηση γίνεται από έναν μόνον από τους εμπλεκόμενους σ΄αυτές. 
  
  

Άγης Γήος 
_______________________________________ 

Στο πρώτο μέρος της αφήγησης χρησιμοποιεί μερικούς γλωσσικούς όρους από τον 
πλανήτη του τους οποίους αντιστοιχεί στους αντίστοιχους δικούς μας. 
 
Για διευκόλυνσή σας συγκέντρωσα τους γλωσσισμούς αυτούς και τους παραθέτω 
στο γλωσσάρι στο τέλος της συλλογής. 
Στο δεύτερο μέρος της αφήγησης κατόπιν παράκλησής μου ο αφηγητής αποφεύγει 
τους δικούς του γλωσσισμούς. 
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Λίγα λόγια από τον αφηγητή 
 
 

                                             Όπως σας ανέφερε ο φίλος Γήος, ο πλανήτης μου  
                                              είναι υπαρκτός και οι ιστορίες μου αληθινές.  

                                              Φυσικά μπορείτε να αμφιβάλλετε γι αυτό.  
                                              Το μόνο τεκμήριο που μπορώ να σας παραθέσω είναι ο  
                                              λόγος μου.  

                                   Ίσως να μην σας αρκεί αυτός. Να θέλετε κάτι πιο              
  χειροπιαστό.              Χειροπιαστό. 

                                              Το ίδιο συμβαίνει και στον πλανήτη μου.  
                                              Ο λόγος δεν χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης.  
                                              Έχουν ειπωθεί κατά καιρούς τόσα πολλά και έχουν  
                                              διαψευστεί τόσο πολλά απ΄αυτά που ο λόγος έχει  
                                              αποδυναμωθεί εντελώς.                                  

                                  
Εντούτοις, κάποιοι φευγανοί εξακολουθούν να λειτουργούν με το λόγο και μόνον. 
Γι αυτούς ο λόγος τους είναι η υπογραφή τους. 
Φυσικά στο δικό σας πλανήτη αυτό μπορεί να μην ακούγεται και τόσο συνετό. 
Δεν γνωρίζω πολλά πράγματα για τον πλανήτη σας. 
  
Για τον πλανήτη στον οποίο κατοικείτε μάλλον γνωρίζω αρκετά. 
Για τον προσωπικό σας πλανήτη, όχι. 
Θα συμφωνείτε φαντάζομαι, ότι ο καθένας από μας αποτελεί από μόνος του και 
έναν ξεχωριστό πλανήτη. 
  
Μπορεί αυτά που θα σας εξιστορήσω να σας φανούν οικεία, μπορεί όχι. 
Κάποιοι ίσως δείτε την εξιστόρησή μου μυθιστορηματική, κάποιοι άλλοι ρεαλιστική, 
κάποιο άλλοι ανάξια της προσοχής σας. 
Σε κάποιους μπορεί να αρέσουν οι ζωγραφιές μου, σε άλλους όχι. 
Σ΄αυτές προσπάθησα να απεικονίσω τους κατοίκους και τις καταστάσεις στον 
πλανήτη μου ώστε να βοηθήσω να αντιληφθείτε καλύτερα τη ζωή εκεί. 
Με λίγη φαντασία θα τα καταφέρετε. 
  
Αρκετοί μπορεί να προβληματιστείτε με τις αξιολογικές κρίσεις που υπάρχουν στην 
αφήγησή μου. 
Δεν χρειάζεται να συμφωνείτε με όσα λέω, μιας και οι διαφωνίες σας δεν θα μου 
γίνουν γνωστές. 
  
Σε κάποιες αναφορές μου θα χρειαστεί να παραπέμψω σε πηγές πληροφοριών 
του πλανήτη μου. 
Επειδή εσείς δεν έχετε πρόσβαση στις πηγές αυτές, θα τις αντιστοιχίσω στις 
δικές σας μέσω της μεθόδου των πλανητικών αναλογιών. 
Κατ΄αυτόν τον τρόπο οι παραπομπές μου θα γίνονται στις δικές σας πηγές 
πληροφοριών ώστε να έχετε πρόσβαση σ΄αυτές. 
  
Ο φίλος Γήος μου ζήτησε να σας πω δυο λόγια για το ίδρυμα που εργαζόμουνα για 
να έχετε μια πρώτη εικόνα γι αυτά που θα σας αφηγηθώ. 
Θεώρησα, όμως, καλύτερο αντί για μένα να σας πει δυο λόγια ένας απόφοιτος του 
Ιδρύματος. Προτίμησε να σας απευθυνθεί με επιστολή.  Είναι κάπως μακροσκελής 
αλλά διαφωτιστική. 
Την παραθέτω στη συνέχεια. Καλή ανάγνωση 

Άφευς Φευγανός 
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Επιστολή απόφοιτου του ιδρύματος ΦΕΥ 

 
(Υπηρετεί τη στρατιωτική θητεία του  στη Λάδα του Πλανήτη.  

Του απομένουν τέσσερις μήνες να αποφοιτήσει κι από κει) 
 

 
 
" Χαιρετώ το πλήθος! 
Ειμαι καλα. Το αυτο και δι εσας.  Το ίδρυμα ΦΕΥ καλό.  
 
Τέσσερις μήνες ακόμη....Ο καιρος καλος.  Το αυτο και δι εσας. 
 
Ο χρονος εχει 365 ημερες (γνωστον).  Ο μηνας εχει 30 ημερες (γνωστον). 
Οι 18 μήνες έχουν x ημέρες (ζητούμενον) 
 
Εχουμε: 30Χ18 = ...ωχ .΄..... μπλεξαμε.  
Λοιπον οι 10 ημερες εχουν 30 ημερες. Τι λεω? Το αυτο και δι εσας.  
 
Ξανα: Οι 10 μηνες εχουν 30Χ10 =300 ημερες. Ωραια ! 
Αλλοι 10 μηνες εχουν αλλες 300 ημερες. Κι αλλοι 10 αλλες 300.  
Αυτο ειναι ! Ενταξει .- 
 
Συνολικα 10+10+10 μηνες ισοδυναμουν με 10Χ3 =30 μηνες. Ενταξει. 
Προχωραμε.  
 
Λοιπον, οι 30 μηνες εχουν 300 +300 +300 ημερες που μας κανει 300Χ3 = 
900 ημερες.  
Κ α η κ α μ ε ! 
 
Περιμενε.. Ο χρονος εχει 365 ημερες. Οι 900 ημερες ποσα χρονια μας 
κανουν? 
Ωχ…..ωχ……. μπλεξαμε. Αλλοιως :  
 
Λοιπον εχουμε 30Χ18. Το 30 ειναι ημερες, το 18 μηνες.  
Φτου...........΄Υπολογισαμε για 30 μηνες.. Για να δουμε. 
 
Λοιπον: Το 18 ειναι μικροτερο απο το 30.  Ωραια , εχουμε λιγοτερες ημερες 
Αν ηταν 15 μηνες θαχαμε 900:2 =450 ημερες. 
Αν ηταν 15:2 = 7,5 μηνες θα ειχαμε 450:2 =225 ημερες. Ωραια !  
Ωχ, αφαιρεθηκα! Εχουμε 18 μηνες. Καλα. Προχωραμε. Θα επανελθουμε. 
 
Οι 4 μηνες εχουν 30Χ4 =120 ημερες. Ενταξει. Απο τους 4 εως τους 18 μηνες 
εχουμε : 4-18 = -14 μηνες. Ωραια. 
Δουλευουμε με α π ο λ υ τ ε ς .τ ι μ ε ς : /-14/= 14  Ωραία το βρήκαμε.  
 
Εχουμε λοιπον: 30 ημερες Χ14 μηνες = Ωχ.. παλι στα δυσκολα...... 
 
Για να δουμε: Αν ηταν 3 οι ημερες θαταν 3Χ14 που ισοδυναμει με 14Χ3 =42 
μηνες. 
Κ α η κ α μ ε ! Α, λαθος, έχουμε ημερες οχι μηνες. Ευτυχως !  
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Μπα ? Μονο 42 ημερες? Κατι δεν παει καλα. Α, ναι. Υποθεσαμε 3 ημερες αντι 
για 30. 
Πρεπει να πολλαπλασιασουμε με 30:3 =10. Ενταξει. Οποτε εχουμε 42Χ10 = 
420 μερες 
 
Να , που γινεται και χωρις Excel !!!  
 
Λοιπον προχωραμε: 
Η ημερα εχει 24 ωρες (γνωστον) . Οι 420 ημερες ποσες ωρες εχουν? 
(ζητουμενον) 
Ωραια. Εχουμε και λεμε : 24Χ420 = ...... 
 
Π α λ ι. E x c e l, .ρ ε .γ α μ ω τ ο ? 
 
Για να δουμε: Εστω οτι η ημερα εχει 10 ωρες. Ωραια. 
Οι 420 ημερες ποσες ωρες εχουν? (ζητουμενον) 
Ου, εύκολο: 4200 ωρες,, σχίζουμε. 
 
Προχωράμε.Για 24 ωρες τη μέρα εχουμε ποσες ωρες?  
Ου! Ωραία. Μεθοδος των τριων. Εστω οτι τα ποσα ειναι αναλογα: οποτε Χ= 
4200Χ10/24 =... 
Π α λ ι. Ε x c e l ?  
Τι κανουμε τωρα? Προχωραμε . Θα επανελθουμε. 
 
Η ημερα εχει 24 ωρες (γνωστον)  
Απο τις 24 ωρες εχουμε 7 ωρες υπνου. Ωραια. οσες ειναι οι ωρες του 
ξύπνιου?  
 
24-7 =17. Ου! Ωραια! 
Δε. χ ρ ε ι ά ζ ο ν τ α ι .α π ό λ υ τ ε ς. τ.ι μ ές! Θετικός αριθμός.- 
 
Λοιπον: Για μια ημερα εχουμε 17 ωρες ξύπνιου.  
Για 10 ημερες εχουμε 170 ξυπνιες ωρες. 
Για αλλες 10 εχουμε αλλες 170 ξυπνιες ωρες.  
Και γι αλλες 10 κι αλλες 170 ξυπνιες. 
 
Οποτε: Για 10+10+10=30 ημερες εχουμε 170+170+170=510 ξυπνιες. 
Επαληθευση: 170Χ3=510. Ενταξει. Σωστο. Προχωραμε.  
 
Λοιπον: Οι 30 ημερες εχουν 510 ξυπνιες ωρες (γνωστον). 
480 συνολικες ωρες (ξυπνιου και υπνου) ποσες ξυπνιες 
εχουν?(ζητουμενον) 
 
Φτου, φτου,... που να παρει...Θα ξημερωσουμε. 
Γ ι ν ε τ α ι, .ρ ε .γ α μ ω τ ο, .χ ω ρ ι ς .E x c el?. Π α ρ α τ α τ ε .μ ε .- 
 
Λοιπον, τί λέγαμε? Α, ναι. Το ίδρυμα ΦΕΥ. 
Λοιπόν, τάπαμε. Ο καιρός καλός, Το αυτό και δι εσάς» 
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Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΦΕΥΓΙΚΑ 
(Μέρος της επιστολής) 
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Ι. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΦΕΥ 
 
 
 

 
 
 
Να περιγράψεις έναν πλανήτη δεν είναι εύκολη υπόθεση. Όλοι μας το 
καταλαβαίνουμε. 
Γιαυτό πρέπει να έχετε υπομονή. 
Ότι η περιγραφή διαφέρει ανάλογα με τον παρατηρητή και αυτό το ξέρετε. 
Έτσι η περιγραφή που θα σας κάνω θα είναι πως εγώ είδα τον πλανήτη μου. 
 
Θα ξεκινήσω με τα βασικά. 
Κανονικά θάπρεπε να μιλήσω πρώτα για τις πολλαπλές όψεις, τις πολλές 
γλώσσες περιγραφής και άλλα τινά. 
 
Σκέφτομαι, όμως, ότι θα θεωρήσετε ότι πλατειάζω προσπαθώντας να σας 
εντυπωσιάσω και να υπεκφύγω να σας πω πως έχουν τα πράγματα. 
 
Όχι άδικα θα έλεγα. 
Και γω το ίδιο σκέφτομαι όταν διαβάζω ή παρακολουθώ στο μαγικό καθρέφτη 
(Τιβί) τους μεγάλους ξερόλους (επιστήμονες) του πλανήτη μου. 
 
Γιαυτό, θα σας μιλήσω κατευθείαν και σύντομα. 
 
Στην αρχή θα σας δείξω πώς φαίνεται ο πλανήτης μου από μακριά, για να έχετε 
το πλαίσιο μέσα στον οποίο κινείται η ζωή σ΄αυτόν. 
Μετά θα πλησιάσω και θα σας δείξω από κοντά τη ζωή στις διάφορες 
εκδηλώσεις της. 
Θα επικεντρωθώ σ΄αυτά που θεωρώ ως τα πιο σημαντικά. 
Θα εστιάσω στην όψη εκείνη που δεν είναι η πιο δημοφιλής αυτήν την εποχή 
στον πλανήτη μου.  
 
Επιφυλάσσομαι μελλοντικά να σας δώσω μια πιο εκτενή περιγραφή. 
Ενδεχόμενα με αναθεώρηση της συλλογής αυτής. 
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Α. Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΜΑΚΡΥΑ 

 
 

 
 
 
Κάπου στο σύμπαν υπάρχει ένας ιδιαίτερος πλανήτης, ο πλανήτης ΦΕΥ.  
Πολλά παράξενα συμβαίνουν στον πλανήτη αυτό.  
Το περίεργο είναι ότι οι περισσότεροι που τον κατοικούν δεν το 
συνειδητοποιούν αυτό.  
 
Μόνο λίγοι είναι αυτοί που το βλέπουν, 
αλλά δεν ξέρουν πως να κάνουν να το δουν και οι άλλοι.  
 
Μια από τις παραξενιές του κόσμου στον πλανήτη αυτό είναι ότι όλα είναι  
ανάποδα. 
Είναι ένας αντεστραμμένος κόσμος.  
 
Κάποιοι λένε ότι αυτό δεν ήταν πάντα έτσι.  
Υπήρξαν εποχές που ο κόσμος αυτός δεν είχε αντιστραφεί.  
 
Λίγοι μόχθησαν να εμποδίσουν την αντιστροφή.  
Αλλά καθώς αυτή συνέβαινε αργά οι περισσότεροι δεν μπορούσαν να την 
αντιληφθούν και κατηγορούσαν αυτούς που μιλούσαν γι΄αυτή.  
Τους κατηγορούσαν ότι είναι συκοφάντες και εχθροί του κόσμου τους.  
 
Γι αυτό, τους λίγους που επέμεναν και προσπαθούσαν να τους δείξουν πόσο 
ανάποδα γυρίζει ο κόσμος τους τους θεωρούσαν τρελούς.  
Τους απομόνωσαν και τους περιγελούσαν.  
 
Τους λίγους που κατάφερναν να βγαίνουν από τα κλουβιά που τους έκλειναν 
και ξαναπροσπαθούσαν  
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τους ονόμαζαν εχθρούς του κόσμου τους και τους εξαφάνιζαν.  
 
Έτσι ο κόσμος αυτός συνέχιζε την αντιστροφή του κι έφτασε κάποια στιγμή να 
έχει πλήρως αντιστραφεί.  
 
Σιγά-σιγά, όμως, κάτι πολύ περίεργο άρχισε να γίνεται αντιληπτό.  
Έτσι φαινόταν. Ότι ήταν περίεργο.  
Στην πραγματικότητα όμως δεν ήταν καθόλου περίεργο. Ήταν νομοτελειακό.  
 
Τριγμοί άρχισαν να ακούγονται παντού.  
Οι περισσότεροι δεν μπορούσαν να δουν ότι ήταν γιατί ο κόσμος είχε 
αναποδογυρίσει και δεν μπορούσε πια να σταθεί.  
 
Κόσμος που είχε αντιστραφεί δεν μπορούσε να ευσταθεί για πολύ.  
Ο κόσμος αυτός παραβίαζε όλες τις αρχές του σύμπαντος.  
Είχε φέρει τα πάνω κάτω.  
 
Ήταν σαν μια πυραμίδα που στηριζόταν στην κορυφή και όχι στη βάση.  
Οι λίγοι ήταν αυτοί που κάνανε κουμάντο.  
 
Οι πολλοί ήταν όπως το έρμα σε ένα πλοίο.  
Τους χρειάζονταν για να συνεχίζουν την πορεία τους προς την κορυφή.  
Όταν πέφτανε σε φουσκοθαλασσιά ξεφόρτωναν κάποιο από το έρμα για να 
διασωθούν αυτοί.  
 
Όσοι παρέμεναν από τους πολλούς δεν διαμαρτύρονταν γι αυτό.  
Δασώνονταν κι αυτοί μαζί με την κορυφή  
και πίστευαν ότι θα φτάσουν κι αυτοί κάποτε σε αυτή.  
Κάποιοι μάλιστα έβαζαν και οι ίδιοι πλάτη και βοηθούσαν στο ξαλάφρωμα 
αυτό.  
 
Έφτασε, όμως, κάποια στιγμή που οι φουσκοθαλασσιές έγιναν πολύ συχνές και 
πολύ απειλητικές.  
Το έρμα έπρεπε πολύ να ξαλαφρωθεί.  
 
Αυτοί που είχαν απομείνει είδαν ότι κινδυνεύουν κι αυτοί να ξαλαφρωθούν.  
 
Σήμερα στον πλανήτη αυτό επικρατεί πανικός.  
Οι μεν κατηγορούν τους δε και μερικές φορές εξυμνούν το ξαλάφρωμα που 
γίνεται από την κορυφή.  
Τους λένε ότι το πρόβλημα είναι αυτοί από το έρμα που το ανακάτευαν και το 
κάνανε κινητικό.  
Είναι αυτοί που όταν τους ξαλαφρώνουν δεν το δέχονται αυτό.  
Αντιστέκονται και το έρμα από στατικό γίνεται κινητικό. Κι έτσι πιο βαρύ.  
 
Λίγοι μόνον διερωτούνται για τις φουσκοθαλασσιές.  
Λίγοι διερωτούνται γιατί πύκνωσαν και είναι τόσο απειλητικές.  
 
Πιο λίγοι μπορούν να δουν και να δεχθούν ότι οι φουσκοθαλασσιές δεν είναι 
νομοτελειακές.  
Είναι το κλάμα αυτών που ξεφόρτωναν τόσο καιρό.  
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Β. Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ 
 
 

 
 
 
 
 

Β1. Η Δομή και Οργάνωση της Κοινωνίας 
 

 
 Οι Κάτοικοι του Πλανήτη – Φευγανοί και Αφευγανοί 

 
Στον πλανήτη κατοικούν οι Φευγανοί και οι Αφευγανοί. 
Οι Αφευγανοί είναι έρποντες, τετράποδοι, ή φτερωτοί. 
Οι Φευγανοί αμέσως μετά τη γέννησή τους οι περισσότεροι είναι έρποντες ή 
τετράποδοι και λίγους μήνες μετά δίποδοι  Φτερωτοί Φευγανοί δεν υπάρχουν  
(παρά μόνον στα όνειρά τους). 
 
Οι Φευγανοί σε αντίθεση με τους Αφευγανούς θεωρούν τον πλανήτη ιδιοκτησία 
τους και του συμπεριφέρονται ανάλογα  Ιδιοκτησία τους θεωρούν, επίσης, και 
τους Αφευγανούς στους οποίους δεν αναγνωρίζουν κανένα δικαίωμα. 
Κάποιους απ αυτούς τους αιχμαλωτίζουν, τους εκ-παιδεύουν, τους μαντρώνουν 
και τους περνούν χαλινάρι. Άλλους τους καβαλικεύουν, άλλους τους κλείνουν 
σε κλουβιά και πειραματίζονται για τη βελτίωση των Φευγανών και άλλους τους 
τρώνε. 
 
Για να επιβιώσουν οι Αφευγανοί και να διατηρήσουν την ελευθερία τους και την 
αρχική τους φύση προσπαθούν να μένουν όσο γίνεται μακριά από 
τις μυρμηγκιές και τις μπαζαρίες στις οποίες διαμένουν οι Φευγανοί. 
 
Ένας από τους βασικούς φόβους των Φευγανών είναι μην καταλάβουν τον 
πλανήτη τους κάτοικοι από άλλον πλανήτη και τους φερθούν όπως φέρονται 
αυτοί στους Αφευγανούς. 
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 H Διακυβέρνηση των Φευγανών: Παιδίτες, Μπαμπάες και Hτευτές  

 
Οι Φευγανοί διακρίνονται σε Παιδίτες, Μπαμπάες και Ητευτές. 
Το Παιδίτες προέρχεται από το παιδιά. Αντιστοιχεί στο δικό σας πολίτες. 
Το Μπαμπάες από το μπαμπάδες. Αντιστοιχεί στο δικό σας πολιτικοί. 
 
Οι Παιδίτες αναθέτουν τη λύση των προβλημάτων τους στους Μπαμπάες.  
 
Κάποιοι από τους Μπαμπάες αποκτούν κάποια στιγμή ειδικές ικανότητες 
επίλυσης προβλημάτων και αναγορεύονται σε Ητευτές. 
Αντιστοιχούν στο δικό σας Υπουργοί. 
 
Το Ητευτής προέρχεται από το γητευτής και κατ΄ άλλους από το ικέτης. 
Το ικέτης αναφέρεται στις ικεσίες τους προς τους παιδίτες για να τους 
αναγορεύσουν σε Ητευτές και  
το γητευτής αναφέρεται στη μέθοδο των ψιθυρισμών μέσω των οποίων το 
επιτυγχάνουν αυτό. 
 
Οι Ητευτές αποκτούν τις ειδικές ικανότητές τους κατά τη διάρκεια ειδικής 
τελετής.  
Σ΄αυτήν οι Παιδίτες προσέρχονται σε ένα κουτί, τους δίνουν κάμποσα μικρά 
χαρτιά, διαλέγουν ένα απ΄αυτά, το διπλώνουν και το ρίχνουν στο άνοιγμα που 
έχει το κουτί. 
 
Για να εμπνευστούν ποιο χαρτί να διαλέξουν προηγούνται διάφορες φιέστες στις 
οποίες οι υποψήφιοι Ητευτές τους μιλούν σε ειδική γλώσσα, τη μαγευτική. 
 
 
 Το Αξιακό σύστημα των Φευγανών – Η Λέρα, η Αιδεία και η 

Φτυγεία 
 
Σήμερα η υπέρτατη αξία μεγάλου μέρους των Φευγανών είναι η λέρα που είναι 
το αντίστοιχο του δικού σας «χρήμα». 
Το λέρα προκύπτει από τη λίρα. 
Υπάρχει ολόκληρος κλάδος, η λερολογία (αντίστοιχο της δικής σας οικονομία), 
που ασχολείται αποκλειστικά με τη λέρα. 
Με την εξέλιξη της λερολογίας τα πάντα στον πλανήτη απέκτησαν και 
μια λεροτιμή. 
Οι λερολόγοι (αντίστοιχο των δικών σας οικονομολόγων) κατέχουν επιφανή 
θέση στην κοινωνία των Φευγανών. 
Ακόμη σε πιο επιφανή θέση είναι οι λεραλιστές (αντίστοιχο των δικών σας 
τραπεζιτών) οι οποίοι κατέχουν τις λεραλίες (αντίστοιχο των δικών σας 
τραπεζών). 
 
Μετά τη λέρα ακολουθούν αρκετές άλλες αξίες. 
Αυτήν την εποχή οι Φευγανοί μιλούν πολύ για την αιδεία και την φτυγεία. 
 
Η αιδεία και η φτυγεία αντιστοιχούν στα δικά σας παιδεία και υγεία 
Η αιδεία προκύπτει από το αιδώς και η φτυγεία από το φτύσιμο ή κατά άλλους 
από το ψυγεία. 
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Ένα διαχρονικό αίτημα των Φευγανών είναι: « Λέρες για αιδεία και φτυγεία» 
 
Κάποιοι δεν συμμερίζονται το αίτημα αυτό και διατείνονται ότι πριν τις λέρες  
καλό είναι να προηγηθεί γενικός καθαρισμός, αλλιώς οι πρόσθετες λέρες δεν θα 
φέρουν το επιθυμητό. 
 
Επίκαιρο είναι επίσης και το σύνθημα: «Δημόσια και όχι ιδιωτικά αιδεία και 
φτυγεία» 
Το σύνθημα αυτό βρίσκει σύμφωνους πολλούς Φευγανούς. 
Κάποιοι, όμως, παρατηρούν ότι πιο φανατικοί υποστηρικτές για 
δημόσια αιδεία και φτυγεία είναι αυτοί που τα έχουν κάνει ήδη ιδιωτικά ενόσω 
είναι δημόσια. 
 
 Οι Σφραγίδες και οι Λεροτιμές στη Ζωή των Φευγανών 

 
Ενώ οι περισσότεροι Αφευγανοί γεννιούνται ελεύθεροι και υγιείς, 
οι Φευγανοί κατά κανόνα γεννιούνται μέσα στα φτυγεία (τα δικά σας 
νοσοκομεία). 
Λίγο μετά τη γέννησή τους θεραπεύονται και εξέρχονται υγιείς.  
Στη συνέχεια καταγράφονται σε κατάστιχα και σφραγίζονται. 
 
Στη σφραγίδα (το αντίστοιχο της δικής σας ταυτότητας) αναγράφεται μια λίστα 
χαρακτηριστικών και έτσι πιστοποιείται το καλώς έχειν του Φευγανού και η 
μυρμηγκιά και μπαζαρία στην οποία ανήκει.  
Συμπίπτει συνήθως με αυτήν στην οποία κατοικεί και διαμένει. 
 
Χωρίς τη σφραγίδα δεν μπορεί να κυκλοφορήσει και να επιβιώσει παρά μόνον 
μακριά από τις μυρμηγκιές και τις μπαζαρίες, όπως κάνουν και οι ελεύθεροι 
Αφευγανοί. 
 
Ενώ στους προς βρώση Αφευγανούς οι σφραγίδες μπαίνουν κατ΄ευθείαν στο 
δέρμα τους, προς το παρόν στην πλειοψηφία των Φευγανών η σφραγίδα είναι 
σε χαρτί το οποίο οφείλουν να κουβαλούν μαζί τους και να το επιδεικνύουν 
όταν τους ζητηθεί. 
 
Κάποιοι πάντως Φευγανοί ζήλεψαν το προνόμιο των 
αιχμάλωτων Αφευγανών και προσφέρθηκαν να σφραγιστούν κι αυτοί στο δέρμα 
(τα δικά σας τσιπάκια) να είναι σίγουροι ότι δεν θα χαθεί. 
 
Όπως και όλα τ άλλα στον πλανήτη, οι Φευγανοί έχουν κι αυτοί μια λεροτιμή. 
 
Προς το παρόν, η λεροτιμή του καθενός κρατείται μυστική ενόσω 
ο Φευγανός είναι εν ζωή. 
Αποκαλύπτεται σε μερικές μόνον περιπτώσεις με τον θάνατο 
του Φευγανού στους συγγενείς του στους οποίους και καταβάλλεται το 
ισοδύναμό της σε λέρες για την απώλεια της ιδιοκτησίας τους, δηλαδή του 
συγγενούς τους. 
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Β2. Οι Κάστες και ο μεγάλος Λωός 
 

 Οι Αγνόλοι, Ξερόλοι και Ξελόγοι 
 

Οι Φευγανοί έχουν πολλών ειδών κάστες. 
Προς το παρόν θα αναφερθούμε σε μια από τις βασικές: τους αγνόλους, τους 
ξερόλους και τους ξελόγους. 
Αντιστοιχούν στη δική σας κάστα των λεγόμενων απλών ανθρώπων, των 
διανοουμένων και των επιστημόνων. 
 
Το αγνόλος προκύπτει από το αγνοών, το ξερόλος από το ξερόλας,  
το ξελόγος από το λέω-ξελέω. 
 
Οι ξερόλοι και οι ξελόγοι ομιλούν σε ειδική γλώσσα και δίνουν την εντύπωση 
στους αγνόλους ότι γνωρίζουν επακριβώς για τί ομιλούν. 
 
Γιαυτό και οι αγνόλοι έχουν παραιτηθεί και έχουν αφήσει τους ξερόλους και 
τους ξελόγους να τους ρυθμίζουν τη ζωή. 
 
Ιδιαίτερης αναγνώρισης τυχαίνουν οι ξερόλοι και οι ξελόγοι που έχουν θητεύσει 
στην Α-πα-παϊα του πλανήτη (από το ά πά πά, εκτός της επικράτειάς της 
γνωστή και ως οι Έξω-από-δώ, ή οι Φευ-μπάτσοι). 
 
Στην Α-πα-παϊα έχουν εγκαταστήσει ένα μεγάλο φανό προς τον οποίο συρρέουν 
ξερόλοι και ξελόγοι από όλες τις περιοχές του πλανήτη για να πάρουν το φως 
της γνώσης. 
Κάποιοι ισχυρίζονται ότι ο φανός είναι ραδιενεργός και το φως του τυφλώνει 
και δεν ξεστραβώνει. 
Κάτι δηλαδή μ΄αυτό που λέτε εσείς για τις μύγες και τη λάμπα. 
 
 Οι Γλώσσες των Φευγανών - Αγνολικά, Ξερολικά και Ξελογικά 

 
Καθε μία από τις παραπάνω κάστες των Φευγανών μιλούν τη δική τους γλώσσα, 
τα αγνολικά, τα ξερολικά και τα ξελογικά. 
 
Ενώ τα αγνολικά είναι κατανοητά από όλους τους Φευγανούς, 
τα ξερολικά είναι κατανοητά μόνον από τους ξερόλους, 
τα δε ξελογικά δεν είναι κατανοητά ούτε από τους ίδιους τους ξελόγους παρά 
μόνον απ αυτούς που τους έχει δοθεί το σύνθημα και το παρασύνθημα να τα 
αποκωδικοποιούν. 
 
Τα ξελογικά είναι κατ εξοχήν γλώσσα συνωμοτική για να μην είναι γενικά 
κατανοητή και να κρατούν μακρυά τους αγνόλους να μην μπορούν να τους 
ελέγξουν. 
 
Προς τούτο διαθέτουν και ειδική γραφή. 
Για να πάρετε μια πρώτη ιδέα, σας παραπέμπω στο ξελογικό 
συνθηματικό GFAJ-1της δικιά σας μεγάλης ξελόγας Φελίσα της ΝΑSΑ το οποίο 
αποκωδικοποιήθηκε στο «Give Felisa Α Job» («Δώστε δουλειά στη Φελίσα») 
βλ. Οι εξωγήινοι αργούν ακόμη. 
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 Ο Μεγάλος Λαλός ή Λωός Φευγανών 
 
Οι ξερόλοι μιλούν για λογαριασμό του λωού και οι ξελόγοι ορκίζονται να 
υπηρετούν τον λαλό. 
Το λωός προέρχεται από το λωλός και το λαλός από το άλαλος. 
Είναι συνώνυμα και αντιστοιχούν στο δικό σας «λαός». 
 
Για να εντοπίσουν ποιός είναι ο λαλός ή λωός παίζουν την κολοκυθιά, σαν αυτή 
που ξέρετε και σεις: 
 «Εδώ η κολοκυθιά. εκεί η κολοκυθιά, πού είναι η κολοκυθιά;» 
 
Κατά κανόνα δεν την βρίσκουν την κολοκυθιά. 
Γιαυτό, οι ξερόλοι μιλούν στον εαυτό τους και οι ξελόγοι υπηρετούν κι αυτοί 
τον εαυτό τους. 
 
Για το λωό διατίθεται και κατάλληλη για αυτόν τροφή, η ώλια, που αυτή την 
εποχή ευδοκιμεί ιδιαίτερα στο Αφανιστάν και προστατεύεται από 
την Απαπαϊα που τα τελευταία χρόνια έχει περιφέρει το φανό της κατά κει 
μεριά. 
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Β3  Οι Μαγικοί Καθρέφτες και η Κρυστάλλινη Σφαίρα 

 
 
Στον πλανήτη είναι εγκατεστημένοι μεγάλοι καθρέφτες μπροστά στους οποίους  
στήνονται με τις ώρες οι φευγανοί. 
Οι καθρέφτες αυτοί είναι μαγικοί καθρέφτες. Είναι το αντίστοιχο των δικών 
σας Τιβί. 
Δεν είναι όπως οι κοινοί καθρέφτες στον πλανήτη σας. 
Πίσω τους έχουν υποδοχές και συνδέονται μ΄ένα κεντρικό μηχανισμό. 
 
Ο μηχανισμός αποτελείται από γρανάζια – φευγανούς  οι οποίοι κινούν με 
αόρατα νήματα φευγανούς - μαριονέτες που εμφανίζονται μπροστά στους 
καθρέφτες. 
 
Οι φευγανοί – μαριονέτες  είναι δύο κατηγοριών: οι ξευτόλοι και οι ψευδόλοι. 
Το «ξευτόλοι» προκύπτει από το εξευτελιζόμενοι και το «ψευδόλοι» από το 
ψευδόμενοι. 
 
Οι φευγανοί κοιτούν στον καθρέφτη και νομίζουν ότι βλέπουν τον εαυτό τους, 
ποιοί είναι και τι θέλουν. 
Στην πραγματικότητα όμως ο καθρέφτης είναι ένας αντεστραμμένος καθρέφτης. 
Το είδωλο στον καθρέφτη δεν είναι δικό τους.  
Είναι αυτό που θέλουν αυτοί που κατέχουν τον κεντρικό μηχανισμό να βλέπουν 
οι άλλοι φευγανοί. 
Κατά κάποιον τρόπο οι φευγανοί γίνονται τα είδωλα αυτών που εμφανίζονται 
στους μαγικούς καθρέφτες. Σ΄αυτό συνίσταται η μαγεία των καθρεφτών αυτών. 
  
Τον κεντρικό μηχανισμό τον κατέχουν οι μεγαλοαργαλειοκράτες και οι 
λεραλιστές στους οποίους θα αναφερθώ στη συνέχεια. 
Οι ιδιοκτήτες του μηχανισμού καθορίζουν τι θα φαίνεται στον καθρέφτη, πώς θα 
φαίνεται και τι θα αποκρύβεται. 
Η πραγματικότητα αυτή αν και είναι ιδιαίτερα εμφανής σε κάποιους φευγανούς 
δεν γίνεται αντιληπτή από τους περισσότερους. 
Ο μαγικός καθρέφτης είναι γι αυτούς οδηγός. 
 
Πίσω από την επιτυχία αυτή των μαγικών καθρεφτών βρίσκεται η μαγευτική, 
κλάδος της ξελολογίας (επιστήμης)την ύπαρξη του οποίου αγνοούν ακόμη και 
αρκετοί ξελόγοι.  
Αντιστοιχεί στο δικό σας «χειραγώγηση των μαζών» 
 
Στον πλανήτη εκτός από τους μαγικούς καθρέφτες υπάρχει και η κρυστάλλινη 
σφαίρα (το δικό σας διαδίκτυο).  
Είναι κι αυτή καθρέφτης, αλλά σφαιρικός.  
Δεν συνδέεται, όμως, πίσω του με κάποιον μηχανισμό.  
Καθώς είναι σφαιρικός δεν μπορεί να κρυφτεί κάτι πίσω απ αυτόν. 
Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται συνεχώς οι φευγανοί που εγκαταλείπουν τους 
μαγικούς καθρέφτες και κοιτούν την κρυστάλλινη σφαίρα. 
 
Κάποιοι λένε ότι η σφαίρα τελευταία σταμάτησε να είναι κρυστάλλινη και έγινε 
γυάλινη και θολή. Δεν βλέπουν πια το ίδιο καθαρά όπως λίγα χρόνια πριν. 
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Β4. Οι Αργαλειώτες, οι Έτσιθέλες και οι Αργαλειοκρατίες 

Τα Φράκτες και οι Φρακτολόγοι 
 

Εκτός από την κάστα των αγνόλων, ξερόλων και ξελόγων στην οποία έχουμε 
ήδη αναφερθεί  
μια άλλη, ιδιαίτερα ισχυρή, είναι αυτή των αργαλειωτών, των ετσιθελών, 
αργαλειοκρατών και λεραλιστών. 
 
Οι αργαλειώτες δουλεύουν ολημερίς σε διαφόρων τύπων αργαλειούς. 
Αντιστοιχούν στο δικό σας «εργάτο-υπάλληλοι». 
 
Οι ετσιθέλες δεν δουλεύουν. Είναι αυτοί που με το «έτσι θέλω» αναγκάζουν 
τους αργαλειώτες να τους παραχωρούν ένα μέρος απ΄αυτά που φτειάχνουν 
στους αργαλειούς για να μην τους κάνουν τους αργαλειούς λαμπόγυαλο. 
Αντιστοιχούν στο δικό σας «μαφιόζοι». 
 
Άλλοι είναι πιο ήπιοι. Λειτουργούν με την πειθώ.  
Προσποιούνται ότι κάνουν κι αυτοί δουλειά ή αναλαμβάνουν το πιο άνετο μέρος 
απ αυτήν, πείθουν τους αργαλειώτες ότι χωρίς αυτούς δεν γίνεται να ευοδώσει 
η δουλειά στον αργαλειό, 
και με τον τρόπο αυτό καρπώνονται το μεγαλύτερο όφελος απ΄αυτήν. 
Αντιστοιχούνί στο δικό σας «μεσάζοντες». 
 
Οι αργαλειοκράτες είναι αυτοί που κατέχουν τους αργαλειούς στους οποίους 
δουλεύουν οι αργαλειώτες.  
Οι αργαλειοί που κατέχουν είναι οι αργαλειοκρατίες τους. 
Αντιστοιχεί στο δικό σας «εταιρίες». 
 
Κάποιοι απ΄αυτούς, οι μεγαλοαργαλειοκράτες έχουν τόσο μεγάλη δύναμη που 
πολλοί λένε ότι αυτοί είναι οι κυρίαρχοι του πλανήτη και οι κύριοι υπαίτειοι για 
τη σημερινή αδιέξοδη κατάσταση σ΄αυτόν. 
Αντιστοιχούν στο δικό σας «κεφαλαιοκράτες». 
Με την ισχύ που διαθέτουν αχρηστεύουν τις μικρές εργαλειοκρατίες, άλλες τις 
κλείνουν, άλλες τις εξαγοράζουν και δημιουργούν τις δικές τους 
μεγαλοαργαλειοκρατίες. 
Αντιστοιχούν στο δικό σας «μεγαλοεταιρίες» 
 
Την ισχύ τους την οφείλουν εν πολλοίς στους ξερόλους (επιστήμονες) που έχουν 
στη δούλεψή τους, ιδιαίτερα τους λερόλους (οικονομολόγους) και κυρίως στους 
φρακτολόγους. 
 
Οι φρακτολόγοι είναι οι ξερόλοι εκείνοι που ασχολούνται με τα φράκτες. 
Τα φράκτες ορίζουν τι μπορεί να κάνουν και τι δεν μπορούν να κάνουν οι 
φευγανοί. Λειτουργούν όπως οι δικοί σας φράχτες. 
Αντιστοιχούν στο δικό σας «νόμοι». 
 
Τα φράκτες φαίνονται να ισχύουν το ίδιο για όλους τους φευγανούς.  
Στην πραγματικότητα, όμως, προορίζονται μόνον για τους αργαλειώτες και τους 
μικρούς αργαλειοκράτες ώστε να αφήνουν το πεδίο ελεύθερο για τους 
μεγαλοαργαλειοκράτες. 
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Β5. Οι Αργαλειοί, οι Μυαλόβγαλτοι Ξελόγοι 

και τα Θούενα 
 
Οι αργαλειώτες φευγανοί βλέπουν τη δουλειά τους στους αργαλειούς να μην 
διαφέρει και πολύ απ΄αυτήν των αιχμαλωτισμένων τετράποδων αφευγανών.  
 
Κάποιοι παρομοιάζουν τις συνθήκες στους αργαλειούς μ΄αυτές στις φάρμες των 
αφευγανών, μιλούν για φάρμες με φευγανούς που τους αρμέγουν κι αυτούς όπως 
τους δύστυχους αιχμαλωτισμένους τετράποδους αφευγανούς. 
 
Άλλοι δεν το συμμερίζονται αυτό. Λένε ότι αυτό συνέβαινε τις παλιές εποχές, ότι 
τώρα ο πλανήτης έχει εξελιχθεί, δεν υπάρχουν πια φάρμες φευγανών. 
Άλλοι πάλι δεν συμφωνούν μ΄αυτό. Λένε ότι απλά οι αλυσίδες έχουν μεταλλαχθεί. 
Στους περισσότερους δεν είναι ευδιάκριτες όπως παλιά.  
 
Την αντίληψη αυτή δεν τη συμμερίζονται εν γένει οι ξελόγοι του πλανήτη. 
Ιδιαίτερα αυτοί που τους αρμέγουν τα μυαλά. Αυτοί το άρμεγμα αυτό το θεωρούν 
προσόν και τιμή.  
Μερικοί απ΄αυτούς μοχθούν ασμένως και οικειοθελώς να αυγατίσουν το άρμεγμα 
αυτό. Καταγίνονται συνεχώς να εφευρίσκουν νέους τρόπους επιτήρησης και 
εκμετάλλευσης των φαρμών.  
Τους αρκεί που ανταμείβονται γι αυτό με περγαμηνή. 
Οι μυαλόβγαλτοι αυτοί ξελόγοι φευγανοί εξαίρουν τον εκσυγχρονισμό αυτό. 
Ιδιαίτερα αυτοί που έχουν μαθητεύσει στην Απαπαία και έχουν εκτεθεί στο μεγάλο 
της φανό της γνώσης. 
 
Για να ξεχνιούνται οι φευγανοί και να υπομένουν στους αργαλειούς έχουν 
καθιερωθεί διάφορες φιέστες. 
Πολλές από τις φιέστες αυτές είναι προς τιμήν ενός ανώτερου όντος, του Θου. 
 
Η πιο μεγάλη απ αυτές που πλησιάζει αυτές τις ημέρες είναι τα Θούενα (το δικό σας 
Πάσχα).Η γιορτή είναι γνωστή και ως γιορτή της αγάπης.  
Γι αυτό τη γιορτάζουν σουβλίζοντας τους αιχμαλωτισμένους τετράποδους 
αφευγανούς. 
Ο Θου για χάρη τους θυσίασε το μονογενή γιο του. 
Τους άφησε να τον θανατώσουν και μετά τον ανέστησε.  
 
Οι φευγανοί μιμούνται το Θου και αφήνουν να θανατώνουν ο ένας τον άλλο. 
Μόνο που μετά δεν ανασταίνουν ο ένας τον άλλο. 
 
Εδώ και 2000 χρόνια θρηνούν κάθε χρόνο τέτοια εποχή τη θανάτωση του ενός γιου 
του Θου. 
Μετά το θρήνο ακολουθεί γιορτή για την ανάστασή του. 
 
Τη θανάτωση εκατομμυρίων συν-φευγανών τους δεν τη θρηνούν ούτε μια φορά. 
Ίσως γιατί γνωρίζουν ότι αυτοί δεν θα αναστηθούν μετά. 
 
Τα Θούενα δεν γιορτάζονται μαζί από όλους τους φευγανούς. 
Δεν έχουν όλοι τον ίδιο Θου κι ας είναι για τον καθένα ο δικός του ο μοναδικός. 
Θρηνούν και γιορτάζουν τη θανάτωση και την ανάσταση του γιου του δικού τους 
Θου ξεχωριστά και διαφορετικά. 
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Β6.  Οι Επιδρομές των Μεγαλοαργαλειοκρατών 

Οι πρωτοκοσμικές και τριτοκοσμικές επικράτειες του πλανήτη 
 
 
Ο πλανήτης είναι χωρισμένος σε διάφορες επικράτειες. 
Οι διάφορες επικράτειες του πλανήτη βρίσκονται συνεχώς σε αναταραχή. 
 
Κάθε επικράτεια είναι όπως ένα ξενοδοχείο με δύο εισόδους. 
Η μία είσοδος είναι πολυτελής, η άλλη φτωχική. 
Λίγοι εισέρχονται από την πολυτελή είσοδο. Οι πολλοί εισέρχονται από την 
άλλη. 
Και στις δύο εισόδους υπάρχουν πορτιέρηδες. 
Στην πολυτελή είσοδο κάνουν τεμενάδες σ΄αυτούς που μπαίνουν απ΄αυτήν. 
 
Στην άλλη, τους ζητούν να πληρώσουν για να μπουν 
και αυτά που εισπράττουν τα δίνουν στους πορτιέρηδες της πολυτελούς εισόδου 
να τα δώσουν σ΄αυτούς που μπαίνουν απ΄αυτή. 
 
Όσους αρνούνται να πληρώσουν τους ξυλοφορτώνουν και τους τα παίρνουν με 
τη βία. 
Όσους δεν έχουν τίποτα να δώσουν τους ξεπετούν έξω από την είσοδο και 
ξημεροβραδυάζουν κοντά σ΄αυτή. 
 
Μέσα σε κάθε επικράτεια – ξενοδοχείο υπάρχουν δύο χωριστοί χώροι, δύο 
ξεχοριστές αίθουσες. 
Η μία αίθουσα είναι μεγάλη και πολυτελής και σ΄αυτήν κάθονται αυτοί που 
εισέρχονται από την πολυτελή είσοδο και φουμάρουν.  
Είναι ως επί το πλείστον, οι μεγαλοαργαλειώτες, οι υποτελείς τους κυβερνητικοί 
οι λεραλιστές και οι συναφείς. 
 
Η άλλη αίθουσα είναι μικρή και κακοφτιαγμένη. 
Σ΄αυτήν στοιβάζονται αυτοί που μπαίνουν από την άλλη είσοδο. 
Κάθονται σε αργαλειούς και υφαίνουν. 
 
Στη μικρή αίθουσα υπάρχουν μαγικοί καθρέφτες που τους λένε πόσο καλό είναι 
να υφαίνεις στον αργαλειό και τους ενημερώνουν τι γίνεται στον πλανήτη και 
στις άλλες επικράτειες - ξενοδοχεία. 
 
Οι επικράτειες - ξενοδοχεία διακρίνονται σε κατηγορίες. 
Υπάρχουν αυτές της πρώτης κατηγορίας, οι πρωτοκοσμικές και αυτές της 
τρίτης, οι τριτοκοσμικές. 
Δεύτερης κατηγορίας δεν υπάρχουν. 
 
Η κατάταξη σε κατηγορίες γίνεται ανάλογα με το χρώμα αυτών που διαμένουν 
σ΄αυτές. 
Σε αυτές της πρώτης κατηγορίας είναι άσπρο, ενώ στης τρίτης πιο σκούρο. 
  
Αυτές της τρίτης κατηγορίας, οι τριτοκοσμικές, θεωρούνται υποδεέστερες απ΄ 
αυτές της πρώτης.  
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Όχι μόνον απ΄αυτούς στη μεγάλη αίθουσα, αλλά κι απ΄ αυτούς στη μικρή 
αίθουσα των επικρατειών.  
Έτσι τους καθοδηγούν από τους μαγικούς καθρέφτες. 
 
Γι αυτό και αυτοί στη μικρή αίθουσα θεωρούν τον εαυτό τους προνομιούχο. 
Ανήκουν στις επικράτειες - ξενοδοχεία της πρώτης κατηγορίας. 
Στήνονται, λοιπόν, στον αργαλειό και υφαίνουν ολημερίς για το προνόμιο αυτό. 
 
Η αλήθεια είναι ότι οι άλλες επικράτειες, οι τριτοκοσμικές, είναι οι πιο παλιές 
στον πλανήτη. 
Σ΄αυτές είναι κατεγραμμένη η ιστορία του. 
Απ΄αυτές πήραν τη γνώση για να χτίσουν τις δικές τους επικράτειες -  
ξενοδοχεία αυτοί που ήρθαν αργότερα σ΄αυτόν. 
 
Αυτοί, όμως, που ήρθαν μετά μαζί με το χρώμα το ξεθωριασμένο είχαν και 
ξεθωριασμένη μνήμη. 
Και μαζί μ΄αυτά ξεθώριασε και η καρδιά και ο νους τους. 
 
Το ξεθώριασμα το εξέλαβαν προσόν και αυτοανακηρύχθηκαν το φως του 
κόσμου. 
Αλαζονεία και αγνωμοσύνη κατέλαβε το νου και την καρδιά τους. 
 
Ανάβανε δάδες αλαζονείας και απληστίας και κήρυτταν κάθε τόσο σταυροφορία 
να δώσουν τα φώτα στις παλιές επικράτειες. 
Επέδραμαν σ΄αυτές, τις ξαλάφρωσαν από όλα όσα φύλαγαν ως κόρη οφθαλμού 
για πολλά χρόνια. 
Αλυσόδεναν αυτούς στη μικρή αίθουσα των επικρατειών αυτών και τους 
κουβαλούσαν στις δικές τους επικράτειες να ξεκουράζουν και να ευχαριστούν 
αυτούς που ύφαιναν ολημερίς στον αργαλειό. 
 
Δεν ήταν ξεθωριασμένοι, τόσο καιρό δεν στήνονταν στον αργαλειό, ήταν όλο 
χορό και κακό. 
Τόσο καθυστερημένοι ήταν όλοι αυτοί. 
Τους άξιζε η μοίρα αυτή, το απεδείκνυαν και οι ξελόγοι τους επιστημονικώς. 
 
Σ΄αυτό συμφωνούσαν κι αυτοί που ύφαιναν ολημερίς στον αργαλειό των 
πρωτοκοσμικών επικρατειών. 
Οι μαγικοί καθρέφτες τους το απεδείκνυαν συνεχώς. 
Και τους είχαν κι αυτοί υποπόδιο και τους πατούσαν να νοιώθουν ανώτεροι και 
τυχεροί. 
 
Από τότε οι επιδρομές δεν έχουν σταματήσει ποτέ. 
Συνεχίζονται μ΄άλλες μορφές. 
 
Σήμερα δεν χρειάζονται παρά μόνον να αρπάζουν ό,τι πολύτιμο και χρήσιμο 
γι΄αυτούς έχουν οι τριτοκοσμικές επικράτειες. 
Δεν αλυσοδένουν πια. Ξεπαστρεύουν όσους αντιτάσσονται στην κλοπή αυτή. 
Δεν χρειάζονται πια υποπόδια γι΄αυτούς που υφαίνουν στον αργαλειό. 
 
Γιατί δεν χρειάζονται πια ούτε όλους αυτούς στον αργαλειό. 
Εκσυγχρόνισαν τους αργαλειούς και υφαίνουν πια και χωρίς όλους αυτούς. 
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Τους ξεπετούν μαζί μ΄αυτούς που ξημεροβραδιάζονταν από πριν έξω από τα 
ξενοδοχεία της πρώτης διαλογής. 
 
Αυτοί που τώρα τους ξεπετούν αγανακτούν. 
Δεν μπορούν να καταλάβουν πως συνέβη όλο αυτό έτσι στα ξαφνικά. 
Όλα στο χωριό ήταν μέχρι τώρα τόσο καλά. 
Διατρανώνουν ότι είναι άδικο αυτό που συμβαίνει και θα αντεπιτεθούν. 
 
Ακόμη και τώρα αρνούνται να δουν ότι κάποιοι άλλοι είχαν προηγηθεί, τους 
είχαν ξεπετάξει και δεν νοιαζότανε κανείς. 
 
Ακόμη και τώρα αρνούνται να δουν ότι στη Λέβια, επικράτεια στα νότια του 
πλανήτη, που τους λένε ότι είναι τρίτης διαλογής γίνεται σφαγή. 
 
Η Λέβια έχει δυο εισόδους και δυο αίθουσες, όπως και οι άλλες επικράτειες. 
Αλλά οι είσοδοί της δεν είναι εντελώς διαχωρισμένες και οι αίθουσες δεν είναι 
και τόσο διαφορετικές όπως στις άλλες. 
Στην είσοδο οι πορτιέρηδες δεν ζητάνε να πληρώσουν πολλά για να εισέλθουν. 
Κανείς δεν υπάρχει να ξημεροβραδιάζει έξω από τη δεύτερη είσοδο, όπως στις 
επικράτειες της πρώτης κατηγορίας. 
Και στη Λέβια υφαίνουν στον αργαλειό στη μικρή αίθουσα, αλλά όχι τόσο 
εξουθενωτικά όσο αυτοί στις άλλες επικράτειες τις πρωτοκοσμικές. 
 
Τη Λέβια αυτοί που φουμάρουν στη μεγάλη αίθουσα των πρωτοκοσμικών την 
έχουν βάλει στο μάτι εδώ και πολύ καιρό. 
Έχει πολλά πολύτιμα αγαθά που θέλουν να τα πάρουν όπως παλιά. 
 
Συνεταιρίστηκαν λοιπόν πολλοί από αυτούς από πολλές πρωτοκοσμικές και 
στείλανε κάποιους απ΄αυτούς στους αργαλειούς τους να φέρουν το φως τους 
στη Λέβια, όπως είχαν κάνει και παλιά. 
 
Οι μαγικοί καθρέφτες σ΄όλες τις πρωτοκοσμικές επικράτειες έχουν συντονιστεί 
και λένε πόσο κακοί είναι αυτοί στη μεγάλη αίθουσα της Λέβια και πόσο 
υποφέρουν αυτοί στη μικρή. 
 
Οι αργαλειώτες των πρωτοκοσμικών αρνούνται να εξετάσουν μήπως αυτά που 
τους λένε και τους δείχνουν στους μαγικούς καθρέφτες δεν είναι παρά σαν αυτά 
που τους έλεγαν και τους έδειχναν όλο αυτό τον καιρό για να τους κρατούν 
στον αργαλειό. 
 
Δεν καταδέχονται καν να ακούσουν τι λένε αυτοί στη Λέβια που τους είπαν ότι 
είναι τρίτης διαλογής. 
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Γ. Ιστορική Αναδρομή  
 

 

 
 

 
 
 

Κάποιοι λένε ότι παλιά, πολύ παλιά ο πλανήτης ήταν πολύ διαφορετικός.  
Δεν υπήρχαν στον πλανήτη ούτε κάστες, ούτε καταναγκασμός. 
Η συναίνεση ανάμεσα στους φευγανούς και μόνον αυτή καθόριζε το κάθε τι. 
 
Υπάρχουν πολλές αφηγήσεις για τους λόγους που η κατάσταση αυτή 
μετεστράφη. 
Σας παρουσιάζω δύο απ΄αυτές. 
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Γ1. Ο Θου και οι Εκλεκτοί του 
 
 

 
 
 

 
Ο πλανήτης ήταν κάποτε ένας όμορφος τόπος με καταπράσινα λιβάδια και 
κρυστάλλινα νερά.  
Ζούσαν σ΄αυτόν ειρηνικά και αδελφωμένα φευγανοί και αφευγανοί. 
 
Κατά καιρούς ανάμεσα στους φευγανούς εμφανίζονταν προβλήματα ως εκ της 
κοινής διαβίωσή τους. Αλλά δεν διαρκούσαν πολύ.  
Οι μεγαλύτεροι και πιο στοχαστικοί τους θύμιζαν το δώρο της ζωής και πώς δεν 
πρέπει να το σπαταλούν,  
ότι όλοι τους είναι ταξιδευτές με ίδιο προορισμό, όλοι τους έχουν τις ίδιες 
λύπες, τις ίδιες χαρές, τις ίδιες αγωνίες 
και η τάξη επανέρχονταν από μόνη της στη μικρή κοινωνία τους. 
 
Οι φευγανοί στοχάζονταν και συναινούσαν από μόνοι τους σε μια δίκαιη 
διευθέτηση των διαφορών τους. 
 
Τα χρόνια περνούσαν και η ζωή με τις κακουχίες της, τις δοκιμασίες της και τις 
χαρές της τους έκανε όλο και πιο σοφούς και οι αντιδικίες ανάμεσά τους έτειναν 
να εξαφανιστούν. 
 
Μια χρονιά γεννήθηκε ένα μωρό που έμελλε να διαταράξει την ηρεμία αυτών 
των όμορφων φευγανών. 
Λόγω κάποιας κακουχίας της μητέρας, το μωρό στερήθηκε τη μητρική ζεστασιά 
και αγάπη και έγινε σκληρό. 
Του άρεσε να ταλαιπωρεί και να βασανίζει τους μικρούς Αφευγανούς. 
 
Δυστυχώς, η παραξενιά αυτή δεν έγινε έγκαιρα αντιληπτή. 
Καμία άλλη μάνα δεν ανέλαβε να αναπληρώσει τη μητρική στοργή, να νοιώσει 
το μωρό ασφάλεια και αποδοχή. 
 
Όταν μεγάλωσε αρκετά άρχισε να υποβλέπει τους συνφευγανούς του. 
Αλλά επειδή δεν μπορούσε να τους εναντιωθεί φανερά, σκέφτηκε πονηρά και 
άρχισε τις ζαβολιές ώστε να τους κάνει να τσακώνονται μεταξύ τους. 
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Αφού τους άφησε λίγο καιρό στη βαβούρα αυτή και κάθε φορά ήταν όλο και πιο 
εφευρετικός, κάποια στιγμή ανέλαβε πρωτοβουλία. 
Εμφανίστηκε στην πλατεία και άρχισε να τους μιλά πώς αυτός ήταν 
προορισμένος να θέσει τέρμα στη διχόνοια. 
 
Για να τους πείσει άρχισε διάφορα ταχυδακτυλουργικά που είχε σκαρφιστεί τις 
νύχτες που κατέστρωνε τις ζαβολιές του. 
 
Οι συν-φευγανοί του, όμως, που ζούσαν το καθημερινό θαύμα της ζωής δεν 
χαμπάριαζαν απ΄αυτά και τον αγνοούσαν. 
 
Κάποια μέρα, όμως, ενέσκηψε επιδημία υπνηλίας στον όμορφο αυτό πλανήτη 
και οι κάτοικοί του άρχισαν να παραμυθιάζονται, να πιστεύουν τις διακηρύξεις 
του ζαβολιάρη αυτού φευγανού. 
 
Κάποιοι, είπαν μετά ότι αυτός ήταν που έριξε κάτι στο νερό και 
λαγοκοιμόντουσαν όλοι εκείνη τη μέρα. Αλλά κανείς δεν ξέρει με σιγουριά. 
 
Αφού λοιπόν κέρδισε την εμπιστοσύνη τους άρχισε σιγά-σιγά να τους 
παραμυθιάζει ότι είναι απεσταλμένος από κάποιο ανώτερο ον, τον Θου, και 
οφείλουν να του έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη. 
 
Η επιδημία της υπνηλίας δεν έλεγε να περάσει και οι άκακοι αυτοί φευγανοί 
έφτασαν να προσκυνούν τον εκλεκτό του Θου που παρίστανε ο αλητήριος αυτός 
φευγανός. 
 
Ο εκλεκτός του Θού, όμως είχε ένα φόβο.  
Φοβόταν μήπως η επιδημία εξασθενήσει και οι φευγανοί σταματήσουν να 
λαγοκοιμούνται και αποκαλυφθεί η απάτη του. 
Γιαυτό στρώθηκε στη δουλειά. 
 
Έφτιαξε φιρμάνια για το τι πρέπει να πιστεύουν, να επιθυμούν και να κάνουν οι 
φευγανοί. 
Προσεταιρίστηκε καποιους απ΄αυτούς, άλλους εξαγοράζοντας και άλλους 
παραμυθιάζοντας ότι είναι για το καλό του πλανήτη 
και τους έβαλε να πείθουν τους φευγανούς ότι τα φιρμάνια αυτά είναι από τον 
ουρανό και οφείλουν να τα υπακούουν. 
 
Για να τους πείσουν επικαλούνταν το γαλάζιο αίμα που είδαν με τα μάτια τους 
να έχει ο εκλεκτός (το αίμα των φευγανών είναι βυσσινί) 
και πώς είναι θέλημα του Θου αυτός και τα βλαστάρια του να είναι οι παντοτινοί 
αφέντες τους και οδηγοί. 
 
Τους έπειθαν επίσης ότι και οι ίδιοι με την μεσολάβηση του εκλεκτού απέκτησαν 
γαλαζοβυσσινί αίμα και είναι προορισμένοι να είναι οι διαμεσολαβητές των 
βουλών του εκλεκτού. 
 
Έτσι δημιουργήθηκαν κάστες ανθρώπων, ανώτερες και κατώτερες. 
Οι φευγανοί που ήταν πριν αφέντες του εαυτού τους και ίσοι μεταξύ τους τώρα 
έγιναν υπήκοοι και άνισοι μεταξύ τους. 
 
Με τον τρόπο αυτό ο εκλεκτός ασκούσε άκοπα το αφεντιλίκι και ήταν ασφαλής 
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και απερίσπαστος να σκαρφίζεται τις νέες βουλές του Θου, 
καθώς με τον τρόπο αυτό πέτυχε αυτός που ήταν ένας να ελέγχει τους άλλους 
που ήταν πολλοί, βάζοντάς τους να ελέγχουν ο ένας τον άλλο. 
 
Κρατώντας τους απασχολημένους σε διχόνοια και διαπληκτισμούς μεταξύ τους, 
αφού ο ένας ήταν αφέντης του άλλου, ένοιωθε αρκετά ασφαλής να συνεχίσει 
άνετα το θουάρεστο έργο του. 
 
Κατά καιρούς κάποιοι υπήκοοι κατανικούσαν προσωρινά την κατάσταση της 
υπνηλίας, συνειδητοποιούσαν τη συμπαιγνία και επαναστατούσαν. 
Προσπαθούσαν να πουν και στους άλλους φευγανούς ότι ο εκλεκτός και οι 
διαμεσολαβητές είχαν βυσσινί αίμα όπως κι αυτοί και ότι είχαν εξαπατηθεί. 
 
Αλλά ο εκλεκτός είχε προβλέψει γι αυτό και μπορούσε και εξουδετέρωνε και 
απομόνωνε τους αιρετικούς να μην μολύνουν τους λοιπούς. 
 
Εφάρμοζε και εδώ τη γνωστή παλιά συνταγή.  
Επικαλείτο δημόσιο κίνδυνο και την ανάγκη συσπείρωσης των υπηκόων για την 
προστασία τους. 
 
Η μεθόδευση ήταν τόσο αποτελεσματική που κατά καιρούς, όταν οι υπήκοοι 
έδειχναν γενικά σημάδια αφύπνισης και διαφαινόταν κίνδυνος να αποκαλυφθεί, 
έβαζε κάποιους από τους υποτακτικούς του στο παιχνίδι του επαναστάτη 
αιρετικού και επανέφερε την τάξη. 
 
Παράλληλα διοργάνωνε και διάφορες φιέστες να κρατάει απασχολημένους τους 
υπήκοους και να τους παραπλανεί ότι αυτοί κουμαντάρουν τη ζωή τους. 
 
Σε μια απ΄αυτές τις φιέστες οι άνθρωποι καλούνταν να προσέλθουν σε ένα 
κουτί να διπλώσουν ένα χαρτάκι και να το ρίξουν στο άνοιγμα που είχε το 
κουτί. 
Πριν απ΄αυτήν τη διαδικασία είχαν προηγηθεί διάφορες πανηγύρεις για να 
εμπνευστούν τί θα γράψουν στο χαρτί. 
 
Οι άνθρωποι είχαν πειστεί ότι το χαρτί αυτό με το που γράφουν σ΄αυτό ένα 
όνομα αποκτά μαγική δύναμη και τους δίνει τη δύναμη να κουμαντάρουν τη ζωή 
τους. 
 
Τα έργα και οι ημέρες αυτού του δαιμόνιου ανθρώπου δεν έχουν τελειωμό. 
 
Δυστυχώς μέχρι σήμερα οι φευγανοί εξακολουθούμε να μην μπορούμε να 
αναρρώσουμε από την κατάσταση της υπνηλίας που ενέσκηψε σιγά-σιγά και 
συνεχίζει να μην γίνεται αντιληπτή. 
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Γ2. Οι Φευγανοί με τα Φουσκωτά Κεφάλια 

 
 

 
 

 
 
 
Παλιά ο πλανήτης ήταν όπως μια μάνα με πολλά παιδιά. 
Η μάνα χαιρότανε τα παιδιά και τα παιδιά τη μάνα. 
Η μάνα φρόντιζε να μη λείψει τίποτα στα παιδιά και τα παιδιά σεβόντουσαν και 
αγαπούσαν τη μάνα. 
Και όλα ήταν καλά για την πλανητική οικογένεια του ΦΕΥ. 
 
Ήρθε όμως καιρός που κάποια παιδιά στράβωσαν για τα καλά. 
Για κάποιον ανεξήγητο λόγο κάποια μέρα άρχισαν να τα βλέπουν 
όλα στρεβλωμένα. 
 
Φαντάζονταν τους εαυτούς τους διαφορετικούς και τα βλεπαν όλα αφ΄υψηλού. 
 
Τα άλλα παιδιά τά βλεπαν παρακατιανά. 
Ήταν όλα τους χαμογελαστά, χορεύανε, τραγουδάγανε και παίζανε. 
Δεν τα νοιαζε αν χάνανε ή κερδίζανε. 
 
Δεν μπορεί παρά να είναι χαζά, σκέφτηκαν τα άλλα παιδιά τα σοβαρά που είχαν το 
νου τους στις ζαβολιές να βγαίνουν πάντα νικητές. 
 
Τα σοβαρά, λοιπόν, αυτά παιδιά χάσανε κάποια στιγμή την επαφή με τη μάνα-
πλανήτη και τάπιασε κατάθλιψη. 
Χάσανε τη χαρά του παιχνιδιού και νοιώθανε μεγάλο κενό. 
 
Για να γεμίσουν το κενό, άρχισαν να μαζεύουν παιχνίδια, όχι για να παίξουν, απλά 
να τα κατέχουν, να γεμίσουν το κενό. 
Επειδή, όμως, το κενό ήταν εσωτερικό και όχι εξωτερικό, δεν γέμιζε με τίποτα. 
 
Ήθελαν όλο και πιο πολλά. 
Πίστευαν ότι τα περισσότερα θα ήταν και πιο αποτελεσματικά. 
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Άρχισαν, λοιπόν, να κλέβουν τα παιχνίδια των άλλων απλών παιδιών που τα 
νόμιζαν χαζά. 
 
Μετά, άρχισαν και κάτι που έμελλε να είναι σημαδιακό. 
Δεν καλόβλεπαν να μοιράζονται τον πλανήτη με τα άλλα, τα απλά παιδιά. 
Τα θελαν όλα γι αυτά. 
 
Κάθε φορά που πήγαιναν τα απλά παιδιά στη μάνα τους για τροφή, τα σοβαρά 
παιδιά τα έσπρωχναν να την πάρουν όλη αυτά. 
 
Η μάνα-πλανήτης έκανε υπομονή, όπως κάθε μάνα με τα παιδιά της κι ας είχαν 
διαστραφεί. 
 
Σιγά-σιγά, άρχισαν να βλέπουν χαζή και τη μάνα τους. 
Την έβλεπαν να χαριεντίζεται με τα άλλα, τα χαζά,και αποφάσισαν ότι είναι κι αυτή 
παρακατιανή. 
 
Γιαυτό, έκοψαν τα πολλά-πολλά και μ αυτήν και όταν πήγαιναν για τροφή δεν 
ακουμπούσαν επάνω της να βυζάξουν το βυζί. 
Τους προκαλούσε απέχθεια η επαφή με το γυμνό σώμα της μάνας-πλανήτη. 
 
Γιαυτό, έφτιαξαν σωληνάκια και ρούφαγαν τη τροφή του πλανήτη μέσα απ΄αυτά. 
 
Όσο πέρναγε ο καιρός, όλο και μεγάλωνε το στόμιο και τα σωληνάκια έγιναν 
ολόκληροι αγωγοί που ξεζούμισαν την υπομονετική μάνα-πλανήτη. 
 
Επειδή τρεφόντουσαν πολύ και αφύσικα, τα σοβαρά παιδιά άρχισαν να 
αλλοιώνονται και να παραμορφώνονται. 
Το κεφάλι τους έγινε ολόκληρο μπαλόνι, ενώ στένεψε το στέρνο και η λεκάνη. 
 
Μ΄όλο τον αέρα που κουβάλαγαν στο κεφάλι νόμιζαν ότι είχαν γίνει σοφά και 
άρχισαν πια να μην υπολογίζουν καθόλου τη χαζή μάνα-πλανήτη. 
.  
Μέχρι και τα κακά τους και τις άλλες τους εκκρίσεις άρχισαν να τις ρίχνουν στο 
στόμα της για να μην χαζομερούν σ΄άλλες μεριές. 
 
Η μάνα άρχισε σιγά-σιγά να δηλητηριάζεται και να προσπαθεί να αυτοθεραπευτεί. 
 
Άρχισε να είναι απρόθυμη στην αφαίμαξη των στρεβλωμένων παιδιών και τους 
έδινε λιγότερη τροφή. 
 
Τα παιδιά με την παραμόρφωση που είχαν υποστεί άρχισαν να μην μπορούν να 
βλέπουν τη μάνα τους-πλανήτη και βάλθηκαν να την εξωραΐσουν. 
 
Τις έκοψαν τις τρίχες, τα νύχια, τα μαλλιά. Της φόρεσαν φτερά και την τύλιξαν στα 
σελοφάν και τις κορδέλες. 
 
Ο καημένος ο πλανήτης δεν μπορούσε πια να ανασάνει και έπεσε στο κρεβάτι. 
 
Τα στρεβλωμένα παιδιά άρχισαν να ανησυχούν μην χάσουν την τροφό και άρχισαν 
να αναζητούν αλλού μάνα πιο κοσμική να την κουμαντάρουν κι αυτή όπως την 
παλιά. 
 
Επειδή, όμως, η αναζήτηση αυτή ήθελε χρόνο πολύ έπρεπε κάτι να κάνουν στο 
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μεταξύ και με την μάνα-πλανήτη. 
 
Άρχισαν, λοιπόν, ξαφνικά να μιλάνε στα άλλα τα παιδιά, τα χαζά, να τους λένε 
πόσο σημαντικά είναι αυτά για τη μάνα-πλανήτη και ότι η λίγη τροφή 
που παίρνανε απ΄αυτήν ήταν η πηγή των βασάνων της.. 
Γιαυτό, θάπρεπε να περιορίσουν τα απλά παιδιά τη δική τους τροφή. 
 
Για να τους πείσουν, άρχισαν να θερμομετρούν τον πλανήτη και να λένε πως είχε 
πυρετό και το ζήτημα ήταν σοβαρό. 
 
Τα απλά παιδιά ακουμπούσαν τη μάνα-πλανήτη και το μεσημέρι που ο ήλιος 
ήταν καυτός ήταν κι αυτή ζεστή, το απόγευμα, όμως, που έδυε ο ήλιος κρύωνε κι 
αυτή. 
 
Τα στρεβλωμένα παιδιά, όμως, έπειθαν τα απλά παιδιά ότι είναι απλοϊκά, ότι αυτά 
έχουν γνώσεις που δεν έχουν τα απλά και έβρισκαν ότι ο πλανήτης είχε πυρετό και 
λίγο πια καιρό. 
 
Για να τους πείσουν, τους έδειχναν τα θερμόμετρα που τον θερμομετρούσαν αφού 
προηγούμενα τα είχαν υποβάλει σε τριβή. 
 
Η κατάσταση τους έλεγαν ήταν σοβαρή και την είχαν δημιουργήσει τα απλά παιδιά 
που ταλαιπωρούσαν τη μάνα-πλανήτη με παιχνίδια και χαρές. 
 
Έτσι, έλεγαν στα ανυποψίαστα απλά παιδιά και τα καλούσαν να αφήσουν κατά 
μέρος αυτά που ήξεραν παλιά και να αρχίσουν δουλειά για χάρη της μαμάς. 
 
Κάποια από τα απλά παιδιά έλεγαν πως φταίνε τα σοβαρά παιδιά για την 
κατάσταση αυτή κι αυτά πρέπει να μειώσουν την τροφή που παίρνουν από τον 
πλανήτη, να του ζητήσουν συγγνώμη και να δείξουν έμπρακτα ότι έχουν 
μεταστραφεί. 
 
Πολλά, όμως, από τα απονήρευτα απλά παιδιά έβλεπαν τα κεφάλια των άλλων που 
ήταν φουσκωμένα σαν μπαλόνια και νόμιζαν ότι τα στρεβλωμένα παιδιά πράγματι 
ήταν ανώτερα απ΄ αυτά και, γι αυτό, ακολουθούσαν τις συμβουλές τους για τη 
γιατρειά. 
 
Η μάνα-πλανήτης είναι ακόμη υπομονετική και κοιτάζει να αυτοθεραπευτεί. 
Θα μπορέσει, όμως, να το κάνει, θα την αφήσουν τα στρεβλωμένα παιδιά, θα τα 
εξαναγκάσουν τα απλά παιδιά; 
Ακόμη δεν έχει δείξει. 
 
 
. 
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ΙΙ. Γνωριμία με το Ίδρυμα ΦΕΥ 

 
 

 
 
 
 
Το Ίδρυμα ΦΕΥ λειτουργεί στη Λάδα, περιοχή του πλανήτη με μεγάλη 
παραγωγή και κατανάλωση λαδιού. 
Είναι ένα από τα ανώτατα Αιδεία της Λάδας. Όπως θα λέγατε εσείς, ένα από τα 
τεχνικά πανεπιστήμια. 
 
Μην ανησυχείτε. Δεν θα σας πήξω στα ξελογικά για να σας μιλήσω γι αυτό. 
 
Οι ξελόγοι είναι αυτοί που μιλούν συνωμοτική γλώσσα, τα ξελογικά, για τα οποία 
απαιτείται σύνθημα και παρασύνθημα για να αποκωδικοποιηθούν. 
Δεν χρειάζεται να τα μιλάμε και μεις. 
 
Για να σας διευκολύνω, στην αφήγησή μου από δω και πέρα δεν θα σας κουράσω 
με πρόσθετη φευγική ορολογία. 
Θα προσπαθήσω να αποφύγω ακόμη και όσους φευγικούς όρους σας έχω 
παραθέσει μέχρι τώρα. 
Θα τους ανάγω κατ΄ευθείαν στη δική σας πλανητικότητα. 
 
Όπως ειπώθηκε στην εισαγωγή, ΦΕΥ δεν είναι το όνομα με το οποίο το ίδρυμα 
είναι καταχωρημένο στα κατάστιχα. 
Έτσι το αποκαλούσαμε κάποιοι που εργαζόμασταν σ΄αυτό.  
Γι άλλους είναι από το ΦΕΥΓΑ και γι άλλους από την αρχαιοελληνική απόδοση του 
«αλίμονο». 
 
Οι απέξω το αποκαλούν με το επίσημο όνομά του που είναι τριγράμματο κι αυτό, 
αλλά πιο επιβλητικό. 
 
Το ίδρυμα είναι ξακουστό στην επικράτειά του. Πολλοί ξελόγοι συνωστίζονται για να 
εργαστούν σ΄αυτό 
και πολλοί αγνόλοι μοχθούν για να τους δεχτούν να γίνουν τρόφιμοί του. 
 
Το εικονίδιο στον υπότιτλο είναι το έμβλημα του ιδρύματος. 
Ούτε αυτό είναι το επίσημα καταχωρημένο. 
Είναι αυτό που χρησιμοποιούσαμε εσωτερικά κάποιοι από αυτούς που 
εργαζόμασταν στο ίδρυμα. 
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Χαμογελαστό για να ξορκίζουμε αυτό που μας ενοχλούσε με αυτό. 
Το επίσημο έμβλημα το καταχωρημένο στα κατάστιχα είναι παρόμοιο αλλά πιο 
επιβλητικό. Καθόλου χαμογελαστό. 
 
Κανονικά θάπρεπε να σας μιλήσω για τη δομή και τη λειτουργία του ιδρύματος, τους 
ξελόγους του και τους αγνόλους του, τους εργαζόμενους και τους τρόφιμους σ΄αυτό. 
 
Σκέφτομαι όμως ότι μάλλον θα αδημονείτε να ακούσετε τις ιστορίες που έχω να σας 
πω για το ίδρυμα και μέσα απ΄ αυτές να το γνωρίσετε. 
 
Άλλοι πάλι μπορεί να σκέφτεστε ότι σας αρκεί η περιγραφή του πλανήτη που 
προηγήθηκε, ότι η κατάσταση στον πλανήτη δεν μπορεί παρά να αντανακλάται και 
στο ίδρυμα και αντίστροφα. 
 
Η σκέψη σας αυτή με βρίσκει σύμφωνο. 
Άλλωστε την αντανάκλαση αυτή δηλώνει το κοινό όνομα πλανήτη και ιδρύματος 
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Δ. Από τα Χαρακώματα του Ιδρύματος 
 

 

 
                                              
 
 
Η λέξη χαρακώματα στον τίτλο ίσως ξενίζει.  Παραπέμπει σε πολεμική επιχείρηση. 
  
Ίσως πάλι όχι. Ίσως να νομίζετε ότι αναφέρεται στον αγώνα για την επιστημονική 
γνώση, στο μόχθο και τις θυσίες των επιστημόνων για την προώθηση της γνώσης 
για το καλό των φευγανών. 
 
Δεν γνωρίζω αν έτσι είναι τα πράγματα στο δικό σας πλανήτη. 
Στον δικό μου είναι πολύ διαφορετικά.  
Η επιστήμη και τα ιδρύματά της είναι επιχειρήσεις. Ίσως δεν ήταν ανέκαθεν έτσι. Δεν 
το γνωρίζω. Σήμερα, όμως, τα επιστημονικά προϊόντα διαφημίζονται ακόμη και από 
τους μαγικούς καθρέφτες (Τιβί) του πλανήτη. 
 
Ο άκρατος ανταγωνισμός είναι βασικό χαρακτηριστικό των επιστημονικών 
επιχειρήσεων. 
Λίγο - πολύ κάτι θα έχετε ακουστά για τα θρησκευτικά δόγματα, τους 
θρησκευτικούς πολέμους και τις ίντριγκες των θρησκευτικών ιερατείων του 
πλανήτη σας. 
 
Κάπως έτσι είναι η κατάσταση και στην επιστήμη του πλανήτη μου.  
Υπάρχουν επιστημονικά δόγματα, επιστημονικοί πόλεμοι και ίντριγκες των 
επιστημονικών ιερατείων. 
 
Ενώ οι θρησκευτικοί και πολιτικοί αντιφρονούντες μπορούν να βρουν άσυλο σε 
κάποια άλλη επικράτεια του πλανήτη,  
οι αντιφρονούντες της επιστήμης δεν μπορούν να βρουν άσυλο σε κανένα 
ίδρυμά του. Ενδεικτική περίπτωση ανηλεούς καταδίωξης αντιφρονούντα 
επιστήμονα μπορείτε να δείτε  Εδώ  
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Δ1. Η Ακτινοβολούσα Επιστήμη  
 
 

 
 
 

 
Στο υπόγειο του εργαστηρίου μιας από τις σχολές του ιδρύματος στην οποία 
εργαζόμουνα  βρισκόταν ένας ερασιτεχνικός σκοτεινός θάλαμος.  
Εκεί εμφάνιζα τις φωτογραφίες από τα πειράματα του εργαστηρίου. 
 
Κάποια μέρα εισήλθε στο χώρο συνεργάτης του εργαστηρίου, συγγενής του 
διευθυντή, ο οποίος εργαζότανε σ άλλο ερευνητικό ίδρυμα, εκτός του ΦΕΥ, σε 
ένα ίδρυμα πυρηνικών ερευνών, κάτι σαν τον δικό σας Δημόκριτο. 
 
Μου ζήτησε να σηκωθώ από τον ξύλινο πάγκο που καθόμουνα για να πάρει κάτι 
που ήτανε από κάτω. 
Αυτό που ήτανε από κάτω ήταν μια ραδιενεργή πηγή. 
 
Την πηγή θα την μετέφερε σε κάποια οικοδομή για ακτινογράφηση του οπλισμού 
της ώστε να εντοπιστεί η θέση και το μέγεθος των ράβδων του. 
 
Την αρμοδιότητα για τη διενέργεια ακτινογραφήσεων στις κατασκευές την είχε το 
ίδρυμα των πυρηνικών ερευνών. 
Για κάποιο λόγο τον οποίο δεν γνώριζα είχε εκχωρηθεί αυτή η αρμοδιότητα και 
στο εργαστήριο στο οποίο εργαζόμουνα. Έτσι νόμιζα. Αυτό μας είχαν πει. 
 
Φυσικά μια ραδιενεργή πηγή δεν είναι μια οποιαδήποτε συσκευή την οποία 
ακουμπάς όπου βρεις. 
Διαμαρτυρήθηκα για το γεγονός της, ας πούμε, επιπολαιότητας αυτής στο 
συγγενή και το διευθυντή. 
 
Και οι δύο με διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει θέμα, δεν απαιτούνται προφυλακτικά 
μέτρα.  
Γνωρίζει ο συγγενής, είναι ειδικός. 
Αν και για μένα, με βάση την πολύχρονη εμπειρία μου στο ίδρυμα,  
η ιδιότητα του ειδικού κάθε άλλο παρά με καθησύχαζε, δεν επέμεινα.  
Δεν με έπαιρνε, καθώς λέτε και εσείς. 
 
Καλού κακού, φρόντισα από την ημέρα εκείνη και μετά να μην κάθομαι πάνω 
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στην πηγή η οποία συνέχισε να αποθηκεύεται στον ίδιο χώρο. 
 
Μετά κάποια χρόνια κοινοποιήθηκε στους τεχνικούς του εργαστηρίου εγκύκλιος 
για επίδομα ραδιενέργειας σε όσους βρίσκονταν σε χώρους με ραδιενεργές 
πηγές. 
Οι τεχνικοί του εργαστηρίου συμπλήρωσαν το όνομά τους στη σχετική λίστα και 
την πήγαν στον διευθυντή να την υπογράψει. 
 
Και τότε ποιος είδε τον Κύριο και δε φοβήθηκε, όπως λέτε εσείς σε παρόμοιες 
καταστάσεις. 
Εκνευρισμένος, έσκισε τη λίστα γιατί, όπως τους είπε, θα πήγαινε φυλακή. Αυτό 
ήθελαν; 
Τώρα το τι ήθελαν οι τεχνίτες δεν θα το σχολιάσω. Δεν είναι του παρόντος. 
 
Πάραυτα, ο σφόδρα ενοχλημένος διευθυντής έδωσε εντολή στο συγγενή να 
ξεφορτωθεί τις πηγές. 
Για να βρίσκονταν ραδιενεργές πηγές στο εργαστήριο χρειαζότανε άδεια από το 
ίδρυμα πυρηνικών ερευνών από το οποίο τις είχε πάρει ο συγγενής. 
Η άδεια δεν υπήρχε, δεν μπορούσε να δοθεί, γιατί δεν είχε κατασκευαστεί ο 
ειδικός αποθηκευτικός χώρος που απαιτούσαν οι αντίστοιχες προδιαγραφές. 
 
Οι πηγές φύγανε. Πρόβλημα ουδέν, κατά πως εκτίμησε ο κύριος διευθυντής. 
 
Θα εκπλήσσεστε, μάλλον, με το μέγεθος της ανευθυνότητας του διευθυντή. 
Ο διευθυντής, όμως, ήταν διεθνούς κύρους επιστήμονας, πρόεδρος αρκετών 
διεθνών ενώσεων.  
Είχε μάλιστα συγγράψει μεταξύ των άλλων και για την ασφάλεια των 
εργαζομένων. 
Και εν γένει ήταν απασχολημένος να αρθρογραφεί και να καυτηριάζει τα κακώς 
κείμενα στην κοινωνία γενικώς. 
 
Δεν ασχολιόταν με τέτοιου τύπου πεζά θέματα . 
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Δ2. Οι Επιστημονικές Διευθετήσεις 
 
 
Στο ίδιο εργαστήριο που εκτυλίχθηκε η προηγούμενη ιστορία, 
αρκετά χρόνια μετά, ο διευθυντής συνταξιοδοτήθηκε και ήρθε νέος.  
 
Επειδή το εργαστήριο επί της θητείας του προηγούμενου είχε κυριολεκτικά 
διαλυθεί, ο νέος άρχισε τη φασίνα και τις αλλαγές. 
 
Τους λόγους της διάλυσης τους παρακάμπτω προς το παρόν να μην σας πέσουν 
πολύ βαρείς. 
 
Διάφορα αχρηστεμένα όργανα και συσκευές μεταφέρονταν στον εξωτερικό χώρο 
του εργαστηρίου για να πεταχτούν. 
Ανάμεσα σ΄αυτά που περίμεναν έξω για πέταμα είδα κάτι που μου θύμιζε κάτι 
από τα παλιά. 
Πλησιάζω και βλέπω το γνωστό ραδιενεργό σύμβολο και τη νεκροκεφαλή, 
σύμβολο κατατεθέν για πυρηνική πηγή. 
 
Ρωτώ τους δύο εργαζόμενους από την Αλμπάνια που τους είχε ανατεθεί ο 
καθαρισμός  
από που την πήραν αυτή τη..... χαλασμένη συσκευή. 
 
Παρεμβαίνει τεχνίτης, εργαζόμενος του εργαστηρίου, και με διαβεβαιώνει ότι δεν 
ήταν τίποτα άξιο λόγου. Μια παλιά πηγή για πέταμα. 
Έτσι του είχε πει μέλος του διδακτικού προσωπικού του εργαστηρίου και 
συνεργαζόμενος με τον προηγούμενο διευθυντή. 
 
Η ...αβλαβής αυτή συσκευή ήταν καμουφλαρισμένη πίσω από ένα σάκο άμμο 
στο χώρο κάτω από τη σκάλα που οδηγούσε από το ισόγειο στο υπόγειο που 
ήταν ο κύριος χώρος του εργαστηρίου που γινόντουσαν τα πειράματα. 
 
Άραγε, είχε ξεμείνει από τις παλιές ή είχε μεταφερθεί αργότερα για τις μπίζνες 
κάποιου άλλου από τα παιδιά-συνεργάτες του προηγούμενου διευθυντή;  
 
Στη συγκέντρωση που έγινε υπό την προεδρία του νέου διευθυντή δεν κατέστη 
δυνατή η εξιχνίαση της προέλευσης της πηγής. 
 
Επικράτησε ιλαρή ατμόσφαιρα. 
Οι «συνάδελφοι», όπως λέτε και σεις, συνεργάτες του προηγούμενου διευθυντή, 
καλαμπούριζαν με τις αδικαιολόγητες αιτιάσεις μου, θέλοντας να υποβαθμίσουν 
το θέμα. 
Όταν, μάλιστα, τους θύμισα ότι για χρόνια ολόκληρα καθόμουνα πάνω στις 
παλιές πηγές,  
συναγωνίζονταν ο ένας τον άλλο στην εφευρετικότητα των πειραγμάτων τους για 
την ενοχλητική "ιδιορρυθμία" μου, εν γένει, και ειδικά στα θέματα εκπαίδευσης 
και έρευνας, που τότε πια έβρισκε τη ραδιενεργή εξήγησή της. 
 
Καταφέραμε, πάντως, να συμφωνήσουμε ότι η πηγή έπρεπε να απομακρυνθεί το 
συντομότερο από τον προαύλιο χώρο του εργαστηρίου,  
καθώς ήταν χώρος διέλευσης μαθητών γειτονικού δημοτικού σχολείου και ότι η 
αποκομιδή της θάπρεπε να γίνει σε ειδικό χώρο. 
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Ειδοποιήθηκε ο διευθυντής της σχολής πυρηνικής τεχνολογίας του ιδρύματος 
ΦΕΥ να έρθει να την παραλάβει και να επιμεληθεί αυτός την αποκομιδή της. 
 
Ο διευθυντής έστειλε αμέσως τεχνικό του εργαστηρίου του με μετρητή 
ακτινοβολίας και την εντολή να μην πει σε κανέναν τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων παρά μονον στον ίδιο. 
 
Η μέτρηση, όμως, ήταν τόσο προβληματική που ο εργαζόμενος δεν μπόρεσε να 
κρύψει την ταραχή του.  
Σε επίμονες ερωτήσεις μας για το βαθμό επικινδυνότητας της πηγής,  
μας είπε ότι η πηγή ήταν αρκετά ενεργή και μας συμβούλεψε να την 
φωτογραφήσουμε (γιατί άραγε, διερωτηθήκαμε τότε) από απόσταση πριν 
μεταφερθεί αλλού. 
 
Μετά την ενημέρωσή του, ο διευθυντής αποχώρησε αμέσως από σύσκεψη στην 
οποία συμμετείχε και κατέφθασε με ειδικό όχημα και πήρε την πηγή. 
 
Με τον νέο διευθυντή του εργαστηρίου συντάξαμε έγγραφο στο οποίο ζητούσαμε 
να μας απαντήσει το εργαστήριο της πυρηνικής τεχνολογίας για την 
επικινδυνότητα της πηγής. 
Ο διευθυντής του μας απάντησε ότι η πηγή ήταν ανενεργή, ότι την τοποθέτησε 
κάτω από τη σκάλα του εργαστηρίου του και η ακτινοβολία που μέτρησε 
(προφανώς από πάνω από τη σκάλα) ήταν αμελητέα. 
 
Toυ απευθύναμε δεύτερη επιστολή ζητώντάς του να εκτιμήσει ξανά  την  
διακινδύνευση του προσωπικού του εργαστηρίου  
λαμβάνοντας υπόψη, ως ώφειλε, την ακτινοβολία της πηγής τα χρόνια που ήταν 
σε πλήρη ισχύ και 
του υπενθυμίζαμε ξανά ότι η σκάλα κάτω από την οποία ήταν κρυμμένη η πηγή 
ήταν επισκέψιμη και από το κάτω μέρος της. 
 
Επειδή δεν υπήρξε απάντηση, ζητήσαμε να εξετάσει την πηγή ειδικός και να 
αποφανθεί αυτός.  
Ο ειδικός είδε μια πηγή-αντίκα που δεν ήταν η «δική μας». 
Τότε καταλάβαμε γιατί ο απεσταλμένος του κυρίου διευθυντή μας είχε συστήσει 
τη φωτογράφησή της. 
 
Δυστυχώς, όμως, το φιλμ, αν και σε αρκετή απόσταση από την πηγή και σε 
ελεύθερο χώρο, είχε καεί. 
 
Και αυτός ο διευθυντής ήταν μεγάλος επιστήμονας, σαν αυτούς που βλέπατε να 
βγαίνουν στις τηλεοράσεις σας και να σας καθησυχάζουν για τη Φουκουσίμα σας. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 37

Δ3. Οι Ερευνητικοί Οίστροι 
 
Στο υπόγειο του ίδιου εργαστηρίου στο οποίο εκτυλίχτηκαν οι δύο 
προηγούμενες ιστορίες γινόντουσαν διάφορα πειράματα. 
Σε όλη την έκταση του χώρου ήταν εγκατεστημένες διάφορες διατάξεις 
πειραματισμού και πάμπολλες συσκευές μετρήσεων.  
 
Mια Δευτέρα πρωί βρεθήκαμε μπροστά σε μια απερίγραπτη κατάσταση. 
Όλος ο χώρος ήταν αγνώριστος. 
Ένα παχύ στρώμα λευκής σκόνης είχε επικαλύψει τα πάντα στο χώρο. 
 
Όλα τα ηλεκτρονικά  όργανα, κάποια απ αυτά πανάκριβα και άκρως ευαίσθητα, 
οι διατάξεις και οι ηλεκτρονικές συσκευές, αρκετές από τις οποίες ανοιχτές και 
χωρίς προστατευτικό κάλυμμα, ήταν όλα καλυμμένα με τη σκόνη. 
 
Νερά έτρεχαν από το ψυγείο (είχαν λειώσει οι πάγοι της κατάψυξης),  
τα φώτα δεν λειτουργούσαν. Τίποτα δεν θύμιζε το εργαστήριο που είχαμε 
αφήσει την Παρασκευή το μεσημέρι. 
 
Σε μια γωνία της αίθουσας πίσω από μηχανήματα φαινότανε ένα κομμάτι του 
τοίχου της αίθουσας φρεσκοσοβατισμένο και φρεσκοβαμμένο. 
 
Ρωτήσαμε και μάθαμε από τεχνίτη του εργαστηρίου σε εμπιστευτικό συνωμοτικό 
ύφος ότι το Σαββατόβραδο ένας άλλος τεχνίτης, επιπλοποιός το επάγγελμα, 
είχε διαταχθεί με έξτρα αμοιβή να επιληφθεί μιας ειδικής αποστολής που έπρεπε 
να μείνει μυστική: 
Με τη βοήθεια μπουλντόζας να γκρεμίσει μέρος του τοίχου του εργαστηρίου σε 
μέρος όχι εμφανές και να το ξαναχτίσει με νέα υλικά. 
 
Σκοπός του εγχειρήματος: Επείγον πείραμα για συμπεριφορά τοιχοποιίας υπό 
κάποια επιπόνηση. 
 
Τις μέρες εκείνες γινότανε επιστημονικό συνέδριο,  
είχε διαφύγει της προσοχής και δεν υπήρχε χρόνος για κανονική διεξαγωγή 
κάποιου πειράματος, στήσιμο κατάλληλης διάταξης κλπ, ώστε να αποσταλεί 
έγκυρα το σχετικό paper. 
Έτσι το πείραμα θα γινόταν με πειραματικό πλαίσιο τον τοίχο του εργαστηρίου.  
 
Το εγχείρημα ατύχησε. Ο τεχνίτης που έλαβε την εντολή καθώς δεν ήταν 
σχετικός με κατασκευές και δεν ήταν κανείς άλλος πιο ενήμερος να 
συμβουλευτεί, κατά λάθος μαζί με τον τοίχο έσκαψε και μέρος από το θεμέλιο 
της γωνιακής κολώνας του κτιρίου, κινδύνεψε το κτίριο, κινδύνεψε και ο ίδιος 
από ηλεκτροπληξία καθώς δεν τον είχε ενημερώσει κανείς για τη θέση των 
ηλεκτρικών καλωδίων ώστε να  προσέξει να μην κοπούν κι αυτά μαζί. 
 
Μετά την ατυχή έκβαση του εγχειρήματος πήρε εντολή να ξαναχτίσει το κενό 
στον τοίχο όπως-όπως και τσιμουδιά. 
 
Ο εντολέας του πρωτότυπου πειράματος; Ο διευθυντής του εργαστηρίου, 
διεθνούς φήμης επιστήμονας, πρόεδρος διεθνών επιτροπών, συγγραφέας 
πονήματος περί της ασφάλειας των εργαζόμενων και λοιπών συναφών. 
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Δ4. Στα Εσώτερα του Ιδρύματος 
 
 
Δ4.1  Εισαγωγικά 
 
Ολοκληρώνω την αφήγησή μου με μια κάπως μακροσκελή ιστορία. 
 
Η ιστορία που θα σας αφηγηθώ αφορά έναν πολύ κοντινό μου συνάδελφο. 
 
Oι ιδιοσυγκρασίες μας είχαν τόσα κοινά και τον γνώριζα τόσο καλά που μου 
εξιστορούσε τα πάντα, λες και ήμουν ο εαυτός του. 
Γι αυτό για λόγους αμεσότητας θα αναφέρομαι στην ιστορία σε πρώτο πρόσωπο, 
σαν να αφορούσε εμένα προσωπικά 
 
Θα μπορούσα να είχα παραθέσει πολλές άλλες ιστορίες όπως αυτές που 
προηγήθηκαν. 
Επέλεξα τη συγκεκριμένη γιατί διαδραματίζεται σε μεγάλη περίοδο χρόνου, 
διαρκεί περίπου δεκαοκτώ χρόνια, στην εκτύλιξή της διαπλέκονται πολλές όψεις 
της λειτουργίας του ιδρύματος και  
νομίζω ότι προσφέρεται για να αποκτήσετε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για 
αυτά που εκτυλίσσονται στα εσώτερα του ιδρύματος. 
 
 Το προαύλιο, ο προθάλαμος και τα εσώτερα στα επιστημονικά 

ιδρύματα 
 
Ίσως η αναφορά μου για τα εσώτερα του ιδρύματος να σας δημιουργεί 
ερωτήματα και να χρειάζεστε διευκρινήσεις. 
 
Στον πλανήτη μου συνηθίζουν να μιλούν για το ναό της επιστήμης, το ναό της 
γνώσης. 
 
Όπως σ΄όλους τους ναούς και σ΄αυτόν της επιστήμης μπορεί να διακρίνει κανείς 
τον προαύλιο χώρο, τον προθάλαμο και τα εσώτερα του ναού. 
 
Εν προκειμένω πιστοί στον προθάλαμο του ναού είναι οι μαθητευόμενοι στα 
επιστημονικά ιδρύματα,  
ιερείς και αρχιερείς  οι επιστήμονες και οι επιστημάρχες που μυούν τους 
μαθητευόμενους στα μυστήρια της γνώσης. 
 
Όπως συμβαίνει εν γένει με τους ναούς στον πλανήτη μου,  
και στο ναό της επιστήμης οι μαθητευόμενοι -πιστοί στον προθάλαμο δεν 
γνωρίζουν πολλά απ΄ αυτά που εκτυλίσσονται πραγματικά στα εσώτερα του ναού 
από τους ιερείς και αρχιερείς της επιστήμης. 
 
Όσοι δε βρίσκονται στο προαύλιο, έξω από τον ναό της επιστήμης, αγνοούν 
ακόμα πιο πολλά, πολύ περισσότερα απ΄όσα αγνοούν αυτοί που είναι έξω από 
το προαύλιο των άλλων ναών. 
 
Αυτά που θα σας αφηγηθώ σ΄αυτήν την ιστορία είναι αυτά που δεν γίνονται εν 
γένει γνωστά στον προαύλιο χώρο και τον προθάλαμο των ιδρυμάτων του 
πλανήτη μου. 
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 Το θέμα της ιστορίας 

. 
Το κεντρικό θέμα της ιστορίας είναι το χρονικό ενός διδακτορικού. 
 
Η ιστορία ξεκινά μετά την ολοκλήρωση της εκπόνησής του, τρία χρόνια από την 
ανάληψή του, και φθάνει μέχρι την τελική έγκρισή του, μετά δεκαοκτώ χρόνια.  
 
Λέω τελική, γιατί  
υπήρξε και κατ΄αρχήν έγκριση έξι χρόνια από την ολοκλήρωσή του  
(δύο για τη σύνταξη της εισηγητικής έκθεσης από τον επόπτη της εργασίας και τέσσερα για 
να τεθεί σε συζήτηση προς έγκριση). 
 
Το διδακτορικό το ανέλαβα συμμετέχοντας σε γραπτό διαγωνισμό που είχε 
προκηρύξει το κρατικό ίδρυμα υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικού στη Λάδα.  
 
Επόπτης της εργασίας ορίστηκε ο διευθυντής του εργαστηρίου στο οποίο 
εργαζόμουνα ως βοηθός.  
 
Με βάση τη σύμβαση με το ίδρυμα υποτροφιών ώφειλα μέσα σε τέσσερα χρόνια 
από την ανάθεσή του να υποβάλλω αντίγραφο του διδακτορικού που θα μου είχε 
απονεμηθεί. 
Αλλιώς, ώφειλα να επιστρέψω τα χρήματα της υποτροφίας.  
(Για την τήρηση μάλιστα της υποχρέωσης αυτής είχε υπογράψει ως εγγυητής υπάλληλος 
στην επιχείρηση του πατέρα μου, καθώς η οικογένειά μου δεν είχε περιουσιακά στοιχεία). 
 
Μέχρι την ολοκλήρωση της εργασίας, ο επόπτης είχε την υποχρέωση να 
υποβάλλει τριμηνιαία, ή εξαμηνιαία έκθεση, δεν θυμάμαι καλά, για την επιτυχή και 
έγκαιρη πορεία της εργασίας. 
Αλλιώς προβλεπότανε διακοπή της και επιστροφή των χρημάτων. 
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Δ4.2   Πρώτη Περίοδος -  Οι Παράτυποι Εισηγητές,  
          η Μπροσούρα τους και η «Πρωτότυπη»  
          Εισηγητική 
 
 Η Ολοκλήρωση της Εργασίας και η "Ωρίμανσή" της  

 
Την εργασία την ολοκλήρωσα μετά τριετή συστηματική εργασία.  
Το πρωί εκτελούσα στο εργαστήριο του ιδρύματος τα απαιτούμενα πειράματα και 
το απόγευμα και πολλές φορές και νύχτα τα επεξεργαζόμουν και τα αξιοποιούσα. 
 
Οι τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες εκθέσεις του επόπτη προς το ίδρυμα κρατικών 
υποτροφιών εκθείαζαν το συντελούμενο έργο. 
 
Μετά την επιτυχή έκβαση της συνέταξα το κείμενο και το έδωσα στον επόπτη να 
συντάξει την εισηγητική έκθεσή του ώστε να υποβληθεί στη Σχολή για έγκριση. 
 
Ο επόπτης με την εκπνοή των τεσσάρων ετών υπέβαλε βεβαίωση στο ίδρυμα 
κρατικών υποτροφιών ότι η εργασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς, 
αλλά τη σύνταξη της εισηγητικής έκθεσης την ανέβαλλε συνεχώς. 
 
Είχαν ήδη παρέλθει δύο χρόνια και η εισηγητική έκθεση δεν είχε ακόμη 
«ωριμάσει». 
 
Σε αιτιάσεις μου για την καθυστέρηση αυτή μου απαντούσε ότι το θέμα έχει 
τακτοποιηθεί,  
το ίδρυμα των κρατικών υποτροφιών είχε καλυφθεί με τη βεβαίωση που είχε 
δοθεί. 
 
Ο κύριος καθηγητής φαινόταν να το θεωρεί αυτό επαρκή απάντηση. 
 
Αν δεν το καταλαβαίνετε αυτό είναι γιατί σας λείπουν γνώσεις περί τα 
επιστημονικά πράγματα. 
Είμαι σίγουρος ότι στο τέλος της ιστορίας θα σας είναι καθόλα κατανοητό. 
 
 Οι Εισηγητές: ο Νόμιμος, ο Άτυπος και ο Παράτυπος  

 
Μετά κάποια κάπως επεισοδιακή λογομαχία με τον κύριο καθηγητή υπέβαλε 
τελικά την έκθεσή του στη συνέλευση της σχολής η οποία σύμφωνα με τον τότε 
κανονισμό ήταν αρμόδια να εγκρίνει το διδακτορικό.  
(Σήμερα αρμόδια είναι επιτροπή λίγων σχετικά πανεπιστημιακών με γνωστικό 
αντικείμενο παρόμοιο με αυτό του διδακτορικού και όχι γενικά ολόκληρη η 
συνέλευση μιας σχολής). 
 
Η εργασία παρέμεινε στα νέα συρτάρια της Σχολής, αυτή τη φορά για τέσσερα 
χρόνια.  
Σύμφωνα με τον κανονισμό, θάπρεπε να συζητηθεί μέσα σε τρείς μήνες από την 
υποβολή της εισηγητικής έκθεσης. 
 
Θα έχετε νέα απορία πως έγινε πάλι αυτό. 
Ο κύριος καθηγητής όρισε συνεισηγητή για το διδακτορικό άλλον καθηγητή με τον 
οποίο είχε βασικές διαφορές, βρισκόταν στα μαχαίρια, καθώς λέτε και σεις. 
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Τον ονομάτισε άτυπο συνεισηγητή.  
Σύμφωνα με τον τότε κανονισμό ο εισηγητής ήταν ένας μόνον, αυτός που είχε 
οριστεί επόπτης της εργασίας. 
 
Να μην σας τα πολυλογώ η εργασία απέκτησε τελικά τρεις εισηγητές.  
- τον νόμιμο που ήταν ο κύριος καθηγητής,  
- τον άτυπο που ήταν ο κατεξοχήν πολέμιος του κυρίου καθηγητή και  
- τον παράτυπο που ήταν συνεργαζόμενος με τον άτυπο και πολέμιος κι αυτός 
του νόμιμου. 
Σημειωτέον ότι το γνωστικό αντικείμενο του άτυπου και του παράτυπου δεν είχε 
σχέση με το αντικείμενο της εργασίας. 
 
 Το Γαϊτανάκι των Κυρίων Καθηγητών – Οι Αρρώστιες και τα 

Ταξίδια 
 
Οι τρεις εισηγητές κατά έναν περίεργο τρόπο όλο αυτό το διάστημα των 
τεσσάρων ετών δεν παρευρίσκονταν ποτέ και οι τρείς μαζί, όταν έμπαινε στην 
ημερήσια διάταξη της συνέλευσης της σχολής η συζήτηση του διδακτορικού. 
 
Άλλοτε αρρώσταινε ο ένας, άλλοτε έλειπε στο εξωτερικό ο άλλος. 
Όταν έλειπε ο άτυπος, ό νόμιμος επικαλείτο την απουσία του άτυπου,  
όταν παρευρίσκετο και ο άτυπος, επικαλούντο την απουσία του παράτυπου. 
 
 Οι «Υπεράνω» Συνδικαλιστές 

 
Θα διερωτάστε τι κάνανε τα μέλη της συνέλευσης, τι κάνανε οι συνδικαλιστές που 
παρευρίσκοντο κάθε φορά στις συνελεύσεις.  
Δεν διαμαρτύρονταν για μια τόσο απροκάλυπτη πρακτική;  
Όχι. 
 
Ο συνδικαλιστής εκπρόσωπος των βοηθών στη συνέλευση της σχολής, 
επιτυχημένος ελεύθερος επαγγελματίας, ήταν βοηθός στην έδρα του νόμιμου 
εισηγητή, δηλαδή αυτό που λέτε συνάδελφος δικός μου.  
Ήταν από την παράταξη της αριστεράς, της λεγόμενης Εσωλαδικής. 
 
 Η Δική μου Αδράνεια 

 
Ίσως να διερωτάστε ποια ήταν η δική μου στάση στην κατάσταση αυτή. 
Όσο κι αν εκπλήσσεστε, ήταν και η δική μου «υπεράνω». 
 
Αν και είχα την αίσθηση της κοινωνικής διεκδίκησης και είχα συμμετάσχει 
επανειλημμένα σε απεργιακές επιτροπές και διετέλεσα για ένα χρόνο και μέλος 
του διοικητικού συμβουλίου των βοηθών 
(μάλιστα ως ανεξάρτητος υποψήφιος είχα υποστηριχθεί από την Εσωλαδική 
παράταξη του συναδέλφου βοηθού, εκπροσώπου στη συνέλευση της σχολής),  
δεν είχα την ίδια συγκρουσιακή στάση για τα προσωπικά θέματα. 
 
Ούτε που μου πέρναγε από το μυαλό να θέσω ο ίδιος το προσωπικό μου ζήτημα 
στο διοικητικό συμβούλιο ή τη συνέλευση των βοηθών. 
 
Μάλλον θα περιμένατε περισσότερο σχολιασμό σ΄αυτό. 
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Αναβάλλεται εν καιρώ.  
Όπως σας είπα και στην εισαγωγή, δεν τα πάω καλά με τις αναλύσεις. 
 
 Μια Σημαδιακή Επίσκεψη 

 
Κάποια μέρα κατέφθασε στο εργαστήριο ο νόμιμος και έβαλε την άσπρη ποδιά. 
Αυτό ήταν σήμα κατατεθέν ότι ανεμένετο υψηλός επισκέπτης από το εξωτερικό.  
 
Παρουσιάζοντας το προσωπικό του εργαστηρίου με συνέστησε στον υψηλό 
προσκεκλημένο λέγοντάς του «από δω ο δόκτωρ τάδε»  
και μετά την προσφώνηση, άρχισε μπροστά μου να περιγράφει και να εκθειάζει 
το επιστημονικό έργο του «δόκτορα» αναφέροντας λεπτομέρειες από το θέμα του 
τόσο σημαντικού διδακτορικού που είχε εκπονήσει. 
 
Κάποια στιγμή η όλη φάση μου τη έδωσε, καθώς λέτε και σεις στον πλανήτη σας, 
και αντέδρασα λέγοντας ότι δεν ήμουνα «δόκτωρ». 
 
Ο κύριος καθηγητής εξήρε την αφόρητη μετριοφροσύνη μου, όπως είπε, 
και απομάκρυνε με τρόπο τον επισκέπτη. 
 
Μετά την αναχώρηση του επισκέπτη, ζήτησα να μιλήσω στον κύριο καθηγητή. 
Διαμαρτυρήθηκα για την όλη φάση με τον επισκέπτη καθώς θεώρησα 
προσβλητικό να ψεύδεται τόσο απροσχημάτιστα μπροστά μου και  
έθεσα θέμα ότι ή θα ακολουθούνταν οι νόμιμες διαδικασίες για το διδακτορικό ή 
θα το απέσυρα. 
 
Ο κύριος καθηγητής έδειχνε να μην καταλαβαίνει που ήταν η προσβολή και 
αποχώρησε ιδιαίτερα σκεπτικός. 
 
 Επιτέλους ...Ξεαρρώστησαν οι Κύριοι Καθηγητές 

 
Σε λίγες μέρες παίρνω πρόσκληση να παραστώ στην ερχόμενη συνέλευση της 
Σχολής γιατί θα συζητιόταν το θέμα μου και σύμφωνα με τον τότε κανονισμό είχα 
δικαίωμα να παρίσταμαι, αλλά χωρίς δικαίωμα λόγου. 
 
Γιατί στις προηγούμενες συνελεύσεις της σχολής που υποτίθεται ότι θα ετίθετο σε 
συζήτηση δεν μου έστελναν πρόσκληση να παραστώ, δεν γνωρίζω. 
 
Κάποιος μου είπε ότι έμπαινε ως θέμα στο τέλος της ημερήσιας διάταξης και κατά 
κανόνα τα θέματα στο τέλος ήταν διακοσμητικά, δεν πρόφταιναν να τα 
συζητήσουν. 
 
 Η « Μπροσούρα» του Παράτυπου  

 
Προσήλθα στην αίθουσα των συζητήσεων. Αλλά δεν παρέστη στη συζήτηση. 
Αποχώρησα από την αίθουσα σχεδόν αμέσως μόλις ξεκίνησε η διαδικασία. 
 
Με το που μαζεύτηκαν όλοι και επιβεβαιώθηκε ότι υπήρχε πλειοψηφία των 
μελών, (καμιά εκατοστή άτομα διαφόρων γνωστικών αντικειμένων),  
μοιράστηκε πολυγραφημένο έντυπο με κείμενο του παράτυπου εισηγητή. 
 
Το κείμενο ξεκινούσε λέγοντας ότι  
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- ο νόμιμος εισηγητής παρέβη τη συμφωνία που είχαν κάνει ότι αυτό το 
διδακτορικό δεν θα ερχόταν ποτέ για συζήτηση στη συνέλευση,  
- συνέχιζε αναφέροντας ότι η εργασία δεν είναι αξιόλογη  
- και τέλειωνε ότι το διδακτορικό αυτό υποκρύπτει πολιτικές σκοπιμότητες. 
 
 Οι Συνδικαλιστές «Υπεράνω» Ξανά 

 
Πριν αποχωρήσω από την αίθουσα δεν είδα κανένα από τα μέλη της συνέλευσης 
να αντιδρά, ούτε τον αριστερό εκπρόσωπο των βοηθών. 
για την απροκάλυπτη και κατάφωρη παραβίαση κάθε κανονισμού. 
 
Πέραν από την προκατάληψη της κρίσης των κριτών πριν καν ενημερωθούν για 
το θέμα και το περιεχόμενο της εργασίας το οποίο απαγορεύεται ρητώς,  
απεκαλύπτετο ολόκληρη σκευωρία και εξαπάτηση του σώματος της συνέλευσης. 
 
 Η «Πρωτότυπη» Εισηγητική Έκθεση του Νόμιμου 

 
Θα διερωτάστε σε ποια βάση ο παράτυπος έκρινε την εργασία ως μη αξιόλογη,  
αφού το γνωστικό του αντικείμενο δεν είχε καμία σχέση με το αντικείμενο της 
εργασίας,  
ούτε είχε επιδιώξει κάποια συνάντηση μαζί μου για διευκρινήσεις ή διατύπωση 
οποιωνδήποτε ενστάνσεών του. 
 
Πολλά χρόνια μετά, σε τυχαία συνάντηση μαζί του στο προαύλιο του ιδρύματος 
(η εργασία είχε τελικά εγκριθεί μετά από δεκαοκτώ χρόνια),  
με συνεχάρη γιατί είχε πληροφορηθεί πόσο αξιόλογη ήταν η εργασία και  
μολονότι εξέφρασα την επιθυμία μου να μην συζητήσουμε το θέμα καθώς δεν με 
απασχολούσε καθόλου,  
επέμεινε να μου εκφράσει τη λύπη του για ό,τι είχε συμβεί λέγοντάς μου ότι είχε 
παραπλανηθεί. 
 
Με ποιον τρόπο είχε παραπλανηθεί ο παράτυπος; 
Δεν γνωρίζω ακριβώς, 
Αλλά, νομίζω, ότι οποιοσδήποτε διάβαζε την εισηγητική έκθεση του νόμιμου και 
δεν ήξερε ποια ήταν η εργασία,  
θα κατέληγε στο ίδιο συμπέρασμα με τον παράτυπο και τον άτυπο. 
 
 Η Εισηγητική που δεν ήταν Εισηγητική 
 
Κατ΄αρχήν, η εισηγητική από τις πρώτες παραγράφους της έλεγε ότι σκοπός της 
δεν ήταν να αναφέρει τα ευρήματα της εργασίας,  
αλλά να κάνει υποδείξεις για περαιτέρω βελτίωσή της. 
 
Πραγματικά «πρωτότυπη» εισηγητική! 
Η κλασσική εκδοχή της είναι ότι πρέπει να αναδείξει την αξία της εργασίας ώστε 
να μπορέσουν οι κριτές να κρίνουν αν θα την εγκρίνουν ή όχι. 
(Όπως αναφέρθηκε, τότε κριτές ήταν όλοι οι καθηγητές της σχολής στη 
συντριπτική πλειοψηφία τους εντελώς άσχετοι με το αντικείμενο της εργασίας). 
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 Ο Αλλαγμένος Τίτλος της Εργασίας 
 
Μια άλλη «πρωτοτυπία» της ήταν ότι  
το θέμα της εισηγητικής που έπρεπε να είναι ο τίτλος της εργασίας ήταν 
αλλαγμένος απ΄αυτόν της εργασίας. 
Έλειπε μόνον μια μικρή λεξούλα, αλλά η λεξούλα αυτή ήταν καθοριστική για την 
πρωτοτυπία της εργασίας. 
 
Φανταστείτε, για παράδειγμα, να αντικαθίσταται στον τίτλο μιας εργασίας η 
έκφραση «υβριδικά αυτοκίνητα» απλά με τη λέξη «αυτοκίνητα». 
 
 Η "Περιγραφή" μιας Άλλης Εργασίας 
 
Η περιγραφή της εργασίας που γινόταν στην εισηγητική ήταν σε αντιστοιχία με 
τον τίτλο της. 
Συνεχίζοντας με το παράδειγμα του αυτοκινήτου,  
αντί να λέει ότι σχεδιάστηκε ένα υβριδικό αυτοκίνητο και έγιναν συγκριτικά 
πειράματα με συμβατικά αυτοκίνητα για να εντοπιστούν τα πλεονεκτήματά του, 
έλεγε ότι  
τα αυτοκίνητα είναι, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, πολύ σημαντικά για τη ζωή και 
έτσι η εργασία πειραματίζεται με διάφορες παραμέτρους τους να δει τι θα βγει. 
 
Το τι βγήκε από τους πειραματισμούς αυτούς δεν το ανέφερε, γιατί όπως 
αναφέραμε, ο εισηγητής δεν το έκρινε σκόπιμο αυτό. 
 
Η όλη εικόνα που εδίνετο για την εργασία ήταν ότι η αξία της έγκειτο στη 
διενέργεια διαφόρων πειραμάτων του συρμού (σε δουλειά να βρισκόμαστε που 
θάλεγε κανείς). 
 
Αυτή ήταν λίγο πολύ η φύση των ερευνητικών εργασιών που γινόντουσαν εν 
γένει στο γνωστικό αντικείμενο του νόμιμου,  
και αποτελούσε ένα από τα θέματα αντιπαλότητας του άτυπου και παράτυπου 
εισηγητή με τον νόμιμο. 
 
 Λίγα Λόγια για την Εργασία 
 
Η συγκεκριμένη εργασία δεν ενέπιπτε στην παραπάνω κατηγορία. 
Είχε σχεδιαστεί ένα ιδιαίτερα υποσχόμενο δομικό υλικό, αξιοποιώντας πρώτη ύλη 
που μέχρι τότε ή εξάγονταν σε άλλες χώρες ή χρησιμοποιούταν στη Λάδα για 
άλλους σκοπούς. 
Η αξιοποίηση της ύλης αυτής ως δομικού υλικού ήταν αντικείμενο παράλληλου 
διδακτορικού σε παρόμοιο ίδρυμα της Λάδας 
το οποίο κατέληγε, ακολουθώντας την πεπατημένη των πειραμάτων συρμού, 
ότι δεν ήταν δυνατή η αξιοποίηση αυτή. 
Το διδακτορικό αυτό εγκρίθηκε πάραυτα. Στους κριτές συμμετείχε και ο νόμιμος 
εισηγητής. 
 
 Οι Συστάσεις για Συμπλήρωση της Εργασίας και η  
         «Τορπίλη» του Νόμιμου 
 
Το μεγαλύτερο μέρος της εισηγητικής αφορούσε συστάσεις για βελτίωση της 
εργασίας. 



 45

Λίγο παράξενο, θάλεγε κανείς, καθώς την έκθεση τη συνέτασσε ο επόπτης της 
εργασίας. 
Ο κύριος καθηγητής, όμως, είχε προβλέψει και γι αυτό. 
 
 
Με τον τρόπο του έλεγε ότι δεν υπήρχε και πολύ συνεργασία μαζί του κατά την 
εκπόνηση της εργασίας.  
Αυτό δεν τόλεγε άμεσα. Άφηνε να εννοηθεί, εξαίροντας το αυτόνομο της 
εργασίας. 
 
Η αλήθεια είναι ότι αυτό ίσχυε.  
Ο επόπτης μου είχε υποδείξει το θέμα και τη μεθόδευση που θάπρεπε να 
ακολουθήσω.  
Αλλά, καθώς με τον καιρό αποκτούσα δική μου άποψη, προχώρησα σε μη 
πεπατημένη διαδικασία πειραματισμών στην οποία οφειλόταν και η τελική 
επιτυχία του σχεδιασμού του υποσχόμενου υλικού. 
 
Την πορεία της εργασίας την κατέγραφα και την υπέβαλλα στον επόπτη για να 
συντάσσει κάθε φορά τις εκθέσεις του προς τον οργανισμό των κρατικών 
υποτροφιών. 
Οι εκθέσεις που συνέτασσε ήταν ένθερμες για την ποιότητα της εργασίας μου. 
 
 Οι Απαιτούμενες "Βελτιώσεις" Αναλυτικά 
 
Ζητούσε ο νόμιμος εισηγητής και επόπτης της εργασίας: 
- Να διορθωθεί σελίδα στο τεύχος της εργασίας που είχε τυπωθεί ανάποδα. 
- Κάποιο σχήμα που ήταν κάπως αχνό να επαναφωτοτυπωθεί. 
- Να συμπληρωθεί η αρίθμηση σε κάποια σελίδα 
 
Μαζί μ΄αυτές τις αποφασιστικές βελτιώσεις ζητούσε, επίσης: 
- να συμπεριληφθεί στη βιβλιογραφία και να αξιολογηθούν πειραματικά 
αποτελέσματα εργασίας που είχε δημοσιευτεί σε γερμανικό περιοδικό και την 
οποία θεωρούσε ότι ήταν σχετική με ένα από τα επιμέρους θέματα της εργασίας. 
 
Την εργασία αυτή δεν θα μπορούσα να την είχα συμπεριλάβει καθώς 
δημοσιεύτηκε μετά πό την ολοκλήρωση της δικής μου εργασίας. 
 
 Το «Κλου» των Βελτιώσεων 
 
Μάλλον θα καταλάβατε ότι οι βελτιώσεις που ζητούσε ο κύριος καθηγητής ήταν 
προσχηματικές. 
Θα σας γίνει πιο κατανοητό αν σας πω και την επόμενη βελτίωση η οποία 
εμφανιζόταν και ως η κεντρική βελτίωση. 
Ζητούσε να προστεθούν στην εργασία αποτελέσματα ενός πρόσθετου 
πειράματος.  
 
Φυσικά, τα πειράματα, καλά να είναι, δεν έχουν τελειωμό. 
Θα μπορούσε στη θέση του να ήταν πολλά άλλα. 
Είναι όπως με τις εξετάσεις των γιατρών. 
 
Για παράδειγμα  
μπορεί ένας γιατρός να σου κάνει μερικά τεστ, να βρει τι έχεις, να σου δώσει το 
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φάρμακο και να γίνεις καλά,  
και νάρθει ο διευθυντής της κλινικής και να του πει να ξανακαλέσει τον πρώην 
ασθενή να του κάνει κάποιο άλλο τεστ από τη λίστα της κλινικής. 
Γιατί; Γιατί έτσι. 
 
Γιατί επέλεξε ο επόπτης το συγκεκριμένο πείραμα για τη συμπλήρωση της 
εργασίας; 
Επειδή είναι χρονοβόρο. 
 
Όχι, δεν απαιτούσε πολλή δουλειά.  
Ήταν δουλειά μιας ώρας. Αλλά αργούσες, αργούσες πολύ να πάρεις τα 
αποτελέσματα.  
Χρειαζόντουσαν μήνες ή και χρόνια! Όσο περισσότερα χρόνια τόσο το καλύτερο. 
 
Χρόνο δεν καθώριζε ο κύριος καθηγητής και έτσι κάποιος που δεν ήταν σχετικός, 
όπως ήταν η συντριπτική πλειοψηφία των κριτών της εργασίας (όλοι οι καθηγητές 
της σχολής) δεν καταλάβαινε περί τινος επρόκειτο. 
 
Αφού λοιπόν τέλειωσε με τις βελτιώσεις, η έκθεση εισηγείτο στους κριτές την 
κατ΄αρχήν έγκριση της εργασίας και τελική έγκριση μετά την προσκόμιση των 
βελτιώσεων. 
Η σε δόσεις έγκριση της εργασίας ήταν άλλη μια «πρωτοτυπία» του κυρίου 
καθηγητή.  
 
 Και η Δική μου Αντίδραση ... 
 
Θα σκεφτείτε, ίσως, ότι η παραπάνω «βελτίωση» που ζητούσε ο κύριος 
καθηγητής ήταν που καθυστέρησε η τελική έγκριση της εργασίας άλλα δώδεκα 
χρόνια. 
Όχι, δεν είναι έτσι. 
Τη βελτίωση αυτή δεν την έκανα ποτέ. 
 
Ήμουνα ιδιαίτερα υπομονετικός και ανεκτικός τύπος, αλλά μέχρι ενός σημείου. 
Την κοροϊδία αυτή δεν μπορούσα να τη δεχτώ. 
 
Βέβαια, εσείς τη στάση μου μπορεί να μην την βλέπετε ακριβώς όπως την 
περιέγραψα,  
να βλέπετε σ΄αυτήν κάτι όχι και τόσο εύηχο, αλλά τι να κάνω, έχω ευαισθησία με 
τις λέξεις. 
Δεν χρειάζεται να συμφωνείτε με όσα λέω, μιας και οι διαφωνίες σας δεν θα μου 
γίνουν γνωστές. 
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Δ4.3  Η Αφύπνιση μετά τη Μπροσούρα 
 
Όπως σας είπα παραπάνω, αποχώρησα από την αίθουσα της συνέλευσης της 
Σχολής όταν μοιράστηκε η μπροσούρα του παράτυπου. 
 
Η μπροσούρα αυτή στάθηκε αποφασιστική για την περαιτέρω στάση μου σε 
σχέση με την απονομή του διδακτορικού που μέχρι τότε μπορεί να μην 
μονοπωλούσε το ενδιαφέρον μου αλλά ήταν πάντα στο πίσω, τουλάχιστον, 
μέρος του μυαλού μου, 
Αλλά ήταν αποφασιστική και για τη γενικότερη στάση μου στο ίδρυμα. 
 
Ήταν κάτι σαν επιφοίτηση θα μπορούσε να πει κανείς. 
Ποιανού πνεύματος, δεν ξέρω. 
Αυτό που μου ήταν εντελώς καθαρό ήταν ότι αυτή η υπόθεση με το διδακτορικό 
είχε κλείσει για μένα. 
Δεν με ενδιέφερε η ακαδημαϊκή μου εξέλιξη και δεν θα έκανα τίποτα από δω 
και πέρα προς την κατεύθυνση αυτή. 
 
Από τη σκοτεινή αίθουσα των συνεδριάσεων της σχολής του ΦΕΥ βρέθηκα σε 
παρακείμενο λόφο και απολάμβανα τη θέα. 
Ένοιωθα πραγματική χαρά.  
Ήταν σαν να είχα απελευθερωθεί από χρόνια δεσμά. 
 
Σκεφτόμουνα ότι οι άλλοι ήταν κλεισμένοι μέσα στην ολόκλειστη αίθουσα με τα 
τεχνητά φώτα και ολόγυρά τους να τους κοιτούν οι βλοσυρές, όπως μου φάνηκε 
το πρωί που για πρώτη φορά βρέθηκα στην αίθουσα αυτή, φάτσες των 
προηγούμενων πρυτάνεων του ιδρύματος. 
Μου είχαν φανεί λες και ήταν εγκλωβισμένοι ζωντανοί μέσα στα βαρύτιμα κάδρα 
τους και ήταν έτοιμοι να αντεπιτεθούν.  
Επιστημονικά βέβαια. Με βόλια αόρατα, πλην, όμως, τώρα ξαφνικά τα βόλια 
είχαν γίνει σε μένα ορατά  
 
Ένοιωθα μια αίσθηση συμπάθειας για το βάσανο αυτών που εξακολουθούσαν να 
είναι μέσα σε κείνη τη σκοτεινή αίθουσα. 
Κατά κάποιον τρόπο ένοιωθα υποχρεωμένος σ΄αυτούς τους ανθρώπους που 
υφίσταντο αυτό το βάσανο για χάρη μου. 
 
Η συμπάθεια και η αίσθηση υποχρέωσης δεν ήταν σε θέση να παρεμποδίσουν 
ένα αίσθημα αγαλλίασης που με διακατείχε. 
Πόσο μικρά και αδιάφορα φαινόντουσαν όλα αυτά που με απασχολούσαν μέχρι 
τότε! 
 
Επιτέλους, τα πράγματα είχαν ξεκαθαρίσει. Το μυαλό μου είχε αδειάσει. 
Μπορούσα να είμαι ολόκληρος εκεί στο λόφο και να κοιτώ γύρω μου την 
απεραντοσύνη του κόσμου. 
 
Ήταν σαν να ανοιγόταν ένας άλλος κόσμος μπροστά μου. 
Ένας κόσμος αλλιώτικος απ αυτόν που ζούσα. 
Για πρώτη φορά στη ζωή μου είχα την αίσθηση ότι ο κόσμος μου, ο κόσμος που 
ζούσα, ήταν αντεστραμμένος, το αντεστραμμένο είδωλο του κόσμου που ατένιζα  
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Όλα ήταν αντεστραμμένα . 
 
Στον κόσμο μου η δύναμη ήταν το μέτρο της καταστροφής.  
Δυνατός λογιζόταν αυτός που μπορούσε να σε ξεκάνει. 
Στον κόσμο αυτό έβλεπες μια άλλη δύναμη. Αυτή της ανόρθωσης. 
Ερχόμουν από παλιά στο λόφο αυτό. Κάθε φορά καταρρακωμένος. 
Και κάθε φορά έφευγα παρηγορημένος και αναπτερωμένος 
 
Μακάρι να μπορούσα να σας περιγράψω τι συνέβαινε σε κείνον το λόφο τη μέρα 
κείνη. 
Αλλά χρειάζεται τάλαντο που δεν διαθέτω. 
 
Ίσως και να μην ενδιαφέρεστε και τόσο για αυτό. 
Να περιμένετε εναγωνίως τη συνέχεια της ιστορίας. 
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Δ4.4   Μια Παρένθεση 
 
Για όσα σας είπα μέχρι τώρα είχα γραπτά στοιχεία και ήταν εύκολη η εξιστόρησή 
τους. 
Από δω και πέρα η ιστορία εκτυλίσσεται σε διάφορα επίπεδα, εμπλέκονται 
περισσότεροι. 
Για κάποιες από τις φάσεις της, όσες εκτυλίχθηκαν δημόσια, υπάρχουν στοιχεία 
στη γραμματεία της σχολής του ΦΕΥ. 
Για κάποιες άλλες όχι. Εκτυλίχθηκαν σε προσωπικό επίπεδο σε συναντήσεις μου 
με διάφορα εμπλεκόμενα πρόσωπα.  
 
Θα πρέπει να τις ανακαλέσω στη μνήμη μου και θα είναι η πρώτη φορά που θα 
το κάνω. 
Η στάση μου μέχρι τώρα στη ζωή δεν ήταν της ανάμνησης.  
 
Η ιστορία ως εξιστόρηση του παρελθόντος δεν με συγκινούσε ιδιαίτερα. 
Είχα την αίσθηση ότι το απόσταγμά της είναι διαχρονικό. 
Μπορεί να άλλαζαν κάθε φορά οι εμφανίσεις της, αλλά η αντίληψή μου ήταν ότι η 
ουσία πίσω απ αυτές εμπεριέχεται στο παρόν.  
«Ουδέν καινόν υπό τον ήλιο», όπως έλεγαν οι παλιοί. 
 
Και η στάση μου αυτή δεν έχει αλλάξει μέχρι τώρα.  
Ομολογώ ότι εκπλήσσομαι και προβληματίζομαι με τα ιλιγγιώδη ποσά που 
διατίθενται στον πλανήτη σας για αναστηλώσεις και συντηρήσεις των μνημείων 
σας. 
Με παραξενεύει αυτή η διαρκής προσπάθεια υλικής αθανατοποίησή τους. 
 
Θα σκέφτεστε, ίσως, ότι αυτό δεν είναι και τόσο απλό θέμα να το εξαντλεί κανείς 
με αφορισμούς. 
Και σίγουρα δεν είναι το θέμα της ιστορίας μας. 
 
Σας ηχεί ως υπεκφυγή. Αν δεν ήμουνα διατεθειμένος να κάνω αναδρομή ας μην 
ξεκινούσα την ιστορία. 
 
Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχετε δίκιο.  
 
Αλλά μην ξεχνάτε ότι εμείς οι Φευγανοί δεν είμαστε και τόσο ξεκάθαροι και 
τακτοποιημένοι άνθρωποι, όπως είσαστε εσείς στον δικό σας πλανήτη. 
Και να σας πω την αλήθεια δεν έχουμε και μεγάλο καημό με το ξεκαθάρισμα και 
την τάξη 
 
Μην ανησυχείτε.  
Όχι, δεν θα σας αναλύσω τώρα τα περί ξεκαθαρίσματος και τάξης. 
 
Απλά συνειδητοποιώ ότι λάθος ιστορία διάλεξα να σας πω. Ας είναι. 
«Άνθρωποι είμαστε και λάθη κάνουμε» που λέει και το άσμα. 
 
Αφού την ξεκίνησα, θα την ολοκληρώσω. 
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Δ4.5   Δεύτερη Περίοδος -  Ο Σφετερισμός της Εργασίας,  
           ο «Χαμένος» Φάκελος και άλλα τινά 
 
 
Όσα σας εξιστόρησα μέχρι τώρα αποτελούν μικρό μόνον μέρος της ιστορίας.  
Για τη συστηματική παράθεση των υπόλοιπων γεγονότων και την ολοκλήρωση 
της ιστορίας απαιτείται να παρατεθούν πολλά ακόμη. 
 
Μάλλον, όμως θα αδημονείτε για την κατάληξη της ιστορίας. 
Γι αυτό θα συντομεύσω. 
Θα σας παραθέσω μερικά μόνον από τα υπόλοιπα γεγονότα ώστε να 
αποκτήσετε μια γενική εικόνα για το τι συνέβη. 
 
 Τριμελής Επιτροπή και Μετά ... Σιωπή 

 
Μερικές ημέρες μετά τη συνεδρίαση των κριτών μου ανακοινώνεται με έγγραφο 
της Σχολής ότι: 
- η εργασία έγινε κατ΄αρχήν δεκτή, 
- ορίστηκε τριμελής επιτροπή στην οποία έπρεπε να υποβάλλω τα 
συμπληρωματικά στοιχεία του πρόσθετου πειράματος που ζητούσε στην έκθεσή 
του ο εισηγητής, 
- μετά την πιστοποίηση από την επιτροπή της συμπλήρωσης των στοιχείων, η 
εργασία θα εθεωρείτο οριστικά εγκεκριμένη χωρίς να απαιτείται νέα σύγκληση 
των κριτών 
 
Την επιτροπή αποτελούσε ο νόμιμος εισηγητής, ο παράτυπος και συνάδελφος 
βοηθός στην έδρα του νόμιμου ο οποίος από βοηθός είχε μεταπηδήσει στη 
βαθμίδα του λέκτορα και συμμετείχε στη συνέλευση (Είχε ψηφιστεί νέος νόμος 
που έδινε δυνατότητα για εξέλιξη των βοηθών που είχαν διδακτορικό). 
Τόσο αυτός, όσο και ο εκπρόσωπος των βοηθών στη συνέλευση ήταν αυτό που 
λέτε και σεις, κολλητοί του νόμιμου. (Μάλιστα είχαν την πρωτοβουλία και είχαν 
πρωτοστατήσει επανειλημμένα στην διοργάνωση ειδικών τελετών προς τιμήν του). 
 
Πριν από το έγγραφο αυτό, δεν γνώριζα τι είχε συμβεί στη σκοτεινή αίθουσα των 
κριτών. 
Ούτε ο νόμιμος εισηγητής που ήταν ο διευθυντής στο εργαστήριο που 
εργαζόμουν, τον οποίο συνάντησα την επομένη της συνεδρίασης,  
ούτε ο συνάδελφος της επιτροπής έκριναν σκόπιμο να με ενημερώσουν σχετικά.  
Ούτε κι εγώ τους ρώτησα σχετικά, καθώς, όπως σας είπα, βλ. Εδώ, είχα 
ξεκαθαρίσει ότι το θέμα δεν με ενδιέφερε πια. 
 
 Και Μετά τη Σιωπή....Αμνησία 

 
Έκτοτε δεν ενόχλησα, ούτε με ενόχλησε ποτέ η συσταθείσα επιτροπή. 
Ούτε ο κύριος καθηγητής.  
Ήταν σαν το όλο ζήτημα να είχε αναγορευτεί σιωπηρά απαγορευμένο θέμα. 
 
Αλλά ούτε και ο συνάδελφος της επιτροπής, όταν μου ζήτησε κάποιους μήνες 
μετά, να συνεργαστώ σε πρόγραμμα που είχε προτείνει και είχε εγκριθεί η 
χρηματοδότησή του από εξωιδρυματική πηγή. 
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Το θέμα που είχε προτείνει και είχε εγκριθεί ήταν το αντικείμενο του διδακτορικού, 
χωρίς φυσικά κάποια αναφορά σ΄αυτό. 
 
Αφού μου είπε ότι μελετώντας μετά τη συνέλευση την εργασία, 
κατάλαβε πόσο σημαντική ήταν και πόσο τον ενδιέφερε καθώς διατηρούσε 
βιομηχανική μονάδα που θα μπορούσε να την αξιοποιήσει, 
μου ζήτησε να εργαστώ παράλληλα για λογαριασμό του σχεδιάζοντας και 
αξιοποιώντας τα πειράματα που θάπρεπε να (ξανα)κάνει. 
 
Μάλιστα, ζήτησε την κατανόησή μου η αμοιβή μου να είναι η μισή απ αυτήν που 
θα φαίνεται επίσημα στο πρόγραμμα. 
Το άλλο μισό θα ήταν η συμβολή μου στην αναβάθμιση του εργαστηρίου της 
βιομηχανικής μονάδας του. Της ιδιωτικής, δικής του μονάδας. 
Για την προώθηση της έρευνας, όπως είπε.. 
 
Ομολογώ ότι αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο δεν ήταν ούτε η 
οικειοποίηση της εργασίας (άλλωστε δεν θα ήταν ο μόνος),  
ούτε η υποβάθμιση της νοημοσύνης μου που επιχειρείτο με την πρότασή του,  
αλλά το γεγονός ότι δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στην επιτροπή στην 
οποία συμμετείχε και στις συμπληρώσεις που εκκρεμούσαν. 
 
Φυσικά δε δέχθηκα την "προσφορά" του. Αρνήθηκα. Ευγενικά.  
Θα θέλατε κάποια ανάλυση σ΄αυτό, αλλά....ας συντομεύουμε. 
 
 Και η Αμνησία....Καλά Κρατεί 

 
Με κάποια αλλαγή του νόμου για τα ιδρύματα, η βαθμίδα των βοηθών 
καταργήθηκε και οι υπάρχοντες βοηθοί, θάπρεπε όσοι είχαν ολοκληρώσει 
διδακτορικό να κριθούν για την επόμενη βαθμίδα του λέκτορα ή να 
αποχωρήσουν.  
Μπορούσαν να παραμείνουν ως βοηθοί μόνον όσοι εκπονούσαν διδακτορικό 
μέχρι να το ολοκληρώσουν. 
 
Με τον νέο νόμο βρέθηκα στο κενό.  
Είχα μεν ολοκληρώσει διδακτορικό, αλλά αυτό επίσημα δεν φαινόταν, αφού δεν 
μου είχε απονεμηθεί. 
 
Θάλεγε κανείς ότι η περίσταση απαιτούσε ο κύριος καθηγητής να ενθυμηθεί την 
εκκρεμότητα και να μου ζητήσει τις συμπληρώσεις, ή τέλος πάντων, κάτι να μου 
πει. 
 
Ο κύριος καθηγητής, όμως, συνέχιζε να μην θυμάται τίποτα σχετικό.  
(Η αλήθεια βέβαια είναι ότι δεν του το θύμιζα κι εγώ).  
 
Φρόντισε να μου γίνει από την αρχή ανάθεση νέου διδακτορικού και όρισε και 
τριμελή ή τετραμελή εποπτική επιτροπή, όπως όριζε ο νέος νόμος.  
 
Με τον τρόπο αυτό ξεπεράστηκε ο σκόπελος να θυμηθεί και κανείς από τους 
λοιπούς το παλιό θέμα κατά τη διαδικασία απόλυσής μου ως μη διδάκτορα. 
 
Δεν θυμάμαι αν μου γνωστοποιήθηκε το θέμα που υποτίθεται ότι εκπονούσα. 
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 Η Αναπάντεχη Τροπή....Η Αμνησία Εξασθενεί 

 
Κάποια χρόνια μετά, ο κύριος καθηγητής αποχώρησε λόγω ηλικίας. Παρέμεινε 
στο ίδρυμα ως τιμώμενο πρόσωπο. 
Τη θέση του κατέλαβε άλλος. 
Ο νέος ζήτησε από το προσωπικό να του γνωρίσουν τα ολοκληρωμένα ή εν 
ενεργεία διδακτορικά. 
Στο ερώτημά του δεν απάντησα, καθώς, όπως σας έχω πει, για μένα το θέμα είχε 
λήξει.  
 
Καθώς ήταν νέος στη θέση και δεν ανήκε στο ίδιο κλαμπ με τον προηγούμενο, 
συναντούσε μεγάλες δυσκολίες, παρά τις προσπάθειες του να προσεγγίσει και να 
γίνει αποδεκτός από τους συναδέλφους μου – «τέκνα» του προηγούμενου.. 
 
Ζητούσε σε αρκετά θέματα τη βοήθειά μου την οποία δεν αρνιόμουν, όπως δεν 
την αρνιόμουν και στους άλλους συναδέλφους.  
(Στην πλειοψηφία τους ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες και η παρουσία τους στο 
ίδρυμα ήταν περιορισμένη και, ως εκ τούτου, και η εργαστηριακή εμπειρία τους 
ήταν περιορισμένη.  
Οι περισσότερες ερευνητικές εργασίες τους και οι διπλωματικές εργασίες που 
ανέθεταν σε φοιτητές δεν θα μπορούσαν να ευοδώσουν χωρίς δική μου εποπτεία 
και παρέμβαση, μερικές φορές ιδιαίτερα χρονοβόρα). 
 
Κάποια μέρα έρχεται στο εργαστήριο κάποιο αίτημα το οποίο σχετιζόταν με την 
εργασία που είχα κάνει.  
Καθώς είχα εμπειρία στο θέμα, το διεκπεραίωσα άμεσα, πράγμα που 
εντυπωσίασε τον νέο διευθυντή και μου ζήτησε περισσότερες πληροφορίες. 
Αναγκάστηκα να του δώσω το τεύχος της εργασίας και να του εξηγήσω ότι δεν 
τον είχα ενημερώσει γιατί για κάποιους λόγους δεν ήθελα συνέχεια στο θέμα. 
 
Εντυπωσιασμένος από την εργασία, καθώς, όπως μου είπε, είχε πειραματιστεί ο 
ίδιος στο ίδιο θέμα στο προηγούμενο ίδρυμα που ήταν (σε άλλη χώρα από τη Λάδα) 
και είχε αποτύχει,  
επέμεινε ότι δεν μπορούσε να το αποσιωπήσει.  
Το διδακτορικό έπρεπε να μου αποδοθεί. 
 
Του διατύπωσα τις ενστάσεις μου ότι, αν μου απονεμόταν, η ζωή μου στο ίδρυμα 
θα δυσκόλευε ακόμη περισσότερο  
(κατά κάποιον τρόπο βρισκόμουν σε κατάσταση καραντίνας από τους 
συναδέλφους-«τέκνα» του προηγούμενου διευθυντή), 
καθώς θα έπρεπε να μεταβώ στην επόμενη βαθμίδα του λέκτορα και να 
συμμετάσχω μαζί τους στη διδασκαλία των μαθημάτων, 
(μέχρι τότε δίδασκα σε άτυπα μαθήματα, εν είδει φροντιστηρίου, επεξηγώντας 
στους φοιτητές αυτά που δεν καταλάβαιναν από τα μαθήματα των άλλων). 
 
Μου υποσχέθηκε ότι θα μου παραχωρούσε την αποκλειστική διδασκαλία ενός 
από τα μαθήματα που είχε αναλάβει ο ίδιος και δεν θα είχα μεγάλη εμπλοκή με 
τους υπόλοιπους  
(πράγμα που δεν έγινε και τελικά μετά κάμποσα χρόνια οδηγήθηκα σε 
αποχώρηση από το ίδρυμα). 
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 Σκηνές ... Απείρου «Κάλλους» 

 
Στην προσπάθειά μου εξομάλυνσης των σχέσεων με τον προηγούμενο 
καθηγητή, επέλεξα να συνεχίσω την παλιά διαδικασία μαζί του. 
Του το γνωστοποίησα και μετά σιωπή πολλών λεπτών μου απάντησε ότι δεν είχε 
χρόνο, γιατί είχε να τελειώσει κάτι papers ( δημοσιεύσεις).  
Σε μια ακόμη προσπάθεια καλής θέλησης, αναβάθμισα και εμπλούτισα κάποια 
κομμάτια της εργασίας και του έδωσα το ανανεωμένο τεύχος της εργασίας. 
 
Με συμβούλεψε να ξεκινήσω από τη Γραμματεία της Σχολής, να απευθυνθώ σε 
κάποια συγκεκριμένη κυρία που του ήταν γνωστή, να ενημερωθώ για τα 
διαδικαστικά. 
 
Η κυρία μου απάντησε ότι ο φάκελος με το θέμα μου είχε χαθεί  
και, άρα, δεν είχε νόημα η όλη διαδικασία. 
 
Κατά τύχη, βρήκα κάπου καταχωνιασμένα στο εργαστήριο αντίγραφα που μου 
είχαν κοινοποιηθεί (εισηγητική έκθεση, απόφαση συνέλευσης, κ.λ.π.) τα οποία 
συμφωνήσαμε να της τα δώσω, να δει αν γίνεται κάτι. 
Όταν πήγα στη γραμματεία απουσίαζε και τα έδωσα στη γραμματέα της σχολής 
να της τα δώσει αυτή. 
Όταν της είπα ότι ήταν αντίγραφα γιατί ο φάκελός μου είχε χαθεί,  
φάνηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένη που για ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν είχε 
ενημερωθεί. 
 
Το τι μεσολάβησε μετά είναι πολύ μεγάλη και ιδιαίτερα προβληματική ιστορία. 
Εν συντομία και εν μέρει: 
 
- Ο κύριος καθηγητής μου ζήτησε να προσθέσω στο τεύχος της εργασίας τα 
ευρήματα από πειράματα μεταγενέστερης εργασίας που είχα κάνει στα πλαίσια 
διπλωματικών εργασιών των φοιτητών  
(τις οποίες σχεδίαζα και συντόνιζα εγώ και υπέγραφε άλλος, καθώς ως βοηθός 
τυπικά δεν μπορούσα να τις αναλάβω) 
- Μετά τη συμπλήρωσή τους, μου ζήτησε να τροποποιήσω ελαφρά τον τίτλο της 
εργασίας ώστε να καλύπτονται και τα νέα δεδομένα  
 
- Στη συνέχεια μου δήλωσε ότι πλέον η εργασία είναι διαφορετική από την 
αρχική,  
δεν μπορεί να θεωρηθεί κατ΄αρχήν εγκεκριμένη και δεν αρκεί πια απλά 
γνωμοδότηση της τριμελούς επιτροπής για να μου αποδοθεί το διδακτορικό, 
όπως είχε αποφασιστεί παλιά. Θάπρεπε να ξεκινήσει η διαδικασία της έγκρισης 
από την αρχή. Είχε μάλιστα από πριν φροντίσει και είχε συσταθεί η απαιτούμενη 
προς τούτο εποπτική επιτροπή. 
 
- Στην νέα επιτροπή συμμετείχε και ο παλιός συνάδελφος με τη βιομηχανική 
μονάδα για τον οποίο σας μίλησα πιο πάνω. Για να πειστώ ότι αυτή ήταν η 
νόμιμη διαδικασία πλέον, είχε κανονίσει συνάντηση και με παράγοντα της 
διοίκησης του ιδρύματος που θα μου εξηγούσε πως είχαν τα πράγματα. 
 
Μετά απ αυτά και κάποια άλλα, του ανακοινώνω ότι θεωρώ όλη τη μεθόδευση 
κοροϊδία και αποχωρώ. 
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- Τελικά επανέρχεται και μου ανακοινώνει ότι δεν χρειάζονταν αυτά που μου είπε, 
να πάω να υπογράψουν τα μέλη της επιτροπής την τελική έγκριση ώστε να 
ακολουθήσει η διαδικασία της παρουσίασης της εργασίας και της απονομής του 
διδακτορικού. 
- Ο συνάδελφος με τη βιομηχανική μονάδα εξέφρασε την έκπληξή του όταν πήγα 
για την υπογραφή, καθώς, όπως μου είπε, άλλα είχαν συμφωνήσει κι άλλα έκανε 
ο κύριος καθηγητής και παραπονιόταν που δεν τον ενημέρωσε για την αλλαγή. 
 
- Σύμφωνα με τον παλιό κανονισμό η εργασία πριν την απονομή του τίτλου, 
θάπρεπε να παρουσιαστεί σε δημόσιο ακροατήριο το οποίο θα μπορούσε να μου 
υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με το θέμα της.  Η γραμματέας της σχολής με 
ενημέρωσε ότι ο κύριος καθηγητής δεν μπορούσε να παραστεί στη δημόσια 
παρουσίαση και ζήτησε να ακολουθηθεί ο νέος κανονισμός της κλειστής 
παρουσίασης σε επταμελή επιτροπή του ιδρύματος. 
- Επέμεινα ότι η απουσία του κυρίου καθηγητή δεν με ενοχλούσε και ότι 
προτιμούσα τη δημόσια παρουσίαση καθώς το θέμα είχε ευρύτερο ενδιαφέρον. 
- Τελικά υπερίσχυσε ο κύριος καθηγητής για κλειστή παρουσίαση σε επταμελή 
επιτροπή του ιδρύματος.  
 
- Για να οριστούν τα μέλη της επιτροπής έπρεπε να γίνει συνέλευση της 
σχολής. Ο ορισμός των μελών αυτών αναβαλλόταν συνεχώς καθώς δεν 
προσήρχετο κανείς από τους συναδέλφους μου - «τέκνα» του κυρίου καθηγητή 
στις συνελεύσεις όταν υπήρχε στην ημερήσια διάταξη το θέμα αυτό. 
- Απηυδισμένη με κάλεσε η γραμματέας της σχολής και μου ζήτησε να πείσω 
τους συναδέλφους να προσέλθουν γιατί είναι ντροπή.  
- Της απάντησα ότι δεν με ενδιέφερε να αναγκάσω κανέναν, ας ακολουθιόταν η 
νόμιμη διαδικασία και ό,τι ήθελε προκύψει. 
- Τελικά, με παρέμβαση τίνος δεν γνωρίζω, οι συνάδελφοι πήγαν στη συνέλευση 
και εκλέχθηκε η επταμελής επιτροπή.  
- Η συνέλευση ψήφισε πρόταση ενός από τους «συναδέλφους» μου για το ποιοί 
θα ήταν σ αυτή. 
- Όλα τα μέλη της επιτροπής ήταν οι «συνάδελφοί» μου με πρόεδρο τον 
συνάδελφο με τη βιομηχανική μονάδα. 
 
- Κεκλεισμένων των θυρών συνήλθε η επταμελής, της παρουσίασα το θέμα και 
απεφάνθη θετικά. 
 
Μια ιδέα από τα ενδότερα του «ναού» της επιστήμης! 
Για όσους είναι έξω απ αυτόν, στο προαύλιο και στον προθάλαμο του «ναού». 
_________________________________________ 
 
H ένταξή μου στη βαθμίδα του λέκτορα καθυστέρησε κι αυτή κοντά δυό χρόνια, 
μολονότι συνήθως διαρκούσε ένα, το πολύ δύο μήνες,  
καθώς δεν επρόκειτο για εκλογή (δεν είχε προκηρυχθεί η θέση για να 
συμμετέχουν κι άλλοι), αλλά απλά για κρίση καταλληλότητας για τη θέση. 
 
Αλλά αυτή είναι μια άλλη, επίσης, προβληματική ιστορία.  
Πάντως ένα μέρος της καθυστέρησης οφειλότανε πάλι στην "απροθυμία" των 
"συναδέλφων" να προσέλθουν στη συνέλευση συζήτησης του θέματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 
 Πως βρέθηκα στο ίδρυμα ΦΕΥ 
 
Είχα αποφοιτήσει από το ίδρυμα ΦΕΥ και ο καθηγητής σε ένα από τα βασικά 
μαθήματα στο οποίο είχα κάνει τη διπλωματική εργασία μου τη βρήκε καλή και 
μου πρότεινε να εργασθώ σε θέση βοηθού η οποία είχε προκηρυχτεί. 
 
Η πρόταση αυτή ήταν για μένα ιδιαίτερα ανακουφιστική και δέχτηκα αμέσως. 
 
Η αμοιβή ενός βοηθού τότε ήταν κατά πολύ μικρότερη απ΄αυτήν που είχε ένας 
απόφοιτος του ιδρύματος σε κάποια δημόσια υπηρεσία και ακόμη πιο μικρή 
απ΄αυτήν αν ασκούσε ελεύθερο επάγγελμα. 
 
Συμφοιτητές μου που είχαν διοριστεί σε δημόσιους οργανισμούς, 
όπως για παράδειγμα η δική σας ΔΕΗ, 
έπαιρναν διπλάσιο και πλέον μισθό και είχαν και πολλές άλλες απολαβές που 
δεν είχε ένας βοηθός. 
Ακόμη μεγαλύτερη ήταν τότε η αμοιβή ενός απόφοιτου ως υπαλλήλου σε τεχνικές 
εταιρίες, καθώς υπήρχαν δουλειές, αρκετές μεγάλες εταιρίες της Λάδας είχαν 
αναλάβει μεγάλα έργα στη Μέσοανατολική επικράτεια του πλανήτη. 
 
Γι αυτό, οι περισσότεροι βοηθοί, όσοι τουλάχιστον ήταν απόφοιτοι του ιδρύματος, 
εργαζόντουσαν παράλληλα και ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε υπάλληλοι σε 
τεχνικές εταιρίες (δεν υπήρχε ασυμβίβαστο). 
 
Ο λόγος που δέχθηκα αμέσως ήταν γιατί: 
- με απωθούσε η εμπορική διάσταση του ελεύθερου επαγγέλματος, δεν τα 
πήγαινα ποτέ μου καλά με τις χρηματικές συναλλαγές,  
- η ιδέα του υπαλλήλου σε εταιρία με απωθούσε, επίσης, καθώς θα ήταν άμεση η 
αίσθηση της εξάρτησης και υπακοής σε κάποιον άλλο, 
- η ιδέα του υπαλλήλου στο ευρύτερο δημόσιο δεν μου ήταν το ίδιο απωθητική, 
μου φαινότανε πιο κοντά στην κάπως ανεξάρτητη φύση μου, αλλά να διοριστείς 
τότε στο δημόσιο χρειαζόντουσαν διασυνδέσεις.  
 
Γι αυτό, η εργασία μου ως βοηθού στο ίδρυμα φάνταζε ιδανική διέξοδος για 
μένα.  
Ως φευγανός ήμουνα ιδιαίτερα ολιγαρκής και οι οικογενειακές υποχρεώσεις μου 
την εποχή εκείνη δεν ήταν σημαντικές. 
 
Πίστευα ότι θα ήταν εύκολο να διατηρήσω την αυτονομία μου στα πλαίσια της 
λεγόμενης ακαδημαϊκής ελευθερίας. 
Ύστερα με ενθουσίαζε ιδιαίτερα η εργασία μου σε περιβάλλον νέων που ήταν οι 
φοιτητές.  
 
Ανέκαθεν είχα ιδιαίτερη κλίση να συμβουλεύω άλλους, ακόμη και σε θέματα στα 
οποία προσωπικά αποτύγχανα παταγωδώς, όπως, για παράδειγμα, η διαχείριση 
των οικονομικών και η οργάνωση γενικά. 
Για κάποιους οι συμβουλές μου φαινόντουσαν αποτελεσματικές.  
 
Μάλλον θα σας δημιουργούνται απορίες στο σημείο αυτό. Τις ίδιες έχω και γω 
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. 
 
 

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ (ΦΕΥΓΙΣΜΟΙ) 
 

Φευγανοί  -> κάτοικοι του πλανήτη ΦΕΥ 
Αφευγανοί -> όντα που δεν θεωρούνται κάτοικοι, ζώα 
Αγνόλος  ->  ο λεγόμενος απλός πολίτης 
Λωός ή Λαλός  -> λαός 
Θούενα   -> Πάσχα 
 
Ξερόλος  -> διανοούμενος    
Ξελόγος  -> επιστήμονας   
 Ξελογία   -> επιστήμη 
 
Αγνολικά  -> η καθομιλούμενη 
Ξερολικά  ->τα διανοουμενίστικα 
Ξελολικά -> τα επιστημονικά 
 
Αιδεία  -> παιδεία, πανεπιστήμια 
Φτυγεία,   -> υγεία, νοσοκομεία 
 
Λέρα       -> χρήμα 
Λερολόγος  -> οικονομολόγος 
Λεραλιστής  -> τραπεζίτης 
Λεραλία  -> τράπεζα 
 
Μαγικός καθρέφτης -> ΤV 
Μαγευτική  -> χειραγώγηση των μαζών 
Κρυστάλλινη σφαίρα -> διαδίκτυο 
 
Αργαλειώτες -> εργατοϋπάλληλοι 
Ετσιθέλες  -> μαφιόζοι, μεσάζοντες 
Αργαλειοκρατίες  -> εταιρίες 
Μεγαλοαργαλειοκρατίες  -> μεγαλοεταιρίες 
 
 


