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Η απαρχή της λίθινης εποχής στον πλανήτη
Ωρινάκα

Σημείωση:  Ο Ωρινάκιος πολιτισμός, για έστω κι
έναν  που  μπορεί  να  ενδιαφερθεί,  θεωρείται  ο
αρχαιότερος του είδους homo sapiens.  Από τα πιο
βασικά  χαρακτηριστικά  του,  είναι  η  χρήση
λεπτοδουλεμένων,  λίθινων  εργαλείων και  η
κατασκευή  περιδέραιων  από  οστά  κι
ελεφαντόδοντο.  Σ'  αυτή  τη  περίοδο,  ανήκουν  οι
αποκαλούμενες  απ'  τους  αρχαιολόγους
“Αφροδίτες”(εδώλια  γυναικών)  και  τα
περιγραφικά σχέδια σε τοίχους σπηλαίων.

  Καθώς είχε κουλουριαστεί  πάνω στον νεκρό κορμό   που συγκρατούσε
τον  ιστό  της  φυλακής  του,  δεν  μπορούσε  να  δει  τίποτα  πέρα  απ’ το
τρομακτικό  σκοτάδι  που  κυριαρχούσε  κάτω  απ’ τα  σφραγισμένα  του
βλέφαρα.  Οι κραυγές των θηραμάτων είχαν κοπάσει  και  το μόνο που
συντρόφευε  την  σπαρακτική  ηχώ της  θύμησής  τους,  ήταν  ο  απαίσιος
συριχτός  ήχος  των  σιαγόνων  που  ανοιγόκλειναν  καταβροχθίζοντας  τα
ματωμένα μέλη τους. 
  Η ώρα περνούσε κι εκείνος ανίκανος να αντικρίσει, για άλλη μια φορά,
το  αποκρουστικό  θέαμα  μιας  ανθρωποθυσίας,  παρέμενε  ακίνητος.  Οι
αναθυμιάσεις  του  μεθανίου  που  ανέβλυζαν  οι  εκδορές  του  εδάφους
μπερδεύονταν με την μυρωδιά του ζεστού αίματος και του προκαλούσαν
ναυτία. Έσφιξε τα χέρια του πάνω στο στομάχι του και ακουμπώντας το
μέτωπό του στα χαλίκια, άρχισε να συσπάται ολόκληρος, απ’ το κλάμα
και  τον  βήχα.  Ύστερα,  όταν  πια  δεν  είχε  απομείνει  τίποτα  άλλο  να
ξεράσει  το  σώμα  του,  βυθίστηκε,  ξανά,  στο  γνώριμο  σκοτάδι  του.  Ο
χρόνος, κύλισε αόρατος κι αμέτρητος, ώσπου το συμπόσιο των θεών να
λάβει τέλος.
   Τα συρτά  βήματα  των  γιγαντιαίων  αρθρόποδων πάνω στις  πέτρες,
σήμαναν  την  αναχώρησή  τους  απ’ τον  τόπο  του  μακελειού.  Άνοιξε,
δειλά-δειλά,  τα  μάτια  του.  Οι  λεπίδες  φωτός  που  εισέβαλλαν  απ’ τις
χαραμάδες των βλεφάρων, τον πόνεσαν. Χρησιμοποίησε την δεξιά του
παλάμη για σκίαστρο κι επεξεργάστηκε το χώρο γύρω απ’ το αλλόκοτο
κελί του. Για άλλη μια μέρα, είχε απομείνει ζωντανός και παγιδευμένος
μέσα σε μια διαμπερή φυλακή. Στους πορφυρούς λεκέδες που κείτονταν
λίγα μέτρα μακριά του, μπορούσε να δει το μελλοντικό του απομεινάρι .
  Μια κραυγή ξέφυγε απ’ τα χείλη του και πολλαπλασίασε την ένταση και
την  σημασία  της,  όταν  ενώθηκε  με  τους  λυγμούς  και  τις  φωνές  των
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υπόλοιπων  επιζώντων.  Καθώς  η  λιτή  γλωσσική  διάλεκτος  των
ανθρωποειδών,  δεν  συμπεριλάμβανε  στις  έννοιές  της  την  βλάσφημη
σημασία  της  λέξης  «απόδραση»,  η  σύλληψη  ενός  σχεδίου  ομαδικής
διαφυγής, δεν ήταν δυνατό να τεθεί υπό συζήτηση. Όλοι σχεδόν, είχαν
αποδεχτεί τη μοίρα τους. Τα πλάσματα αυτά δεν είχαν κανέναν άλλον
σκοπό στη ζωή τους, πέρα από το να γίνουν η τροφή που θα εξευμενίσει
το θείο μένος των τεράτων. Ίχνος λογικής κι επιστήμης δεν υπήρχε για να
εξηγήσει την τρελή αλήθεια των κοινών φυσικών νομοτελειών που μας
διέπουν,   σε  εκείνο  το  φοβισμένο  σινάφι  εξελιγμένων  πιθηκοειδών.
Ακόμα και αν κάποιος «φωτισμένος» και  καλοπροαίρετος διαστημικός
ταξιδιώτης, τύχαινε να περάσει απ’ τα μέρη τους και  αποφάσιζε να τους
εκμυστηρευτεί  τα  τερτίπια  των  μαθηματικών και  της  φυσικής,  το  πιο
πιθανό θα ήταν να τον λιντσάρουν ή να τον προσφέρουν κι εκείνον θυσία
στα  θηρία,  με  συνοπτικές  διαδικασίες.  Η  ανθρωπότητα  του  πλανήτη
Ωρινάκα,  δεν  είχε  καν  μπει  για  τα  καλά  στα  μονοπάτια  της  λίθινης
εποχής, αν εξαιρέσει κανείς το ό,τι έκανε χρήση κάποιων υποτυπωδών
εργαλείων, όπως τα ρόπαλα και  τα σχεδόν άχρηστα τσεκούρια που οι
κόψεις  τους  δεν ήταν καθόλου αιχμηρές.  Πιο πολύ χρησίμευαν στους
ιδιοκτήτες τους στις αψιμαχίες μεταξύ των αγελών και λίγο έως καθόλου,
στην υλοτομία και στο κυνήγι που άλλωστε δεν εξασκούσαν. Εξ' άλλου,
οι  ιθαγενείς  του  περίεργου  πλανήτη  ήταν  αποκλειστικά  και  μόνο
χορτοφάγοι. Κάποτε ζούσαν σε εύφορες, γόνιμες κοιλάδες και εύκρατα
κλίματα μεταξύ του τριακοστού και του εξηκοστού παράλληλου. Αίμα
δεν είχαν αντικρίσει ποτέ, πέρα απ’ το δικό τους. Δεκάδες χιλιάδες χρόνια
πριν,  μέσα  στη  δίνη  μιας  προϊστορίας  που  αγνοούσαν,  ο  δεύτερος
κατακλυσμός τους είχε αφήσει σχεδόν μόνους μέσα στην ατμόσφαιρα ,
την  ελάχιστη  στεριά  και  τις  θάλασσες  του  Ωρινάκα.  Η  έντονη,
ηφαιστειακή  δραστηριότητα  που  τον  προκάλεσε,  είχε  αυξήσει
κατακόρυφα την μέση θερμοκρασία του πλανήτη. Τα ποικιλόθερμα ζώα
που  αποτελούσαν  την  πλειοψηφία  της  πανίδας  του,  είχαν  σχεδόν
εξαφανιστεί, ενώ ακόμα και τα δέντρα και τα φυτά που απέμειναν στις
αλλοτινές  γόνιμες  κοιλάδες  των  ηπειρωτικών  περιοχών,  είχαν
συρρικνωθεί  τόσο  που  αδυνατούσαν  να  ταΐσουν  τα  εναπομείναντα
γιγάντια,  χορτοφάγα  θηλαστικά  κι  ερπετά  που  τριγυρνούσαν  στις
απέραντες σαβάνες περιμένοντας τον θάνατο. 
  Τα εξελιγμένα πιθηκοειδή, είχαν μείνει μόνα τους στις εύκρατες ζώνες.
Οι σπηλιές ήταν δικές τους πλέον, και το μικρό τους σωματικό μέγεθος,
τους επέτρεπε να καλύπτουν τις  ανάγκες τους μέσα σε ένα καινούριο
οικοσύστημα  που  έμοιαζε  με  μικρογραφία  του  προηγούμενου.  Ο
πληθυσμός τους ανέκαμψε και η γη τους έγινε ξανά καταπράσινη, μην
έχοντας να αντιμετωπίσει την παροιμιώδη λαιμαργία των προγενέστερων
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πελώριων  ζώων  που  την  κατοίκησαν  στο  παρελθόν.    Ο  ανθρώπινος
πολιτισμός του Ωρινάκα ,είχε αναβάλλει μέχρι νεωτέρας την εξέλιξή του,
εξ’ αιτίας της εξαφάνισης σχεδόν όλων των φυσικών του εχθρών και της
πολύ  φτωχής  ποικιλίας  αισθητηριακών  ερεθισμάτων  που  δέχονταν  τα
μέλη  του,  μέσα  σ'  ένα  εξαιρετικά  λιτό  στην  γεωμορφία  και  σε  είδη
ζωντανών οργανισμών, περιβάλλον. 
  Ακόμα και η ζεστασιά της φωτιάς, τους είχε παραδοθεί αμαχητί, δίχως
τα  ανθρωποειδή  να  κοπιάσουν.  Πηγές  ρευστού  μάγματος  υπήρχαν
παντού, κοντά στις παράκτιες περιοχές μιας κοιλάδας που δεν έπαψε ποτέ
να  μεγαλώνει  και  να  αλλάζει  σχήματα.  Γύρω απ’ τις  πύρινες  φλόγες
ακούστηκαν και οι πρώτες ιστορίες για την καταστροφική δύναμη των
τροπικών  πλασμάτων  του  πλανήτη  Ωρινάκα.  Η  έλλειψη  λεξιλογίου
ικανού  να  αποτυπώσει  με  σαφήνεια  τα  υπερφυσικά  όντα  που  οι
περισσότεροι δεν είχαν δει ποτέ, ώθησε τους ταξιδιώτες που κατάφεραν
να  επιστρέψουν  από  την  ζώνη  του  Ισημερινού,  να  ανακαλύψουν  την
ζωγραφική, για να απεικονίσουν τα αιμοδιψή ζώα που είχαν συναντήσει.
Η σπηλαιογραφία και ο μύθος, έκαναν τις γιγάντιες αράχνες θεούς και
την πρόσβαση στον τόπο κατοικίας τους,  απαγορευμένη.   Σε όλη την
επικράτεια διαμονής τους, τα τέρατα καταβρόχθιζαν όσα ερπετά, πτηνά
και  θηλαστικά είχαν μετακομίσει  εκεί,  μετά τον δεύτερο κατακλυσμό.
Αυτά επικαλούνταν όσοι είχαν πάει στα μέρη εκείνα κι όσοι ισχυρίζονταν
πως  πήγαν  και  διηγούνταν  ψεύτικες  ιστορίες  για  να  κερδίσουν  τον
σεβασμό  των  υπόλοιπων  .  Σιγά-σιγά,  οι  ταξιδιώτες,  αληθινοί  και  μη,
έγιναν ιερείς και αρχηγοί της πρώτης θρησκείας του πλανήτη Ωρινάκα.
Τα  χρόνια  και  οι  αιώνες  κύλισαν  γρήγορα  κι  εύκολα,  καθώς  οι
θρησκευτικοί  ηγέτες  των ολιγομελών,  σκόρπιων αγελών της  εύκρατης
ζώνης,  είχαν καταφέρει  να φέρουν εις  πέρας με επιτυχία,  το  δύσκολο
έργο της διαφύλαξης των εδαφών της περιοχής τους, εξευμενίζοντας με
αστεία τελετουργικά τραγούδια και χορούς τους θεούς, πείθοντάς τους να
παραμείνουν ευγενικοί  και φιλεύσπλαχνοι με τους πιστούς τους.  Πλην
ελαχίστων  συγκρούσεων,  μεταξύ  αυτών  που  πίστευαν  στις  μαύρες
αράχνες  κι  εκείνων  που  ασπάζονταν  τις  γκρίζες,  ο  πληθυσμός  των
πιθηκοειδών  αυξάνονταν,  ώσπου  η  γεωλογία  και  η  αστροφυσική,  να
ανατρέψουν  για  άλλη  μια  φορά  τα  δεδομένα  ενός  υποτυπώδους
πολιτισμού, χωρίς επιστημονικές αναζητήσεις…
   Μετά το τέλος του τρίτου κατακλυσμού που συνόδεψε το λιώσιμο των
παγετώνων  στους  πόλους  του  πλανήτη  Ωρινάκα,  μονάχα  στους
Ισημερινούς  παράλληλους  εξακολουθούσε  να  υπάρχει  ένα  μεγάλο
κομμάτι  ξηράς,  ικανό  να  φιλοξενήσει  την  επίγεια  ζωή.  Η άνοδος  της
θερμοκρασίας,  κυρίως  εξ’  αιτίας  της  έντονης  δραστηριότητας  του
ζωοδότη  ήλιου  που  αντιστοιχούσε  σε  εκείνη  την  γωνιά  του  μονίμως



toelatirio.wordpress.com

διαστελλόμενου κι ανήσυχου σύμπαντος, είχε επιφέρει τεράστιες αλλαγές
στην επιφάνεια της μικροσκοπικής και γαλαζωπής σφαίρας. Η επιφάνεια
της  θάλασσας  είχε  ανέβει  κατά  εξακόσια  μέτρα  και  ο  ελάχιστος
πληθυσμός ανθρωποειδών δεν είχε άλλη επιλογή αν ήθελε να επιζήσει,
πέρα απ’ το να μεταφέρει τις ανάγκες και τις δεισιδαιμονίες του, στη γη
των θεών του. Πριν την μεγάλη Έξοδο προς μια γη της επαγγελίας που
χαρακτηριζόταν  από  τους  σαρκοφάγους  θεούς  της  ,  τις  υψηλές
θερμοκρασίες που επικρατούσαν στο πετρώδες της έδαφος, την πλούσια
σε  θαμνώδη  βλάστηση  χλωρίδα  της  ,καθώς  και  από   την  παρουσία
ελαιόδεντρων και πόσιμου νερού,  οι αρχιερείς εγκατέλειψαν κάθε ένας
την ομάδα του και αποσύρθηκαν για περισυλλογή στο όρος Ακρόναο που
ήταν και το ψηλότερο της περιοχής, σύμφωνα με τους μύθους και τους
χονδρικούς  οφθαλμικούς  υπολογισμούς  των  εξελιγμένων  πιθηκοειδών
που ίσως να έπεφταν κι έξω στους υπολογισμούς τους. Όταν επέστρεψαν,
αποφάνθηκαν πως είχαν συναντηθεί με τις αρθρόποδες θεότητες και τους
είχαν  υποδείξει  οι  ίδιες,  την  διαδρομή  που  θα  τους  οδηγούσε  στις
τροπικές εκτάσεις. Στην πραγματικότητα, το μόνο που έκαναν οι σοφοί κι
ευλαβείς εκείνοι θρησκευτικοί εκπρόσωποι, ήταν να παρατηρήσουν και
στη συνέχεια να χαρτογραφήσουν, τις ελάχιστες χερσαίες εκτάσεις που
είχαν απομείνει πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, μέχρι το επόμενο
μεγάλο όρος που θα συναντήσουν στην διαδρομή τους. Όταν θα έφταναν
εκεί,  θα  ζητούσαν  την  υπομονή  των  αμνών  τους  και  θα  τους
εγκατέλειπαν για δεύτερη και αν χρειαζόταν και για τρίτη φορά,  για να
αγναντέψουν από ψηλά την θέα και να σχεδιάσουν το επόμενο κομμάτι
της  πορείας  του  πλήθους.  Φυσικά,  οι  εν  λόγω  πανέξυπνοι  για  τα
εξελικτικά δεδομένα της εποχής εκείνης άνθρωποι, δεν παρέλειψαν κατά
την  διάρκεια  της  θείας  φώτισής  τους,  να  αναφερθούν  και  στην
αναγκαιότητα ενός δόγματος που θα  άφηνε τις εξοχότητές τους μακριά
από τους σιαγόνες των αρθρόποδων. ‘Όταν συναντήθηκαν με τα ποίμνιά
τους,  μέσα  σε  συνθήκες  εξαιρετικής  φόρτισης  και  συγκίνησης,  τους
ανακοίνωσαν πως για να εξευμενίζονται οι θεοί , θα έπρεπε να τρέφονται
με τις σάρκες των πιστών τους. Οι αμαρτωλοί και οι λιγότερο ευσεβείς
που θα παράκουγαν τους κανόνες της ιεραρχίας, θα προσφέρονταν στους
βωμούς των θεών ως γεύματα. Τα ανθρωποειδή σάστισαν και κατόπιν
έφεραν  αντιρρήσεις,  όμως  οι  προικισμένοι  εκπρόσωποι  του  άγουρου
ανθρώπινου γένους, τους ανταπάντησαν πως αυτός ήταν ο όρος που είχαν
θέσει  οι  θεοί  για  να  σχίσουν  την  θάλασσα  στα  δυο  και  να  τους
επιτρέψουν να φτάσουν στα μέρη τους. Απόλυτη σιωπή έπεσε στο σινάφι
των  εξελιγμένων πιθήκων.  Κανείς  απ’ τους  πιστούς  δεν  μπορούσε  να
συμφωνήσει με ελαφριά την καρδιά με μια τέτοια απόφαση. Η ατυχής
συγκυρία  μιας  ελαφριάς  σεισμικής  δόνησης,  που  όμως  κατάφερε  να
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προκαλέσει κάποιες μικρές κατολισθήσεις,  ευνόησε τους ιερείς,  καθώς
εξήγησαν στους αδαείς πως κάπως έτσι, άτσαλα και χωρίς πολλά λόγια κι
επιχειρήματα, εξέφραζαν οι θεότητες την οργή τους. Οι δύστυχοι αμνοί
πείστηκαν  και  η  μεγάλη  έξοδος  από  την  έρημο  που  φαινομενικά
κυκλωνόταν  απ’   τον  ωκεανό,  ξεκίνησε  ευθύς  αμέσως.  Το  ποίμνιο
πίστεψε πως η θάλασσα άνοιγε στα δύο για να περάσει και η αισιοδοξία
γέμισε με ελπίδες το μπουλούκι που έσπευδε χαμογελαστό και γεμάτο
χορούς και τραγούδια, να ταΐσει τις θείες αράχνες με τα κορμιά του. 
   Κάπως  έτσι,  αφελής  και  μοιραίος,  εγκαταστάθηκε  ο  πρόγονος  του
homo sapiens, στον Ισημερινό του πλανήτη Ωρινάκα. Ζούσε κάθε μέρα
σα  να  ήταν  η  τελευταία  του.  Η  κατοικία  του  ήταν  κάτω  απ’  τα
ελαιόδεντρα και πάνω απ’ τις πέτρες. Η τροφή του, βολβοί, πικρά φύλλα
θάμνων και άγουρες ελιές.  Οι σπηλιές είχαν καταληφθεί απ’ τις αράχνες
που  τους  καταβρόχθιζαν  ανελλιπώς  μαζί  με  τις  δεισιδαιμονίες  τους.
Μόνο  οι  θρησκευτικοί  άρχοντες  χρησιμοποιούσαν  την  θαλπωρή  του
μοναδικού σπηλαίου  που είχαν στην επικράτειά τους. Εκεί μέσα έχοντας
μάθει  την τέχνη των κόμπων,  κατασκεύαζαν από τα απομεινάρια  των
ιστών των τεράτων, τα κελιά των μελλοθάνατων. Τρία χιλιόμετρα μακριά
από τα σύνορα του καταυλισμού τους που διέθετε στέρεα στέγη μόνο για
τους προνομιούχους, εκτείνονταν για εκατοντάδες μέτρα οι θρησκευτικοί
βωμοί.  Επρόκειτο για ιστούς αράχνης,  πλεγμένους γύρω από ξύλινους
πασσάλους,  ύψους  τεσσάρων  έως  έξι  μέτρων.  Οι  κορμοί  που
σφηνώνονταν βαθιά στο έδαφος σε τρύπες που οι μελλοθάνατοι έσκαβαν
με τα χέρια τους, προέρχονταν από δέντρα που είχαν ξεριζωθεί από τη
μανία  των  τρομερών  σεισμών  που  έπληξαν  τον  Ωρινάκα,  κατά  την
διάρκεια της βίαιης προϊστορίας του. Μέσα στα κελιά αυτά, ζούσαν τις
τελευταίες  τους  στιγμές  τα  θύματα  των  θεών.  «Αυξάνεσθαι,
πληθύνεσθαι», ήταν η εντολή Τους που έφτασε στα αυτιά εκείνων των
δύσμοιρων θηλαστικών, μέσω των “σοφών” της φυλής τους. Και όντως,
τα πελώρια αρθρόποδα χρειάζονταν ολοένα και περισσότερη τροφή, άρα
και μεγαλύτερο ποίμνιο. Οι Ιερείς ήταν επιφορτισμένοι με την επιλογή
των πιο ασεβών, ανάμεσα σε ένα πλήθος αμνών…Η θρησκοληψία, είχε
καταφέρει  το  ακατόρθωτο.  Ήταν  η  πρώτη  φορά  στα  χρονικά  του
σύμπαντος, όπου ζώα όπως οι αράχνες, κάλυπταν τις ανάγκες τους δίχως
να κυνηγούν θηράματα. Έμοιαζε ο πρόγονος του ανθρώπου με οικόσιτο
σφάγιο.  Ένα  ον  με  πολύ  μικρότερο  εγκέφαλο  είχε  καταφέρει  να  τον
εκτρέφει για τις ανάγκες σίτισής του…
 
    Καθώς ο ήλιος βρισκόταν πια, σε πλάγια θέση, του γύρισε την πλάτη.
Με  τα  μάτια  ορθάνοιχτα  πλέον  κι  απελευθερωμένα  απ’  τους
περιορισμούς  του  εκτυφλωτικού  μεσημεριανού  φωτός,  αντίκρισε  την
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απέραντη γκρίζα έκταση που βρισκόταν μπροστά του. Οι πέτρες και τα
κόκαλα είχαν ντυθεί με μια πορτοκαλί, ισχνή απόχρωση, εφήμερο δώρο
του δειλινού. Ήταν η τρίτη του μέρα στο κελί. Ήταν ο μόνος από όσους
βρίσκονταν  εκεί  που  είχε  επιζήσει  τόσο  πολύ.  Όλοι  οι  υπόλοιποι
ζωντανοί  ,  έγκλειστοι  κι  εκείνοι  στους  ιστούς  των  στύλων  που
βρίσκονταν  δεξιά  και  αριστερά  του,  είχαν  καταφθάσει  το  πρωί  της
προηγούμενης.  Για  την  ακρίβεια,  ο  ήρωάς  μας  που  στο  εξής  θα
αποκαλούμε με ένα όνομα που ποτέ δε του δόθηκε, αλλά εξυπηρετεί την
ανάγκη μας να εξιστορήσουμε την σημαντικότερη στιγμή της ζωής του
και  διαφοροποιεί  τον ίδιο απ’ τη μοίρα ενός ακόμη ανώνυμου αμνού,
ήταν ο μόνος που είχε διαμείνει εντός του ιστού για τόσο μεγάλο χρονικό
διάστημα, χωρίς να κατασπαραχτεί. Και το όνομα που θα αποκτήσει για
να τον αναγνωρίζουμε μετά τον θάνατό του, όπως άλλωστε συμβαίνει και
με ΄τους περισσότερους που αξίζει να θυμόμαστε, είναι  Άγραφος…
   Ο Άγραφος,  λοιπόν,  απέκτησε ξαφνικά και  κατά την διάρκεια μιας
αιφνίδιας διάθεσης περισυλλογής, μια καινούρια επιθυμία, μη συμβατή
με  το  πεπρωμένο  που  του  είχε  κληροδοτήσει  ο  συλλογικός  νους  της
αγέλης του. Ένιωσε σίγουρος πως ήθελε να ζήσει, έστω και μακριά από
τους μέχρι πρότινος συντρόφους του. Έχοντας δει από κοντά τους θεούς
του και το άσπλαχνο μένος τους, δεν ένιωθε πια κανέναν σεβασμό γι’
αυτούς. Δεν φοβόταν την κατάρα τους, περισσότερο απ’ τα φρικιαστικά
τους  δόντια.  Έπρεπε πάση θυσία λοιπόν,  να αποδράσει.  Έστω και  αν
κέρδιζε  μονάχα  λίγες  ώρες  επιπλέον  ζωής,  μέχρι  οι  αράχνες  να  του
επιτεθούν ή οι ιερείς να διατάξουν την σύλληψή του.
     Έπιασε με τα δυο του χέρια ένα κομμάτι του ιστού και τεντώνοντάς το
προσπάθησε να το σπάσει. Ήταν φυσικά, αδύνατο. Οι ίνες μεταξιού της
αράχνης, είναι πιο δυνατές και από τις αντίστοιχες του ατσαλιού. Άρχισε
να  πηγαινοέρχεται  πάνω-κάτω  στη  φυλακή  του  σκαρφαλώνοντας  τα
ιδιαίτερα κάγκελά της. Στο πιο ψηλό σημείο του πυραμιδικού σχήματος
κελιού του, διέκρινε ένα νήμα λεπτότερο απ’ τα υπόλοιπα. Προσπάθησε
να  το  σπάσει,  ακόμα  και  να  το  κόψει  με  τα  δόντια.  Έχασε  έναν
κυνόδοντα, μέχρι να διαπιστώσει πως οι απόπειρές του στερούνταν τα
κατάλληλα σύνεργα απόδρασης. 
  Είχε πια νυχτώσει, όταν κατέβηκε στο έδαφος με ένα του σάλτο. Πήρε
μια πέτρα και άρχισε να χτυπά τον ιστό. Ο κόπος του ήταν μάταιος. Η
ελαστικότητα των ινών, καθιστούσε αδύνατη την καταστροφή τους με τη
χρήση ενός στρογγυλού λίθου. Κάθισε οκλαδόν κι έμεινε ακίνητος μέχρι
να ανατείλει η σελήνη. Την κοίταξε με την αγνότητα οποιουδήποτε ζώου
που έχει ανεξήγητα στερηθεί την ελευθερία της περιπλάνησής του στο
χωροχρόνο.  Γύρεψε  στις  σκιές  των  κρατήρων  της,   την  ελπίδα.  Ένα
αναπάντεχο κύμα γαλήνης καθάρισε το μυαλό του απ’ τον πανικό και τον
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ώθησε να ρίξει το βλέμμα του στο έδαφος. Το απόκοσμο, ηφαιστειακό
τοπίο γύρω του, είχε βυθιστεί στο βαθύ κι ενιαίο σκοτάδι. Το πετρωμένο
μάγμα, δεν είχε ακόμη προφτάσει να διαβρωθεί και να αναμιχθεί με τα
ιζήματα που κουβαλά ο άνεμος και το νερό, έτσι ώστε να είναι σε θέση
να φιλοξενήσει την ζωή. Ο Άγραφος, μαγεύτηκε από τους ιριδισμούς του
φεγγαριού πάνω σε μια μαύρη, αλλά γυαλιστερή πέτρα που δεν έμοιαζε
με τις άλλες. Ξάπλωσε μπρούμυτα στην ανατολική ακμή του κελιού του
και άπλωσε το χέρι του, έξω από αυτό. Ίσα που μπορούσε να  αγγίξει τον
παράξενο λίθο με τα ακροδάχτυλά του.  Με την βοήθεια του δείκτη του
αντιτακτού του αντίχειρα,  κατάφερε να τον σύρει  προς το μέρος  του.
Κατά την διάρκεια της προσπάθειάς του, ένιωσε τις ρώγες των δακτύλων
του να σχίζονται από τις προεξοχές του μικροσκοπικού βράχου και το
αίμα του να ρέει  ζεστό πάνω του.  Ο Άγραφος μόλις  είχε  ανακαλύψει
επώδυνα,  μία  από τις  ιδιότητες  του  οψιδιανού,  του  ορυκτού  που  είχε
συντελέσει σε πολλές γωνιές του σύμπαντος, στην αλματώδη πρόοδο των
ανθρωποειδών.  Πήρε  στα  χέρια  του  την  περίεργη  πέτρα  και  ανέβηκε
ξανά προς την αραχνοΰφαντη οροφή της φυλακής του. Στα χέρια ενός
πρωτεύοντος, καταδικασμένου σε θάνατο, θηλαστικού, η ανθρωπότητα
μόλις είχε κάνει ένα μεγάλο άλμα και το όφειλε αποκλειστικά και μόνο,
στη θέληση εκείνου του πλάσματος για ζωή. Σιγά-σιγά, το αδύναμο νήμα
του ιστού άρχισε να ξεφτίζει, καθώς ο Άγραφος το πριόνιζε οπλισμένος
με  υπομονή.  Λίγο  πριν  χαράξει,  κατέβαινε  σαν  ίσκιος  και  με  την
ευκινησία  αράχνης  τον  ιστό  του  βωμού  και  βαφτιζόταν  ο  πρώτος
δραπέτης στην ιστορία του Ωρινάκα, γεγονός που θα ανάγκαζε μετέπειτα
τους Ιερείς, να επινοήσουν μια λέξη για την βαριά αμαρτία στην οποία
είχε  υποπέσει.  Λίγο  πριν  ακουμπήσει  στα  χαλίκια  του  ηφαιστειακού
δαπέδου, χοροπηδούσε από χαρά πάνω στα σκοινιά που μέχρι πριν λίγες
ώρες, του στερούσαν την ελευθερία. 
    Την  στιγμή  που  ακουμπούσε  στο  χώμα,  άκουσε  τις  κραυγές  των
υπόλοιπων κρατούμενων. Άλλοι τον καταριόνταν και άλλοι ζητούσαν την
βοήθειά του. Άρχισε να τρέχει μέσα στις  πέτρες και στις αναθυμιάσεις
μιας ασπρόμαυρης αυγής, συλλέγοντας κι άλλα κομμάτια του σωτήριου
ορυκτού.  Πριν  εξαφανιστεί  γυρεύοντας  την  ζωή  του  σε  ένα  άγνωστο
μέλλον, είχε κόψει τα νήματα τριών ακόμη ιστών και είχε προμηθεύσει
με το πολύτιμο εργαλείο, όσους ήθελαν να δραπετεύσουν. Η εμπειρική
γνώση  και  η  αμφιβολία  γύρω  απ’ την  αυθεντία  των  θεών  και  των
εκπροσώπων  τους,  είχε  ριζώσει  για  τα  καλά  στην  ανθρωπότητα  του
Ωρινάκα, όταν αυτός και οι σύντροφοί του χάνονταν πίσω απ’ το φως της
ανατολής...  
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   Η  ιστορία  αυτή,  όπως  και  πολλές  άλλες  άγνωστες  ιστορίες  που
σκόρπισαν  οι  τσαρλατάνοι  και  οι  διάφοροι  θεοί  τους,  στα  βάθη  μιας
απάνθρωπης λησμονιάς, θα άξιζε να μετουσιωθεί σε μια συμπυκνωμένη
φράση  που  δεν  θα  διεκδικούσε  ποτέ  την  ευτέλεια  ενός  χιλιοειπωμένου
συνθήματος, αλλά θα ακουμπούσε γλυκά την σημασία της σε μια από τις
πιο  αγνές  ευχές  που  ακούστηκαν  ποτέ  στα  μήκη  και  στα  πλάτη  του
διαστήματος...

“Λευτεριά στους Άγραφους που μας έκαναν Ανθρώπους” 
   
    


