
Παράδοξο  

Είναι μία από αυτές τις στιγμές που δεν ξέρεις τί γίνεται και τότε είναι που ξυπνάς και συνειδητοποιείς ότι 

βρίσκεσαι σε ένα άγνωστο μέρος. Υπάρχει ένα άδειο κρεβάτι στα αριστερά σου και τρία στα δεξιά σου. Το δωμάτιο 

είναι ορθογώνιο και έχει σολωμί χρώμα. Βλέπεις κόσμο στην έξοδο του δωματίου, άτομα που δεν ξέρεις. Σε 

ενδιαφέρει όμως το άλλο άτομο όταν νιώθεις παγιδευμένος;  

Το δωμάτιο συνδέεται με ένα άλλο, τετραγωνικό κόκκινο δωμάτιο. Κοιτάζοντας στα δεξιά σου βλέπεις 

τέσσερις ξύλινες πόρτες. Κάθεσαι με τα άλλα άτομα σε μια σειρά κοιτάζοντας αυτές τις μυστηριώδεις πόρτες. Αν 

είσαι προσεχτικός θα δεις δύο μεγάφωνα πάνω δεξιά και αριστερά στο ταβάνι.  

Από αυτά τα δύο μεγάφωνα ακούστηκε μια γυναικεία φωνή, τα λόγια της είναι τα εξής:  

-Μια πόρτα θα σας οδηγήσει είτε στην ελευθερία σας είτε στο θάνατό σας. Επιλέξτε προσεκτικά.  

Δεν έχεις πολλές επιλογές, το ένστικτό σου όμως σου λέει να πας στην τέρμα δεξιά. Πιάνεις το κρύο πόμολο και 

ανοίγεις προσεκτικά την πόρτα που είτε θα σε σκοτώσει είτε θα σε σώσει. Μπορείς να αισθανθείς ένα άτομο να σε 

ακολουθεί.  

Η πόρτα αποκαλύπτει ένα δωμάτιο σε μέγεθος σταδίου. Δεν έχει οροφή και έτσι η αίθουσα φωτίζεται με το 

έντονο φως της ημέρας. Σε όλο το δωμάτιο υπάρχουν πολλές πολύχρωμες έντονες επιφάνειες με διαφορετική φορά 

η καθεμία και μια τρύπα στη μέση. Μπορείς να δεις ότι κάτω από τις επιφάνειες υπάρχουν κι άλλα επίπεδα, αλλά 

παρόλα αυτά είσαι σίγουρος ότι, αν πέσεις, θα πέσεις στο θάνατό σου. Εσύ και το άλλο άτομο προχωράτε προς ένα 

άνοιγμα σε σχήμα πόρτας που βλέπετε στην άλλη πλερά του σταδίου, αυτή πρέπει να είναι η έξοδος. Καθώς 

προχωράτε ανακαλύπτετε ότι υπάρχουν μαυροφορεμένοι σκοπευτές σε διάφορα σημεία του χώρου. Ελπίζετε πως αν 

δεν περάσετε μπροστά τους δε θα σας σκοτώσουν. Τί γίνεται αν πρέπει να περάσετε μπροστά από έναν για να βγείτε 

έξω;  

  Έχει περάσει αρκετή ώρα και έχετε φτάσει κοντά στην έξοδο και τότε ξεκινάνε τα προβλήματα. Ένας 

σκοπευτής σημαδεύει στην έξοδο, αν περάσεις θα σκοτωθείς. Υπάρχει μόνο μία λύση. Μπορέις να σκοτώσεις ένα 

ξένο άτομο για την ελευθερία σου; Ξέρεις τί πρέπει να κάνεις. Νιώθεις την πίεση, τον ιδρώτα στο κρανίο σου και το 

χτύπο της καρδιάς σου. Οι ανάσες σου γίνονται όλο και πιο κοφτές. Είσαι σε θέση να σκοτώσεις; Το ακούς, στο 

λένε, πρέπει να το κάνεις. Διστάζεις μα δεν αντέχεις άλλο την πίεση. Πιάνεις το άτομο, που ούτε το όνομά του ξέρεις 

και το ρίχνεις στο σκοπευτή δίνοντάς σου την ευκαιρία να φτάσεις στο λαμπρό φως της εξόδου.  

Ξυπνάς πάλι στο δωμάτιο με τα κρεβάτια. Μόλις σκότωσες ένα άτομο, είσαι υπερήφανος; Δεν σε ενδιαφέρει 

άλλο η κατάσταση και τρέχεις προς το δωμάτιο με τις πόρτες. Τώρα αν κοιτάξεις στα αριστερά σου θα δεις ένα 

διάδρομο καλυμμένο με ασπρόμαυρα πλακάκια. Εκεί στέκονται απρόσωπες φιγούρες και έχουν κάμερες. Είναι 

πολλοί οι άνθρωποι, γιατί δεν τους παρατήρησες;  

Διαλέγεις την άκρως αριστερή πόρτα. Μπαίνεις μέσα στο δωμάτιο. Το δωμάτιο είναι πολύ μικρότερο από 

το προηγούμενο, στο μέγεθος τεσσάρων σαλονιών περίπου. Όλες οι επιφάνειες είναι καλυμμένες με μπλε στρώματα. 

Υπάρχουν μερικοί πύργοι σε διάφορα σημεία και τοιχάκια που φτιάχνουν ένα διάδρομο. Δεν βλέπεις καμία έξοδο, 

αλλά αν κοιτάξεις κάτω βλέπεις βέλη που σου δίχνουν μιαν κατεύθυνση. Πριν προλάβεις να κάνεις ένα βήμα, 

βγαίνουν λεπίδες από διάφορα σημεία και τότε επικρατεί χάος. Διάφορες λεπίδες βγαίνουν και χάνονται από 

διαφορετικά σημεία σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.   

Τα πας μια χαρά μέχρι που συνειδητοποιείς ότι τα βέλη σε φέρνουν στο ίδιο σημείο από το οποίο ξεκίνησες. 

Γιατί δεν το παρατήρησες; Αν ήσουν πιο παρατηρητικός θα το είχες προσέξει. Ρίσκαρες τον εαυτό σου τσάμπα. Πριν 

προλάβεις να βγεις βλέπεις μια γυναικεία μορφή στην άκρη του δωματίου, σε παρακολουθεί. Βλέπεις τα ξανθά 

σγουρά μαλλιά της και το σκούρο πράσινο βελούδινο φόρεμά της. Γιατί κάθεσαι και την παρακολουθείς; Φύγε. Δεν 

είσαι ασφαλής μαζί της. Πας στο έντονο φως της εξόδου. Δεν ήταν μια πόρτα εκεί πριν από λίγο; Χάνεις τις αισθήσεις 

σου...  

Ξυπνάς...  

...στο ίδιο δωμάτιο...  

Οι απρόσωπες φιγούρες είναι πάνω από το κεφάλι σου...  

Γιατί δεν τις παρατήρησες;  

                                                                                                            Ελένη-Ιωάννα Δημοπούλου  


