
[ΙΓΚΕΡ, ΕΝΑ ΡΟΜΠΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΙΑ] 
(Κγκερ, ζνα ρομπότ για κάκε εργαςία, Πατάκθσ, ς. 306-309) 
 
 
Ο ΙΓΚΕΡ αποτελεί ζνα πρωτοποριακό καταςκεφαςμα των ανκρώπων. 
Είναι ζνα ρομπότ διαφορετικό από τα άλλα. Είναι καταςκευαςμζνοσ με 
τζτοιο τρόπο ώςτε να μακαίνει από τισ εμπειρίεσ του. Το βάηουν να 
ηιςει ςαν υπθρζτθσ ςε μια ςυνθκιςμζνθ οικογζνεια.  
 
Το κυριότερο μζλθμα του ΙΓΚ3 πριν φφγει ιταν να εξαςφαλίςει ςτθν 
οικογζνεια φαγθτό για το βράδυ. Ήξερε πωσ κα επζςτρεφαν όλοι πολφ 
πειναςμζνοι. Εμπιςτεφτθκε, λοιπόν το πρόβλθμά του ςτο φοφρνο. 
«Το μαγείρεμα είναι ευχαρίςτθςι μου, ποτζ αγγαρεία!» ακοφςτθκε 
γεμάτοσ ενκουςιαςμό ο φοφρνοσ.  
«Ναι, αλλά δε κα ζχεισ πολφ χρόνο ςτθ διάκεςι ςου» του είπε ο ΙΓΚ3. 
«Κοτόπιτα, ςτο τμιμα κρεάτων, ςτον καταψφκτθ». 
«Σ’ ευχαριςτϊ πολφ» του είπε ο ΙΓΚ3. 
«Και αρακά. Επάνω ςυρτάρι, ςτον καταψφκτθ» 
Ο ΙΓΚ3 τοποκζτθςε τθν πίτα μζςα ςτο φοφρνο και άδειαςε τον αρακά ςε 
μια κατςαρόλα που βριςκόταν ςτο επάνω ράφι. 
«Άφθςε το ς’ εμζνα» του είπε ο φοφρνοσ. 
«Σ’ ευχαριςτϊ πολφ» του απάντθςε ο ΙΓΚ3. 
Ζλεγξε για μια τελευταία φορά τθν κουηίνα, χωρίσ να κοιτάξει ςτο 
ςθμείο όπου ο Γκρίνιασ ςυνικιηε να φορτίηει τισ μπαταρίεσ του. Είχαν 
ςυμβεί τόςα πολλά από τθν πρϊτθ εκείνθ νφχτα που ο μπάτλερ τον είχε 
ςοκάρει απενεργοποιϊντασ ο ίδιοσ τισ μπαταρίεσ του. Ο ΙΓΚ3 
περπάτθςε ςτο διάδρομο ςταματϊντασ δίπλα ςτθν κφρια είςοδο. 
«Σπίτι, πεσ ςτουσ Μπελ ότι… λυπάμαι πολφ που τουσ αφινω. Πάω πίςω 
ςτον κακθγθτι Όγκντεν. Πεσ τουσ πωσ δε κζλω να τουσ κάνω 
περιςςότερο κακό». 
«Θα μεταφζρω το μινυμά ςου όπωσ ακριβϊσ μου το είπεσ», του είπε το 
ςπίτι. 
Ο ΙΓΚ3 βγικε ζξω ςτον κιπο. Για πρϊτθ φορά ςτθ ηωι του εξαρτιόταν 
μόνο από εκείνον το ποφ κα πιγαινε και τι κα ζκανε. Αφοφ ζριξε μια 
ματιά πίςω του, ςτθ φλαμουριά, κατευκφνκθκε προσ το δρόμο, μζχρι 
που ζφταςε ςτθν κοντινότερθ ςτάςθ. Ζνα αερολεωφορείο  ζφταςε ςε 
λίγο. Τθν ϊρα που επιβιβαηόταν ζνα μινυμα περνοφςε μπροςτά από 
μια οκόνθ: «…θ ειςπράκτοράσ ςασ για ςιμερα κα είναι θ Ντόρα. Οι 
επιβάτεσ παρακαλοφνται να…». 
«Κωδικόσ;» επανζλαβε ο ΙΓΚ3. 



«Εγϊ ρωτάω» του απάντθςε θ Ντόρα. «Πρζπει να μου δϊςεισ τον 
κωδικό ςου, για να μου αποδείξεισ ότι ζχεισ τθν άδεια να μετακινείςαι 
με αυτό το αερολεωφορείο». 
Ο ΙΓΚ3 προςπάκθςε να κυμθκεί τι είχε ςυμβεί τθν πρϊτθ εκείνθ φορά 
που είχε μετακινθκεί με αερολεωφορείο. Ο κφριοσ Μπελ είχε κανονίςει 
τα πάντα τότε. «Ποτζ πριν δε μου ζχουν ηθτιςει κάτι τζτοιο», τθσ 
απάντθςε. 
«Δεν μπορϊ να γνωρίηω τι ζχει ςυμβεί ςτο παρελκόν. Το μόνο που ξζρω 
είναι πωσ όλα τα ρομπότ που δε ςυνοδεφονται οφείλουν να διακζτουν 
κωδικό αρικμό». 
Ο ΙΓΚ3 ζγειρε για λίγο το κεφάλι του. «Πενιντα εννζα», είπε, ελπίηοντασ 
να ζχει πετφχει το ςωςτό. 
«Λάκοσ», του απάντθςε θ Ντόρα. 
«Είναι κάποιοσ μεγαλφτεροσ αρικμόσ;», τθ ρϊτθςε, προςπακϊντασ να 
περιορίςει ζςτω και λίγο τισ πικανζσ ςωςτζσ απαντιςεισ. 
«Προςπακείσ να με ξεγελάςεισ», του είπε τότε θ Ντόρα. «Είμαι όμωσ 
προγραμματιςμζνθ ζτςι ϊςτε να μπορϊ να τα καταλάβω αυτά. Αν δεν 
ξζρεισ τον κωδικό αρικμό ςου, κα πρζπει οπωςδιποτε να κατζβεισ ςτθν 
επόμενθ ςτάςθ». 
«Ναι, αλλά θ επόμενθ ςτάςθ δεν είναι αυτι που πρζπει να κατζβω. Αν 
με αφιςετε εκεί, το πικανότερο είναι πωσ κα χακϊ». 
«Τότε κα πρζπει να ςε οδθγιςω ςτον κοντινότερο τερματικό ςτακμό 
και εκεί να περιμζνεισ να ςε μαηζψουν». 
«Να με μαηζψουν;» τθ ρϊτθςε ο ΙΓΚ3 κάπωσ εκνευριςμζνοσ. «Δεν είμαι 
δζμα». 
 Η ειςπράκτορασ ζκανε ζνα βιμα προσ το μζροσ του και τότε ο 
ΙΓΚ3 κατάλαβε πωσ μάλλον δεν υπιρχε περίπτωςθ να υποχωριςει. 
Σκζφτθκε, λοιπόν, να κάνει κάτι διαφορετικό. «Ντόρα, πρζπει να φτάςω 
οπωςδιποτε ςτθν πόλθ. Αν δεν τα καταφζρω, τότε κάποιοι άνκρωποι 
κα υποφζρουν. Δεν είναι δυνατόν να επιτρζψεισ κάτι τζτοιο να ςυμβεί, 
ζτςι δεν είναι;» 
 Μπόρεςε να αιςκανκεί τισ αμφιβολίεσ που είχε αρχίςει να ζχει θ 
Ντόρα. «Δεν πρζπει να αφιςεισ να ςυμβεί κακό ςτουσ ανκρϊπουσ, ζτςι 
δεν είναι, Ντόρα; Γι’ αυτό πρζπει να με αφιςεισ να φτάςω εκεί που 
πρζπει». 
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