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Καλοκαίρι του 2004.Το θυμάστε; 
  
Ζέστη, θάλασσα και παραλία. Ο κόσμος ζει στον απόηχο του ευτυχισμένου καλοκαιριού της 
πρώτης θέσης στη Eurovision και της κατάκτησης του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου στο 
ποδόσφαιρο. Όπως και της επέλασης του DanBrown στις ελληνικές παραλίες και όχι μόνο 
!Πραγματικά, σχεδόν σε κάθε ξαπλώστρα υπήρχε αντίτυπο του Κώδικα Ντα Βίντσι, που 
υπήρξε ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία στην Ελλάδα και παγκόσμια. Η εικόνα μου έχει 
μείνει. 
  
Κύλησε πολύ νερό στ’ αυλάκι από τότε. Ο Brown μας βομβάρδισε με άλλα του βιβλία 
,παρόμοιας θεματολογίας – αν εξαιρέσουμε κάπως το «Ψηφιακό Οχυρό» - που 
συνδυάζει θρησκεία, ανθρωπολογία,αποκρυπτογράφηση και  αγνό, επιστημονικό 
ορθολογισμό. Οι ταινίες, όπως ήταν αναμενόμενο, εκτίναξαν το συγγραφέα και το έργο του 
στα ουράνια ενώ ταυτόχρονα τα βιβλία του πωλούνταν με τις παλέτες… 

  
Φτάσαμε αισίως στο τέλος του 2017 και ,μετά από ένα κενό τεσσάρων ετών, μετά το “Inferno”, 
επιτέλους κυκλοφορεί το “Origin”, μια ατόφια «ντανμπραουνική» ιστορία, που 
καθυστέρησα αρκετά να τη διαβάσω, παρόλο που η έκδοσή της θεωρείται εκδοτικό 
γεγονός(όπως κάθε βιβλίο του).Σα να κόπασε και η υστερία με το στυλ βιβλίων του Dan 
Brown, το κοινό τον συνήθισε, οι ιστορίες του έπαψαν να είναι τόσο πρωτότυπες, τα έχει πει 
πια όλα. Είναι, όμως έτσι; 
  
Η υπόθεση: Ο αγαπημένος καθηγητής Λάνγκτον βρίσκεται άθελά του στη μέση μιας 
απίστευτης ιστορίας, χάρη στον παλιό του φοιτητή Έντμοντ Κιρς, διάσημου 
δισεκατομμυριούχου tech guru,εφευρέτη και πολέμιου της θρησκείας. Ο Κιρς ισχυρίζεται πως 
έχει φτάσει σε μία τρομερή ανακάλυψη η οποία απαντά με επιστημονικές αποδείξεις στα 
δύο θεμελιώδη ερωτήματα που βασανίζουν το ανθρώπινο γένος από τις απαρχές του : από 
πού προήλθαμε ;Προς τα πού βαδίζουμε; Η ανακάλυψή του θα σημάνει το τέλος των 
θρησκειών και τη χαραυγή μιας νέας εποχής για την ανθρωπότητα: την εποχή της 
Επιστήμης. Αφού πρώτα αποκαλύπτει τα ευρήματα του στους τρεις κορυφαίους εκπροσώπους 
των μονοθεϊστικών θρησκειών (χριστιανισμός, ιουδαϊσμός και ισλάμ),αποφασίζει να τα 
παρουσιάσει σε παγκόσμιο επίπεδο στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο Μπιλμπάο της 
Ισπανίας. Ο καθηγητής Λάνγκτον είναι επίτιμος καλεσμένος και αυτόπτης μάρτυρας 
της δολοφονίας του Έντμοντ Κιρς ,σε ζωντανή μετάδοση! Μέσα στο χάος , ο καθηγητής 
δραπετεύει μαζί με την Άμπρα Βιδάλ, διευθύντρια του Μουσείου και μέλλουσα Βασίλισσα της 
Ισπανίας, ως μνηστή του διαδόχου του θρόνου, πρίγκιπα Χουλιάν. Οι δυο τους μπλέκουν σε 
μια θανάσιμη περιπέτεια, προσπαθώντας να καταλάβουν ποιος δολοφόνησε τον Κιρς και 
ταυτόχρονα να δημοσιοποιήσουν την ανακάλυψη του. Παράλληλα, ο φανατισμένος 
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δολοφόνος τους καταδιώκει και φαίνεται να έχει σχέσεις με υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, στην 
Εκκλησία και στο Παλάτι. 
  
Αγωνία, δράση, μυστήριο και μια υπέροχη Βαρκελώνη στο σκηνικό της πλοκής. Ο παλιός, 
καλός Λάνγκτον δε μας απογοητεύει! Συνδυάζοντας την αλήθεια με τη φαντασία, 
παρασυρόμαστε ξανά σ’ έναν κυκεώνα περιπετειών, ενώ παράλληλα ανυπομονούμε για την 
αποκάλυψη του μυστικού, που τεχνηέντως αποκρύπτεται σχεδόν μέχρι το τέλος του βιβλίου. 
  
Και όμως, δεν είναι «μια από τα ίδια». 
Διαβάζοντάς το, είχα την αίσθηση ενός πιο ώριμου Νταν Μπράουν, που δεν τον ενδιαφέρει 
αποκλειστικά η πλοκή, η δράση, το να μας τραβήξει την προσοχή. Ούτε να μας μαγέψει με τα 
ταχυδακτυλουργικά του μυαλού του, τα σύμβολα, την Τέχνη (μοντέρνα αυτή τη φορά, με φόντο 
τη Βαρκελώνη)και τον ορθολογισμό, την αιώνια σύγκρουση μεταξύ θρησκείας και 
επιστήμης. Το έχουμε δει το έργο, κυριολεκτικά. Αυτή τη φορά, ωστόσο, ο συγγραφέας εστιάζει 
σ’ ένα διαφορετικό σημείο: η υπόθεση μοιάζει πιο αληθινή από ποτέ και ο ίδιος το τονίζει 
ήδη από την πρώτη σελίδα του βιβλίου. Το δε ερώτημα μας απασχολεί όλους, μηδενός 
εξαιρουμένου. Μέσω του Origin,καταδικάζεται κάθε θρησκευτικός φανατισμός, κάθε εμμονή, 
κάθε ψευδαίσθηση στον καιρό του Internet,των fake news, των δισεκατομμυρίων followers. 
Ποιά είναι τελικά ο ρόλος της θρησκείας, της πνευματικότητας, αλλά και της Μηχανής; 
Μπορούν να συνυπάρξουν, δημιουργώντας ένα καλύτερο μέλλον για τον Άνθρωπο; 
Πραγματικά, πού βαδίζουμε και τι ζούμε; Επιστημονική φαντασία ή Εφιαλτική 
Πραγματικότητα; 
  
Ένα βιβλίο που πραγματικά αξίζει να το διαβάσει κανείς, το οποίο πηγαίνει το έργο του Dan 
Brown ένα βήμα παραπέρα,σε εποχές δύσκολες, ζοφερές και τρομακτικές. Ένα βιβλίο που 
θα γίνει αφορμή προβληματισμού και συζήτησης! 
  
Διαβάστε το : Αν νοσταλγήσατε τον καθηγητή Λάνγκτον, το κοφτερό μυαλό του, τους γρίφους 
με θρησκευτικούς (και όχι μόνο) συμβολισμούς, κυνηγητά, αεροπλάνα, πλοία, παλαβούς 
φανατικούς δολοφόνους, θρησκευτικές σέχτες. Δε θα το αφήνετε από τα χέρια σας. 
  
Μη το διαβάσετε : Για όλους τους παραπάνω λόγους! (αναλόγως προτιμήσεων) 
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