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Παγκόσμια Πτήση 
Οι τελευταίες μέρες του Προέδρους Ομπάμα.                                                                               

Μια ιστορία χωρίς σύνορα στα όρια της φαντασίας. 
  

Πως μια προσωρινή στέρηση της εξουσίας 
μπορεί αναγκάσει τους εξουσιαστές του κόσμου  
να συμφωνήσουν στη λύση των  μεγαλυτέρων  

 προβλημάτων του πλανήτη μας. 
 

Πως μια προσωρινή στέρηση της ζωής 
μπορεί να αναγκάσει τους εξουσιαστές του κόσμου  

να βρουν μέσα τους τον άνθρωπο που είχαν πουλήσει  
για να αναριχιθούν και να κατακτήσουν την εξουσία. 

  
 Πως μια προσωπική επαφή της ανθρώπινης εξουσίας με τη δύναμη της φύσης   

μπορεί να αναγκάσει τους εξουσιαστές του κόσμου να καταλάβουν 
 ότι ο λόγος που η ανθρωπότητα θερίζει θύελλες 
 είναι γιατί αυτοί ως εξουσία σπέρνουν ανέμους. 

   
Πως μια επαφή της εξουσίας με το αύριο  

μπορεί να κάνει τους εξουσιαστές  να δουν ότι  
η ενέργεια και το πόσιμο νερό δεν ανήκουν σε κανέναν  

ότι είναι ένα  δώρο της φύσης στον άνθρωπο, 
 και όχι αιτία εκμετάλλευσης, πλουτισμού και παγκόσμιας διαμάχης. 

 
Πως μια προσωπική περιπέτεια στα όρια της φαντασίας   

μπορεί να κάνει τους εξουσιαστές του κόσμου 
να δουν την Παγκοσμιοποίηση από μια άλλη πλευρά, 

 χωρίς πολέμους, χωρίς φτώχια, λοιμούς και εκμετάλλευση των λαών,  
έστω κι αν αυτό γίνει πράξη μετά από 35 χρόνια. 

 
 

Γιάννης Αλήθειας  
                                                                                     Πλανήτης Γη  2010 
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Κυριακή 11 Σεπτέμβρη 2016 –  Ωρα 24:00 GMT 
 
CNN – Δορυφορική αναμετάδοση. 
 
Έκτακτο Δελτίο Ειδήσεων 
 
«Διακόπτουμε το πρόγραμμα μας για να σας μεταδώσουμε διάγγελμα του 
Αντιπροέδρου των ΗΠΑ.»  
 
«Πολίτες των ΗΠΑ,  
  
Σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μαζί με όλα τα έθνη της υφηλίου 
αντιμετωπίζουμε την πιο σοβαρή και δύσκολη κατάσταση που υπήρξε ποτέ.  
 
Από τα ξημερώματα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ μαζί με άλλους 30 ηγέτες της 
υφηλίου και 9 εκπροσώπους των σημαντικότερων στον κόσμο μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, εγκλωβίστηκαν και παρέμειναν όμηροι στο 
Προεδρικό Αεροπλάνο ECP01 (Executive Conference Plain One) των ΗΠΑ 
από άγνωστες μέχρι στιγμής τρομοκρατικές δυνάμεις. Λέω παρέμειναν γιατί 
εδώ και λίγα λεπτά έχουμε χάσει κάθε επαφή μαζί του. Τη στιγμή που το 
χάσαμε, πετούσε με εντολή των άγνωστων τρομοκρατών πάνω από τους 
Παγετώνες της Γροιλανδίας και της Αρκτικής. Ούτε τα επίγεια ούτε τα 
δορυφορικά μέσα παρακολούθησης μπορούν να το εντοπίσουν. Το 
σημαντικότερο είναι ότι  χάθηκε και από το οπτικό πεδίο των δύο 
συνοδευτικών αεροσκαφών που πετούσαν κοντά του για λόγους ασφαλείας. Οι 
πιλότοι των αεροσκαφών συνοδείας μας ανέφεραν ότι μια λάμψη τύλιξε το 
Προεδρικό Αεροπλάνο ECP01 (Executive Conference Plain One) και από αυτή 
τη στιγμή έχασαν την οπτική επαφή μαζί του. Πιστεύουν ότι  έχει πέσει σε 
μεγάλη ηλεκτρομαγνητική καταιγίδα.  
 
Έχω αναλάβει ήδη όλα όσα ορίζουν το σύνταγμα και οι νόμοι του κράτους μας 
προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρως η νομιμότητα και η τάξη στην χώρα μας. 
Το ίδιο πιστεύω να έκαναν και οι ομόλογοί μου στις άλλες 30 χώρες των 
οποίων οι ηγέτες βρίσκονταν στο αεροσκάφος με τον Πρόεδρο μας. 
Σε συνεννόηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ όλες οι χώρες και οι 
υπηρεσίες του πλανήτη είναι σε επιφυλακή. Εξετάζονται όλα τα πιθανά 
σενάρια ακόμη και αυτά που άπτονται στον χώρο της επιστημονικής 
φαντασίας.  
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Με ομόφωνη απόφαση των μονίμων αντιπροσώπων του ΟΗΕ δόθηκε οδηγία 
προς όλα τα μέλη του συμβουλίου του οργανισμού, να ακυρώσουν κάθε σχέδιο 
πτήσης και όλα τα αεροπλάνα να προσγειωθούν με ασφάλεια στο πλησιέστερο 
σε αυτά αεροδρόμιο. Αυτή την στιγμή που σας ομιλώ  όλα τα αεροπλάνα της 
υφηλίου είναι καθηλωμένα στο έδαφος, εκτός από ένα σμήνος αναγνωριστικών 
το οποίο ίπταται υπό τις διαταγές του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Αυτά 
προσπαθούν να προσεγγίσουν την περιοχή της Αρκτικής από όπου είχαμε το 
τελευταίο στίγμα του προεδρικού αεροσκάφους. Οι καιρικές συνθήκες είναι 
πάρα πολύ κακές και τα αναγνωριστικά αεροσκάφη προσπαθούν με κίνδυνο 
της ζωής των πιλότων τους να προσεγγίσουν την εναέρια περιοχή που χάθηκε 
το Προεδρικό αεροσκάφος, παρά το γεγονός ότι η ηλεκτρομαγνητική καταιγίδα 
παραμένει σε ισχύει. Αεροπλανοφόρα των μεγάλων δυνάμεων πήραν εντολή 
και κατευθύνονται τόσο προς τη θαλάσσια περιοχή της Αρκτικής όσο και από 
την πλευρά του Ειρηνικού προς τις ακτές της Αλάσκας. Όλα τα έθνη της γης 
έχουν θέσει σε επιφυλακή τις ένοπλες δυνάμεις τους, ενώ όλα τα νοσοκομεία 
των κρατών του ΟΗΕ τίθενται σε κατάσταση συναγερμού. Ελπίζουμε ότι όλα 
θα πάνε καλά και οι επιβαίνοντες στο Προεδρικό Αεροπλάνο ECP01 
(Executive Conference Plain One) θα βρεθούν σώοι. Παρακαλείσθε να μείνετε 
ψύχραιμοι στα σπίτια σας, διευκολύνοντας τις αρχές στο έργο τους. 
 
Είθε ο Θεός να βοηθήσει την ανθρωπότητα και να σώσει τον Πρόεδρό μας και 
τους άλλους ηγέτες.» 

 
 

29Χρόνια 4 Μήνες και 9 ημέρες μετά 
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Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2045 –  Ώρα 12 το μεσημέρι 
 
ΟΥΑΣΙΝΓΚΟΝ DC-ΚΑΠΙΤΩΛΙΟ  
 

«Ορκίζομαι με πάσα ειλικρίνεια ότι θα εκτελώ πιστά τα καθήκοντα του 
προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και στο μέτρο των δυνατοτήτων μου θα 
τηρώ, θα προστατεύω και θα υπερασπίζομαι το Σύνταγμα των Ηνωμένων 
Πολιτειών», «Έτσι ας με βοηθήσει ο Θεός». 
 
Λίγες ώρες αμέσως μετά το τέλος της αποχαιρετιστήριας δεξίωσης του 
απερχόμενου Προέδρου προς την νέα Πρόεδρο, οι φωτογράφοι ζητούν  μια 
αναμνηστική φωτογραφία με τα μέλη της οικογένειας της.  
 
«Κυρία Πρόεδρε, κυρία Τζόανς, μια φωτογραφία ακόμη. Παρακαλώ με όλη 
την οικογένεια » 
 
«Και η γιαγιά μαζί, δίπλα στην εγγονή, δίπλα στην κυρία Πρόεδρο.» 
 
Αφήστε εμένα. Τα νιάτα, τα νιάτα μπροστά. Για μας ο αγώνας τελείωσε. 
 
«Μητέρα, θείε, ελάτε. Γιαγιά έλα μπροστά, εδώ δίπλα μου. Είναι η πιο μεγάλη 
στιγμή της ζωής μου αλλά συνάμα και η αρχή της πιο δύσκολης περιόδου της. 
Σε θέλω δίπλα μου όπως τότε. Θυμάσαι που πάντα είχες κάτι να μου πεις για να 
με εμψυχώσεις, να παίρνω δύναμη και να μην φοβάμαι. Θυμάσαι το τραγούδι 
που μου έλεγες τις άγριες νύχτες του Χειμώνα τότε που σαν το σπουργίτι 
κούρνιαζα στην ζεστή αγκαλιά σου» 

Τη μάνα φύση να αγαπάς 
 να σέβεσαι και να τιμάς, 

 
με τον αγέρα βοηθό, 

 στα όνειρα πετάμε μοναχές μας, 
 

με το νερό φροντίζουμε 
τη φύση να ποτίζουμε κι εμείς να ξεδιψάμε, 

και με τη φλόγα, τη φωτιά  
σαν έχουμε για συντροφιά  κανένα δεν φοβάμαι. 

 ------ 
Τη μάνα φύση να αγαπάς 
 να σέβεσαι και να τιμάς, 

απ’  το μικρότερο πουλί μέχρι και το λιοντάρι, 
απ’ το χορτάρι της αυλής, το καλαμπόκι της αυγής μέχρι και το σιτάρι. 
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Κι από τους θάμνους τους μικρούς, τους όμορφους και στρογγυλούς 
 μέχρι τα κυπαρίσσια, 

απ’ το ρυάκι του βουνού μέχρι και τις πηγές κι αλλού, 
τις θάλασσες τις μακρινές,  τις λίμνες τις πιο κοντινές, 
και  τα ποτάμια τα βαθιά και τα ρυάκια τα  ρηχά, 

 που τρέχουν όλα ίσια. 
----------- 

Τη μάνα φύση να αγαπάς 
 να σέβεσαι και να τιμάς, 

 
να γίνεις σύμμαχος πιστός, της φύσης να’ σε βοηθός 

κι αυτή θα σ’ ανταμείψει, 
 

με τους καρπούς, με ζεστασιά, 
με τα καθάρια της νερά, 
με κρέας άφθονο καλό 
 και με αγέρα καθαρό,  
για σε και τα παιδιά σου,  
για όλη τη γενιά σου.  

 
Η φωνή του φωτογράφου έκανε την νέα Πρόεδρο και την γιαγιά της να 
επανέλθουν στην πραγματικότητα. 
 
«Κυρία Πρόεδρε, κυρία Τζόανς, μια τελευταία φωτογραφία, ευχαριστούμε!» 
 
«Εγώ σας ευχαριστώ κύριοι. Γιαγιά πήγαινε και θα σε δω σε λίγο, σ΄ αγαπώ 
πολύ! Εγώ πρέπει να πηγαίνω. Με περιμένει ο αγαπημένος μου Νίκολας. 
Ανυπομονεί να του δώσω την πρώτη μου συνέντευξη. Βλέπεις εκτός των 
άλλων είμαι και η πρώτη Εγγενής Αμερικανίδα Πρόεδρος των ΗΠΑ.» 
 
Στο καλό κόρη μου, στο καλό “κόρη του ήλιου”. 
 
Η Πρόεδρος Τζόανς κατευθύνθηκε προς το γραφείο που την περίμενε ο 
δημοσιογράφος Νίκολας.  
«Για σου Νίκολας» 
 
«Συγχαρητήρια κυρία Πρόεδρε. Τόσο εσείς προσωπικά όσο και ο 
Αντιπρόεδρος Σείριος Μάνος μαγέψατε τα πλήθη. Τέτοιο εκλογικό αποτέλεσμα 
δεν έχει δει ποτέ κανείς μας στα τόσα χρόνια της ιστορίας των ΗΠΑ. Τελικά η 
Πολιτεία του Οχάιο εξακολουθεί να είναι μητέρα Προέδρων. Σας εύχομαι καλή 
δύναμη και να κάνετε το έθνος μας και πάλι δυνατό και υπερήφανο.» 
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 «Σε ευχαριστώ Νίκολας. Τόσο εγώ όσο και ο Αντιπρόεδρος Σείριος Μάνος, θα 
κάνουμε τα πάντα για όλους τους κατοίκους των Η.Π.Α, είτε μας ψήφισαν είτε 
όχι. Αλλά και στα πλαίσια του νέου Παγκόσμιου Συντονιστικού Οργανισμού 
για την Ανθρωπότητα, Coordinative Universal Constitution for the Humanity 
(CUC), τον επόμενο Μάρτιο, όπου τιμής ένεκεν θα έχουμε και την Προεδρία 
της Ολομέλειας για το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας του, θα δώσουμε μαζί με 
τον Αντιπρόεδρο όλο μας τον εαυτό για το καλό των συνανθρώπων μας. Όσο 
αφορά το Οχάιο τι να πω, απλά η παράδοση είναι δυνατή και συνεχίζεται.»  
 
«Κυρία Τζόανς δεν θέλω να σας γίνω βάρος. Η συνέντευξή μου θα είναι όλες 
κι όλες τρεις ερωτήσεις.» 
 
«Σε ακούω Νίκολας.»  
«Κυρία Πρόεδρε πως νιώθετε που για πρώτη φορά στην ιστορία του έθνους 
μας μία Εγγενής Αμερικανίδα εξελέγη Πρόεδρος των ΗΠΑ;» 
«Αγαπητέ Νίκολας, το γεγονός ότι μια εγγενής Αμερικανίδα έγινε Πρόεδρος 
των ΗΠΑ επιβεβαιώνει ότι στην χώρα μας, τη χώρα της Δημοκρατίας και της 
απόλυτης ελευθερίας των ιδεών, εξακολουθεί εδώ και τρεις αιώνες να ισχύει 
ότι δεν υπάρχει όνειρο που να μην μπορεί να γίνει πραγματικότητα.» 
 
«Πράγματι κυρία Πρόεδρε αυτό που λέτε είναι η αλήθεια. Ακόμη και σήμερα 
μετά από τόσα χρόνια πολλοί εξακολουθούν να μας θεωρούν ως την γη της 
επαγγελίας. Προχωράω στην δεύτερη ερώτηση.  
Πως κυρία Πρόεδρε σχολιάζεται τα δημοσιεύματα με βάση τα οποία σήμερα 
στα μέσα του 21ου αιώνα η εκλογή σας μπορεί να γίνει αιτία για πράξεις 
αντεκδίκησης εκ μέρους των παλαιών ιθαγενών;» 
  
«Νίκολας, αυτό που λέτε το θεωρώ αδιανόητο. Γνωρίζεται ότι πρόκειται για 
κατευθυνόμενα δημοσιεύματα τόσο από τον χώρο της αντιπολίτευσης όσο, κι 
ας μην γελιόμαστε, κι από τον συντηρητικό χώρο του κόμματος μας. Παρόλο 
που έχουν περάσει τόσα χρόνια από την εποχή του 20ου αιώνα όπου ο 
συντηρητισμός της τάχα ελεύθερης αγοράς των Ιδιωτικών Μονοπωλίων, των 
Κρατικών Καρτέλ αλλά και των Απολυταρχικών Κυβερνήσεων, 
αντιπαλεύονταν τον απόλυτο Κρατισμό των Κουμμουνιστικών και τον τάχα 
κοινωνικό Σοσιαλισμό των διεφθαρμένων πολιτικών εντούτοις, εξακολουθούμε 
να βρίσκουμε στα κόμματα πολιτικούς σε ρόλο κομματάρχη και με ιδέες του 
περασμένου αιώνα. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμη πολιτικοί οι οποίοι θεωρούν 
την ψήφο του λαού “de facto” ως μία άνευ όρων παραχώρηση των 
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δικαιωμάτων των ψηφοφόρων προς αυτούς, αλλά και ευκαιρία για να 
εξυπηρετήσουν τους δικούς τους ανθρώπους και μόνο, αδιαφορώντας παντελώς 
για το σύνολο των συνανθρώπων μας. 
Αγαπητέ μου, όλοι στην οικογένεια μου, από τον προπάππου μου, τον παππού 
μου, τους γονείς μου, εμένα αλλά προπάντων τη γιαγιά μου, έχουμε αποδείξει 
με τους αγώνες μας για την δημοκρατία και την ελευθερία ότι σεβόμαστε τη 
ζωή και θεωρούμε κάθε άνθρωπο τόσο στις ΗΠΑ όσο και σε κάθε γωνιά του 
πλανήτη μας ξεχωριστό και αναντικατάστατο. Επίσης με τους αγώνες μας για 
την ομαλή αποκατάσταση της ισορροπίας στην φύση έχουμε δείξει ότι 
γνωρίζουμε για τη ζωή που ζούμε. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό που 
κάνουμε δεν είναι τίποτε άλλο από το να δανειζόμαστε μέρος από τη ζωή που 
θα ζήσουν αύριο τα παιδιά μας. Ως εγγενής Αμερικανίδα θεωρώ αδέρφια μου 
όχι μόνο τους Shawnee αλλά και τους απογόνους των Iroquois, Miamis και 
Wyandots καθώς και όλους τους άλλους Αμερικανούς είτε είναι απόγονοι 
εγγενών, είτε απόγονοι μεταναστών. Το σημαντικότερο όμως όλων είναι ότι 
δεν φοβάμαι να τολμήσω, δεν φοβάμαι να συγκρουστώ και να αντιμετωπίσω 
όλους όσους θα μπουν εμπόδιο στην υλοποίηση των προεκλογικών μου 
εξαγγελιών. Το τι θα κάνω και πως θα το κάνω, με την βοήθεια του 
Αντιπρόεδρου Σείριου Μάνου, το είπα καθαρά κατά την προεκλογική περίοδο 
και γι’ αυτό πιστεύω ότι ο λαός των ΗΠΑ μας ψήφισε. Γνωρίζω ότι θα έχω 
πολύ σκληρή κριτική, ακόμη και μέσα από το ίδιο μας το κόμμα, τόσο για τις 
απόψεις μου όσο και για την καταγωγή μου. Δεν φοβάμαι για τα λάθη που θα 
κάνω γιατί μόνο αυτός ή αυτή που δεν δουλεύει δεν κάνει λάθη.  Μην ξεχνάς 
ότι υπάρχει πλέον η 5η γενιά Η/Υ, οι Κβαντικοί Η/Υ ( Quantum Computers), 
την συνέχεια της ανάπτυξης των οποίων και θα χρηματοδοτήσουμε. Επίσης θα 
χρηματοδοτήσουμε την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του νέου κβαντικού 
πρωτοκόλλου για την πλέον ασφαλή μεταφορά δεδομένων “qhttps//”, το οποίο 
θα αντικαταστήσει τα παλαιά “http” & “https”. Με αυτό το επίπεδο 
τεχνολογίας θα μπορέσω να βλέπω και να ακούω σε καθημερινή βάση την 
φωνή του κάθε απλού Αμερικάνου, χωρίς το αναγκαίο και πολλές φορές 
καταχρηστικό “φιλτράρισμα” των κυρίων-κυρίων συμβούλων μου. Νικόλας, 
μόνο έτσι θα μπορέσω να αναγνωρίσω τα πραγματικά λάθη μου, να τα 
διορθώσω και να κυβερνήσω πιο σωστά. Θα σου θυμίσω ότι μεγάλωσα 
ακούγοντας πάντα τη φωνή της συνείδησης μου και αψηφώντας για το τι δήθεν 
θα πουν στη γειτονιά, στο σχολείο ή αργότερα στο γραφείο. Δεν θα ξεχάσω 
επίσης τα λόγια της σοφής και αγαπημένης μου γιαγιάς. …..»  
……Μη το βάζεις κάτω. Ότι και να λέμε εμείς οι μεγάλοι, να κάνεις αυτό που 
λέει το μέσα σου, η καρδιά σου, κι ας κάνεις λάθη. Τα λάθη θα σε κάνουν να 
μεγαλώσεις. Άσε εμάς τους παλιούς να γκρινιάζουμε. Ήμαστε τόσο εγωιστές αλλά 
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και τόσο φοβητσιάρηδες, που πολλές φορές φτάνουμε στο σημείο να ψαλιδίζουμε 
τα φτερά των παιδιών μας, τάχα της για να τα προστατέψουμε, ενώ η αλήθεια 
είναι ότι τα κόβουμε από εγωισμό για να μην μεγαλώσουν και εμείς γεράσουμε, 
αλλά και από τον φόβο για να μη  πετάξουν μακριά μας και μείνουμε μόνοι 
μας…... 
 
«….αγαπητέ μου Νίκολας, θέλω να σας πω με λίγα λόγια ότι δεν θα το βάλω 
κάτω. Είμαι υπερήφανη για την καταγωγή μου. Θεωρώ τον συνάνθρωπο 
αδερφό μου, αίμα μου, και σαν αίμα μου ποτέ δεν θα μπορέσω να του κάνω 
κακό.» 
  
«Κυρία Πρόεδρε ήσασταν απολύτως κατατοπιστική. Τώρα θα προχωρήσω 
στην τρίτη μου ερώτηση. Με βάση το καταστατικό του Παγκόσμιου 
Συντονιστικού Οργανισμού (CUC) για την Ανθρωπότητα, η Ολομέλεια των 
κρατών του Οργανισμού θα κληθεί τον Μάρτιο του 2046 να ψηφίσει και να 
εκλέξει το πρώτο 12μελές Εκτελεστικό Συμβούλιο της Υφηλίου, (The 
Executive Council of the World), με τριετή θητεία. Έχετε σκοπό να θέσετε 
υποψηφιότητα για την Προεδρία του Συμβουλίου, δηλαδή για τη θέση του 
Ηγέτη της Ανθρωπότητας (Leader of Humanity) ;» 
 
«Αγαπητέ Νίκολας. Σχετικά με αυτή την ερώτηση έχω να δηλώσω ότι εφόσον 
εκλεγώ στο 12μελές Εκτελεστικό Συμβούλιο της Υφηλίου, ασφαλώς και θα 
διεκδικήσω την Προεδρία του για το καλό όλης της ανθρωπότητας. Μη ξεχνάς 
ότι το 2046 θα είναι η χρονιά της πλήρους και ουσιαστικής εφαρμογής του 
καταστατικού του νέου Παγκόσμιου  Συντονιστικού Οργανισμού ( CUC) για 
την Ανθρωπότητα. Πρόκειται για έναν ουσιαστικό μετασχηματισμό των 
Ηνωμένων Εθνών (UN) μετά από 100 χρόνια λειτουργίας του. Ο νέος αυτός 
Οργανισμός θα λαμβάνει αποφάσεις σε δύο επίπεδα. Στο επίπεδο της 
Ολομέλειας και στο επίπεδο του 12μελούς Εκτελεστικού Συμβουλίου της 
Υφηλίου. Οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται ομόφωνα από το 12μελές 
Συμβούλιο θα είναι δεσμευτικές τόσο για την ολομέλεια όσο και για όλα τα 
κράτη της υφηλίου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ομοφωνία η πρόταση θα 
πηγαίνει στην ολομέλεια όπου οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών ή και οι 
ίδιοι οι αρχηγοί εάν το επιθυμούν, θα ψηφίζουν. Η πλειοψηφούσα απόφαση θα 
είναι δεσμευτική για όλα τα κράτη της υφηλίου χωρίς δικαίωμα αρνησικυρίας 
(VETO) από κανένα μέλος, πλην του Ηγέτη της Ανθρωπότητας, δηλαδή του 
Προέδρου του 12μελούς Εκτελεστικού Συμβουλίου της Υφηλίου. Το δικαίωμα 
VETO ο Ηγέτης της Ανθρωπότητας θα μπορεί να το εξασκήσει μόνο στην 
περίπτωση που η απόφαση της Ολομέλειας βγει με πλειοψηφία μικρότερη του 
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60% του συνόλου των μελών κρατών της Ολομέλειας. Για να ανατραπεί αυτό 
το VETO θα χρειάζεται πλειοψηφία της Ολομέλειας του νέου Οργανισμού με 
ποσοστό άνω του 75%. Όπως αντιλαμβάνεσαι λοιπόν η θέση του Ηγέτη της 
Ανθρωπότητας θα είναι καθοριστικής σημασίας για το σύνολο της υφηλίου.» 
 
«Συγνώμη που σας διακόπτω αλλά θα ήθελα μια συμπληρωματική ερώτηση. 
Πως ο νέος Οργανισμός θα μπορεί να αναγκάσει ένα κράτος να ακολουθήσει 
τις εντολές του, γιατί με την δυναμική της πολεμικής επέμβασης που ίσχυε 
τόσο στον 20ο αιώνα όσο και πριν από λίγα χρόνια, ή ακόμη και μονομερή 
επέμβαση μιας ομάδας κρατών όπως το ΝΑΤΟ,  νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να 
φέρει το αποτέλεσμα που θα θέλατε να έχετε.» 
 
«Νικόλα αυτό είναι και το μεγαλύτερο στοίχημα του νέου Οργανισμού. Πρώτα 
όμως θα πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε την επίτευξη της Πανεθνικής Συνθήκης 
Ειρήνης μεταξύ των κρατών μελών του νέου Οργανισμού. Αυτή την στιγμή 
που μιλάμε κανένα κράτος από τα μέλη του νέου Οργανισμού δεν βρίσκεται σε 
πολεμική διαμάχη μικρής ή μεγάλης κλίμακας με άλλο κράτος μέλος του νέου 
Οργανισμού. Οι εξοπλισμοί θα μειωθούν σε εθνικό επίπεδο με αποτέλεσμα να 
περισσέψουν χρήματα για την ανάπτυξη των εθνικών κρατών και την ευημερία 
των λαών. Οι πάσης φύσεως εξοπλισμοί θα γίνονται για λογαριασμό του νέου 
Οργανισμού το κόστος των οποίων θα επιμερίζεται μεταξύ των κρατών μελών 
του. Στρατιωτικά κλιμάκια όλων των όπλων με σύγχρονο και αποτελεσματικό 
εξοπλισμό άμεσης επέμβασης, θα είναι σταθμευμένα σε ζωτικά σημεία, λιμάνια 
και αεροδρόμια ανά την υφήλιο. Αυτές οι δυνάμεις θα υπάγονται κατευθείαν 
στο 12μελές Εκτελεστικό Συμβούλιο της Υφηλίου και θα χρησιμοποιούνται για 
αποτροπή κάθε σκέψης ή ενέργειας με ανάρμοστη συμπεριφορά μεταξύ 
γειτονικών χωρών ή εθνικιστικών ομάδων στο εσωτερικό των κρατών μελλών. 
Είναι μια επιτυχία με την οποία ουσιαστικά θα μειωθούν σημαντικά οι 
πολεμικές συρράξεις. Όπως έχω πει και στο παρελθόν, η διακυβέρνηση είτε σε 
εθνικό είτε σε πανεθνικό επίπεδο είναι σαν το νόμισμα. Έχει ναι μεν δύο 
διαφορετικές όψεις αλλά πάντα μία αξία. Οι δύο όψεις του νομίσματος της 
κυβερνητικής είναι η πολιτική και η οικονομική που τελικά εφαρμόζονται. 
Σχετικά τώρα με την αξία του, αυτή είναι το αποτέλεσμα που τελικά λαμβάνει 
ο λαός και το αναγνωρίζει ως κοινωνικό πλεόνασμα, μετατρέποντας το σε 
παραγωγή και κατανάλωση, δηλαδή σε ανάπτυξη. Εάν μια κυβέρνηση δεν 
μπορεί να πετύχει ανάπτυξη είναι γιατί η σχέση στις δύο όψεις της 
κυβερνητικής είναι διαταραγμένη και κάποια πλευρά της, η Πολιτική ή η 
Οικονομική, είναι πιο ενισχυμένη σε βάρος της άλλης. Με σκοπό την αποφυγή 
τέτοιων ανισοτήτων αποφασίσαμε και εκχωρήσαμε στον νέο Οργανισμό τη 
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διαχείριση του συνόλου των ενεργειακών πηγών &  αποθεμάτων της υφηλίου, 
καθώς και αυτών των πηγών και αποθεμάτων γλυκού νερού. Επίσης οι G20 
αποδεχτήκαμε να κλειδώσουμε τη ισοτιμία  των εθνικών νομισμάτων μας 
καθώς και του Χρυσού και Αργυρού ως των σημαντικότερων των μετάλλων, 
με τη νέα νομισματική μονάδα του Οργανισμού Universal Monetary Unit 
(UMU). Η συναλλαγματική ισοτιμία των νομισμάτων μας θα κυμαίνεται στο 
+/- 3% από την ισοτιμία που θα αποφασιστεί τον Μάρτιο του 2046 από την 
Ολομέλεια του νέου Οργανισμού, οπότε και θα αρχίσει να λειτουργεί η νέα 
νομισματική μονάδα. Με αυτή την κίνηση θα εκλείψουν τα φαινόμενα 
πολιτικού ή οικονομικού εκβιασμού, ενώ η σταθερή αξία των πρώτων υλών θα 
εξασφαλίσει ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Το μόνο που δεν θα υπάρχει θα 
είναι οι μεγάλες ευκαιρίες για τους κερδοσκόπους και  τον γρήγορο πλουτισμό 
τους. Θέλω να σημειώσεις ότι η κερδοσκοπία στην ουσία γινόταν, γίνεται και 
θα γίνεται, όσο θα το επιτρέψει η νέα κατάσταση της διεθνούς αγοράς, πάντα 
σε βάρος της ανθρωπότητας. 
Φίλτατε Νίκολας. Θα προβληματιστεί πολύ μία κυβέρνηση να εναντιωθεί στις 
αποφάσεις του νέου Οργανισμού καθώς αυτόματα θα χάσει τις σταθερές τιμές 
προμήθειας ή/και διάθεσης των πρώτων υλών, της ενέργειας, καθώς και τη 
σταθερή ισοτιμία του εθνικού νομίσματος της χώρας της με τα αντίστοιχα 
μεγάλα. Επιπλέον θα υπάρξει κίνδυνος αυτό το κράτος να γίνει βορά των 
διεθνών κερδοσκόπων, ακόμη και να υποστεί μια διεθνή οικονομική 
απομόνωση. Χωρίς να πέσει ούτε μια σφαίρα, που έλεγαν και οι παππούδες 
μας, η εθνική κυβέρνηση που θα θέλει να μην συνεργαστεί, θα αναγκαστεί να 
συμμαχήσει με τον νέο Οργανισμό, για το καλό τόσο του λαού της όσο και της 
ίδιας. Η συνεργασία των χωρών με το νέο Οργανισμό θα μπορέσει να λύσει 
πολλά τοπικά προβλήματα, όπως αυτό της ανεργίας, της ενέργειας, του 
πόσιμου νερού, και της προμήθειας τροφής όπως το καλαμπόκι, η σόγια, το 
σιτάρι και άλλα τα οποία θα λαμβάνει σε σχετικά σταθερές τιμές χωρίς τον 
κίνδυνο μεγάλων ανατιμήσεων. Εκτός αυτών θα υπάρχουν και οι επιμέρους 
εσωτερικές υπηρεσίες του νέου Οργανισμού, με τις οποίες θα αντιμετωπίζονται 
άμεσα οι ανά την υφήλιο φυσικές καταστροφές, καθώς και η πείνα, η 
περίθαλψη και υγεία και γενικά η ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια, κυρίως στις 
φτωχές αλλά και στις υπό ανάπτυξη χώρες. Επίσης το πιο πρωτοποριακό είναι 
ότι αυτή η κοινωνική επέμβαση θα γίνεται  απευθείας από τον νέο Οργανισμό 
χωρίς την μεσολάβηση των εθνικών κυβερνήσεων, ιδίως για τα φτωχά και υπό 
ανάπτυξη κράτη, τα περισσότερα των οποίων διοικούνται από διεφθαρμένους 
πολιτικούς ή  απολυταρχικούς κυβερνήτες.  
Το σημαντικότερο όμως όλων είναι η αναβάθμιση του παγκόσμιου 
χρηματοπιστωτικού και οικονομικού πλαισίου. Έχουμε αποφασίσει τον 
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παγκόσμιο αποκλεισμό του πάσης φύσεως “παράνομου χρήματος”, τόσο μέσω 
της μείωσης της κυκλοφορίας πραγματικού χρήματος και αντικατάστασή του 
με ηλεκτρονικό, όσο και μέσω της κατάργησης του τραπεζικού απορρήτου, σε 
όλο το τραπεζικό δίκτυο. Δεν μπορώ να καταλάβω σε τι θα με πείραζε εάν η 
πολιτεία γνώριζε το σύνολο των καταθέσεων μου, αφού σύμφωνα με τον νόμο 
γνωρίζει το σύνολο των εισοδημάτων μου, τόσο από το εσωτερικό της χώρας 
όσο και από το εξωτερικό. Μόνο εάν έχω κάτι να κρύψω, θα θορυβηθώ και θα 
αντιδράσω στην ύπαρξη της αλήθειας. Κάθε χρηματοπιστωτική ή 
χρηματιστηριακή εταιρεία που δεν θα προσαρμόζεται στις αρχές λειτουργίας 
του εν λόγω δικτύου θα αποκλείεται σε διεθνές επίπεδο, μαζί δε με αυτή και οι 
πελάτες της οι οποίοι θα εξακολουθούν να συνεργάζονται μαζί τους. Με αυτό 
το σύστημα η ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων θα είναι πραγματικό γεγονός 
και όχι ένας νομότυπος τρόπος ξεπλύματος του “παράνομου χρήματος”. Με 
αυτές τις ριζοσπαστικές αποφάσεις θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια 
ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς τον φόβο ύπαρξης παράνομων 
κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, αλλά και από τα 
ναρκωτικά, το εμπόριο της ανθρώπινης ζωής και χίλιες δύο άλλες παράνομες 
πράξεις. 
Μπροστά στον Μεγάλο Θεό, αυτόν που φρόντισε και φτιάχτηκε το σύμπαν και 
μαζί με αυτό η γη, τα ζώα, τα φυτά και εμείς οι άνθρωποι, ήμαστε όλοι ίσοι και 
όμοιοι. Εάν καταλάβουμε αυτό το απλό, αυτό που η επιστήμη το έχει αποδείξει 
με χίλιους δύο τρόπους, θα γίνουμε πραγματικά ελεύθεροι, θα αναπνεύσουμε 
βαθιά, θα πετάξουμε τα κάθε λογής χάπια και ουσίες, θα αγαπήσουμε και θα 
αγαπηθούμε, με λίγα λόγια ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ!  
Νίκολας, δεν χρωστάω σε κανέναν, παρά μόνο στους προγόνους μου που με 
έφεραν στην ζωή και σ’ αυτούς ορκίζομαι να αφιερωθώ, έστω και με κόστος 
την ίδια μου τη ζωή, στην προστασία των αρχών του Αμερικανικού Έθνους, 
στην προστασία της αθωότητας, στην προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, στην ταπείνωση των καταπιεστών των λαών και στην τιμωρία 
όσων καταπατούν το δίκαιο και την ηθική. Δεν υπάρχει περίπτωση να 
συνθηκολογήσω με οποιονδήποτε προσπαθήσει να δεσμεύσει έμμεσα ή άμεσα 
τη συνείδηση και το αυτεξούσιο του ανθρώπινου προσώπου. Θα εκπληρώσω 
κάθε προεκλογική μου εξαγγελία στο  όνομα της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης, 
της Αλήθειας και της Αγάπης. Μπορεί να έχουν περάσει 29 χρόνια από τότε 
που ουσιαστικά άρχισε ο αγώνας αλλά για μένα είναι σαν αν ήταν χτες.…..» 
….. Να θυμάσαι “Κόρη του Ήλιου” ότι στην ζωή μας ο αγώνας ποτέ δεν 
τελειώνει. Ο αγώνας πάντα θα συνεχίζεται…… 
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28 Χρόνια 8 μήνες & 11 ημέρες πίσω στον χρόνο 
 
Δευτέρα 9 Μαΐου 2016. 
 
Πολιτεία του Οχάιο – CITY – Λίμνη Ήρι - ΗΠΑ   
 
Είναι ευκαιρία τώρα που σταμάτησε η βροχή να κατέβω στην πόλη για ψώνια. 
Στο ψυγείο δεν υπάρχει τίποτε. Μονολόγησε 
 
Είχε πολύ καιρό να πάει στην τοπική αγορά καθώς δεν μπορούσε να βρει αυτά 
που ήθελε.  
 
Μπορεί η βροχή να σταμάτησε, αλλά καλού κακού ας φορέσω το  κίτρινο 
αδιάβροχό και τις μπότες μου. Ο καιρός τα τελευταία χρόνια ποτέ δεν είναι αυτός 
που νομίζεις.  
 
Στεκόταν μπροστά στον καθρέπτη και φρεσκάριζε με την μεγάλη χτένα τα 
γκρίζα μαλλιά της. Τα μάτια της εντόπισαν στο πρόσωπο τις πρώτες ρυτίδες. 
Όπως χτένιζε τα πλούσια σγουρά μαλλιά της παρατήρησε τα χέρια της. Για την 
ηλικία της ήταν μια χαρά. Κατευθύνθηκε προς το γκαράζ. Εκεί φύλαγε το 
παλιό αυτοκίνητό και το αγαπημένο της ποδήλατο. Το τελευταίο ήταν πάντα 
συντηρημένο και έτοιμο να την κάνει ανά πάσα στιγμή και πάλι παιδί. Με το 
κίτρινο γυαλιστερό αδιάβροχό που φορούσε δεν μπορούσες να ξεχωρίσεις την 
ηλικία της. Ποτέ τέτοια εποχή δεν έβγαινε από το σπίτι της χωρίς αυτό.  
 
Εκεί που πιστεύεις ότι η βροχή τελείωσε, μια δυνατή μπόρα σε κάνει μούσκεμα 
μέχρι το κόκαλο. Εκεί που πιστεύεις ότι η θερμοκρασία θα είναι γύρω από το 
μηδέν, μια παράξενη και άρρωστη ζέστη σε κάνει να βλαστημάς την ώρα και την 
στιγμή που ζεις σε αυτή την πόλη.  
 
Το εμπορικό κέντρο της πόλης CITY απείχε 5 με 6 χιλιόμετρα. Τι όνομα κι 
αυτή η πόλη. «CITY!». Έτσι την είχε μετονομάσει ο προηγούμενος Δήμαρχος, 
καθώς ήθελε να την μετατρέψει από μια επαρχιακή κωμόπολη, σε εμπορικό και 
χρηματιστηριακό κέντρο. Μάλιστα στην προσπάθεια του αυτή έδωσε την άδεια 
και καταστράφηκαν οι περισσότερες παλιές γειτονιές της. Ήθελε η πόλη του να 
έχει όψη μεγαλούπολης. 
Σαχλαμάρες, συνέχισε να μονολογεί, ματαιόδοξοι πολιτικοί. Κάνουν αλλαγές όχι 
για τους πολίτες αλλά για τον εαυτό τους, για τη προσωπική τους προβολή και για 
πελατειακή εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων τους. 
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Ουσιαστικά ποτέ δεν αγάπησε το αυτοκίνητο. Πάντα της άρεσε το ποδήλατο. 
Μια βόλτα με αυτό της έδινε την ψευδαίσθηση ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει. 
Ιδίως όταν πέρναγε από την παραλίμνια περιοχή “Lake-Road” της Λίμνης Ήρι, 
μία από τις λίγες γειτονιές που μπόρεσε να σωθεί από την μανία του 
νεωτεριστή πρώην Δημάρχου. Ήταν μια περιοχή με παλιά βικτοριανά δίπατα 
ξύλινα σπίτια στην άκρη της λίμνης. Ευτυχώς σήμερα είναι φρεσκοβαμμένα 
και συντηρημένα από τον νέο Δήμαρχο. Σταμάτησε για λίγο στην άκρη του 
δρόμου. Άφησε το ποδήλατο, έβγαλε το αδιάβροχο και έκατσε στο γρασίδι 
στην άκρη της λίμνης. Έκλεισε τα μάτια και ξάπλωσε καταγής για να ακούσει 
τη φωνή της μάνας γης, όπως έκανε και ο παππούς της “ο Αετός της Ήρι” όπως 
τον αποκαλούσαν τότε στη φυλή του. Οι μυρωδιές τόσο από τα λουλούδια που 
υπήρχαν στις αυλές των σπιτιών όσο και από τον αέρα που έρχονταν από τα 
απέναντι βουνά την έκαναν να νιώσει κοριτσάκι 20 χρονών. Θυμάται και 
νοσταλγεί τη παλιοπαρέα που έκαναν περιπάτους στους δρόμους δίπλα στη 
λίμνη. Ονειρεύτηκε τα παλιά και όμορφα χρόνια, τότε που όλοι γνωρίζονταν 
μεταξύ τους, τότε που ακόμη σε ενδιέφερε, το ποιόν έχεις γείτονα. Δεν θα 
ξεχάσει ποτέ τις ατελείωτες βόλτες στις όχθες της λίμνης, τα πικ-νικ, τις 
βαρκάδες αλλά και τα παιχνίδια που παίζανε με τους νέους και νέες της ηλικίας 
της. 
 
Ξαφνικά ένα σύννεφο μπήκε μπροστά από τον ήλιο και της έκοψε το όνειρο. 
Σήκωσε τα μάτια προς τον ουρανό. Το πρόσωπο της άλλαξε όψη. Έδειχνε 
νευριασμένη.  
 
Να πάρει, ψιθύρισε, αυτό το παλιοεργοστάσιο πάλι μας έκρυψε τον ήλιο. Μια 
όξινη μυρωδιά διαπέρασε την ατμόσφαιρα.  
 
Σηκώθηκε γρήγορα, έβαλε το αδιάβροχό της και μουρμουρίζοντας άρχισε να 
κατευθύνεται προς το κέντρο της πόλης. Καθώς ποδηλατούσε οι μυρωδιές από 
το εργοστάσιο της χημικής βιομηχανίας την έκαναν να συνειδητοποιήσει την 
πραγματικότητα, το σήμερα. 
Από τον καιρό που άνοιξε αυτό το διαβολεμένο εργοστάσιο βρώμησε ο τόπος. 
Δεν φτάνουν το πυρηνικό εργοστάσιο και τόσα άλλα, το χημικό μας έλειπε. Η 
λίμνη κοντεύει να νεκρώσει. Κάθε τόσο οι ψαράδες βρίσκουν ψόφια ψάρια. Και 
να σκεφτεί κανείς ότι μαζί με τις άλλες λίμνες Σουπήριορ, Μίσιγνκαν, Χιούρον 
και Οντάρο περιέχουν το 50% του γλυκού νερού στον πλανήτη. Βέβαια πάλι, θα 
πουν πολλοί, εάν δεν ήταν αυτό το εργοστάσιο και τόσα άλλα στην περιοχή,  οι 
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μισοί και παραπάνω από τους φίλους μου θα είχαν μετακομίσει σε άλλες 
περιοχές.  
 
Ήταν τόσο απορροφημένη από τις σκέψεις της που λίγο έλλειψε να πέσει θύμα 
τροχαίου όταν στην επόμενη διασταύρωση δεν σταμάτησε. Τώρα τα έβαλε με 
τον εαυτό της.  
 
Και τι έχω κάνει εγώ για αυτό το πρόβλημα; Τίποτε, χα!, χαμογέλασε ειρωνικά, 
τίποτε τρομάρα μου! Ωραία δημοτική σύμβουλος είμαι!.  
 
Με αυτές τις σκέψεις έφτασε στην πόλη. Μπαίνοντας από την βορινή είσοδο 
πέρασε από την Terrace  Lane, μια οδό με ομοιόμορφα σπίτια, τα περισσότερα 
από τα οποία ήταν άδεια. Οι ταμπέλες «ΠΩΛΕΙΤΑΙ» στέκονταν εκεί, μάρτυρες 
μιας παράνοιας, ενός εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας. Πάνε τώρα σχεδόν 
οχτώ ή εννιά χρόνια. Ήταν σπίτια χτισμένα για να στεγάσουν τα όνειρα 
κάποιων απλών Αμερικάνων, κάποιων που η έννοια σύγχρονο-καινούργιο σπίτι 
ήταν υπαρκτή μόνο στην σφαίρα της φαντασίας τους. Το κόστος ψηλό, σχεδόν 
απαγορευτικό. Κι όμως υπήρξαν κάποιοι κουστουμάτοι, οι οποίο μπόρεσαν να 
τους πείσουν ότι το όνειρο τους μπορούσε να γίνει πραγματικότητα. Δεν 
ζήταγαν πολλά. Μια υπογραφή κι όλα θα ήταν εντάξει. Το όνειρο για τους 
νέους ιδιοκτήτες έγινε πραγματικότητα και τα σπίτια κατοικήθηκαν. Δυστυχώς 
όμως όπως όλα τα όνειρα, κάποια στιγμή ξυπνάς και τότε συνειδητοποιείς την 
αλήθεια. Η συνέχεια ήταν ένα θρίλερ. Τα επιτόκια κάθε μήνα ανέβαιναν. Οι 
νέοι ιδιοκτήτες άρχισαν να δυσκολεύονται στην πληρωμή των δόσεων. Η μία 
καθυστερούμενη δόση ακολούθησε την άλλη, μέχρι που ήρθε η κατάσχεση από 
την τράπεζα και μετά η έξωση. Το όνειρο έγινε εφιάλτης. Έψαχναν να βρουν 
αυτούς που τους είχαν πει, όταν τους έδιναν τα δάνεια, να μην ανησυχούν για 
το θέμα της ρευστότητας. Μάταια όμως. Δεν υπήρχε κανείς. Μόνο ο 
δικαστικός επιμελητής με το χαρτί της κατάσχεσης και την απόφαση έξωσης.  
 
Επιτέλους έφτασε στο εμπορικό κέντρο της πόλης. Το μαγαζί του Χασάν ήταν 
ένα παραδοσιακό μανάβικο με μεγάλη ποικιλία λαχανικών και φρούτων. 
Έβγαλε το κίτρινο αδιάβροχό και το ακούμπησε επάνω στο ποδήλατο. Άφησε 
κατά νου τις μαύρες σκέψεις και φόρεσε το πλατύ της χαμόγελο. Δεν της 
έφταιγε σε τίποτε ο Χασάν να την ακούει να μουρμουρίζει.. 
 
Καλημέρα Χασάν 
 
Ο Χασάν πήρε μια βαθιά ανάσα. 
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 «Καλημέρα σας κυρία Τζόανς. Ο καιρός πάλι μας τα έκανε θάλασσα». 
 
Η κυρία Τζόανς έκανε μια βόλτα στο μαγαζί εξετάζοντας την ποιότητα των 
φρούτων και των λαχανικών. 
 
Χασάν, έχεις κάτι καλό να μου προτείνεις; 
 
«Για την κυρία Τζόανς έχω να προτείνω ολόφρεσκα ωραία σπαράγγια, 
κατακόκκινες ντομάτες και πεντανόστιμα μπατζάρια. Έχω επίσης και 
μυρωδάτο σπανάκι, πράσινο- πράσινο. Θα το ζήλευε ακόμη κι ο Ποπάυ» 
 
Η κυρία Τζόανς ξαφνιάστηκε από την περιγραφή του Χασάν και με πρόσωπο 
γεμάτο απορία πλησίασε στον πάγκο που καθόταν ο Χασάν. 
 
Χασάν, τι συμβαίνει; Γιατί τέτοια περιγραφή; Νομίζω ότι προσπαθείς κάτι να μου 
κρύψεις; 
 
« Μα τι λέτε κυρία Τζόανς. Τι να σας κρύψω.»  
Σηκώνετε και κατευθύνεται προς το ράφι με τα λαχανικά και τις ντομάτες. 
«Να δες τες και μόνη σας. Που θα βρείτε πιο όμορφες ντομάτες τέτοια εποχή;» 
 Ακριβώς Χασάν. Αυτό τα πολύ ωραία προϊόντα με κάνουν να σκέφτομαι τι από 
όλα αυτά τα μυρωδάτα και πεντανόστιμα όπως τα λες είναι αληθινά; Και όταν 
λέω αληθινά πιστεύω να  καταλαβαίνεις τι εννοώ.  
 
Ο Χασάν ένιωσε το έδαφος να χάνεται κάτω από τα πόδια του.  
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται κυρία Τζόανς. Όλα είναι ολόφρεσκα.» 
 
Χασάν! Νομίζω ότι κατάλαβες την ερώτησή μου. Φρέσκα μπορεί να είναι, 
αληθινά είναι ή όχι; 
 
Ο Χασάν άρχισε να χάνει το χρώμα του. Η καρδιά του κόντευε να σπάσει. 
 
Λίγο πιο κάτω από το μανάβικο του Χασάν το ρολόι της εκκλησίας του Αγίου 
Βικεντίου χτύπησε 9 φορές. Άλλη μια μέρα μαρτύριο ξεκινούσε. Έχουν 
περάσει κοντά οχτώ χρόνια από τότε που πέρναγε για τελευταία φορά το 
κατώφλι της χρηματιστηριακής “New York Money” κρατώντας στα χέρια του 
το κουτί με τα προσωπικά του αντικείμενα. Θυμάται ότι φόραγε τα ίδια 
ακριβώς ρούχα που φοράει και σήμερα. Είναι το τελευταίο του κουστούμι και 
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προσπαθεί να το διατηρήσει σε καλή κατάσταση. Βέβαια δεν βοηθάει και πολύ 
η σκηνή του, αλλά τι να κάνει, κάπου έπρεπε να κοιμάται και χρήματα για 
ενοίκιο ή ξενοδοχείο δεν υπήρχαν. Θα καθόταν άλλες τρεις μέρες στην πόλη 
και μετά θα έπαιρνε τον δρόμο για αλλού. Τόσα χρόνια ούτε που θυμάται από 
πόσες πόλεις περάσει. Πουθενά δεν μπόρεσε να στεριώσει, λες και έφταιγε για 
την οικονομική καταστροφή του κόσμου. Αυτός δεν ήταν παρά μόνο ένα 
εκτελεστικό όργανο. Ότι εντολές του έδιναν, αυτός φρόντιζε χωρίς να ρωτάει 
να τις φέρνει σε πέρας και μάλιστα με το παραπάνω.   
 
«Καλημέρα Ισαάκ, πως κοιμήθηκες;» 
 
«Καλημέρα πάτερ. Όλα καλά. Σας ευχαριστώ για την ανοχή σας να με 
φιλοξενείται στο προαύλιο της εκκλησίας.» 
 
«Ο Θεός είναι για όλους Ισαάκ. Να προσεύχεσαι και να αγαπάς τον 
συνάνθρωπο σαν αδερφό σου. Έλα μέσα στο γραφείο, έχω έτοιμο ζεστό καφέ. 
Α! έχουμε και φρέσκα κουλουράκια. Μου τα έφερε η αδελφή Μαρία, ας είναι 
καλά.»  
 
Ο Ισαάκ δεν ένιωθε και πολύ καλά με την συντροφιά του αιδεσιμότατου. 
Έδειχνε διστακτικός.  
 
«Έλα Ισαάκ μην ντρέπεσαι, δεν πειράζει που είσαι Εβραίος και θα πιεις καφέ 
παρέα με έναν Χριστιανό παπά. Είπαμε, ο Θεός είναι ένας και δεν ξεχωρίζει.» 
 
Εν τω μεταξύ πίσω στο μανάβικο του Χασάν, 
 
Λοιπόν Χασάν, νομίζω ότι περιμένω μιαν απάντηση.  
 
«Να κυρία Τζόανς, πώς να σας το πω. Δυστυχώς η κεντρική αγορά στο 
Κολόμπους αλλά και στις άλλες πόλεις δεν διαθέτουν πια τίποτε άλλο. Αυτοί 
που ελέγχουν την αγορά με τους σπόρους δεν επιτρέπουν κα καλλιεργείται 
τίποτε άλλο παρά μόνο γεννητικά τροποποιημένους, για καλύτερη απόδοση και 
λιγότερες ασθένειες στα φυτά. Βέβαια σας ορκίζομαι ότι είναι ολόφρεσκα.» 
 
Η κυρία Τζόανς έγινε έξαλλη.  
Α! ωραία! Ώστε δεν έχει παρά μόνο γενετικά τροποποιημένα. Τίποτε άλλο. 
Δηλαδή θέλουμε δεν θέλουμε μας έχουν κάνει πειραματόζωα. Άκου δεν έχει 
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τίποτε άλλο! Να μην πάρεις Χασάν ή να ψάξεις να βρεις από αλλού να αγοράσεις 
αληθινά και όχι μεταλλαγμένα, συνέχισε νευριασμένη. 
 
Ο Χασάν έδειχνε πολύ στενοχωρημένος. 
«Μα κυρία Τζόανς που να πάω; Σας μιλώ με κάθε ειλικρίνεια. Για να φέρω 
αυτά που θέλετε θα πρέπει να τα κάνω παραγγελία στην Ευρώπη και αυτό 
κοστίζει πανάκριβα.» 
 
Αν είναι δυνατόν. Όλοι οι αληθινοί σπόροι που είχε η ανθρωπότητα εδώ και 
δισεκατομμύρια χρόνια να εξαφανίστηκαν μέσα σε τριάντα χρόνια. Και όχι μόνο 
εξαφανίστηκαν αλλά να απαγορεύεται στους γεωργούς εάν τυχαία έχουν τέτοιους 
σπόρους να τους καλλιεργούν. Αυτό δεν είναι τυχαίο, είναι θεία  τιμωρία για να 
μην έχουμε την δυνατότητα να φάμε αληθινά τρόφιμα.   
 
Από τα νεύρα της πήγαινε πέρα δώθε στο μαγαζί. 
Χασάν, μήπως φτάσαμε στην εποχή που όπως λένε και οι προφητείες, ενώ θα 
υπάρχει άφθονη τροφή, ο κόσμος δεν θα μπορεί να αγγίξει τίποτε και θα πεθαίνει 
από την πείνα; 
 
«Μα τι λέτε κυρίας Τζόανς. Εσείς μια μορφωμένη κυρία να λέτε τέτοια 
πράγματα; Εγώ θα σας πρότεινα να τα δοκιμάσετε. Η Μαρή, η γυναίκα μου, 
έχει μαγειρέψει πολλές φορές και σας πληροφορώ ότι δεν έχουμε πάθει τίποτε. 
Απεναντίας είναι πεντανόστιμα. Άκουσα στην τηλεόραση έναν καθηγητή 
πανεπιστημίου να λέει ότι, εκτός από νόστιμα και ωραία στην εμφάνιση, τα 
έχουν εμπλουτισμένα και με όλες τις βιταμίνες που χρειάζεται ένας άνθρωπος 
σε καθημερινή βάση. Αλήθεια δεν καταλαβαίνω τι σας κάνει να μην τα 
εμπιστεύεστε. Χώρια που σας κοστίσουν και φθηνότερα. Μη ξεχνάτε το 
μεγάλο οικονομικό πρόβλημα της εποχής μας.» 
 
Η κυρία Τζόανς πήρε το σοβαρό της ύφος. Έσμιξε τα φρύδια της και πήρε μια 
βαθιά ανάσα. 
 
Στην εκκλησία του Αγίου Βικεντίου ο Αιδεσιμότατος Αμβρόσιος και ο Ισαάκ 
κάθονταν στο ηλιόλουστο γραφείο της εκκλησίας. 
«Σιγά Ισαάκ παιδί μου, πίνε πιο ήρεμα τον καφέ σου. Δεν πρόκειται να στον 
πάρει κανείς. Μην φοβάσαι για μένα. Τέτοια ώρα δεν πατάει κανείς στην 
εκκλησία. Εξάλλου και να μας δουν τι μπορούν να μου προσάψουν; ότι πίνω  
καφέ με έναν Εβραίο; Όπως είπαμε όλοι παιδιά του ίδιου Θεού είμαστε.» 
 


