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Η ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΚΟΤΑ

Μια παρέα εξωγήινοι υπερεπιστήμονες, σταλμένοι από τη μακρινή κυβέρνησή  
τους  για  να  μελετήσουν  τις  εδαφολογικές  και  κοινωνικές  ανωμαλίες  του  
πλανήτη Γη, κατάκοποι συγκεντρώθηκαν στον μυστικό τόπο ψυχαγωγίας τους  
την  Κυριακή  το  απόγευμα  για  να  ξεσκάσουν  λίγο  απ'  τη  δουλειά  της  
εβδομάδας και να πούνε καμιά μαλακία να περάσει η ώρα.
Εδώ και κάμποσους μήνες, μεταμφιεσμένοι σε τουρίστες κυκλοφορούσαν με  
τα σορτσάκια και τις βιντεοκάμερες ανάμεσα στους ανυποψίαστους γήινους,  
με  σκοπό  να  γνωρίσουν  από  κοντά  τα  προβλήματα  μιας  κοινωνίας  που  
βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο εξέλιξης και η οποία αναλίσκεται (σύμφωνα με την  
τελευταία έκθεσή τους) "στη δεισιδαιμονία και την αυτοκαταστροφή". Ωστόσο  
οι απεσταλμένοι,  καμιά εντολή να παρέμβουν δεν είχαν, αρκούντο μόνο να  
παρατηρούν και να καταγράφουν τα όσα αδιανόητα έβλεπαν.
Ακόμα κι έτσι, δεν ήταν λίγη η δουλειά που είχαν να κάνουν, γι’ αυτό τις είχαν  
ανάγκη αυτές τις Κυριακές της εκτόνωσης, όπως η σημερινή, όπου υπό τους  
ήχους  της  γλυκερής  μουσικής  από  την  πατρίδα  σχολιάζανε  και  σπάγανε  
πλάκα με όσα είχαν δει στη διάρκεια της εβδομάδας.
Κουβέντα  στην κουβέντα,  πέφτανε  οι  παραγγελίες  στη  μπύρα και  τα  άλλα  
αλκοολούχα κι όταν, με τα πολλά, κουράστηκαν απ' την πολλή σαχλαμάρα,  
ανοίξανε το πρωτόγονο χαζοκούτι για τις ειδήσεις των οχτώ. Μετά το σύντομο  
διαφημιστικό διάλειμμα διάρκειας δεκαπέντε λεπτών, αντικρίσανε την κυρία με  
το έντονο βάψιμο,  η  οποία μιλούσε για τους αλλοδαπούς που παραγίνανε  
πολλοί  τελευταίως  και  τι  καλά  που  θάτανε  να  τους  τσουβαλιάζανε  να  
ησυχάζαμε από δαύτους.
Μέχρι εκείνη τη στιγμή όλα εξελίσσονταν ομαλώς και τίποτα δεν προμήνυε τα  
τραγικά συμβάντα που επρόκειτο να λάβουν χώρα εντός ολίγου.
Εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι η ομήγυρις είχε εστιάσει την προσοχή της  
στη  μικρή  οθόνη,  βρήκε  την  ευκαιρία  ο  ΧΥΖ234,  καλό  παιδί  μα  κομμάτι  
αλαφροΐσκιωτο,  να  την  κάνει  πάλι  τη  σκανταλιά.  Πήρε  στα  χέρια  του  τη  
συσκευή τηλεμεταφοράς (που δεν είναι της ώρας να αναλύσουμε τον τρόπο  
λειτουργίας  της)  και  εξαπέστειλε  την  ανωτέρω  αναφερόμενη  κυρία  πέντε  
γαλαξίες παρακάτω, μετανάστρια, χωρίς φράγκο στην τσέπη, με αποτέλεσμα  
να μεταβάλει απόψεις εντός ολίγων λεπτών της ώρας.
Μέσα στη σύγχυση που επακολούθησε, ο επόμενος εμφανισθείς στην οθόνη  
συντηρητικός δημοτικός σύμβουλος ξεκίνησε να εκθέσει τις απόψεις του για το  
ίδιο  ζήτημα αλλά ως δια μαγείας βρέθηκε στο υπόγειο  της Αστυνομίας και  
μέχρι να καταφέρει να λύσει την παρεξήγησιν έφαγε τόσο ξύλο που έβαλε και  
στην τσέπην του.
Δόξα τω θεώ, με την παρέμβασιν των ψυχραιμοτέρων, επήρανε την συσκευήν  



από τον ΧΥΖ234 για να την κλειδώσουν σε ένα ντουλάπι ψηλά, ώστε να μην  
φτάνει να την πιάσει.
Το  ατυχές  αυτό  γεγονός  πυροδότησε  ποικίλες  συζητήσεις  για  τις  θλιβερές  
επιπτώσεις  της  χρήσεως  της  τεχνολογίας  αλλά,  περασμένης  της  ώρας,  η  
παρέα σιγά-σιγά αποσύρθηκε για να προλάβει το τελευταίο λεωφορείο γιατί
είχαν να ξυπνήσουν νωρίς και να συνεχίσουν τη δουλειά, αυτή τη φορά με  
θέμα: κυκλοφοριακό πρόβλημα και οδική συμπεριφορά των γήινων.
Στη βιασύνη τους, ίσως επειδή είχαν πιεί και κάτι παραπάνω, δεν ξέρω, την  
ξεχάσανε  την κότα με  το έντονο βάψιμο κι  έμεινε  στα ξένα μέρη να φιλάει  
κατουρημένες  ποδιές  μπας  και  μπορέσει  να  γυρίσει  πίσω  στη  Γη  και  στο  
ωραίο της το σπιτάκι.



ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ

Πού είπες ότι πηγαίνεις; Κυψέλη;
Αν βρούμε κανέναν άλλον στο δρόμο, να τον πάρουμε;
Πού να βρούμε δηλαδή...  Ερημιά...  Δεν βλέπεις τι  γίνεται;  Δεν κυκλοφορεί  
χρήμα... Ο κόσμος δεν έχει λεφτά...
Κι εμένα που με βλέπεις να δουλεύω ταξί,  εγώ, που λες, είχα βιοτεχνία με  
πλαστικά:  ΝΙΚΟ-ΠΛΑΣ,  δεν  ξέρω  αν  έχεις  ακουστά,  ε,  εγώ  ήμουνα  ο  
ιδιοκτήτης...
Αλλά τα 'χασα όλα. Στα χαρτιά...
Χώρισα και με τη γυναίκα μου. Με παράτησε δηλαδή. Ούτε ξέρω τι κάνει...   
Τώρα είμαι στο τιμόνι. Εφτά χρόνια συμπληρώνω τον άλλο μήνα. Και δεν έχω  
μία...
Πού να 'χω δηλαδή. Τώρα τις δουλειές τις πήρανε οι Αλβανοί. Γέμισε ο τόπος.  
Πάει   ο  Έλληνας  να  ζητήσει  δουλειά,   "πλήρες"  σου  λέει.  Κι  ο  Αλβανός  
δουλεύει. Έχουνε κάνει περιουσίες αυτοί. Είναι χωμένοι παντού. Έτσι όπως  
στα λέω...
Δεν το πιστεύεις, ε; Λοιπόν, ένα πράγμα θα σου πω: Κοίτα στον Κορυδαλλό,  
στις φυλακές ντε, οι πιο πολλοί εκεί μέσα είναι Αλβανοί! Όπου να γυρίσεις:  
"Αλβανός"... Στα μέσα και τα έξω! Αλλά δεν είναι μόνο οι Αλβανοί. Ο άλλος  
σου λέει λόγου χάρη "πολιτικός πρόσφυγας". Και τι με νοιάζει εμένα, κύριε, τι  
είσαι εσύ! Ποιος ξέρει τι έκανες στη χώρα σου και σε κυνηγάνε - Πού πας ρε  
έξυπνε; Έβγαλες φλας και πας να χωθείς; Άμα θέλω σ' αφήνω! Οχι, δε θα  
σ'αφήσω ρε... Κουνάει το κεφάλι του κιόλας... Να κατέβω κάτω να στο ανοίξω  
το κεφάλι με το στυλιάρι... Έχω ένα στυλιάρι κάτω απ' το κάθισμα γι' αυτές τις  
περιπτώσεις. Ούτε αστυνομία ούτε τίποτα- Λοιπόν τι λέγαμε; Δε θυμάμαι... Α,  
ναι!
Έχουμε γεμίσει απ' όλες τις φυλές του Ισραήλ! Άσπροι, μαύροι, κίτρινοι... Τι με  
νοιάζει εμένα; Ακου να δεις, εγώ δουλεύω νύχτα και τα μάτια μου βλέπουν  
πολλά... Λοιπόν, μια-δυο φορές την εβδομάδα, βλέπω τους αστυνομικούς που  
κάνουνε "σκούπες" - τους μαζεύουνε και τους γυρίζουνε πίσω κακήν-κακώς.  
Κι άμα κανένας πάει  να κουνηθεί,  πέφτει  και το σχετικό μπερντάχι...  Αν με  
ρωτήσεις, καλά τους κάνουνε!
Χτες το βράδυ, 12.30 η ώρα ήτανε, δεν είχα δουλειά, καθόμουνα μες το ταξί  
εδώ πιο κάτω στην πλατεία και περίμενα. Νάσου, που λες, ξαφνικά τέσσερις  
κλούβες, πρέπει να μαζέψανε καμιά κατοσταριά - είναι στέκι εδώ, το ξέρει αυτό  
η αστυνομία - δυο-τρεις το βάλανε στα πόδια, αλλά ο ένας που πιάσανε την  
πλήρωσε και για τους υπόλοιπους...
Και  θα  σου  πω  κάτι  ακόμα:   Εγώ,   δεν  είμαι  ρατσιστής!   Εγώ  είμαι  της  
εκκλησίας!  "Όλοι  οι  άνθρωποι  είναι  ίσοι  ενώπιον  του  Θεού!"  -  Πού  πας,  



παιδάκι μου, τέτοια ώρα - έλα 'δω να σου πω κάτι - πω ρε μάνα μου, το είδες  
αυτό;-
Που  λες,  ο  Έλληνας  δεν  είναι  ρατσιστής  -  αλλά  έρχονται  λόγου  χάρη  οι  
Μουσουλμάνοι και ζητάνε τζαμί. Δεν λέω, ελευθερία έχουμε, αλλά ο Έλληνας  
είναι χριστιανός ορθόδοξος κι' αυτά δεν τα σηκώνει. Θέλεις, κύριε, τζαμί; Να  
πας στην Τουρκία! Εδώ είναι Ελλάδα και "πας μη Έλλην βάρβαρος". Να, καλά  
τα λέει ο δημοσιογράφος: (δυναμώνει την ένταση στο ραδιόφωνο και πατάει  
φρένο μπροστά στο κόκκινο φανάρι - ακούει με προσοχή) "...η χώρα μας είναι  
παραδοσιακά η χώρα του Ξένιου Δία, της φιλοξενίας. Όμως σε λίγα χρόνια θα  
είμαστε ξένοι στον ίδιο μας τον τόπο. Οι πόρτες μας είναι και οφείλουν να είναι  
ανοιχτές στον κάθε εύπορο τουρίστα και την οικογένειά του αλλά δεν μπορεί  
να γίνεται το ίδιο για όποιον έρχεται εδώ να βρει δουλειά..."
Γιατί μου δίνεις τα λεφτά; - Τι "εδώ καλά είναι;" - Δεν φτάσαμε Κυψέλη - Κύριε!  
Ε, κύριε! Λείπουν ογδόντα δραχμές...  Έλα πίσω ρε! Έλα πίσω ρε αν είσαι  
άντρας! Παλιοαναρχικέ!



ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ, ΟΛΑ ΕΝΤΑΞΕΙ!

Η  νύχτα  προεβλέπετο  μακρά  για  τους  οχτώ  εξωγήινους  πράκτορες  του  
Σχεδίου  Α.  Η  παράτολμη,  πλην  άξια  επαίνου,  αποστολή  τους  έμελλε  να  
ξεκινήσει μια κρύα νύχτα του Δεκεμβρίου, σαν αυτή που το υπερ-μοντέρνο  
διαστημόπλοιό τους προσγειώθηκε με άκρα μυστικότητα στην πετρώδη έκταση  
έξω απ' την περιοχή της Μαγούλας Αττικής. Από τα μικρά φινιστρίνια κοίταξαν  
γύρω  τους  εκστασιασμένοι:  «Η  Γη,  λοιπόν,  μοιάζει  τόσο  με  την  πατρίδα.  
Κάπως έτσι είναι οι πρωτεύουσες των Γήινων — αχανείς εκτάσεις με καθαρό  
αέρα και λίγα φώτα στο βάθος». 
Οι  μικρές  κομψές  κεραίες  τους  κινήθηκαν  έντονα  δεξιά-αριστερά,  ενόσω  
έκαναν τις  τελευταίες ετοιμασίες για την απόβαση:  θέλοντας να εξαλείψουν  
οτιδήποτε θα μπορούσε να προδώσει την προέλευσή τους, όλοι έσπευδαν για  
μια τελευταία διόρθωση στο μακιγιάζ, για να προσαρμόσουν την κατάλληλη  
περούκα ή το ανάλογο καπέλο.
Λίγα λεπτά-αργότερα, τα ψέματα είχαν πια τελειώσει: Με αργές, προσεκτικές  
κινήσεις,  αμίλητοι  και  βλοσυροί  οι  μεταμφιεσμένοι  κοσμοναύτες  άρχισαν να  
κατεβαίνουν  τα  σκαλοπάτια  του  ιπτάμενου  δίσκου  τους.  Εκτεθειμένοι  στον  
παγωμένο αέρα του μεσονυχτίου, όλοι ένα πράγμα είχαν στο μυαλό: πόσο  
ελαφρά  είχαν  ντυθεί,  εξαιτίας  εκείνης  της  λανθασμένης  πρόβλεψης  της  
Διαγαλαξιακής  Μετεωρολογικής  Υπηρεσίας.  Τον  ειρμό  των  σκέψεών  τους  
διέκοψε ο επικεφαλής,  ονόματι  Σορν,  γύρω απ'  τον οποίο είχαν σιγά σιγά  
συγκεντρωθεί:
«Προσγειωθήκαμε σ' αυτό το τυχαίο σημείο του πλανήτη για να διερευνήσουμε  
τι έχουν επιτέλους στο μυαλό τους αυτοί οι Γήινοι, μια και οι πληροφορίες μας  
είναι  τόσο  αντιφατικές  που  συμπέρασμα  μέχρι  τώρα  δεν  μπορέσαμε  να  
βγάλουμε.  Η  αποστολή  μας  θα  διεκπεραιωθεί  με  άκρα  μυστικότητα.  
Διαφορετικά, αν αρχίσουμε τις τυμπανοκρουσίες και τις επίσημες επαφές, θα  
μας βάλουν σε τίποτα λιμουζίνες να μας δείξουν τ' αξιοθέατα, άσε που θα μας  
ταράξουν στις ομιλίες και τα άχρηστα αναμνηστικά δώρα. Το ραντεβού μας  
είναι  σε 30 γήινες ημέρες,  ακριβώς.  Μέχρι  τότε,  ο  καθένας μας θα κινηθεί  
μόνος του».
Το  λιτόν  αυτό,  αλλά  κοσμοϊστορικής  σημασίας,  λογίδριον  αποτέλεσε  το  
έναυσμα της εκκινήσεως.
Οι  πρώτες ακτίνες  του ηλίου βρήκαν την αγουροξυπνημένη μα παράτολμη  
ομάδα στο κέντρο της Αθήνας, όπου και διεσκορπίσθησαν ως άγνωστοι χωρίς  
καν να αποχαιρετίσουν ο ένας τον άλλον, δια να μην καρφώνονται και πάει  
όλη  η  αποστολή  στράφι.  Παρά  το  ότι  οι  δρόμοι  που  ακολούθησαν  ήταν  
διαφορετικοί,  με  τον  ένα  ή  τον  άλλον  τρόπο,  εν  τέλει  όλοι  κατέληξαν  σε  
παραπλήσια συμπεράσματα.



Για παράδειγμα, ο Σταρκ, αποφασισμένος να γνωρίσει  εις βάθος την ζωήν  
αυτού του πλανήτου, πολύ σύντομα διαπίστωσε ότι όπου κι αν πήγαινε όλοι  
χρήματα του ζητούσαν («μικρά χρωματιστά χαρτάκια» σύμφωνα με τα δικά  
του λόγια).  Για να λύσει,  λοιπόν, το πρόβλημα, μια και  δυο, έσπευσε στην  
πλησιέστερη τράπεζα, όπου αφού συμπλήρωσε ένα κάρο έντυπα, τα οποία  
και υπέγραψε με την παράξενη εξωγήινη υπογραφή του —στην οποία όμως ο  
υπάλληλος δεν φάνηκε να έδωσε την παραμικρή σημασία— έφυγε εντός μιας  
ώρας με ένα σεβαστό χρηματικό ποσό στην τσέπη.
Πολύ  σύντομα,  ζαλισμένος  απ'  το  ζεστό  το  παραδάκι,  ξέχασε  και  την  
αποστολή και τα καλά της, για να επιδοθεί σε μία μνημειώδη κραιπάλη που  
του άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις.
Βεβαίως, ένα μήνα αργότερα, όταν πια ο Σταρκ βρισκόταν καθ' οδόν για την  
πατρίδα, η τράπεζα το φύσαγε και δεν κρύωνε για τα ωραία της λεφτουδάκια  
που είχαν πλέον κάνει φτερά.
Ο μελαμψός Ζάρακ, αντιθέτως, θέλοντας να ακολουθήσει τη συνήθη πορεία  
ενός κατοίκου αυτής της περιοχής, αποπειράθηκε να ενοικιάσει διαμέρισμα,  
και μάλιστα σ' έναν ήσυχο δρόμο στο κέντρο της πόλης. Μετά τας αρνήσεις  
των  ιδιοκτητών  να  ενοικιάσουν  το  μονάκριβο  διαμέρισμά  τους  «σ'  έναν  
αλλοδαπόν», ο ήρωάς μας κάποια στιγμή κατέληξε σε παγκάκι παρακειμένου  
άλσους.  Κατόπιν  ολίγου,  ως  από  μηχανής  θεός,  ενεφανίσθη  κρατικός  
υπάλληλος με πηλήκιον, ο οποίος και του απηύθυνε τον λόγον: 
Ταυτότητα... 
Ο Ζάρακ τον κοίταξε σα χαζός...
Ταυ - το - τη - τα;
Πού μένετε, κύριε;
Πού μένω; Αυτό δεν το γνωρίζω...
΄Ωστε έτσι;
... αλλά εκτιμώ ότι θα περάσω τη νύχτα στο παγκάκι...
Μπα;
Εστάθην άτυχος,  όμως υπάρχουν προοπτικές…
Τότε έλα μαζί μου — θα σου βρω εγώ μέρος να μείνεις...
Λέτε αλήθεια, κύριε; Ευχαριστώ πολύ, κύριε...

Οταν ο Ζάρακ βρέθηκε σ' ένα μικρό δωμάτιο που διέθετε μεν τα στοιχειώδη για  
διανυκτέρευση  αλλά  περιόριζε  τις  κινήσεις  του  ατόμου,  εφόσον  σύντομα  
διαπίστωσε  ότι  δεν  μπορούσε  να  μπαίνει  και  να  βγαίνει  κατά  βούλησιν,  
αναγκάστηκε  να  προσφύγει  στην  εύκολη  λύση  του  διακτινισμού  ώστε  να  
επιστρέψει τάχιστα στη βάση απ' όπου ξεκίνησε και να συναντήσει τον Κάπτεν  
Σορν για να του διηγηθεί τα καθέκαστα.

Για  να  αναφερθούμε  και  σε  μίαν  τρίτην  περίπτωσιν,  ο  νεαρός  Ντριλ  
περιεφέρετο ασκόπως στο ειδυλλιακό κέντρο της πόλης. Εκεί έπεσε πάνω σε  
μια  παρέα  χουλιγκάνους  του  κερατά  και  πριν  προλάβει  να  καταλάβει  τι  
συμβαίνει, εδέχθη καταιγισμόν φιαλών, πλίνθων και άλλων αντικειμένων από  
την  αντίπαλη  παρέα,  η  οποία  τραγουδούσε  ένα  στίχο  ρυθμικά  αλλά  με  
διαφορετικές εμφάσεις απ' αυτόν της δικής του ομάδας.
Το παράξενο ήταν ότι  όταν οι  μπάτσοι έκαναν την εμφάνισή τους, οι  μέχρι  
τώρα αντίπαλοι τούς πήραν στο κυνήγι με κραυγές όπως «Ουστ» -«Αίσχος» -  
«Τρεις  κι  εξήντα  παίρνετε»  κ.ο.κ.,  γεγονός  που  ο  Ντριλ  εσημείωσε  
εντυπωσιασμένος στο ηλεκτρονικόν του σημειωματάριον.



Τριάντα ημέρες και  τριάντα νύχτες  μετά την άφιξή της,  σύσσωμος η Ομάς  
ενέκρινε  ομοφώνως  το  ακόλουθον  ψήφισμα,  το  οποίο  και  απέστειλε  
τηλεγραφικώς εις την πατρίδα λίγο πριν από την αναχώρησή της για άλλους  
γαλαξίες και τόπους μακρινούς:
«Στον πλανήτη Γη, όλα εντάξει — SΤΟΡ
Οι Γήινοι λύνουν τα προβλήματά τους με το χρήμα —SΤΟΡ
Οταν τα χρήματα τελειώνουν πηγαίνουν στην τράπεζα και  εφοδιάζονται  με  
καινούργια — SΤΟΡ
Γήινοι πολύ φιλόξενοι — SΤΟΡ
Προσέφεραν δωρεάν διανυκτέρευση στον Ζάρακ — SΤΟΡ
Αναγκάστηκε φύγει ενωρίτερα λόγω καθηκόντων του — SΤΟΡ
Γήινη κοινωνία διαπνέεται από αλληλεγγύη — συναδελφικότητα — SΤΟΡ
Φόβοι αβάσιμοι — SΤΟΡ
Ιδανικές  συνθήκες για  μαζική  έλευση  συμπατριωτών,  ειρηνικές  πολιτιστικές  
ανταλλαγές — SΤΟΡ
Φιλοξενία και καλοπέραση εξασφαλισμένη — SΤΟΡ». 



ΜΙΑ ΔΙΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ

Με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών από τις διαγαλαξιακές μάχες του 2019,  
δημοσιεύουμε σήμερα την μαρτυρία ενός παλαιού πολεμιστή, του ταξίαρχου  
ε.α. κ. Ναπολέοντα Πίππα.
Αρκετές δεκαετίες πριν οικοδομηθεί η σημερινή ειρηνική και δίκαιη κοινωνία  
μας,  πολύ  πριν  τις  ηρωικές  συγκρούσεις  του  έτους  2009,  σημειώθηκε  η  
μαζικότερη  μέχρι  τότε  εισβολή  εξωγήινων,  άνω  των  δέκα  χιλιάδων  κατά  
ασφαλείς υπολογισμούς, οι οποίοι προσγειώθηκαν μυστικά κατά ομάδες στις  
πρωτεύουσες των χωρών της Ευρώπης,  της  Ιαπωνίας  και  των Ηνωμένων  
Πολιτειών.
Στην  Αθήνα,  μάλιστα,  εκμεταλλευόμενοι  την  περίοδο  της  Αποκριάς  και  το  
γενικότερο κλίμα χαλαρώσεως εκείνων των ημερών, ανέβηκαν μέχρι τον ιερόν  
βράχον  της  Ακροπόλεως  δια  να  τραβήξουν  αναμνηστικές  φωτογραφίες  
αναμιγνυόμενοι με αλλοδαπούς τουρίστες και μικρούς μαθητάς του δημοτικού  
σχολείου!
Μετά τις πρώτες ημέρες προσαρμογής και παρακολουθήσεως των στόχων,  
εφήρμοσαν ένα σατανικόν σχέδιον δια την κατάληψιν και  καταστροφήν του  
γαλάζιου  πλανήτου  μας:  Στη  θέση  των  εκλεγμένων  προέδρων  και  
πρωθυπουργών, οι οποίοι μέχρι τότε εφάρμοζαν πολιτικές δια το καλόν του  
κοινωνικού συνόλου, εγκατέστησαν σωσίες, η ομοιότης των οποίων κατάφερε  
να ξεγελάσει και τον πιο προσεκτικόν παρατηρητήν. Ομοιότης, η οποία δεν  
περιορίζετο εις την εμφάνισιν, αλλά επεκτείνετο και εις την ομιλίαν, το βάδισμα  
και τα ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά όπως τυχόν τικ κ.ά. Τα πραγματικά  
μέλη  των  κυβερνήσεων,  τα  εκράτησαν  αιχμάλωτα  και  φρουρούμενα  
νυχθημερόν ούτως ώστε να μην δύνανται να επικοινωνήσουν με τον αγαπητόν  
λαόν  τους,  με  αποτέλεσμα  να  υποβάλλονται  στο  βασανιστήριον  να  
παρακολουθούν άπρακτοι τα τεκταινόμενα, ανήμποροι να αντιδράσουν.
Τις  ερχόμενες  ημέρες  η  πρώτη  φάση  του  βδελυρού  αυτού  σχεδίου  
ολοκληρώθηκε με την αντικατάστασιν του μεγαλύτερου μέρους των έγκριτων  
δημοσιογράφων του ημερήσιου τύπου και  της τηλεοράσεως από εξωγήινες  
ρέπλικες  αυτών.  Κατ’  αυτόν  τον  τρόπον  οι  ψευδεπίγραφες  κυβερνήσεις  
απέκτησαν τα πιστά των φερέφωνα και η μαχητική δημοσιογραφία μετετράπη  
σε ανούσια σαχλαμάρα,  με σκοπόν την μετατροπήν του κάθε σκεπτόμενου  
πολίτου σε παθητικόν αποδέκτην της εξωγήινης προπαγάνδας.
Ο  δρόμος  ήτο  πλέον  ανοιχτός  για  να  περάσουν  στο  δεύτερο  μέρος  του  
σχεδίου:
Γνωρίζοντες ότι δεν υπήρχε τρόπος να επικρατήσουν με μια κατά μέτωπον  



στρατιωτική  ετπθεσιν,  οι  θρασύδειλοι  εισβολείς  επέλεξαν  την  αργήν  αλλά  
βεβαίαν  εξόντωσιν  του  ανθρώπινου  γένους.  Τα  μέτρα που οι  κυβερνήσεις  
αυτές  εφάρμοσαν,  σήμερα  πλέον  προκαλούν  θλίψιν  και  οργήν  σε  κάθε  
νοήμονα  άνθρωπον,  ωστόσο  σ'  εκείνα  τα  μαύρα  χρόνια  της  εξωγήινης  
κυριαρχίας  παρουσιάζονταν  ως  δήθεν  "τεχνολογική  πρόοδος  και  
εκμοντερνισμός"...

Αρχικά έπεισαν όλους τους γήινους ν' αγοράσουν αυτοκίνητο, μια ρυπογόνο  
εφεύρεση του περασμένου αιώνος, κάνοντας πλύσιν εγκεφάλου με καταιγισμό  
διαφημίσεων  και  ωθώντας  τους  να  εγκαταλείψουν  κάθε  άλλη  μορφή  
μετακίνησης. Ταυτόχρονα έδωσαν το πράσινο φως για αυθαίρετες επεμβάσεις  
στο  περιβάλλον,  το  οποίον  σήμερα ευλαβικά  η  κοινωνία  μας  προστατεύει:  
Μέσα σε διάστημα ολίγων ετών,  τα ποτάμια των πόλεων σκεπάστηκαν,  τα  
δάση αποψιλώθηκαν ή κάηκαν,  η  ατμόσφαιρα μετετράπη σε δηλητηριώδες  
νέφος,  τα  ακραία  καιρικά  φαινόμενα  δεν  ήσαν  πλέον  η  εξαίρεσις  αλλά  ο  
κανών.
Σαν αποτέλεσμα, η ανθρωπότητα κατ'  ανεξήγητο τρόπο έβλεπε εκτεταμένες  
περιοχές του πλανήτη να πνίγονται από καταρρακτώδεις βροχές ενώ άλλες να  
μαστίζονται από ξηρασία και υπερθέρμανση.
Οι εξωγήινοι  έτριβαν κατ’  ιδίαν τα πράσινα χέρια τους. Έβλεπαν το σχέδιό  
τους να υλοποιείται μέρα με τη μέρα και δεν πίστευαν στα βιονικά τους μάτια.  
Είχαν και οι ίδιοι εντυπωσιαστεί με την ευπιστία και την αφέλεια των γήινων. Κι  
όμως υπήρχε κάτι που εξακολουθούσε να τους απασχολεί, μια σπουδή που  
έμελλε να αποτελέσει την αιτία της ανατροπής των σκοτεινών σχεδίων τους:  
Το άγχος τους για ακόμα πιο γρήγορα αποτελέσματα.
Στα  τέλη  του περασμένου αιώνα,  θέλοντας  να κάνουν μιαν  αποτίμηση της  
δράσης τους διαπίστωσαν μεν ότι οι στόχοι τους υλοποιούνταν κατά γράμμα,  
υπολόγισαν όμως ότι για την πλήρη φυσικήν εξόντωσιν της ανθρωπότητας θα  
χρειάζονταν ακόμη περί τα 50 γήινα χρόνια. Μεθυσμένοι από τις μέχρι τότε  
επιτυχίες  τους αποφάσισαν  να επιταχύνουν τις  εξελίξεις,  αυτοσχεδιάζοντας  
σαδιστικά το ένα μέτρο πίσω από το άλλο...

Η ανελέητη προπαγάνδα συνεχίστηκε, αυτή τη φορά με δόλωμα τον εύκολον  
πλουτισμόν του χρηματιστηρίου. Αμέτρητοι οι γήινοι τότε, που έσπευσαν να  
επωφεληθούν της "ευκαιρίας", για να διαπιστώσουν εντός ολίγου ότι όχι μόνο  
είχαν απωλέσει και αυτές ακόμα τις οικονομίες των αλλά ότι είχαν βρεθεί σε  
κατάσταση πολύ χειρότερη από αυτήν από την οποίαν είχαν ξεκινήσει!
Εξάλλου κάθε ψευδο-κυβέρνηση που είχαν υπό τον έλεγχό τους, εφάρμοσε  
την ίδια, ολέθρια οικονομική πολιτική που σύντομα οδήγησε στη χρεωκοπία  
όχι μόνο επιχειρήσεις - κολοσσούς αλλά και κράτη ολόκληρα που λίγα χρόνια  
πριν δεν είχαν κανένα πρόβλημα.
Ήταν τέτοιο το κολασμένο μίσος των εξωγήινων εισβολέων που δεν εγνώριζε  
όρια:
Εν  τέλει  όταν  όλα  τα  προηγούμενα μέτρα δεν  έφεραν  τα  επιδιωκόμενα γι'  
αυτούς  αποτελέσματα  άρχισαν  τις  πολεμικές  εκστρατείες  που  σύντομα  
οδήγησαν  στην  μαζικήν  αλληλο-εξόντωσιν  μεγάλων  τμημάτων  του  γήινου  
πληθυσμού. Με προσχηματικές αφορμές, έστρεφαν τεχνηέντως το ένα κράτος  
εναντίον του άλλου ή, ακόμη καλύτερα γι' αυτούς, την μια ήπειρο εναντίον της  
άλλης.
Έχοντας  φθάσει  στα  έσχατα  όρια  εξαθλίωσης,  οι  άνθρωποι  της  εποχής  



εκείνης ολοένα και  συχνότερα άρχισαν να αναρωτιούνται  "πού βαδίζουν οι  
εκλεγμένες κυβερνήσεις μας;", "τι μέλλει γενέσθαι;" και "μήπως θα έπρεπε να  
χρησιμοποιήσω το όπλον της ψήφου για να τους τιμωρήσω στις επόμενες  
εκλογές;"  με  αποτέλεσμα  να  αυξάνεται  η  κατανάλωσις  τσιγάρων  και  μια  
γενικότερη δυσφορία να επικρατεί.

Η  αρχή  του  τέλους  για  τους  θρασύδειλους  εισβολείς  σήμανε  με  την  
αποκάλυψιν  της  διαπλανητικής  αυτής  πλεκτάνης.  Οι  ραγδαίες,  
κινηματογραφικές εξελίξεις, υπό μορφή χιονοστιβάδας, αφαίρεσαν το έδαφος  
κάτω από τα  πόδια των  ανθρωπόμορφων εγκληματιών  οι  οποίοι  είδαν σε  
λίγες μόλις μέρες το τερατώδες οικοδόμημά τους να καταρρέει ολοσχερώς και  
εκκωφαντικώς.
Τις επαναλαμβάνω εδώ συνοπτικά, αφού αρκετοί αναγνώστες δεν είχαν καν  
γεννηθεί όταν συνέβησαν όλα αυτά τα γεγονότα.
Σε  τακτά  διαστήματα,  οι  παγκόσμιοι  ψευδο-ηγέτες  οργάνωναν  συναντήσεις  
όπου  υποτίθεται  ότι  συζητούσαν  για  το  καλόν  της  ανθρωπότητας  και  του  
περιβάλλοντος εν γένει,  ενώ στην πραγματικότητα, όπως αποκαλύφθηκε εκ  
των  υστέρων,  όταν  έκλειναν  οι  βιντεο-κάμερες  και  οι  δημοσιογράφοι  
αποχωρούσαν, το 'ριχναν κι' εκείνοι στην τρελή, καπνίζοντας τα πούρα τους  
και πίνοντας "εις υγείαν του κορόϊδου".
Κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2009, κάποιος  
δαιμόνιος  φωτορεπόρτερ  κατάφερε  να  ξεπεράσει  τα  δρακόντεια  μέτρα  
ασφαλείας και να φτάσει μέχρι την πλαζ όπου οι υποτιθέμενοι ηγέτες έριχναν  
τις βουτιές τους στο περιθώριο της επίσημης συνάντησης. Έβαλε λοιπόν έναν  
καλό τηλεφακό, τράβηξε καμιά διακοσαριά ψηφιακές φωτογραφίες, αλλά όταν  
επέστρεψε περιχαρής στο εργαστήριό του πρόσεξε με την ησυχία του ότι όλοι,  
μηδενός εξαιρουμένου, φορούσαν βατραχοπέδιλα. Όχι και τόσο παράξενο θα  
μου πείτε, μπορεί  να έκαναν διαγωνισμό ταχύτητος αναμετάξι  τους και έτσι  
εξηγείται ο αθλητικός εξοπλισμός.
Πείσμων και οξυδερκής ο φωτορεπόρτερ δεν αρκέσθηκε σε τέτοιες πρόχειρες  
εξηγήσεις, αντιθέτως μεγέθυνε τις φωτογραφίες και, για μεγάλη του έκπληξη,  
είδε ότι όλοι αυτοί οι δήθεν ηγέτες κυκλοφορούσαν ξυπόλητοι και ότι αυτά που  
από μακριά  έμοιαζαν  με  βατραχοπέδιλα ήταν στην πραγματικότητα  τα  ίδια  
τους τα πόδια...
Τι  είχε συμβεί;  Οι εξωγήινοι  εισβολείς θεώρησαν ότι  αφού δεν τους βλέπει  
ανθρώπινο μάτι, παρά μόνο ο στενός κύκλος των (εξωγήινων) φρουρών και  
υπηρετών τους, μπορούσαν για λίγες μέρες να κυκλοφορήσουν χωρίς καμία  
μεταμφίεση  για  να  θυμηθούν  τις  διακοπές  στην  πατρίδα,  την  οποία  δεν  
έπαψαν να νοσταλγούν και να υπεραγαπούν.
Όταν ο φωτορεπόρτερ συνήλθε απ' την έκπληξη, αντελήφθη μέσα σε λίγη ώρα  
τι παιχνίδια παίζονται στην πλάτη του έρμου του κοσμάκη και βγήκε από το  
λήθαργο  αποφασισμένος  να  χάσουν  κάποιοι  άλλοι  το  δικό  τους  ύπνο!  
Έσπευσε λοιπόν να δημοσιοποιήσει το εν λόγω υλικό, αποφεύγων φυσικά να  
έλθει σε επαφή με το κύκλωμα των εξωγήινων δημοσιογράφων, δίνοντας στην  
κυκλοφορία  τις  φωτογραφίες  μέσω  internet  καθώς  και  μη  ελεγχόμενων  
τηλεοπτικών σταθμών και εντύπων.
Οι αποκαλύψεις αυτές μέσα σε ελάχιστο χρόνο έκαναν τον γύρον του κόσμου  
ενώ η επίδρασίς τους ισοδυναμούσε με έκρηξιν βόμβας χιλίων μεγατόνων!
Αυθορμήτως και χωρίς καμιά προηγούμενη συνεννόηση οι άνθρωποι όλης της  
γης σταμάτησαν να κάνουν ό,τι έκαναν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Στις τράπεζες οι  



συναλλαγές  έμειναν  στη  μέση,  στις  σχολές  οι  παραδόσεις  των  μαθημάτων  
διεκόπησαν, υπήρξαν μαρτυρίες ότι οι πελάτες των κουρείων έτρεχαν στους  
δρόμους αλλόφρονες και μισοκουρεμένοι. Το μόνο που έμεινε να λειτουργεί  
ήταν  η  τηλεόραση,  αρχικά  με  δημοσιογράφους  -  εξωγήινους  που  
προσπαθούσαν  ανεπιτυχώς  να  δικαιολογήσουν  τα  αδικαιολόγητα,  στη  
συνέχεια  από δημοσιογράφους γήινους που εισέβαλαν στα πλατώ και  δεν  
σταματούσαν να μεταδίδουν τις φωτογραφίες - ντοκουμέντο και να σχολιάζουν  
τις εξελίξεις.
Τα πλήθη, εκατομμύρια πολιτών απ' άκρη σ' άκρη της γης, συνέρρεαν στις  
πλατείες,  οι  αυτοσχέδιοι  ομιλητές εναλλάσσονταν,  παίρνοντας το λόγο ίσως  
για πρώτη φορά στη ζωή τους...
Από την άλλη πλευρά, αρχικά η συμμορία των ψευδο - ηγετών αποπειράθηκε  
να υποβαθμίσει τα γεγονότα, ελπίζοντας ότι σύντομα η οργή θα εκτονωθεί. Εν  
τούτοις,  όταν κατάλαβαν ότι  τα ψέματα τελειώσανε και  ότι  με τη φόρα που  
έχουν  πάρει  οι  γήινοι  ούτε  το  κοκαλάκι  τους  δε  θα  βρεθεί  στο  τέλος,  
εφάρμοσαν  το  Σχέδιο  Έκτακτης  Ανάγκης  Δ,  ήτοι  πήδηξαν  στο  πρώτο  
διαστημόπλοιο που βρήκαν εύκαιρο και έγιναν καπνός. Όμως ήταν ήδη αργά.
Χιλιάδες νέοι, αμούστακα παιδιά τότε, μεταξύ των οποίων και ο υπογράφων,  
καταδίωξαν  τους  μισητούς  εισβολείς  μέχρι  τα  πέρατα  του  γαλαξία  μας.  Οι  
οροσειρές του Κρόνου, του Ποσειδώνα και του Πλούτωνα αντιλαλούσαν τις  
ιαχές των πολεμιστών μας που κατέρριπταν τα εχθρικά διαστημόπλανα το ένα  
πίσω απ' τ' άλλο. Οι πλαγιές των αστεροειδών βάφτηκαν με το φωσφορίζον  
γαλάζιο εξωγήινο αίμα των ιταμών εισβολέων.
Η  αγαλλίαση  του  πλήθους  κορυφώθηκε  με  την  απελευθέρωση  των  
φυλακισμένων ηγετών, οι οποίοι αν και ταλαιπωρημένοι από τη μακρόχρονη  
φυλάκιση  στάθηκαν  μπροστά  στις  τηλεοπτικές  κάμερες  και  απηύθυναν  
χαιρετισμό προς τους κατοίκους του πλανήτη.
Στη μνήμη μου επανέρχεται η μορφή του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος στη  
σύντομη παρέμβασή του με τρεμάμενη φωνή προτίμησε να απαγγείλει τους  
στίχους του τραγικού ποιητή του περασμένου αιώνα Jim Morrison:
 “What have they done to the Earth?
What have they done to our fair Sister?”
Η  συγκίνηση  όλων,  όμως,  έφτασε  στο  απόγειό  της  όταν  στο  τέλος  των  
χαιρετισμών, ο Άγγλος Πρωθυπουργός,  με δάκρυα στα μάτια,  κάλεσε τους  
συγκεντρωμένους ηγέτες να πιάσουν ο καθένας το χέρι του διπλανού του για  
να τραγουδήσουν όλοι μαζί το Give peace a chance...
Αξέχαστες ημέρες που χαράχθηκαν ανεξίτηλα στην ψυχή των ανθρώπων και  
έκτοτε τιμούνται ανελλιπώς κάθε χρόνο με λαμπρές τελετές και μακροσκελείς  
πανηγυρικές ομιλίες...


