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ΗΠΑ  21 Νοεμβρίου 1963 
 
 

    Σε μια κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του λευκού 

οίκου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, έκανε το 
τελευταίο του υπουργικό συμβούλιο λίγο πριν αναχωρήσει για 
το Τέξας του Ντάλας.  

Ήταν τόσο ασφυκτικά γεμάτη από τους αξιωματούχους των 
υπουργείων του αλλά και από άλλους σημαντικούς 

εκπροσώπους όπως τον αρχιεπίσκοπο της εκκλησίας, που 
ένιωθε την κάθε του ανάσα να βγαίνει με δυσκολία. Αν και αυτό 
ήταν κάτι που το είχε συνηθίσει πια, ωστόσο αυτό που 

πραγματικά τον έπνιγε, ήταν η ψυχολογική πίεση που του 
ασκούσαν όλοι αυτοί.  
 

-Κύριε πρόεδρε θα σας πρότεινα να το ξανά σκεφτείτε... 
επανέλαβε για πολλοστή φορά ένας από τους στρατηγούς της 

χώρας.  
-Αυτό που πάτε να κάνετε είναι σκέτη τρέλα! συμπλήρωσε 
ένας υπουργός δείχνοντας την συμπαράσταση του στην γνώμη 

του στρατηγού. Μια γνώμη που έβρισκε σύμφωνη σχεδόν όλη 
την ομήγυρη  του. Στριμώχνοντας κυριολεκτικά τον Τζον, όπως 

τον φώναζαν οι δικοί του άνθρωποι, στην γωνία.  
 
Επικρατώντας για λίγα λεπτά σιωπή, κοιτούσαν τον πρόεδρο 

γεμάτοι αγωνία που τόση ώρα καθόταν σκεπτικός και τους 
άκουγε.  Πίστευαν ότι θα κατάφερναν να του αλλάξουν γνώμη, 
ή έστω να καθυστερήσουν για λίγο την απόφαση που είχε 

πάρει, μέχρι να δουν τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν. Μα 
όλοι ήξεραν πόσο ξεροκέφαλος ήταν. Και όταν έπαιρνε μια 

απόφαση, δύσκολα την αναιρούσε.  
 
-Τζον... άκουσε με... του απευθύνθηκε κοιτώντας τον στα μάτια 

ο ναύαρχος αλλά και παιδικός του φίλος Τζακ Τζόνσον.   
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-Ξέρεις ότι ποτέ δε θα σου έλεγα κάτι που να μην το πίστευα 

στο εκατό τις εκατό. Είμαστε φίλοι τόσα χρόνια και πάντα 
ήμουν στο πλευρό σου σε ότι και αν χρειάστηκες...  
Ξεκίνησε  να του λέει τραβώντας επάνω του όχι μόνο την 

προσοχή του προέδρου, αλλά και όλων όσων ήταν εκεί.  
Ο Τζακ ήταν το τελευταίο τους ελπιδοφόρο χαρτί. Αν 

αποτύχαινε και αυτός, τότε θα έπρεπε να σκεφτούν πάρα πολύ 
σοβαρά τις επόμενες κινήσεις τους. 
 

-Και ότι έκανα, το έκανα όχι γιατί ήσουν ο πρόεδρος της χώρας 
και αρχηγός μου, ούτε καν γιατί γνωριζόμαστε από παιδιά... Τα 

έκανα γιατί πίστευα αλλά και πιστεύω σε εσένα!  
Συνέχισε να του λέει με βλοσυρό ύφος, δείχνοντας ότι εννοούσε 
κάθε λέξη που έβγαινε από το στόμα του. 

 
-Τώρα όμως κάνεις λάθος! Και πρέπει να στο πω. Οι αποφάσεις 
σου είναι προκλητικά επικίνδυνες όχι μόνο για το καθεστώς 

αυτής της χώρας, αλλά και για όλο τον κόσμο! Θα 
δημιουργήσεις τέτοιο χάος, που κανείς άνθρωπος σε αυτή τη γη 

δε θα μπορέσει να το μαζέψει... 
Και κάνοντας μια μικρή παύση κοίταξε αμίλητος το πρόσωπο 
του προέδρου που είχε πια σκοτεινιάσει από τις σκέψεις, το 

άγχος, αλλά και την πίεση που του ασκούσαν.   
Πάντα εκτιμούσε την γνώμη του φίλου του Τζακ. Και το γεγονός 

ότι τώρα τον είχε απέναντι του, με αντίθετη γνώμη από αυτόν, 
τον έκανε πλέον να καταλάβει ότι σε αυτή του την απόφαση δεν 
θα είχε κανέναν σύμμαχο. Ήταν μόνος εναντίον όλων. Και 

δυστυχώς για αυτούς, η δική του γνώμη ήταν αυτή που θα 
μέτραγε στο τέλος. 
Ωστόσο σαν άνθρωπος πάνω από όλα, είχε την ανάγκη να 

ακούσει έστω και από έναν ότι είχε δίκιο. Ότι η απόφαση του 
ήταν σωστή. Μα κανένας από όλους αυτούς δε του το έδινε. Και 

αυτό ήταν κάτι που τον πείσμωνε ακόμα περισσότερο. 
 
-Τζακ... επανέλαβε ξανά ο ναύαρχος μη θέλοντας να του αφήσει 

πολύ χρόνο στην διάθεση του να το σκεφτεί, αφήνοντας τον 
μονάχα με τις εντυπώσεις των δικών του λόγων να 
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στροβιλίζονται στο κεφάλι του  παιδικού του φίλου. Ασκώντας 

του ένα μικρό μέρος της τακτικής "έλεγχος μυαλού".  
Η οποία όμως χωρίς τα ψυχοτροπικά χάπια που ήταν το κυρίως 
συστατικό της, ήταν σχεδόν άχρηστη. Λίγοι ήταν αυτοί που 

μπορούσαν να επηρεαστούν από μια πλύση εγκεφάλου δίχως 
την συνοδεία ναρκωτικών ουσιών και σίγουρα ο Τζον Κένεντι 

δεν ήταν ένας από αυτούς. Απλά ήλπιζε ότι γεμίζοντας του το 
κεφάλι με εντυπώσεις και πανικό, φυτεύοντας του σκέψεις και 
ενοχές, χωρίς να έχει χρόνο να σκεφτεί τις δικές του αποφάσεις, 

τότε πολύ πιθανόν υποσυνείδητα να διάλεγε ως διέξοδο 
διαφυγής την απόφαση που όλοι περίμεναν να πάρει. 

 
-Σκέψου μονάχα τον πανικό που θα προκαλέσεις σε 
εκατομμύρια κόσμο. Σκέψου πόσο γρήγορα θα καταρρεύσουν 

οι θρησκείες όλου του κόσμου με ότι συνεπάγετε αυτό και 
φυσικά αναρωτήσου το κυριότερο όλων! Αξίζει τον κόπο να 
συμβούν όλα αυτά, χωρίς να ξέρουμε τις αληθινές τους 

προθέσεις;  Πως μπορείς να εμπιστεύεσαι αυτά τα πλάσματα 
και όχι εμάς που έχουμε αποδείξει έμπρακτα πόσο πολύ σε 

αγαπάμε και σε νοιαζόμαστε! Κατέληξε να του λέει κοιτάζοντας 
τον με αληθινή απόγνωση. 
 

-Επιτρέψτε μου να σας πω εγώ τι θα γίνει αν ανακοινώσετε την 
ύπαρξη αυτών των πλασμάτων στην ανθρωπότητα... ακούστηκε 

από το βάθος η φωνή του αρχιεπισκόπου. Τραβώντας τα 
βλέμματα όλων επάνω του.  
 

-Μόνο χάος και σκοτάδι θα επικρατήσει και τίποτε άλλο. Η 
πίστη κρατάει τον κόσμο ενωμένο, η πίστη στον Θεό και στους 
κανόνες Του! Αν εσείς τα αναιρέσετε όλα αυτά, τότε ένα χαοτικό 

ντόμινο θα ξεκινήσει να ρίχνει μία προς μία κάθε ανθρώπινη 
ψυχή σε αυτή την γη, καταρρέοντας ότι φτιάξαμε με δυσκολία 

μετά από τόσους αιώνες! Ξεκίνησε να τους λέει έχοντας 
ζωγραφισμένο τον τρόμο στα μάτια του και μόνο με τις σκέψεις 
που έκανε.   

 



  Μάριος Καρακατσάνης                                                                      JFK 
 

 
8 

-Όταν οι άνθρωποι παύουν να πιστεύουν σε κάτι και κυρίως να 

το φοβούνται, τότε πάρα πολύ εύκολα μπορούν να 
μεταμορφωθούν ξανά σε κτήνη! Λεηλασίες, φόνοι και αναρχία 
είναι τα λιγότερα που μπορώ να σκεφτώ! Χώρια όλοι οι 

υπόλοιποι τι είναι ικανοί να κάνουν αν πιστέψουν ότι ήρθε το 
τέλος του κόσμου! Εδώ έχουμε αποτρόπαιες ομαδικές 

αυτοκτονίες από μέλη μερικών μονάχα αιρέσεων! Φανταστείτε τι 
έχει να γίνει αν ακούσουν από επίσημη πηγή ότι δεν είμαστε 
μόνοι σε αυτή την γη! Ούτε να το φανταστώ δε θέλω! Κατέληξε ο 

αρχιεπίσκοπος κουνώντας στον αέρα τα χέρια για να δώσει 
περισσότερη τραγική έμφαση σε αυτά που  έλεγε.  

 
    Αμέσως όλοι συμφώνησαν με τα λόγια του αρχιεπισκόπου 
κουνώντας συγκαταβατικά τα κεφάλια τους και 

σιγοψιθυρίζοντας ο ένας στον άλλο λόγια που συμφωνούσαν 
αλλά και επαύξαναν τις ήδη ειπωμένες κουβέντες. Λόγια που 
έφταναν στα αυτιά του προέδρου σαν μύγες που με το 

ενοχλητικό βουητό τους, του προκαλούσαν αφόρητο 
πονοκέφαλο. Για αυτό αποφάσισε να τις σταματήσει μια για 

πάντα.          
 
-Κύριοι... ξεκίνησε να τους λέει διακόπτοντας απότομα ακόμα 

και την ανάσα τους.   
-Σας άκουσα όλους πολύ προσεκτικά... Την απόφαση μου όμως 

όπως ξέρετε την έχω πάρει! Και θα πρέπει να την σεβαστείτε, 
είτε πιστεύετε σε εμένα είτε όχι. Κατέληξε να τους λέει 
κοιτώντας προς το τέλος τον ναύαρχο και προσωπικό του φίλο 

Τζακ. Και ύστερα συνέχισε.  
-Νομίζετε ότι δεν τα έχω σκεφτεί όλα αυτά; Πιστεύετε ότι 
σκοπός μου είναι να προκαλέσω όλα αυτή την καταστροφολογία 

που έχετε βαλθεί όλοι να μου περάσετε; Μα τι διάολο σας 
περνάει από το μυαλό, ότι τρελάθηκα; Τους ρώτησε κοιτώντας 

τους όλους έναν προς έναν. Μα κανείς δε τόλμησε να του 
απαντήσει αυτό που σκεφτόταν. 
 

-Το βλέπω στα μάτια σας! Όχι μόνο το πιστεύετε αυτό, αλλά 
έχετε χάσει και την πίστη σας στο πρόσωπο μου. Μα πάνω από 
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όλα αυτό που πραγματικά έχετε χάσει, είναι η ανθρωπιά σας! 

Προτιμάτε να αφήσουμε έναν ολόκληρο πλανήτη να ζει στο 
ψέμα και στον φόβο, παρά να του ανοίξουμε τα μάτια! Ναι θα 
υπάρξουν αυτοί που θα φοβηθούν και θα αντιδράσουν άσχημα, 

μα αυτά τα άρρωστα μυαλά ούτος η άλλος θα το έκαναν αυτό 
με οποιαδήποτε αφορμή και αν τους δινόταν! Δε θα 

καταδικάσουμε σε άγνοια όλο τον κόσμο εξαιτίας μερικών 
εξαιρέσεων! Και αυτό που επίσης είναι σημαντικό είναι το πως 
θα τους το παρουσιάσουμε όλο αυτό, χωρίς να σπείρουμε 

πανικό. Η πίστη στον Θεό, δεν είναι ανάγκη να 
κατακρεουργηθεί επειδή θα αποκαλύψουμε την ύπαρξη και 

άλλων οντοτήτων, αφού το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Και αυτοί 
δημιουργήματα κάποιου πρέπει να είναι! Γιατί φέρνετε όλη 
αυτή την καταστροφή, που είναι η μια πλευρά του νομίσματος, 

και δεν κοιτάτε και την άλλη όψη του; τους ρώτησε κοιτάζοντας 
τους με ένα βλέμμα γεμάτο ελπίδα.  
Μια τεράστια αστείρευτη πηγή ελπίδας που προσδοκούσε να 

πείσει όχι μόνο αυτήν την μικρή ομάδα που βρισκόταν εκείνη 
την στιγμή μπροστά του, αλλά να φέρει και μια νέα εποχή όπου 

όλοι θα μπορούσαν να ζήσουν μεταξύ τους ειρηνικά σε 
ολόκληρο τον πλανήτη. Έχοντας για όραμα όχι μόνο να μην 
κάνουμε κακό ο ένας στον άλλον, αλλά και χωρίς να 

καταστρέφουμε την ίδια την φύση που μας φιλοξενεί από την 
δημιουργία του ανθρώπινου γένους.   

 
-Επίσης καταλαβαίνω ότι πολλοί από εσάς, για να μην πω όλοι, 
φοβάστε τα αξιώματα που θα χάσετε ρίχνοντας σας σε μια 

τέτοια κατάσταση από τις υψηλές βαθμίδες εξουσίας και ότι 
οφέλη μπορεί να προσφέρει αυτή! τους είπε αναμένοντας τις 
άμεσες αντιδράσεις τους. Γεγονός που έγινε. Αφού πριν ακόμα 

ολοκληρώσει την τελευταία πρόταση του, άρχισαν να 
διαμαρτύρονται με πρώτο από όλους τον αρχιεπίσκοπο.  

 
-Ησυχάστε, δεν είχα σκοπό να σας προσβάλω! Απλά να σας 
δείξω ότι αντιλαμβάνομαι πλήρως τις συνέπειες μιας τέτοιας 

κατάστασης. Αφού ακόμα και εγώ ο ίδιος θα χάσω τα αξιώματα 
μου! Ποιος θα παίρνει στα σοβαρά τις εντολές ενός ανθρώπου 
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όταν θα ξέρει ότι υπάρχει κάτι πιο πάνω από όλους μας; Τους 

ρώτησε ξανά, μα ήταν καθαρά μια ρητορική ερώτηση. 
 
-Όσο για το που ξέρω τις προθέσεις τους... Συνέχισε να τους 

λέει θέλοντας να μην αφήσει τίποτα αναπάντητο.  
-Αυτό δεν μπορώ να σας το περιγράψω... Το ένιωσα βαθειά 

μέσα στην ψυχή  μου όταν ήρθα σε επαφή μαζί τους. Ήταν τόσο 
ειλικρινές, τόσο βαθύ και έντονο το συναίσθημα που μου 
προκάλεσαν που δεν μπορεί να ήταν ψέματα! Ένιωσα τόσο 

μικρός και αδύναμος μπροστά τους, μα συνάμα ασφαλής και 
ευλογημένος από μια ύπαρξη που πραγματικά δεν ήθελε να 

μου κάνει κακό. Η αν το θέλετε και έτσι... ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ 
ΚΑΚΟ!  
 

Επικρατώντας για λίγα λεπτά σιωπή ο πρόεδρος τους άφησε για 
λίγο να σκεφτούν τα λόγια του και αμέσως μετά συνέχισε.   
 

-Ορκιστήκαμε πίστη στο έθνος κύριοι! Και το έθνος είναι εκεί 
έξω και μας περιμένει, μας εμπιστεύεται! Βασίζεται σε εμάς! 

Πως μπορούμε να του πούμε ψέματα; Πως γίνεται να το 
καταδικάσουμε στην άγνοια; Τους έβαλε να αναρωτηθούν, ενώ 
συγχρόνως σηκώθηκε όρθιος έτοιμος για να φύγει από την 

αίθουσα αναγκάζοντας τους πάντες να σηκωθούν και αυτοί 
όρθιοι.  

-Αύριο θα είναι μια μεγάλη μέρα! Σας προτείνω να 
προετοιμαστείτε... Και με αυτά τα λόγια αποχώρησε από την 
αίθουσα με την προσωπική φρουρά να τον ακολουθεί κατά 

πόδας.  
 
Αφήνοντας πίσω του όλο το επιτελείο να τον κοιτά καθώς 

απομακρύνονταν, ο Τζον αδιαφορούσε πραγματικά για το τι 
σκέψεις μπορεί να έκαναν εκείνη την στιγμή όλοι αυτοί. 

Ανοίγοντας το βήμα του, το μόνο που ήθελε ήταν να φύγει όσο 
το δυνατόν πιο γρήγορα από αυτή την σφηκοφωλιά, μέχρι που 
η μορφή του  χάθηκε μέσα στους στενούς διαδρόμους του 

λευκού οίκου. Ορισμένοι από αυτούς έκατσαν και πάλι στις 
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καρέκλες τους, ενώ κάποιοι άλλοι έφυγαν λίγα λεπτά μετά από 

αυτόν.                                   
  
-Τον ακούσατε κύριοι! Ότι είναι να γίνει θα γίνει... είπε ένας 

υπουργός κοιτάζοντας το ελάχιστο αλλά πολύ σκεπτικό και 
αμίλητο κοινό της αίθουσας. Και αφού τους αποχαιρέτησε και 

αυτός, αποχώρησε μαζί με μερικούς άλλους από την αίθουσα 
συνεδριάσεων.  
   Μένοντας πίσω μονάχα ο αρχιεπίσκοπος, ο ναύαρχος και 

ένας στρατηγός άλλαξαν θέσεις έτσι ώστε να κάτσουν ο ένας 
δίπλα στον άλλο.  

 
-Μα τώρα σοβαρά θα τον αφήσουμε να τα τινάξει όλα στον 
αέρα;  ρώτησε πρώτος ο αρχιεπίσκοπος ξέροντας καλά τους δύο 

συνομιλητές που είχε απέναντι του.  
Είχε συνεργαστεί ξανά μαζί τους στο παρελθόν, όταν έπρεπε να 
βουλώσουν μια για πάντα το στόμα μιας γυναίκας  που ήξερε 

πολλά για αυτούς που κανονικά δε θα έπρεπε. Μάλιστα 
κατέγραφε ότι τις έλεγε σε μια κόκκινη ατζέντα, όπου είχε 

σκοπό ζωής να την κάνει βιβλίο κάποτε, αποκαλύπτοντας στον 
κόσμο σημεία και τέρατα για την κυβέρνηση και τα σκοτεινά  
μυστικά της. Αφού ο "παιχνιδιάρης" πρόεδρος τους, είχε το 

κακό συνήθειο να συζητάει μαζί της στο κρεβάτι πολλά 
πράγματα που δεν έπρεπε. Έτσι λοιπόν όταν έμαθαν για την 

ύπαρξη της ατζέντας αυτής, αποφάσισαν να βγάλουν από την 
μέση μια για πάντα την κάτοχο της και φυσικά να εξαφανίσουν 
από προσώπου γης και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που τους 

έκαιγαν. Το όνομα της γυναίκας αυτής ήταν Μέριλιν Μονρόε 
και ο εραστής της Τζον Κένεντι, είχε συναινέσει και σε αυτό το 
σκοτεινό σχέδιο της εξουσίας  που έπλεξε τόσο περίτεχνα την 

"αυτοκτονία" της.  
 

-Φυσικά και όχι! Απάντησε ο στρατηγός δίχως καν να το 
σκεφτεί. Θα πρέπει να δράσουμε άμεσα και γρήγορα... 
κατέληξε κοιτώντας όλο νόημα τους δύο άντρες απέναντι του.  
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-Θα το αναλάβω εγώ... τους είπε ο ναύαρχος και παιδικός φίλος 

του προέδρου. Έκανα πραγματικά ότι περνούσε από το χέρι 
μου... Αλλά είναι τόσο ξεροκέφαλος... μουρμούρισε δείχνοντας 
την απογοήτευση του.  

   
-Δεν υπάρχει άλλη λύση Τζακ! Σε καταλαβαίνουμε, ξέρουμε 

πως νιώθεις! Αλλά εδώ διακυβεύονται όχι απλά συμφέροντα 
αλλά ολόκληρο το μέλλον της ανθρωπότητας! Θα πρέπει να 
πάρουμε εμείς την κατάσταση στα χέρια μας αφού εκείνος δε 

παίρνει από λόγια. Θα δράσουμε σε συνεργασία με τους δικούς 
μας στις μυστικές υπηρεσίες όπως τόσα χρόνια. Όπως 

ανταποκριθήκαμε άμεσα και αποτελεσματικά στο περιστατικό 
του Ρόσγουελ καλύπτοντας το, όπως καταλαγιάσαμε την 
φρενίτιδα του κόσμου με την περιοχή 51, έτσι θα καλύψουμε 

και αυτό! Η τεχνική είναι απλή και δοκιμασμένη. Διαρροή 
ψεύτικων πληροφοριών στον τύπο ώστε να δημιουργηθεί 
σύγχυση και μετά χλευασμός και διάψευση σε κάθε είδους 

μαρτυρία. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά και να πιάσουν τόπο, 
δεν θα πρέπει να υπάρχει μια τόσο αξιόπιστη πηγή όσο οι 

δηλώσεις που ετοιμάζεται να κάνει! Κατέληξε ο στρατηγός 
κοιτώντας με βλέμμα που έδειχνε αποφασισμένο για όλα τους 
δύο συνομιλητές του. 

 
-Έχεις δίκιο... Το θέμα θεωρείτε λήξαν...  του απάντησε ο Τζακ 

και βλέποντας την ευχαρίστηση ζωγραφισμένη στα πρόσωπα 
του στρατηγού και του αρχιεπισκόπου, οι τρεις άντρες 
σηκώθηκαν όρθιοι για να φύγουν και αυτοί δίχως να πουν 

τίποτε άλλο. Ήταν θέμα χρόνου μέχρι να κανονίσουν τις 
λεπτομέρειες έτσι ώστε η αυριανή  μέρα πράγματι να ήταν μια 
μεγάλη μέρα. Απλά για διαφορετικό λόγο.  
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Ντάλας του Τέξας 22 
Νοεμβρίου 1963 

 

    Έχοντας στο πλευρό του μονάχα την σύζυγο του, ο Τζον 

βρισκόμενος  στο δωμάτιο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου στο 
Ντάλας, έριχνε μια τελευταία ματιά στον λόγο που θα 

εκφωνούσε. Ήθελε να ήταν σίγουρος ότι θα τον έλεγε με το 
πάθος και την πίστη που άρμοζε σε μια τέτοια περίσταση, έτσι 

ώστε να μπορέσει ο κόσμος να αντιληφθεί το ελπιδοφόρο 
ομολογουμένως μήνυμα που ήθελε να του μεταφέρει, δίχως 
όμως να προκαλέσει πανικό. Γεγονός που αν συνέβαινε, τότε θα 

έβγαζε αληθινούς όλους αυτούς που διαφωνούσαν μαζί του. Και 
αυτό ήταν κάτι που δε το ήθελε.     
Την ίδια στιγμή, ο κόσμος είχε ήδη αρχίσει από νωρίς να 

μαζεύεται στον κεντρικό δρόμο της πόλης τους, από όπου θα 
περνούσε ο αγαπημένος τους πρόεδρος.  

Τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντεια, κανείς δε μπορούσε να 
περάσει από τους αποκλεισμένους δρόμους της πόλης ούτε καν 
πεζός.  Αστυνομικοί ένστολοι και μη, κυκλοφορούν ανάμεσα 

στον κόσμο που είχε στριμωχτεί στην άκρη του πεζοδρομίου, 
ενώ μια συστοιχία από άλλους αστυνομικούς ήταν 

παραταγμένοι ανά μερικά μέτρα μπροστά τους ώστε να τους 
επιβλέπουν όσο μπορούσαν. Ήταν κυριολεκτικά μια ανθρώπινη 
αλυσίδα που θα συγκρατούσε την λαοθάλασσα αυτή, ή 

τουλάχιστον σε αυτό αποσκοπούσε.  
 
-Μην ανησυχείς αγάπη μου, θα δεις, όλα θα πάνε καλά! 

Άκουσε να του λέει η σύζυγος του με τρυφερή φωνή, καθώς 
άνοιγε τα χέρια της για να τον αγκαλιάσει.  

 
-Αλήθεια το πιστεύεις αυτό; την ρώτησε εκείνος σκύβοντας 
ελαφρώς  το κεφάλι. Αφού τα λόγια τόσων ανθρώπων από χτες 

το βράδυ ακόμα του τρυπούσαν το κεφάλι σαν σφήκες που 
επιτίθονταν, προκειμένου να προστατέψουν το μελίσσι τους.   
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-Φυσικά και το πιστεύω! τον διαβεβαίωσε εκείνη σφραγίζοντας 

την πίστη της προς αυτόν, με ένα γλυκό φιλί στο στόμα.  
 
Μα η τρυφερή τους στιγμή δεν κράτησε για πολύ, αφού 

άκουσαν την πόρτα του δωματίου να χτυπά.  
 

-Ναι... φώναξε ο πρόεδρος στον άντρα που χτυπούσε, ενώ 
συγχρόνως η σύζυγος του καθάριζε με ένα μαντίλι τα 
κοκκινάδια που είχε αφήσει στα χείλη του.  

    
-Κύριε πρόεδρε είμαστε έτοιμοι να αναχωρήσουμε... τους 

αποκρίθηκε ένας μαυροντυμένος εύσωμος άντρας, ενώ με το 
χέρι του πίεζε ελαφρώς το ακουστικό που είχε στο αυτί του, 
ώστε να μπορέσει να ακούσει καλύτερα τις οδηγίες που του 

έδιναν οι συνάδελφοι του έξω από το ξενοδοχείο.  
 
-Ας γίνει λοιπόν... μουρμούρισε ο Τζον και παίρνοντας μια 

βαθειά ανάσα φόρεσε αμέσως το σακάκι του. 
 

-Ξεκινάμε. Είπε κοφτά ο σωματοφύλακας στο μικρόφωνο του 
και αμέσως έκανε νόημα στο προεδρικό ζεύγος να τον 
ακολουθήσουν.  

   Με το που βγήκαν από το δωμάτιο, αμέσως άλλοι δύο άντρες 
στάθηκαν πίσω από το ζευγάρι και όλοι μαζί βγήκαν από το 

ξενοδοχείο. Βλέποντας τους να ξεπροβάλουν από την κεντρική 
είσοδο του κτηρίου, αμέσως ο κόσμος ξέσπασε σε 
χειροκροτήματα και κραυγές χαράς. Επιτέλους έβλεπαν από 

κοντά τον πρόεδρο που αγαπήθηκε από τον λαό του όσο 
κανένας άλλος.  
   Ο Τζον χαμογελαστός όπως πάντα, σηκώνοντας το χέρι ψηλά 

άρχισε να χαιρετά τον κόσμο. Έχοντας πάντα δίπλα του την 
σύζυγο του, η οποία χαμογελαστή και αυτή περπατούσε δίπλα 

στον άντρα της αξιοπρεπώς προκαλώντας τον θαυμασμό όλων 
όσων την αντίκριζαν. Αφού τόσο η ευγένεια που την διακατείχε, 
όσο και η κομψότητα της δεν θα μπορούσε να αφήσει κανένα 

στόμα κλειστό. Με αποτέλεσμα όλοι να έχουν πάντα κάτι καλό 
να πουν για το άτομο της, δίχως όμως να παραλείπουν και τα 
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σχόλια για μια έντονη προσωπικότητα τόσο μοναδική, όσο και 

η ίδια.  
     
   Μπαίνοντας βιαστικά μέσα στην τεράστια μαύρη Lincoln  που 

τους περίμενε ακριβός απέξω, το προεδρικό ζευγάρι κάθισε 
πίσω, ενώ ταυτόχρονα οι σωματοφύλακες τους έδιναν σήμα στα 

οχήματα της αστυνομίας για το πότε να ξεκινήσουν και αυτά.  
Με έναν τέλειο συγχρονισμό η αυτοκινητοπομπή ξεκίνησε την 
μεγάλη της διαδρομή, με τον κόσμο να παραληρεί σε κάθε της 

πέρασμα. Ο πρόεδρος δεν είχε σταματήσει ούτε λεπτό να 
χαιρετάει τον κόσμο, ενώ όσο περνούσε η ώρα, ένιωθε 

περισσότερη αυτοπεποίθηση ότι όλα θα πάνε καλά. Πλέον το 
μόνο που σκεφτόταν και ανυπομονούσε να γίνει, ήταν πότε θα 
φτάσει στο σημείο όπου θα έβγαζε τον λόγο του.   

 

"ΣΤΑΜΑΤΑ" 
 

Άκουσε άξαφνα μια περίεργη φωνή μέσα στο κεφάλι του. Αν 
και του ήταν γνώριμη, ωστόσο σάστισε στο άκουσμα της.  

 

"ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΩΡΑ" 
 

Επανέλαβε ξανά η φωνή μέσα στο κεφάλι του μόνο που αυτήν 
την φορά ήταν τρομερά επιτακτική. 

 
-Είσαι καλά αγάπη μου; τον ρώτησε η σύζυγος του βλέποντας 

τον να έχει κατεβάσει πλέον το χέρι του  και να συμπεριφέρεται 
λίγο ανήσυχα.  
    Χαμογελώντας της λίγο αμήχανα και ανοιγοκλείνοντας τα 

μάτια του λίγο νευρικά, έκανε νόημα στον οδηγό να 
σταματήσει. Προκαλώντας το απορριμμένο βλέμμα όχι μόνο 
του οδηγού αλλά και της συζύγου του.  

 
-Δεν μπορώ να το κάνω αυτό κύριε! Έχω εντολή να σας πάω στο 

σημείο που θα εκφωνήσετε τον λόγο σας και να μην σταματήσω 
για κανέναν λόγο! Προσπάθησε να δικαιολογηθεί ο οδηγός.  
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-Ξεχνάς σε ποιον απευθύνεσαι και ποιος δίνει τις εντολές εδώ; 

τον ρώτησε με αυστηρό ύφος ο Τζον δίνοντας του να καταλάβει 
ποιος πραγματικά διατάζει.  
 

-Μάλιστα κύριε... απάντησε ο οδηγός λίγο νευρικά και αμέσως 
έκοψε ταχύτητα μέχρι που ακινητοποίησε εντελώς το όχημα.  

 
Ήταν θέμα μερικών δευτερολέπτων να κυκλώσουν το όχημα οι 
μηχανές της αστυνομίας, ενώ άντρες με κουστούμια και όχι 

μόνο,  πετάχτηκαν σχεδόν από παντού κρατώντας τα όπλα τους 
στο χέρι.          

 
-Τι συμβαίνει γιατί σταμάτησες το όχημα; άκουσε ο οδηγός μια 
πολύ αγριεμένη φωνή να του απευθύνεται βλέποντας έναν 

άντρα να τρέχει προς το μέρος του. Μα πριν προλάβει να 
απαντήσει εκείνος, την απάντηση την πήρε από τον ίδιο τον 
πρόεδρο.  

 
-Εγώ του το ζήτησα... 

 
-Μα κύριε πρόεδρε αυτό που κάνατε είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο! 
Προσπάθησε να του πει ο μυστικός αστυνομικός της ασφάλειας 

του, μα βλέποντας τον πρόεδρο να τον κοιτάζει με σοβαρό και 
ανέκφραστο ύφος σταμάτησε να μιλάει.  

 
Οι υπόλοιποι αστυνομικοί μιλώντας ακατάπαυστα στους 
ασυρμάτους τους, έδειχναν τόσο αποσυντονισμένοι που ήταν 

φανερό ότι δεν ήξεραν τι να κάνουν. Με τις πλάτες τους 
στραμμένες προς τον πρόεδρο και τα όπλα ακόμα ανά χείρας, 
έκαναν το μόνο που μπορούσαν να κάνουν εκείνη την στιγμή, 

να προσέχουν τον κόσμο. Ο οποίος και εκείνος κοιτούσε 
απορημένος το απρόσμενο αυτό συμβάν.       

 
    Ο Τζον γέρνοντας το κεφάλι του ελαφρώς προς τα πίσω, 
έδειχνε σαν να σκεφτόταν, μα δεν σκεφτόταν τίποτα. Απλά 

άκουγε την γνώριμη φωνή μέσα στο κεφάλι του. Η οποία του 
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έδινε οδηγίες για το τι ακριβός έπρεπε να κάνει.  

 
    Ήταν η φωνή του πλάσματος που είχε συναντήσει για πρώτη 
φορά πριν από ένα χρόνο κάτω από άκρα μυστικότητα στις  

κρυφές εγκαταστάσεις της περιοχής 51, όταν τον φώναξαν 
εσπευσμένα να παρευρεθεί σε μια προσωπική συνάντηση που 

είχε ζητήσει το πλάσμα αυτό. Όταν το πρωτοαντίκρισε μέσα σε 
ένα ερμητικά κλειστό δωμάτιο, να στέκετε πίσω από ένα χοντρό 
αλεξίσφαιρο τζάμι, δεν πίστευε στα μάτια του. Ήταν ένα 

μικρόσωμο πλάσμα με γκρι επιδερμίδα και τεράστια μαύρα 
αμυγδαλωτά μάτια. Για μύτη είχε δύο μικρές τρυπίτσες, ενώ 

ακριβός κάτω από αυτές υπήρχε μια πολύ λεπτή σχισμή που 
προφανώς ήταν το στόμα του, μα που ποτέ δεν το είχε δει να το 
ανοίγει. Τα χέρια του ήταν δυσανάλογα με το υπόλοιπο σώμα 

του, αφού ήταν πολύ μακριά και λεπτά και κατέληγαν σε έναν 
σχηματισμό τριών χοντρών δακτύλων τα οποία ενίοτε 
ανοιγόκλειναν πολύ απαλά στον αέρα. 

Και τότε άκουσε για πρώτη φορά την φωνή του κατευθείαν μέσα 
στο κεφάλι του.  

 
"Σε ζήτησα γιατί μόνο εσύ μπορείς να καταλάβεις..."   

 
    Ήταν η πρώτη κουβέντα που του είπε. Και αμέσως μετά του 
εξήγησε όλα αυτά που ήθελε να του πει καθώς επίσης και τον 

λόγο που τον ζήτησε προσωπικά.  
Το επίκεντρο των αναφορών του ήταν για το μέλλον της 
ανθρωπότητας όπου οι άνθρωποι έγιναν δολοφόνοι, καθώς 

αποφάσιζαν άκαρδα και ανεξέλεγκτα ποια ζώα θα σκότωναν για 
την διατροφή τους και πέρα από αυτό άρχισαν να μολύνουν και 
την ατμόσφαιρα της Γης. Επίσης τον ενημέρωσε ότι το πλάσμα 

αυτό μαζί με  την φυλή του είχαν έρθει ξανά στην γη πριν από 
τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και διαπίστωσαν πως η 

ανθρωπότητα είχε καταντήσει ορδές βαρβάρων, που 
κυνηγούσαν μονάχα το χρήμα και τη δόξα. Του μίλησε επίσης 
για τον κίνδυνο αλλά και την ενδεχόμενη καταστροφή της γης 

από τις ακατάπαυστες  πυρηνικές δοκιμές, καθώς και για τόσα 
άλλα εξίσου σημαντικά γεγονότα.   
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    Μέσα από αυτά που του έλεγε, το πλάσμα αυτό φρόντιζε να 

του εξηγεί τα πάντα εξαλείφοντας του κάθε απορία λες και 
διάβαζε το μυαλό του Τζον. Και η κατάληξη της συζήτησης 
αυτής, ήταν ότι πλέον είχε φτάσει η ώρα ο άνθρωπος να μάθει 

ότι δεν ήταν μόνος του σε αυτόν τον γαλαξία. Και ότι έπρεπε να 
γίνει μέρος μιας διαπλανητικής επικοινωνίας όπου όλα τα 

δημιουργήματα του σύμπαντος  σαν αδέλφια θα ζούσαν 
αρμονικά μαζί, εντός αλλά και εκτός γης. Και αφού βεβαιώθηκε 
ότι τα κατάλαβε όλα, τον αποχαιρέτησε υποσχόμενο ότι θα 

επικοινωνούσε ξανά μαζί του όταν θα έφτανε η ώρα.  
Μόνο που αυτήν την φορά δε θα μεσολαβούσε κανείς, αφού το 

πλάσμα αυτό θα είχε πλέον ένα δέσιμο μαζί του και θα 
μπορούσε να τον εντοπίσει όπου και αν ήταν.  
Φυσικά δε παρέλειψε να του επισημάνει ότι δεν θα έπρεπε να 

πει απολύτως τίποτα στους αξιωματούχους του για αυτά που 
του είπε, γιατί κανείς δεν είχε την ψυχή που έπρεπε να διαθέτει 
ένας άνθρωπος ώστε να μπορούσε να καταλάβει. Και ακριβός 

για αυτόν τον λόγο έπρεπε να αλλάξουν κάποια πράγματα στην 
ανθρωπότητα. Γιατί αυτοί που την κυβερνούσαν πραγματικά, 

ήταν σάπιοι και διεφθαρμένοι.       
Και έτσι όπως το κοιτούσε ο Τζον μαζί με τους υπόλοιπους 
αξιωματικούς του στρατού που τόση ώρα παρατηρούσαν 

αμίλητοι στην σιωπή του χώρου, εξαφανίστηκε από μπροστά 
τους μέσα σε μια  τεράστια λάμψη φωτός. Δίνοντας τους να 

καταλάβουν ότι τόσο καιρό ήθελε και έμενε κοντά τους και όχι 
ότι το κρατούσαν φυλακισμένο όπως αυτοί νόμιζαν. Και όταν 
συνειδητοποίησαν ότι ο λόγος που παρέμενε εκεί ήταν μονάχα 

μέχρι να μιλήσει στον αρχηγό τους, τότε η περιέργεια τους έγινε 
ακόμα πιο μεγάλη για το τι μπορεί να είπαν οι δυο τους.  
Μα ο Τζον ποτέ δεν άνοιξε το στόμα του και να τους πει το 

οτιδήποτε, μέχρι την στιγμή που τους ανακοίνωσε την εικοστή 
πρώτη Νοεμβρίου την απόφαση του να μιλήσει στον κόσμο για 

την ύπαρξη διαφορετικής μορφής ζωής έξω από την γη. 
Αφήνοντας τους όλους κυριολεκτικά σύξυλους. Μια πράξη που 
το πλάσμα αυτό του είχε ανακοινώσει ότι είχε φτάσει επιτέλους 

η ώρα να κάνει. 
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    Ανοίγοντας την πόρτα του αυτοκινήτου, ο Τζον βγήκε έξω 

παραμερίζοντας τους αστυνομικούς που ήθελαν να τον 
προστατέψουν, κατευθυνόμενος προς τον κόσμο.   
Αρκετά μέτρα πιο κάτω, ένας άγνωστος άντρας πίσω από ένα 

σπασμένο τζάμι ενός ψιλού κτηρίου, με την διόπτρα του όπλου 
στο μάτι προσπαθούσε να τον εντοπίσει, μα ήταν μάταιο. Ο 

πρόεδρος όχι μόνο ήταν εκτός βολής, αλλά και 
περικυκλωμένος από τόσο κόσμο που ακόμα και να μπορούσε 
να τον πυροβολήσει, δύσκολα θα τον πετύχαινε στο κεφάλι 

χωρίς να μπει κάποιος άλλος στο στόχαστρο του. 
 

-Πείτε σε όσα κανάλια έχουν έρθει να φέρουν τις κάμερες τους 
εδώ... είπε απευθυνόμενος σε έναν σωματοφύλακα του. 
 

    Πράγματι μέσα σε  λίγη ώρα έφτασαν δεκάδες τηλεοπτικά 
συνεργεία βρίσκοντας τον Τζον ανακατεμένο ανάμεσα στο 
πλήθος, που το μόνο που ήθελαν ήταν να του σφίξουν το χέρι, 

αλλά και με την αστυνομία να επιβλέπει τα πάντα γύρω από 
αυτόν.   

Όλη αυτή την ώρα η σύζυγος του παραμένοντας ακόμα μέσα 
στο αμάξι, κοιτούσε αμίλητη αλλά και γεμάτη περιέργεια από 
απόσταση τον άντρα της θέλοντας να δει που και πως θα 

κατέληγε όλο αυτό. Ξέροντας σε γενικές γραμμές τι είχε ειπωθεί 
μεταξύ του συζύγου της και του πλάσματος αυτού, καθώς και 

τον τρόπο που επικοινωνούσε μαζί του, ένιωθε μέσα της ότι όλα 
πήγαιναν βάση κάποιου σχεδίου. Απλά δεν ήξερε ακόμα πιο 
μπορεί να ήταν αυτό.  

 
    Παίρνοντας ένα μικρόφωνο στα χέρια του και με τις κάμερες 
στραμμένες όλες επάνω του, ο Τζον ξεκίνησε να εκφωνεί τον 

λόγο του. Την ίδια στιγμή, όλοι όσοι είχαν συνωμοτήσει για την 
δολοφονία του, κοιτούσαν έντρομοι από τα κανάλια της χώρας 

τον πρόεδρο όχι μόνο να ζει ακόμα, αλλά και να ετοιμάζεται να 
μιλήσει  δημόσια γι αυτό που όλοι έτρεμαν να μην κάνει. Ήταν 
η στιγμή που όλοι συνειδητοποίησαν ότι η ζωή τους θα άλλαζε 

ριζικά από εδώ και πέρα. Αναθεματίζοντας αυτό το κάτι που τον 
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προειδοποίησε και τον έσωσε κυριολεκτικά την τελευταία 

στιγμή.  
  
" Ο κόσμος θα γίνει πολύ διαφορετικός από τώρα και στο εξής, 
επειδή ο κάθε άνθρωπος θα μπορεί να κρατά στα θνητά του χέρια 
τη δύναμη να εξαφανίσει όλες τις μορφές της ανθρώπινης 
δυστυχίας αλλά και όλες τις μορφές της ανθρώπινης σκλαβιάς..." 
 
   Ξεκίνησε να λέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ κοιτώντας με βλοσυρό 

βλέμμα τις κάμερες απέναντι του. 
 

"Και όμως, ενώ οι ίδιες επαναστατικές πεποιθήσεις για τις οποίες 
πολέμησαν οι πρόγονοί µας είναι ακόμη επίκαιρες σε όλο τον 
κόσμο, ωστόσο η πεποίθηση ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου δεν 
προέρχονται από τη γενναιοδωρία του κράτους, αλλά από το χέρι 
του Θεού είναι ένα αληθινό γεγονός. 
Δεν τολμούμε να λησμονήσουνε σήμερα ότι είμαστε οι κληρονόμοι 
ενός θείου δώρου όπως είναι  το αναπόσπαστο δικαίωμα κάθε 
ανθρώπου να ζει και να εκφράζεται ελεύθερα. Αρκεί να σέβεται 
και να τιμά τον διπλανό του σαν αδελφό.  Ας εξαπλωθεί το 
μήνυμα από τούτη τη στιγμή και από τούτο το μέρος, προς φίλους 
και εχθρούς, ότι ο πυρσός πέρασε σε µια νέα γενιά ανθρώπων, 
γεννημένων αυτόν τον αιώνα, δοκιμασμένων από πόλεμο, 
πειθαρχημένων από µια σκληρή και πικρή ειρήνη, περήφανων 

για τη μακρόχρονη κληρονομιά µας και απρόθυμων να ζήσουν ή 
να επιτρέψουν τη σταδιακή απώλεια των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στα οποία κάποιοι θέλησαν να εξαλείψουν και 
μάλιστα με τον χειρότερο τρόπο! Μέσο του ακατάπαυστου 
ψέματος και της κοροϊδίας! "  
 
Συνέχισε να λέει καθηλώνοντας του πάντες στην τηλεόραση 
τους, αλλά και όλους όσους ήταν εκεί κοντά του και μπορούσαν 

να τον ακούσουν.  
 
"Δυστυχώς υπήρξα μέρος και εγώ αυτού το σάπιου συστήματος, 
έδωσα εντολές να συμβούν πράγματα που ντρέπομαι και μόνο με 
την σκέψη τους, υπήρξαν στιγμές που πρόδωσα όχι μόνο την 
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αγάπη σας, αλλά και την εμπιστοσύνη σας! Όμως τα αναγνωρίζω 
όλα και μετανιώνω για αυτά και να που τώρα στέκομαι εδώ, 
όρθιος μπροστά σας και ζητάω την συγχώρεση σας ως αδελφός 
προς αδελφό. Γιατί μόνο μέσα από την δύναμη της συγχώρεσης 
και της αγάπης η ανθρωπότητα αυτή μπορεί να επιβιώσει.  
Ακόμα και αν κάποιοι δικοί μας άνθρωποι μας εγκατέλειψαν 
αυτό δε σημαίνει πως είμαστε και μόνοι! Γιατί θα έχουμε πάντα ο 
ένας τον άλλον! Κάθε άνθρωπος σε αυτή την γη, ανεξαρτήτου 
χρώματος, θα  έχει πάντα έναν αδελφό δίπλα του και μια 

αδελφή. Που θα τον αγαπά και θα τον φροντίζει κάθε φορά που 
αυτός θα το έχει ανάγκη. Και όταν δε θα το έχει, θα κρατιόμαστε 
χέρι, χέρι και θα διαβαίνουμε τον κοινό δρόμο της ζωής μας 
ξεπερνώντας κάθε δυσκολία... ΜΑΖΙ! " 
 

   Όλη η πόλη τον άκουγε αμίλητη, αν και οι δρόμοι ήταν 
κατάμεστοι από κόσμο το μόνο που ακούγονταν ήταν η φωνή 

του προέδρου τους από τις τηλεοράσεις των τριγύρω σπιτιών και 
από κάποια μικρά ραδιόφωνα, που είχαν φροντίσει πάρα 
πολλοί να φέρουν μαζί τους.  Είχαν κυριολεκτικά υπνωτιστεί 

από τα λόγια που άκουγαν. 
 
"Εμπρός λοιπόν πιάστε το χέρι του διπλανού σας και ελάτε να 
γίνουμε ένα με τα αδέλφια μας!  Ας τους δείξουμε ότι το 
ανθρώπινο γένος αξίζει την ευκαιρία που του δόθηκε! Νιώστε την 

καρδιά σας να πλημυρίζει από ανιδιοτελή συναισθήματα  για τον 
διπλανό σας! Ξεριζώστε από μέσα ότι σας κρατάει δέσμιους με το 
άσχημο παρελθόν της ζωής σας και δώστε μια ευκαιρία στον 
εαυτό σας να λέγετε.... ΑΝΘΡΩΠΟΣ!"  
 
Και λέγοντας αυτά τα λόγια είδε μέσα από το πλήθος να 
ξεπροβάλει ένας άνθρωπος που κράταγε ένα όπλο στα χέρια 
του. Ήταν ο αυτός που είχε αναλάβει την δολοφονία του. 

Πλησιάζοντας τον, αμέσως οι αστυνομικοί στράφηκαν προς το 
μέρος του θέλοντας να τον αφοπλίσουν, μα ο Τζον τους έκανε 

νόημα να σταματήσουν.  
Πλέον το έργο του είχε ολοκληρωθεί, αν έπρεπε να πεθάνει για 
αυτό, θα το έκανε ευχαρίστως. Ίσως έτσι ξεπλήρωνε και όλες 
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του τις αμαρτίες που πραγματικά είχε μετανιώσει για αυτές. Μα 

δεν μπορούσε να τις πάρει πίσω. Τουλάχιστον αν είχε 
καταφέρει να εμπνεύσει και να αλλάξει την ζωή τόσων 
ανθρώπων θα είχε αποκτήσει όχι μόνο η ζωή του, αλλά και ο 

θάνατος κάποιο νόημα.  
Έχοντας πια φτάσει πρόσωπο με πρόσωπο με τον Τζον, ο 

άντρας που μέχρι τώρα είχε σκοπό να τον δολοφονήσει τον 
κοίταξε για λίγα λεπτά στα μάτια. Ύστερα πετώντας από μόνος 
του το όπλο του  κάτω άπλωσε τα χέρια του και με δάκρυα στα 

μάτια τον αγκάλιασε.  
 

-Συγνώμη... του ψιθύρισε στο αυτί και αμέσως όλοι ένας προς 
ένας άρχισε να πιάνει το χέρι του διπλανού του.  
 

   Και τότε αντίκρισαν ένα εκτυφλωτικό φως να ξεπροβάλει από 
τον ουρανό. Ήταν τόσο δυνατό που κατάφερε ακόμα και το φως 
του ήλιου να επισκιάσει. Λούζοντας με τις ζεστές του ακτίνες τον 

Τζον και τον άντρα που στεκόταν ακόμα δίπλα του, άρχισε να 
αλλάζει χρώματα τα οποία στριφογύριζαν ασταμάτητα από τα 

δεξιά προς τα αριστερά. 
Όλοι όσοι ήταν εκεί και το έβλεπαν, το κοίταζαν με δέος και 
δίχως ίχνος φόβου στα μάτια τους. Αντίθετα χαμογελούσαν 

νιώθοντας βαθειά μέσα τους, σαν να ενωνόταν επιτέλους ο 
χαμένος κρίκος μιας αρχέγονης αλυσίδας.  

 
    Και έτσι όπως ήταν όλοι πιασμένοι χέρι, χέρι άφησαν την 
καρδιά τους να γίνει ένα με το φως. Να γεμίσει με την λάμψη 

του, γνωρίζοντας πια ότι όλοι μαζί θα έχτιζαν ένα νέο κεφάλαιο 
στην ανθρώπινη ιστορία. Σε ένα διαπλανητικό βιβλίο όπου 
ακόμα και το πιο μακρινό αστέρι του ουρανού, δεν θα έκρυβε 

πια μυστικά. 
 

 

Τέλος 
  
                    


