
Ο Άνθρωπος

του Χρήστου “ChIossif” Ιωσηφίδη

α' εκδοχή

Ο Γιάννης μπροστά σε πολλές οθόνες.

Αφηγητής

«Περιμένουμε να ολοκληρωθεί η 23η Διάσκεψη 

για το Περιβάλλον... μετά από 22 

αποτυχημένες...»

Γιάννης

«Σας θέλω όλους έτοιμους. Πρέπει να 

μεταδώσουμε σε όλο τον πλανήτη τα νέα... 

πρέπει να προλάβουμε τα νέα...»

Αρχίζει η συνεδρίαση

Πρόεδρος

«Περνάμε στο τελευταίο μέρος της διάσκεψης. 

Τον λόγο έχουν οι Δρ. Σμιθ και Μπλακ»

Δρ.Σμιθ

«Το πλέον απαισιόδοξο σενάριο έχει 

επαληθευτεί: εάν υπερβούμε την κρίσιμη τιμή 

θερμοκρασίας οι συνέπειες θα είναι 

άγνωστες.»

«Σήμερα απέχουμε μόλις λίγους βαθμούς ενώ 

είναι απολύτως αδύνατο να προβλέψουμε πότε 

θα γίνει αυτό.»

«Μόνο ένα είναι σίγουρο: ότι θα γίνει...»

Δρ.Μπλακ

«Δυστυχώς οι διαστημικοί ανακλαστήρες δεν 

ήταν αρκετοί. Η μείωση των εκπομπών 

ξεκίνησε ενώ το επίπεδο των ρύπων ήταν ήδη 

πολύ υψηλό.»

«Η τελευταία ηλιακή έκρηξη ήταν η σταγόνα 

που ξεχείλισε το ποτήρι... μια νέα, όσο 



μικρή κι αν είναι, θα είναι μοιραία...»

«Είμαστε σε περίοδο ηλιακής έξαρσης... κάθε 

λεπτό που περνά μπορεί να είναι το 

τελευταίο...»

Πρόεδρος

«Η συζήτηση ολοκληρώθηκε.»

«Το κείμενο εγκρίθηκε... κενό: αναμένουμε 

το τέλος.»

«Σας παρακαλώ για την ενημέρωση των πολιτών 

σας. Ευχαριστώ.»

Γιάννης

«Σήμα πίσω στον κέντρο: εικόνα από την 

συγκέντρωση των πολιτών έξω από την 

διάσκεψη. Ενημερώστε με για το έκτακτο 

δελτίο ειδήσεων.»

Κέντρο

«Έχεις 2 λεπτά ακόμη... μετά πάμε σε 

διαφημίσεις και έκτακτο δελτίο.»

Γιάννης

«Δύο λεπτά...»

«Φτάνουν για 2-3 πλάνα. Για μια ζωή όμως; 

Για να πούμε σ' αγαπώ;»

«Ίσως ναι, ίσως όχι...»

Ο κόσμος κοιτάζει αμήχανα τις 

γιγαντοοθόνες. Κάποιοι με σκυμμένο 

κεφάλι φεύγουν. Μερικοί τρέχουν...

Όλοι αγκαλιάζονται... 

Κέντρο

«Πάμε για διαφημίσεις.»

Έκρηξη: μια νέα ηλιακή καταιγίδα 

υπερθέρμανε την γη... οι λιωμένοι πάγοι 

ανέβασαν την στάθμη της θάλασσας... τα 



ηφαίστεια ενεργοποιήθηκαν... ο φλοιός 

της γης άνοιξε και οι ωκεανοί 

εξατμίστηκαν... η ξηρά ερημώθηκε...

Η γη έγινε μια καυτή πέτρα...

Αφηγητής

«Και τώρα διάλειμμα για διαφημίσεις...»

Το «Ο Άνθρωπος» από τον Χρήστος "ChIossif" Ιωσηφίδης διέπεται από την άδεια:

Creative Commons Αναφορά προέλευσης - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Μη εισαγόμενο.

[ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ ]

http://users.ntua.gr/chiossif
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Ο Άνθρωπος

του Χρήστου “ChIossif” Ιωσηφίδη

ω' εκδοχή

Ο Γιάννης μπροστά σε πολλές οθόνες.

Αφηγητής

«Περιμένουμε να ολοκληρωθεί η επιβίβαση 

στην 23η Άκατο του προγράμματος Κιβωτός...»

Γιάννης

«Εδώ κέντρο ελέγχου: η άκατος 23 παρακαλώ 

να ετοιμαστεί για εκτόξευση σε 7 λεπτά και 

12 δεύτερα. Συνάντηση με τον υπόλοιπο στόλο 

σε τροχιά γύρω απ' τον Άρη σε 3 ώρες και 47 

λεπτά»

Οι κινητήρες του πυραύλου προώθησης αναφλέγονται.

Η/Υ

«Εκτόξευση σε 7 λεπτά...»

«Έκρηξη σε 9 λεπτά...»

Γιάννης

«Σε 7 λεπτά και η τελευταία άκατος θα έχει 

αναχωρήσει. Ο Κυβερνήτης θα κάνει δηλώσεις 

από το δίκτυο με την εκτόξευση και της 

τελευταίας ακάτου.»

Οι τελευταίοι επιβάτες ανεβαίνουν. 

Μερικοί είναι δακρυσμένοι, άλλοι 

χαρούμενοι... όλοι αγκαλιασμένοι...

Γιάννης

«Εδώ κέντρο ελέγχου: αντίστροφη μέτρηση για 

την άκατο 23...»

«10, 9, ..., 3, 2, 1...»

Εκτόξευση...



Κυβερνήτης

«Συνάνθρωποι,

η γη όπως την ξέραμε δεν θα υπάρχει. Το 

γκρίζο του μπετόν και το καφέ της 

ατμόσφαιρας θα αντικατασταθούν από το 

πράσινο της βλάστησης και το μπλε του 

ουρανού. Μετά απ' την επικείμενη έκρηξη θα 

αναγεννηθεί η Νέα Γη. Η ζωή μετά από 100 

περίπου χρόνια, θα επιστρέψει... Τα παιδιά 

των παιδιών μας, ίσως αξιωθούν να 

επισκεφτούν και να μετοικήσουν, αυτό που 

εμείς και οι πρόγονοί μας καταστρέψαμε. 

Εύχομαι, στο μέλλον, η μελέτη της ιστορίας 

της Γης να συνετίσει τον άνθρωπο ώστε να 

αποτραπεί μια νέα καταστροφή της.»

Η/Υ

«Η αντίστροφη μέτρηση για την Αναδραστική 

Ανα-Δημιουργία της φυσικής γήινης 

επιφάνειας, του υπεδάφους, της ατμόσφαιρας 

και των ωκεανών, της Γης, αρχίζει σε 10 

δευτερόλεπτα...»

«10, 9, 8, 7,...,1»

Έκρηξη.

Αφηγητής

«Και τώρα διάλειμμα για διαφημίσεις...»
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