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ημέρα της κρίσης 

核爆弾 πυρηνική βόμβα 

二〇三Ｘ年。 Διακόσια και τρία χρόνια Χ. この日も地球の空は青かった。 Κενή γη αυτή η ημέρα ήταν μπλε.
が・・・・・。 Υπάρχουν ...... 
「大変です首相。アメリカの核爆弾が飛んで来ました！」 "Είναι πολύ πρωθυπουργός. Αμερικής πυρηνική βόμβα
ήρθε πετώντας!" 
「何だって！それで防げたのだろうな。」 «Ακόμα και αυτό! Αναρωτιέμαι έχουν προληφθεί με αυτό." 
「はい、何とか太平洋上で爆発しましたが・・・。」 "Ναι, αλλά εγώ κατάφερα να εκραγεί στον Ειρηνικό Ωκεανό
...." 
これは大変な騒ぎとなった。 Αυτό έχει γίνει μια πολύ φασαρία. 
アメリカは本年度からロボットを使って軍の指揮にあたらせていたのだ。 Αμερική είχα να χτυπήσει την εντολή του
στρατού με τη χρήση ενός ρομπότ από αυτό το φορολογικό έτος. 
右の事件につきアメリカは、もちろん公式に謝罪した。 American ανά δικαίωμα του περιστατικού, ήταν φυσικά
επίσημα συγγνώμη. だが次の日、中国とパキスタンが核兵器を飛ばし合った。  Αλλά την επόμενη μέρα, την Κίνα
και το Πακιστάν έχουν κάθε άλλο παραλείψετε τα πυρηνικά όπλα. 

先制したのは中国だったのだ。 Ήταν προτίμησης της Κίνας ήταν. これについて世界中から非難があがったが、中国

軍首脳は、 Αυτή η καταδίκη από όλο τον κόσμο ανέβηκε για, αλλά οι Κινέζοι στρατιωτικοί ηγέτες,  
「われわれは軍の指揮を優秀なアメリカのロボットに任せている。文句があるならアメリカへ言ってくれ。」 "Του λέω
στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν υπάρχει. Παραπονούνται ότι οι στρατιωτικοί διοικητές αριστερά προς τον

ταλαντούχο αμερικανικό ρομπότ." 
と声明した。 Ήταν μια δήλωση με. 
世界中でロボットが活躍するようになって久しい。 Long έχει τεθεί σε, έτσι ώστε το ρομπότ είναι ενεργή σε όλο
τον κόσμο. 
アメリカは、もとよりわが日本でもレストランなどは大抵ロボットだし、今年からプロ野球選手も一人ロボットが現れた

のだ。 Οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και Είναι συνήθως το ρομπότ, όπως εστιατόρια στην Ιαπωνία μας, είναι
επίσης ένας επαγγελματίας παίκτης του μπέιζμπολ είναι ένα ρομπότ άτομο προέκυψε από αυτό το έτος. 

その結果は、・・・ロボットはオールスターに出場したのだった。 Το αποτέλεσμα είναι ... το ρομπότ ήταν να
αγωνιστεί στο All-Star. アメリカの国防省だってロボットが大分いるといわれている。 Ακόμη και το Υπουργείο
Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ειπωθεί ότι το ρομπότ είναι παρούσα Oita. 

もちろん先の戦争は国連問題となったのだが、国連の職員もみんなロボットなのだ。 Φυσικά μπροστά από τον
πόλεμο έγινε ένα πρόβλημα των Ηνωμένων Εθνών, καθένας ρομπότ και το προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών. 



ロボットは給料もいらないし、故障すると他のロボットが修理することになっている。 Ρομπότ είναι να μην
χρειάζεται καμία μισθό, και η αποτυχία του άλλου ρομπότ υποτίθεται για την επισκευή. 開発はアメリカでされ

たが、車と同様わが国でも近年はロボットの開発は目ざましい。 Παρόλο που η ανάπτυξη έχει στις Ηνωμένες
Πολιτείες, τα τελευταία χρόνια επίσης στο αυτοκίνητο καθώς και την ανάπτυξη της Ιαπωνίας του ρομπότ

είναι αξιοσημείωτη. 

ある会社では重役をロボットにしたとか、パチンコ屋の従業員は、みなロボットだし、サラ金の取立てもロボットがする

そうだ。 Ίσως και η εκτελεστική εξουσία να το ρομπότ σε μια συγκεκριμένη εταιρεία, Pachinkoya οι
εργαζόμενοι, σε όλα ρομπότ, συλλογή Sara χρυσό, επίσης, ένα τόσο ρομπότ. 
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もちろん失業者は増えたが、大部分の人は余暇を楽しめるようになった。 Φυσικά, η ανεργία έχει αυξηθεί, αλλά οι
περισσότεροι από τους ανθρώπους ήρθε για να απολαύσετε το ελεύθερο χρόνο. それは喜ばしい事だったの

だが・・・。 Είναι αυτή ήταν ευχαριστημένος που, αλλά ....  

そうそう、国連の問題を話さなければならない。  Ω ναι, θα πρέπει να μιλήσει στα Ηνωμένα Έθνη του
προβλήματος. 結局国連では、中国の軍事ロボットのスイッチを切れという事になった。 Τελικά στα Ηνωμένα Έθνη,
θα έπρεπε να είναι έξω από το διακόπτη των στρατιωτικών ρομπότ της Κίνας. 

しかし。 Ωστόσο. このロボットのスイッチは簡単には切れないのだ。 Διακόπτη αυτού του ρομπότ είναι ότι δεν
είναι τόσο εύκολο. 

しかもリーダーのロボットを他の多数のロボットが守っている。 Επιπλέον, ο ηγέτης του ρομπότ έχει μια σειρά από
άλλα ρομπότ φύλαξης. これらのロボットをこわすには相当な国家予算をふいにする事になる。 Για να σπάσει αυτά
τα ρομπότ θα είναι να φυσήξει ένα σημαντικό κρατικό προϋπολογισμό. 

中国には、それは出来なかった。 Στην Κίνα, δεν θα μπορούσε να είναι. 中国は国連を脱退した。 Η Κίνα έχει
αφήσει τα Ηνωμένα Έθνη. パキスタンは国家の予算の関係でロボットは軍には置いてなかった。 Πακιστάν ρομπότ
δεν έθεσε το στρατό σε σχέση με τον εθνικό προϋπολογισμό. 

この戦争の結果は？ Το αποτέλεσμα αυτού του πολέμου; 世界中が注目した。 Σε όλο τον κόσμο έχει επικεντρωθεί.
結果は中国の圧倒的勝利に終わったのだ。 Το αποτέλεσμα είναι κατέληξα στη συντριπτική νίκη της Κίνας. パキス

タンは降服した。 Πακιστάν ήταν παράδοση. それでも、戦争が終わると中国はパキスタンを占領せずに国連へ復帰し

たけれど。 Ακόμα, όμως, όταν ο πόλεμος έχει τελειώσει η Κίνα επανήλθε στα Ηνωμένα Έθνη χωρίς κατάληψη
του Πακιστάν.

だが、パキスタンの都市は惨澹たるもの。 Όμως, το Πακιστάν πόλεις όσους υπηρετούν Santander. 中国もかなりの
打撃を受けている。 Η Κίνα έχει λάβει επίσης ένα σημαντικό πλήγμα. 核の雲はあちこちで上がった。 Cloud των
πυρήνων ήταν μέχρι εδώ και εκεί. この事は世界的問題となったが、アメリカの大統領は、 Αλλά αυτό το πράγμα
έχει γίνει ένα παγκόσμιο πρόβλημα, ο Αμερικανός πρόεδρος, 
「核の雲を無にする爆弾を発明した。」 "Έχω εφηύρε τη βόμβα στον πυρήνα του νέφους-free." 
と発表した。 Ανακοινώθηκε. 
そして、太平洋上で核を爆発、そのすぐ後にその爆弾を爆発させ、言葉通り、核の雲を消したのだ。 Στη συνέχεια, η
έκρηξη των πυρηνικών στον Ειρηνικό Ωκεανό, που πυροδότησε τη βόμβα λίγο μετά, στην κυριολεξία, ήταν
έξω από τον πυρήνα του νέφους. 
この新兵器は世界中が買い求めた。 Αυτό το νέο όπλο αγοράστηκε σε όλο τον κόσμο. そして、ついに世界的な核戦
争が始まったのだ。 Στη συνέχεια, τελικά του παγκόσμιου πυρηνικού πολέμου έχει αρχίσει. 全面的核戦争になっ
て恐れられていたのは核の雲だった。 Ήταν φοβούνται να καταστεί πλήρες πυρηνικός πόλεμος ήταν ένα σύννεφο
του πυρήνα. しかし、これで、その恐れはなくなったのだから。 Ωστόσο, αυτή η, λόγω της δυνατότητας πλέον. 
だが、核の雲を無くす爆弾は輸出されたものは効果のないものばかりだったのだ。 Αλλά, βόμβα για την εξάλειψη
του πυρήνα του νέφους είχε μόνο αναποτελεσματική πράγματα που έχουν εξαχθεί. それで、世界の大都市のほと
んどは壊滅した。 Έτσι, οι περισσότερες από τις μεγάλες πόλεις του κόσμου καταστράφηκαν. ホワイトハウスで
は大統領が得意気に話している、 Στο Λευκό Οίκο ο Πρόεδρος μιλά με υπερηφάνεια, 
「どうだね、わたしの立てた作戦は？」 «Είσαι ό, τι, όρθια η στρατηγική μου;" 
「上々ですよ。」 «Είναι πολύ καλύτερο." 
と副大統領が言った。 Και ο αντιπρόεδρος είπε. 
「これで、あとは日本とスイス位だね。」 "Τώρα, αυτό είναι η Ιαπωνία και η Ελβετική θέση είναι μετά." 



「これで、あとは日本とスイス位だね。」 "Τώρα, αυτό είναι η Ιαπωνία και η Ελβετική θέση είναι μετά." 
大統領は、世界中の映像を見ながら話す。 Πρόεδρος, μιλούν, ενώ βλέποντας το βίντεο σε όλο τον κόσμο. 
「それも時間の問題ですよ。スイスは、ともかく、日本なんてどうにでもなるんですから。」 "Είναι αυτό είναι επίσης
ένα θέμα χρόνου. Η Ελβετία είναι, σε κάθε περίπτωση, Nante επειδή έκανα οποιαδήποτε στιγμή, αν η
Ιαπωνία." 
と国防長官が発言した。 Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι. 
「それより、」 "Είναι από το" 
と副大統領は発言する。 Και αντιπρόεδρος της να μιλήσει. 
「日本のやつらも、大統領が、まさか宇宙人だなんて思ってもないでしょうねえ。」 «Η Ιαπωνία των 'em ακόμα, Une
πιθανόν να μην είναι καν ποτέ δεν πίστευα αλλοδαπού πρόεδρος Nante του." 
「ああ、彼らの頭には輸出しかないからなあ。」 "Ω, γιατί υπάρχει εξάγει μόνο τα κεφάλια τους." 
と大統領は答えて、笑った。 Ο πρόεδρος απάντησε, γέλασε. 
「しかし、わたしを受け入れた君達は賢明だったよ。」 "Αλλά, εσείς Ήταν σοφός που μου έγινε δεκτή." 
「そうですとも。われわれは、もう日本には勝てないと思っていたのですから。」 "Ακόμα είμαστε. Είμαστε, γιατί
σκέφτηκα ότι δεν μπορεί να κερδίσει την άλλη στην Ιαπωνία." 
悔しそうに、副大統領は述べた。 Η chagrined, αντιπρόεδρος είπε. 
「まあ、日本が、いくらがんばろうと我々の星の文明には、とても及ばんよ。現に・・・。」  "Λοιπόν, η Ιαπωνία
είναι, σε μας αστέρι του πολιτισμού που προσπαθεί πολύ πιο δύσκολο είναι, πολύ Oyoban'yo. Στην
πραγματικότητα ...." 
と、話して大統領はニヤリと笑った。 Και, ο Πρόεδρος μιλάμε γέλασε χαμόγελο. 
「あの中国の軍事ロボットも、ここホワイトハウスで操作していたのだし、核の雲を消す爆弾も我々の星のものさ。」
"Ότι η κινεζική στρατιωτική ρομπότ, για να έχω εργαστεί εδώ τον Λευκό Οίκο, εκείνοι βόμβα για να
απενεργοποιήσετε τον πυρήνα των νεφών του το αστέρι μας." 
「大統領、世界はやはり我々アメリカのものですね。」 "Πρόεδρε, ο κόσμος είναι ακόμα αυτό που στις Ηνωμένες
Πολιτείες." 
と発言してＣＩＡ長官が立ち上がった。 Μιλώντας και έχει αυξηθεί διευθυντής της CIA. 
「そうだとも。乾杯しよう。」 "Είμαι τόσο επίσης. Προσπαθώντας να ψήσει". 
と述べると大統領はグラスを取った。 Για να περιγράψει ο πρόεδρος πήρε το ποτήρι. 
「日本に核戦争を仕掛ける日に。」 "Την ημέρα για να ξεκινήσει ένα πυρηνικό πόλεμο στην Ιαπωνία." 
「乾杯！」 "Στην υγειά μας!" 
アメリカ合衆国首脳一同はグラスを合わせた。  Ηνωμένες Πολιτείες σύνοδο κορυφής καθένας είναι ένας συνδυασμός
του γυαλιού. 
無口な日本の首脳 Επιφυλακτική συνόδου κορυφής Ιαπωνίας 
時の首相は大変な無口で知られた人だった。 Ο πρωθυπουργός εκείνη την εποχή ήταν εκείνος ο οποίος ήταν
γνωστός για ένα πολύ ολιγόλογος. 長い文章は喋れないらしい。 Μακρά περίοδος δεν φαίνεται να μιλήσει. 
「首相、大変です。今度は本当の核が・・・。」 "Ο πρωθυπουργός, είναι πολύ. Τώρα ο πραγματικός πυρήνας
...." 
首相官邸にいた、わたしに、防衛大臣が電話してきた。 Ήταν στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, για μένα, ο
υπουργός Άμυνας ήρθε για να καλέσετε. 
「すぐ避難を！」 "Αμέσως εκκενώσουν!"

その後の電話の声を聞く前に、わたしは地下の核シェルターへ逃げた。 Πριν να ακούσετε τη φωνή του μετέπειτα
τηλέφωνο, έτρεξα μακριά στο πυρηνικό καταφύγιο στο υπόγειο. 十分後、日本の首脳は皆、核シェルターに集ま
った。 Μετά από αρκετό, οι ηγέτες της Ιαπωνίας είναι όλοι συγκεντρώθηκαν στο πυρηνικό καταφύγιο. 
「首相、どうします？」 "Ο πρωθυπουργός, κάνεις;" 
日本の首脳に一同は、異口同音で聞いた。 Οι ηγέτες της Ιαπωνίας Ο καθένας έχει ακούσει ομόφωνη. 
「そうだな。われわれだけが生き延びればいいではないか。とても勝ち目はないよ。」 "Ναι. Το μόνο που δεν μπορώ
να Ikinobire. Είναι πολύ τη νίκη, δεν είναι." 
と、わたしは答えた。 Μόλις, απάντησα. 
「そんな・・・。」 "Αυτό ...." 
首脳一同が、そう嘆くのを、わたしは上の空で聞いていた。 Ηγέτες καθένας είναι, ένα θρήνο έτσι, είχα ακούσει
στο αφηρημένος. なぜなら、わたしは、アメリカ製のロボットだから・・・。 Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι,
δεδομένου ότι είμαι αμερικανικής κατασκευής ρομπότ ....
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