
[Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΟΥ] 
 

Ο σοφός επιστήμονας Χάρι Μέντ και η οικογένειά του, σε αυτό το συναρπαστικό μυθιστόρημα, 

επισκέπτονται τη Σελήνη, την Αφροδίτη και, κυρίως τον «Πλανήτη τού δεν ξέρω πού», όπου ζουν 

απίθανες, τρελές περιπέτειες, πολύπλοκων και μαγικών διαστάσεων. 

Τελικά επιστρέφουν στη Γη πιο λογικοί, πιο πεπειραμένοι και πιο σοφοί «οι σοφοί», για να 

ετοιμάσουν με αβάσταχτη ανυπομονησία και ανανεωμένη διάθεση το φαντασμαγορικό, καινούριο 

τους ταξίδι! 

 

Ταξίδεψε.. ταξίδεψε... ταξίδεψε ο Λιρ με το σοφό παππού πιλότο. Οι επιβάτες του, 

άλλοι ξυπνητοί και άλλοι μισοκοιμισμένοι, όλοι δεμένοι στις θέσεις τους, ακίνητοι 

περίμεναν ν’ ακούσουν από το μεγάφωνο την αναγγελία της άφιξής τους στον «Πλανήτη 

τού δεν ξέρω πού», να εκπληρωθεί επιτέλους η επιθυμία του εφευρέτη και αρχηγού της 

αποστολής. Οι κεραίες όλων ήταν ανοιχτές για να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ τους. Αφού 

πέρασαν μια-δυο ήσυχες ώρες και αφού είχαν πια βαρεθεί και δεν ήξεραν τι να κάνουν, 

άρχισαν την κουβέντα: 

- Πολύ μακριά αυτός ο  πλανήτης... μουρμούρισε η Ελβίρα. Τι του ήρθε του πατέρα σου να 

μας κουβαλήσει εκεί; 

- Μα αν θυμάσαι καλά, είπε η Χριστίνα, αυτός ο πλανήτης είναι η αιτία του ταξιδιού μας.  

- Και δε μου λες, κόρη μου, σε τι διαφέρει αυτός από την Αφροδίτη και τους άλλους, τον 

Κρόνο, το Δία; Εγώ πιστεύω πως ίδιοι είναι όλοι. 

- Εσύ μπορεί να το νομίζεις, ο πατέρας όμως, όπως μιλούσαμε, μου είπε πως ο «Πλανήτης 

τού δεν ξέρω πού», ο «Πλανήτης του», όπως τον ονόμασε, είναι ο πιο ενδιαφέρων απ’ 

όλους, κι ακόμα πρόσθεσε πως άμα φτάσουμε εκεί θα το καταλάβουμε. 

- Άμα φτάσουμε, καλά το  ̓πες. Δε φτάνουμε όμως... Έχουμε πια βαρεθεί.  

 Εκείνη τη στιγμή, λες και ο Λιρ άκουσε το σχόλιό της, άρχισε τα συνηθισμένα τα 

χοροπηδηματάκια κι από το μεγάφωνο ακούστηκε η κεφάτη φωνή του Χάρι Μέντ:  

- Αναγγέλλω άφιξη στον «Πλανήτη τού δεν ξέρω πού». Μείνετε στις θέσεις σας μέχρι 

νεωτέρας οδηγίας.  

 Ο σοφός επιστήμονας δεν πιανόταν από τη χαρά του. Επιτέλους, το όνειρο πολλών 

χρόνων γινόταν πραγματικότητα! Σε πολύ σύντομο διάστημα θα πατούσε στο έδαφος του 

«Πλανήτη τού δεν ξέρω πού» του! Τι χαρά ήταν αυτή! Έπλεε σε πελάγη ευτυχίας...  

 Αυτή του η ευτυχία δεν κράτησε παρά ελάχιστες στιγμές, γιατί, ενώ είχε φρενάρει, 

είχε σταματήσει το Λιρ κι ετοιμαζόταν να σιγουρευτεί για το κλείσιμο των μηχανών και να 

δώσει οδηγίες να συναντηθούν με τους άλλους στην έξοδο, ένιωσε πως ο Λιρ 
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ταρακουνιότανε. Κοίταξε τα διάφορα όργανα του σκάφους που ήταν μπροστά του. Όλα 

ήταν κλειστά. Το ταρακούνημα – κι αυτό ήταν βέβαιο – γινόταν όλο και μεγαλύτερο. 

- Στέλιο! μίλησε από το μεγάφωνο. Ποιος κουνιέται πίσω στην καμπίνα; 

- Κανένας, παππού. Όλοι είμαστε ακόμη στις θέσεις μας. Πώς να κουνηθούμε αφού δε 

σταμάτησες;  

 Περίεργο πράγμα! είπε μέσα του ο σοφός. Πώς είναι δυνατό εγώ να νιώθω τον Λιρ 

να κινείται, ενώ ο Στέλιος είπε πως δε σταμάτησα; Εγώ, όμως, σταμάτησα. Τι γίνεται 

λοιπόν; 

 Έσκυψε ο σοφός επιστήμονας και κοίταξε έξω από το παράθυρό του, στην πλαϊνή 

μεριά. Ωχ, Θεέ μου! Καλύτερα χίλιες φορές να μην το είχε κάνει! Τριάντα και περισσότεροι 

μισόγυμνοι, αγριωποί άντρες είχαν δέσει, μάλλον με αλυσίδες, τον Λιρ και τον τραβούσαν 

προς τα μπρος. Έμεινε άλαλος! Ποιοι ήταν αυτοί; Και πού τους πήγαιναν; Μόνον αυτό τους 

έλειπε· να πέσουν στα χέρια αγρίων! Τώρα; Τι μπορούσαν να κάνουν εκείνοι, δυο άντρες, 

δυο άντρες, δυο γυναίκες και ένα παιδί, μπροστά σε τόσους – και ποιος ξέρει ξέρει πόσους 

ακόμα – οπλισμένους, απ’ ό,τι φαινόταν, εχθρούς; 

 Ο Χάρι Μέντ προσπαθούσε να σκεφτεί... Ο Λιρ στο μεταξύ μετακινιόταν και πίσω οι 

δικοί του – απ’ όσο έπιανε με τις κεραιούλες του – δεν είχαν τίποτα καταλάβει και 

γλένταγαν τον ερχομό τους στον καινούριο πλανήτη! 

 

 

 

Γιολάντα Πατεράκη 
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Δύο παράξενοι επισκέπτες 
Γιώργος Σφήκας 

 

Ο ουρανός ήταν ακόμα σκοτεινός εκείνο το δροσερό ξημέρωμα 

της 30ής Ιουνίου του 2240 μ.Χ. Στη μέση του ουράνιου θόλου έλαμπε, 

όπως πάντα αυτή την εποχή, η Πούλια, ενώ το φεγγάρι είχε δύσει από 

ώρα, παρασέρνοντας πίσω του τον Δία και τον Άρη. Στο μεγάλο λιβάδι, 

πάνω στο βουνό, οι λαγοί έβοσκαν αμέριμνοι ανάμεσα στα 

αγριολούλουδα που μοσχοβολούσαν. Να όμως, που λίγο αργότερα ήρθε 

να ταράξει την ησυχία της νύχτας ένα παράξενο βουητό και μια φωτεινή σφαίρα άρχισε να 

κατεβαίνει απ’ τον ουρανό. 

Το στρογγυλό αντικείμενο, που ολοένα μεγάλωνε, έβγαζε ένα περίεργο, ασπροκίτρινο 

φως. Μερικές στιγμές το φως αυτό γινόταν πιο δυνατό, ενώ άλλοτε αδυνάτιζε. Καθώς 

πλησίαζε προς τη Γη, άρχισε ν’ αλλάζει και να γίνεται κοκκινωπό και γύρω γύρω, στην 

περιφέρειά του αναβόσβηναν μια σειρά από γαλάζια φωτάκια.  

Φτάνοντας στο έδαφος το περίεργο σκάφος είχε γίνει μεγάλο σαν ένα τριώροφο σπίτι 

κι είχε εντελώς κοκκινίσει. Στάθηκε λίγο πιο ψηλά από τα χόρτα και μια τρύπα άνοιξε στο 

κάτω μέρος του. Σε λίγο, μέσα από την τρύπα βγήκαν δυο περίεργα όντα που έμοιαζαν με 

φωτεινά ανθρωπάκια. Το μπόι τους δεν ξεπερνούσε το 1,50 μ. και φορούσαν κάτι παράξενες 

γυαλιστερές στολές. Στη συνέχεια κατέβηκαν κι άλλα τρία ανθρωπάκια κι ύστερα άλλα δυο 

όντα που ήταν όμως διαφορετικά από τα προηγούμενα. Αυτά ήταν δυο κανονικά παιδιά, 

δηλαδή δυο παιδιά της Γης, έντεκα και δώδεκα χρόνων. Μόλις κατέβηκαν τα παιδιά από το 

σκάφος, τα άλλα ανθρωπάκια τα έπιασαν από τα χέρια, τα πήγαν στην άκρη του λιβαδιού και 

τους έδειξαν το χωριουδάκι που τα φώτα του διακρίνονταν στην πλαγιά. Ύστερα γύρισαν στο 

στρογγυλό σκάφος τους, μπήκαν μέσα κι εκείνο άρχισε ν’ αναβοσβήνει περίεργα. 

Περιττό να πούμε πως το παράξενο σκάφος ήταν ένα εξωπλανητικό διαστημόπλοιο και 

τα φωτεινά ανθρωπάκια ήταν το πλήρωμά του. 

Δεν πέρασε πολλή ώρα και το περίεργο όχημα είχε εξαφανιστεί στα βάθη του ουρανού, 

ακριβώς όπως είχε έρθει. Μόνο που τώρα στη Γη υπήρχαν δυο κάτοικοι παραπάνω, κι αυτοί 

ήταν ο Γιάννης και η Χρύσα. 
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Οι πρώτες επαφές 
Γιώργος Σφήκας 

 

Λίγο αργότερα τα δύο παιδιά έφτασαν μέχρι τα πρώτα σπίτια του χωριού. Ψάχνοντας 

στα δρομάκια ανάμεσα στα σπίτια, στα περιβόλια και στις συστάδες των δέντρων, πλησίασαν 

στην είσοδο ενός σπιτιού που μπροστά του υπήρχαν δυο μεγάλα πλατάνια. Εκεί τα περίμενε 

ένα άλλο παιδί, της ίδιας περίπου ηλικίας, που μόλις τα είδε πλησίασε προς το μέρος τους. 

- Γεια σας, είπε το παιδί. Λέγομαι Αλέξανδρος. Καλώς ήρθατε! Ελάτε μαζί μου. 

Ήταν φανερό ότι ο Αλέξανδρος τους περίμενε, επειδή κάποιοι τον είχαν ειδοποιήσει. 

-Πάμε γρήγορα μέσα, είπε ο Αλέξανδρος κι έτρεξε πρώτος προς την πόρτα. 

Ξημέρωνε και στην ανατολή είχε αρχίσει να χαράζει όταν τα τρία παιδιά προχώρησαν 

προς το σπίτι και χώθηκαν στην αποθήκη που ήταν στο υπόγειο. Εκεί οι ένοικοι φύλαγαν τις 

σοδειές τους. Ο Αλέξανδρος άναψε το φως και κοίταξε τους άλλους δυο γεμάτος περιέργεια. 

Η Χρύσα ήταν ένα όμορφο κορίτσι, με ολόχρυσα μαλλιά κι ο Γιάννης ένα μελαχρινό αγόρι, με 

κατάμαυρα μάτια κι ερευνητικό βλέμμα. Τα ρούχα τους ήταν παράξενα, αλλιώτικα, 

φανταχτερά, σαν να ’θελαν να κάνουν με το ντύσιμό τους εντύπωση. Στο μπλουζάκι του 

Γιάννη ήταν γραμμένο με κάτι πελώρια γράμματα ένα «I LOVE YOU» και τα παπούτσια της 

Χρύσας είχαν ένα παράξενο σχήμα. Αντίθετα, ο Αλέξανδρος ήταν ντυμένος απλά, με μια 

γκριζογάλανη φόρμα και στο στήθος του έγραφε με μικρά, κόκκινα γράμματα: «Περιβόλι της 

Γης». Ο γιακάς και οι άκρες των μανικιών του ήταν κόκκινα. 

- Λοιπόν, Αλέξανδρε, είμαστε περίεργοι να δούμε το χωριό και τη Γη ύστερα από τόσα χρόνια, 

είπαν τα δυο παιδιά. 

- Δηλαδή, πόσα χρόνια λείπετε; ρώτησε ο Αλέξανδρος γεμάτος περιέργεια. 

- Δεν σου είπαν οι φίλοι μας; τον ρώτησε ο Γιάννης. Δεν ξέρεις ότι μας είχαν πάρει πριν από 

διακόσια πενήντα χρόνια, το 1990; 

- Δηλαδή, πόσο είσαστε τώρα; Σε τι ηλικία σάς πήραν; ρώτησε ο Αλέξανδρος. 

- Μας πήραν περίπου στα δέκα, είπε η Χρύσα, και τώρα είμαστε διακοσίων εξήντα χρόνων, 

σύμφωνα με το ημερολόγιο της Γης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Τζάνι Ροντάρι  
Μυστήρια περιστατικά στον πύργο της Πίζας  

Εκείνο το πρωί, ο κύριος Καρλέτο Παλαντίνο είναι, όπως πάντα, στα ριζά του πύργου της 

Πίζας και πουλάει αναμνηστικά στους τουρίστες, όταν ένα μεγάλο 

διαστημόπλοιο από χρυσάφι και ασήμι στέκεται στον ουρανό κι από 

την κοιλιά του βγαίνει ένα πράμα, ελικόπτερο ίσως, που κατεβαίνει 

στον αγρό, τον επονομαζόμενο «των θαυμάτων». 

«Κοιτάξτε!» αναφωνεί ο κύριος Καρλέτο. «Οι εισβολείς του 

διαστήματος!» 

«Σκάσε και τρέχα» τσιρίζει ο κόσμος, σε όλες τις γλώσσες. (…) 

«Ήσυχα, Πιζάνε» λέει μια διαστημική φωνή.  «Να συστηθούμε 

πρώτα». 

«Καρλέτο Παλατίνο, χαίρω πολύ». 

«Κυρίες και κύριοι» συνεχίζει η φωνή με άπταιστη ιταλική προφορά «ζητούμε συγγνώμη για 

την ενόχληση.   Ερχόμαστε από τον πλανήτη Κάρπα, που απέχει από το δικό σας τριάντα εφτά 

έτη φωτός και είκοσι εφτά εκατοστά.  Λογαριάζουμε να μείνουμε για λίγα λεπτά.  Δεν πρέπει 

να μας φοβάστε, γιατί βρισκόμαστε εδώ για μια αποστολή εμπορικής φύσεως».(…) 

Ο δήμαρχος τους πλησιάζει με πρεμούρα: 

«Δεν επιθυμείτε να έρθετε σε επαφή με την κυβέρνησή μας, με τους επιστήμονές μας, με τους 

δημοσιογράφους;» 

«Γιατί;» του αντιγυρίζει ο αρχηγός των διαστημανθρώπων.  «Δε θέλουμε να ενοχλήσουμε 

πρόσωπα τόσο σημαντικά.  Εμείς θα πάρουμε μοναχά τον πύργο και θα φύγουμε…» 

«Θα πάρετε… τι πράγμα;»  

«Τον πύργο». 

«Συγγνώμη, κύριε Καρπιανέ, ίσως δεν κατάλαβα καλά.  Εννοείτε, βέβαια, ότι σας ενδιαφέρει 

ο πύργος, ότι θέλετε ενδεχομένως μαζί με τους συντρόφους σας ν’ ανεβείτε στην κορφή του 

για ν’ απολαύσετε τη θέα και στο μεταξύ, για να μη χάνετε χρόνο, να κάνετε και κάποιο 

πείραμα πάνω στη βαρύτητα και την πτώση των σωμάτων;» 

«Όχι» απαντά υπομονετικά ο Καρπιανός.  «Βρισκόμαστε εδώ για να πάρουμε τον πύργο.  

Πρέπει να τον μεταφέρουμε στον πλανήτη μας.  Βλέπετε εκείνη εκεί την κυρία;»  Ο αρχηγός 

των διαστημανθρώπων δείχνει ένα από τα άλλα δύο σκάφανδρα.  «Είναι η κυρία Μπολ 
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Μπολ, που κατοικεί στην πόλη Σουπ, λίγα χιλιόμετρα από την καρπιανή πρωτεύουσα του 

Βορρά». 

Η διαστημική κυρία, ακούγοντας το όνομά της, στρέφεται ζωηρά και παίρνει πόζα, ελπίζοντας 

να τη φωτογραφίσουν.  Ο δήμαρχος ζητάει συγγνώμη γιατί δεν ξέρει να βγάζει φωτογραφίες 

και εξακολουθεί το τροπάριό του: 

«Τι δουλειά έχει η κυρία Μπολ Μπολ;  Εδώ το ζήτημα είναι ότι εσείς, χωρίς την άδεια του 

αρχιεπισκόπου και του αρμόδιου υπουργού Πολιτισμού, τον πύργο δεν μπορείτε ούτε να τον 

αγγίξετε, πόσο μάλλον να τον πάρετε από δώ!» 

«Η κυρία Μπολ Μπολ κέρδισε τον πύργο της Πίζας στο μεγάλο διαγωνισμό Μπρικ του 

πλανήτη μας.  Αγοράζοντας τακτικά τους περίφημους κύβους ζωμού Μπρικ, συγκέντρωσε ένα 

εκατομμύριο πόντους και δικαιούται το δεύτερο βραβείο, που, κατά σύμπτωση, δεν είναι άλλο 

από τον κεκλιμένο πύργο».(…)  

«Πολύ πετυχημένο.  Και το πρώτο βραβείο σε τι συνίσταται;» 

«Το πρώτο βραβείο είναι ένα νησί στις Νότιες Θάλασσες». 

«Όχι κι άσχημα!  Φαίνεται πως έχετε μεγάλη αδυναμία στη Γη». 

«Α, ναι, ο πλανήτης σας είναι πολύ δημοφιλής στα μέρη μας.  Οι ιπτάμενοι δίσκοι μας τον 

έχουν φωτογραφίσει κατά μήκος και κατά πλάτος και πολλές εταιρείες που παράγουν κύβους 

για σούπες έχουν εμφανιστεί για να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα να διανέμουν γήινα 

προϊόντα στους διαγωνισμούς τους, αλλά η φίρμα Μπρικ πέτυχε από την κυβέρνηση την 

αποκλειστική διάθεση». 

«Τώρα κατάλαβα καλά» ξεσπάει ο δήμαρχος.  «Κατάλαβα πως για σας ο Πύργος της Πίζας 

δεν είναι κανενός!  Οπότε, όποιος τον πάρει πρώτος…!» 
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Ταξίδι στο διάστημα 
Δήμητρα Παΐζη - Πρόκου 

 

Ένας νεαρός επιστήμονας, ο Μιχάλης, κατασκευάζει μια συσκευή η οποία προκαλεί το ενδιαφέρον 

εξωγήινων, που τον παίρνουν μαζί τους για να του δείξουν τα μυστικά του περίεργου πλανήτη από τον 

οποίο προέρχονται. 

Όσο κι αν αυτό φαίνεται παράξενο, δεν αισθανόμουν πια ούτε φόβο ούτε αγωνία 

για την κατάσταση όπου βρισκόμουν. Ποια στιγμή απογειωθήκαμε δεν το ’νιωσα. Μόνο τη 

Σελήνη είδα ξαφνικά στην οθόνη μπροστά μου. Ο Άνον πάτησε κι άλλα κουμπιά. Μ’ ένα 

απ’ αυτά έπιασε κάποια αόρατα ραδιοκύματα που πλημμύρισαν την καμπίνα μας. 

Ύστερα έχασα και τη Σελήνη, το μόνο νήμα που με κρατούσε δεμένο ακόμα με τη 

Γη. Το ’χασα και βρέθηκα χαμένος στο χάος. Όλοι πλέαμε στο κοσμικό χάος. 0 δίσκος μας 

κι εμείς. 0 Άνον δε μιλούσε. Ίσως με άφηνε να γεμίζω εντυπώσεις. Ίσως πάλι το ταξίδι να 

ήταν τόσο μακρύ, ώστε είχε καιρό για χρήσιμες κουβέντες. Αφέθηκα λοιπόν στη γαλήνη 

μας... 

0 Άνον πάτησε δυο κουμπιά κι οι πλαϊνοί αντικριστοί μεταλλικοί τοίχοι σηκώθηκαν. 

Το θέαμα με κάρφωσε στη θέση μου. Από τη μια μεριά του δίσκου όπου βρισκόταν ο 

Ήλιος ήταν μέρα ακόμα·  από την άλλη βασίλευε νύχτα. Διαχωριστική γραμμή δεν υπήρχε. 

Το φως χανόταν μες στο σκοτάδι, σαν κάπου εκεί να συναντούσε το σούρουπο. Μπροστά 

και πάνω μας ο κατάμαυρος ουρανός, σπαρμένος με μυριάδες αστέρια, άλλα μεγαλύτερα 

και άλλα μικρότερα, σαν κεφαλάκια καρφίτσας, μα πολύ φωτεινά, με απαλές αποχρώσεις 

στο άσπρο, το γαλανό, το κίτρινο, το κοκκινωπό. Ο νυχτερινός ουρανός έμοιαζε τώρα 

μαύρος βελούδινος πελώριος θόλος που στην εσωτερική του επιφάνεια ήταν καρφωμένα 

τ’ αστέρια. Άλλες στιγμές φάνταζε σαν ένα κλειστό ημισφαίριο με έντονο περίγραμμα. 

Ύστερα πρόσεξα πως τ’ αστέρια δεν ήταν καρφωμένα στον ουρανό όπως φαίνονται από τη 

Γη, αλλά κρέμονταν μέσα στο χάος. 

0 Άνον άφησε από τα χέρια του κάποιο είδος μοχλού: «Δε χρειάζεται πια να 

κυβερνήσει κανείς το σκάφος μας. Η πορεία του ρυθμίζεται εντελώς αυτόματα. Εκείνη η 

χειρολαβή βάζει σε κίνηση το περισκόπιο. Κοίταζε, να η Γη σας! Έχει μείνει πίσω στ’ 

αριστερά». 

Η θέα της μάνας Γης που έμοιαζε με φωτεινό γαλάζιο δίσκο με συγκλόνισε. 

Συνειδητοποίησα ότι ταξιδεύαμε σε μια απύθμενη άβυσσο κι ίσως να μην ξαναγύριζα 

πίσω ποτέ πια. 0 Άνον με επανέφερε στην πραγματικότητα. Άνοιξε ένα μεταλλικό συρτάρι 

και έβγαλε δύο πελώρια χάπια. 

— Το πρωινό μας, όπως θα λέγατε και στη Γη. 

Δήμητρα Παΐζη-Πρόκου, Λύδρα, Το αστέρι της σιωπής,  
Αγροτικές Συνεταιριστικές Εκδόσεις, Θεσσσαλονίκη, 1987 
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Συνάντηση στο διάστημα 
Κίρα Σίνου 

 
Ομάδα επιστημόνων από τη Γη ταξίδεψε σε έναν πλανήτη για να εγκαταστήσει έναν σταθμό. Μαζί τους πήραν κι έναν 

μικρό, τον Κώστα. Μόλις έφτασαν, αντίκρισαν ξαφνικά μια ομάδα εξωγήινων. Ο Μαρίνος, ο πατέρας τού Κώστα, 
προσπάθησε να συνεννοηθεί μαζί τους, όμως δεν τα κατάφερε. Ένας από τους εξωγήινους ύψωσε το χέρι του, 

δείχνοντας κάτι στον ουρανό. Οι γήινοι νόμισαν ότι οι εξωγήινοι τους απειλούν κι ήταν έτοιμοι να τους επιτεθούν. 

 

Γύρισε το κεφάλι του. Δίπλα του στεκόταν ο μικρός εξωγήινος. Ο Κώστας αντίκρισε μέσα 
από το γυαλί στο κράνος τα ορθάνοιχτα από το φόβο μάτια του παιδιού. Ο μικρός ένιωθε το ίδιο 
όπως και αυτός. Καταλάβαινε πόσο κρίσιμη ήταν η στιγμή. Μα δεν πρέπει να ήταν ο μόνος λόγος 
που τον πλησίασε ο μικρός εξωγήινος. Ο Κώστας πρόσεξε ότι τα μάτια του μελετούσαν το δικό του 
κράνος ψάχνοντας για κάτι. Το λεπτό χέρι σηκώθηκε ξαφνικά κι απλώθηκε. Ο Κώστας έκανε να 
πισωπατήσει, μα το παιδί τον πρόλαβε. Ένα από τα τρία δάχτυλα πάτησε κάποιο κουμπάκι στο 
κράνος και την ίδια στιγμή ο Κώστας άκουσε στ’ αυτιά του μια ψιλή φωνή. Και δεν την άκουγε 
μονάχα, αλλά καταλάβαινε κιόλας τι του έλεγε: 
- Πρέπει να τους σταματήσουμε προτού γίνει το κακό. Οι δικοί σου ξαφνιάστηκαν τόσο από την 
απρόσμενη συνάντηση, που δε σκέφτηκαν να προσαρμόσουν το μήκος κύματος της συσκευής 
σας, κι έτσι δεν άκουσαν λέξη απ’ αυτά που προσπαθούσαν να τους πουν οι δικοί μου. 
- Ωχ, τι πάθαμε! έκανε ο Κώστας, ώστε ο αυτόματος μεταφραστής λειτουργούσε, όμως το μήκος 
κύματος ήταν λανθασμένο! Σωστά τα λες, φίλε, τρέχα να το εξηγήσεις στους δικούς σου κι εγώ θα 
σταματήσω τους δικούς μου προτού είναι αργά. 

Αργότερα, όταν ο κίνδυνος της συμπλοκής αποσοβήθηκε και οι αστροναύτες από τους δυο 
διαφορετικούς κόσμους κάθονταν δίπλα δίπλα κοντά στην άκατο, ο Μαρίνος ρώτησε: 
- Πώς βρεθήκατε εσείς εδώ; Προτού προσγειωθούμε ελέγξαμε καλά τον αστεροειδή και δεν 
είδαμε κανένα διαστημόπλοιο. 
- Στείλαμε το διαστημόπλοιό μας να μας φέρει τα υλικά που μας χρειάζονται για το χτίσιμο. 
- Πρόκειται να χτίσετε εδώ; πετάχτηκε ο Δημοσθένης. Εδώ στην ερημιά; 
- Ακριβώς εδώ, απάντησε ο αρχηγός των άλλων. Θα κατασκευάσουμε έναν ενδιάμεσο σταθμό. 
Ερχόμαστε από το Α του Κενταύρου. Ανακαλύψαμε ότι σ’ ένα μικρό ηλιακό σύστημα στην άκρη 
του Γαλαξία μας υπάρχει ένας πλανήτης όπου οι συνθήκες είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη 
οργανισμών ομοίων με τους δικούς μας, κάτι πολύ σπάνιο σ’ ολόκληρο το διάστημα, κι έτσι 
ξεκινήσαμε να τον εξερευνήσουμε. 
- Χα, χα, χα! γέλασε ο πατέρας του Κώστα. Πρόκειται δηλαδή να μας κάνετε επίσκεψη. Κοίτα 
όμως σύμπτωση! Και μεις έχουμε εντολή να εγκαταστήσουμε εδώ αποθήκες καυσίμων για τα 
διαστημόπλοιά μας, που θα ταξιδέψουν στο δικό σας ηλιακό σύστημα. 
- Για φαντάσου! έκανε ένας από τους εξωγήινους. Να συνεργαστούμε τότε και να 
κατασκευάσουμε μαζί το διαπλανητικό σταθμό, έτσι που να είναι κατάλληλος και για σας και για 
μας; 
- Πολύ καλή ιδέα, συμφώνησε ο Μαρίνος. Ο σταθμός θα εξυπηρετήσει όλους μας. 
 
 
Λεξιλόγιο 
αποσοβήθηκε = απομακρύνθηκε, αποτράπηκε κάποιο κακό 
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Τα παιδιά του γαλάζιου πλανήτη 
 

Μια φορά κι έναν καιρό, πολύ πολύ μακριά στο διάστημα, υπήρχε ένας 

γαλάζιος πλανήτης. Ο γαλάζιος αυτός πλανήτης ήταν εκ πρώτης όψεως ένας πολύ 

συνηθισμένος πλανήτης και γι’ αυτό κανένας αστρονόμος ή αστροναύτης δεν του είχε 

δώσει ποτέ καμία σημασία. Ένας ήλιος κι ένα φεγγάρι κάνανε κάθε μέρα το γύρο του 

πλανήτη, το χορτάρι και τα λουλούδια λυγίζαν στο πέρασμα του αέρα, από την κορυ-

φή των βουνών κατέβαιναν ορμητικά νερά, τα οποία σχημάτιζαν σε πολλά σημεία 

καταρράκτες, μέχρι που χάνονταν σε βαθιές και σκοτεινές ρεματιές. Τα αστέρια 

τρεμοπαίζανε στον ουρανό, αλλά πολλές φορές η λάμψη τους κρυβόταν πίσω από τα 

περαστικά σύννεφα. Στην επιφάνεια του πλανήτη υπήρχαν ένα σωρό κομμάτια γης 

κάθε μεγέθους και σχήματος. Όλα περιβάλλονταν από μια γαλάζια θάλασσα, που 

άλλες φορές ήταν ακίνητη κι έμοιαζε με καθρέφτη κι άλλες φορές έπαιρνε μια 

γκριζωπή απόχρωση. Τότε σχηματίζονταν μεγάλα κύματα στην επιφάνεια της, τα 

οποία ορμούσαν με μανία στις ακτές και έσπαγαν σε χιλιάδες σταγόνες νερού πάνω 

στην άμμο. 

Όλα αυτά όμως δε μας κάνουν ιδιαίτερη εντύπωση κι είναι σίγουρο πως κανείς 

δε θα μιλούσε για το γαλάζιο πλανήτη αν οι κάτοικοί του δεν ήταν όλοι -μα όλοι- 

παιδιά! Ναι, ο γαλάζιος πλανήτης κατοικούνταν μόνο από παιδιά. Υπήρχαν βέβαια 

ζώα και φυτά, αλλά το χαρακτηριστικό του ήταν ότι παντού συναντούσες παιδιά: 

παιδιά μεγάλα και μικρά, κοντά και ψηλά, αδύνατα και παχουλά. Μερικά απ’ αυτά, 

μάλιστα, ήταν τόσο παράξενα, όσο το παιδί που σε κοιτάει κάθε πρωί από τον 

καθρέφτη σου. 

Παιδιά. Πολλά παιδιά. Πάρα πολλά παιδιά στο γαλάζιο πλανήτη, λοιπόν. Και 

καθώς δεν υπήρχε κανένας μεγάλος στον πλανήτη, τα παιδιά απολάμβαναν την 

απόλυτη ελευθερία. Ναι, ήταν απολύτως ελεύθερα να κάνουν ό,τι ήθελαν και να 

συμπεριφέρονται όπως τους έκανε κέφι. Όποτε πεινούσαν, τρώγανε, όποτε 

κουράζονταν, κοιμούνταν, κι όλη τη μέρα έπαιζαν δίχως να έχουν να δώσουν λόγο σε 

κανέναν! Μην πάρετε όμως τα παραπάνω λόγια ως κριτική προς τους μεγάλους, γιατί 

πολλοί απ’ αυτούς είναι καλοί! 

Ο γαλάζιος πλανήτης ήταν πολύ όμορφος, αλλά έκρυβε και πολλούς 

κινδύνους. Γινόντουσαν τόσα θαυμαστά πράγματα εκεί κάθε μέρα κι είχε τόσες 

προκλήσεις να αντιμετωπίσει κανείς, που οι μεγάλοι δε θα μπορούσαν να ζήσουν 

ούτε μια μέρα δίχως να ανησυχήσουν για τα παιδιά τους. Αυτός άλλωστε ήταν και ο 

λόγος που, απ’ όσο τουλάχιστον θυμούνταν τα παιδιά, κανείς μεγάλος δεν είχε 

πατήσει το πόδι του εκεί, ενώ οι αστρονόμοι απέφευγαν ακόμα και να τον κοιτάξουν 

μέσα από τα τηλεσκόπιά τους. 

Θα αναρωτιέστε όμως από πού προέρχονταν αυτά τα παιδιά και με ποιον 

τρόπο πολλαπλασιάζονταν στον πλανήτη. Δε μεγάλωναν ποτέ; Πώς γεννιούνταν, 

αφού κανείς μεγάλος δε ζούσε εκεί; Όσο και να ψάξετε όμως για απάντηση σ’ όλα 

αυτά τα ερωτήματα, δεν πρόκειται να τη βρείτε, γιατί κανείς δεν τη γνώριζε. Όπως 

έχουμε πει και παραπάνω, κανείς μεγάλος δεν είχε δώσει σημασία στην ύπαρξη 

αυτού του πλανήτη. Το μόνο που ξέρανε γι’ αυτόν ήταν πως εκεί ζούσαν πολλά 

παιδιά σε ημιάγρια κατάσταση και πως ποτέ δε μεγάλωναν. Για κάποιο λόγο που 
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κανείς δε γνώριζε το αίμα που κυλούσε στις φλέβες τους έμοιαζε να μη γερνάει ποτέ, 

κι έτσι πολλά απ’ αυτά μπορεί να ήταν και πάνω από εκατό ή και διακοσίων χρονών. 

Στο γαλάζιο πλανήτη τα παιδιά ζούσαν τη μία περιπέτεια μετά την άλλη. Σε 

μερικά μέρη μπορούσαν να κυνηγάνε πυγολαμπίδες μέσα στο σκοτάδι ή να 

σκαρφαλώνουν σε πανύψηλους βράχους κι από κει να βουτάνε στα ζεστά νερά του 

ωκεανού. Σε άλλα μπορούσαν να μαζεύουν κοχύλια στις ακρογιαλιές και να 

παρατηρούν τις θαλάσσιες χελώνες που βγαίναν από το νερό με σκοπό να αφήσουν 

τα αυγά τους μέσα στη ζεστή άμμο. Υπήρχε επίσης ένας απόκρημνος βράχος, πάνω 

στον οποίο κατοικούσαν ένα σωρό πουλιά, που αποτελούσαν τη χαρά των παιδιών, 

καθώς δε χόρταιναν να τα παρατηρούν. Στα απέραντα δάση του πλανήτη κρύβονταν 

παπαγάλοι καί τίγρεις. Τα δάση αυτά είχαν ένα ανοιχτό πράσινο χρώμα τη μέρα, 

αλλά τη νύχτα, όταν έβγαιναν οι λύκοι από τις φωλιές τους, γίνονταν σκοτεινά και 

απειλητικά. Όταν μάλιστα περνούσαν τα μεσάνυχτα και ξυπνούσαν οι νυχτερίδες, 

ενώ οι αράχνες με τα βελούδινα ποδαράκια υφαίναν τους ιστούς τους από κλαδί σε 

κλαδί, παίρνανε μια όψη ακόμα πιο σκοτεινή και απειλητική. 

Μια φορά το χρόνο συνέβαινε κάτι το εκπληκτικό στο γαλάζιο πλανήτη. Μια 

ακτίνα του ήλιου τρύπωνε μέσα από μια σχισμή στο έδαφος του Λαμπερού Βουνού 

και έφτανε ως τη μεγάλη σπηλιά που βρισκόταν στα έγκατά της. Η σπηλιά αυτή δεν 

ήταν σαν όλες τις άλλες, γιατί ήταν γεμάτη από κοιμισμένες πεταλούδες. Μόλις το 

φως έφτανε στη σπηλιά κι άγγιζε τα πολύχρωμα φτερά τους, συνέβαινε κάτι μαγικό. 

Οι πεταλούδες άρχιζαν να κουνάνε όλες μαζί τα φτερά τους κι έπειτα, η μια μετά την 

άλλη, υψώνονταν στον αέρα και έβγαιναν από τη σπηλιά ακολουθώντας την πορεία 

του ήλιου. Έτσι, μέσα σε μία μόνο μέρα περνούσαν πάνω από όλες τις θάλασσες και 

τα βουνά του γαλάζιου πλανήτη, πάνω από λίμνες, λιβάδια και κοιλάδες, κάνοντας 

το γύρο του. Τέλος, όταν πια έδυε ο ήλιος, ξαναγυρνούσαν στη σπηλιά τους για να 

ξανακοιμηθούν μια ολόκληρη χρονιά, μέχρι τη μέρα που η ακτίνα του ήλιου θα 

ξανατρύπωνε από τη σχισμή του εδάφους και θα ξαναέφτανε στη σπηλιά τους για να 

τις ξυπνήσει. 

Τα παιδιά που ζούσαν στο γαλάζιο πλανήτη περίμεναν πώς και πώς το 

πέταγμα όλων αυτών των πεταλούδων. Ξάπλωναν στο παχύ χορτάρι και τις 

κοιτούσαν να κατακλύζουν τον ουρανό κι έπειτα να χάνονται στον ορίζοντα 

ακολουθώντας την πορεία του ήλιου. 

 

Αντρί Σνερ Μάγκνασον, μετάφραση: Φίλιππος Μανδηλαράς 
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Η εκδίκηση των μανιταριών 
Λίτσα Ψαραύτη 

 

Είχαν περάσει πέντε λεπτά απ’ τη στιγμή που έπρεπε να ξυπνήσει κι εκείνος 

εξακολουθούσε να ροχαλίζει μακάρια. Ίσως επειδή η μουσική ήταν ακόμα απαλή, πιάνο και 

βιολιά. Μόλις όμως ακούστηκαν το σαξόφωνο και τα τύμπανα, ξύπνησε. Πετάχτηκε όρθιος κι 

έδιωξε αμέσως τη θολούρα του ύπνου από πάνω του. Έτσι είχε μάθει να κάνει όσα χρόνια 

εκπαιδευόταν για να γίνει αστροπλοηγός. 

Κοίταξε έξω από το γυάλινο θόλο. Καμιά αλλαγή. Οι χρυσοκίτρινες ακτίνες του 

Προκύωνα φώτιζαν τους λόφους και τα βουνά όπως γινόταν εδώ κι εφτά ολόκληρες μέρες, 

γιατί τόσο χρόνο διαρκούσε μια μόνο μέρα στον πλανήτη Χίμαιρα. 

Το αστρόπλοιο, ο «Αϊνστάιν», ήταν σταματημένο κοντά στην είσοδο της σπηλιάς με την 

κοιλιά του ανοιχτή. Ο ταινιόδρομος που ξεκινούσε από τα βάθη της σπηλιάς κουβαλούσε 

μεγάλα κομμάτια θεργήλιο και τα στοίβαζε μέσα στο σκάφος. 

Εκείνη τη στιγμή μπήκε στο θόλο και ο μηχανικός της αποστολής. 

- Πώς πάμε; Κοντεύουμε; τον ρώτησε ο αστροπλοηγός. 

- Σε δυο-τρεις ώρες τελειώνει η φόρτωση. Σε λίγο θ’ αρχίσω τον έλεγχο για την απογείωση. 

- Τότε πηγαίνω αμέσως να ετοιμαστώ κι ανεβαίνω στο σκάφος. Δεν αντέχω άλλο να με 

παρακολουθούν αυτά τα καταραμένα μανιτάρια. 

- Σαν να μου φαίνεται πως άρχισες να βλέπεις φαντάσματα. Είναι δυνατόν να σε 

παρακολουθούν τα φυτά; 

- Κι όμως, είμαι σίγουρος. Τις προάλλες που γύριζα από τη σπηλιά πρόλαβα και είδα μερικά 

μανιτάρια να κατρακυλούν από τα βράχια και να σταματούν λίγα μέτρα μπροστά μου. 

- Ίσως και να ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Μπορεί να ξεκόλλησαν από ψηλά... 

- Όχι, γιατί μόλις πλησίασα στερεώθηκαν στο έδαφος κι έβγαλαν μια απαίσια μυρωδιά που μ’ 

έκανε να το βάλω στα πόδια. Χθες, πάλι, βρήκα μια αποικία μανιταριών κοντά στο θόλο και 

είμαι σίγουρος ότι δεν υπήρχε την ώρα που έφυγα. Έκανα μερικές βόλτες, τάχα αδιάφορος και 

ξαφνικά γύρισα κι έτρεξα κοντά τους. Όλα σχεδόν είχαν ψηλώσει και γύριζαν τα κεφάλια τους 

προς το μέρος μου, σαν να με παρακολουθούσαν. Είμαι βέβαιος πια ότι έχουν νοημοσύνη κι 

ας λέει το Συμβούλιο Έρευνας Γαλαξιακής Ζωής ότι τα μανιτάρια στη Χίμαιρα είναι φυτά. 

- Έλα, μη συγχύζεσαι. Μπορεί να έπαθες κι εσύ την αρρώστια του διαστήματος. Πολλοί 

νομίζουν ότι βλέπουν παράξενα φαινόμενα. Σε λίγες ώρες όμως φεύγουμε και κανείς μας δεν 

θα ξανάρθει στη Χίμαιρα. 

- Έχω κάνει τόσα ταξίδια στο Γαλαξία και πρώτη φορά νιώθω σαν να με απειλεί κάποιος 

αόρατος και ύπουλος εχθρός. Θα αισθανθώ καλύτερα όταν βρεθώ μέσα στο σκάφος. 

Μόλις έφυγε ο μηχανικός, ο αστροπλοηγός άρχισε να ετοιμάζεται. Μάζεψε τα 

ξυριστικά του, το συγκρότημα της μουσικής, το άλμπουμ με τις φωτογραφίες της Χίμαιρας. 

Ύστερα πήρε το κουτί με τις χάντρες και το έβαλε μέσα στο σάκο του. Ήταν το δώρο για την 

κόρη του, τη Μαρία. Ποτέ δεν ξεχνούσε να πάει στα παιδιά του κάποιο δώρο από τα ταξίδια 

του. Από την Καλλιστώ, δορυφόρο του Δία, τους είχε κουβαλήσει μια βαλίτσα πολύχρωμους 

κρυστάλλους. Τέτοια ομορφιά δεν είχε ξαναδεί μάτι ανθρώπου. Κάθε φορά που οι κρύσταλλοι 

κουνιόνταν, χιλιάδες ήλιοι, πράσινοι, κόκκινοι, κίτρινοι, γαλάζιοι, άστραφταν κι έκαναν τη 

μέρα νύχτα. Από τον αστερισμό του Ηριδανού, τους πήγε ένα πετράδι μεγάλο όσο ένα αυγό 

στρουθοκαμήλου.  
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Το Άστρο των Παιδιών 
 

Ένα βιβλίο που γράφτηκε από το συγγραφέα σε συνεργασία με τα παιδιά – αναγνώστες του περιοδικού 
«Γεια χαρά, παιδιά». 

Ο Εε είναι ένας γοητευτικός εξωγήινος πιτσιρικάς, που βοηθάει τα παιδιά της γης να διορθώσουν όλα τα 
κακά που συσσώρευσαν στον κόσμο οι μεγάλοι.  Κάνει τους στριμμένους καλούς, εξαναγκάζει τους 

ανήθικους εργοστασιάρχες να πάρουν μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, φυτεύει δέντρα, δείχνοντας 
το σωστό κι ανθρώπινο τρόπο ζωής, ένα αληθινά κοινωνικό κώδικα συμπεριφοράς, από την καθημερινή 

καλημέρα ως το κυκλοφοριακό… 
 

- Στ’ αλήθεια, θέλετε να σας μιλήσω για τον τόπο μου; 

- Μα και βέβαια! 

Με μια φωνή τα τέσσερα παιδιά απάντησαν. 

Και ο Εε άρχισε να τους μιλά.  Μέσα στο πέλαγο.  Εκείνη τη νύχτα 

που το φεγγάρι απλωνότανε πάνω στα νερά.  Μέσα σε μια μικρή 

βάρκα που τη λέγανε «Μαριγώ». 

- Στον τόπο μου συνηθίζουμε να τρώμε φύλλα σοκολάτας.  

Υπάρχει ένα δέντρο που έχει τέτοια φύλλα.  Και για καρπούς 

έχει ζαχαρωτά, γεμισμένα με τραγανιστά αμύγδαλα και 

φουντούκια. 

- Τώρα καταλαβαίνω γιατί δε σ’ αρέσει και τόσο το γάλα! αστειεύτηκε ο Δημήτρης. 

- Σ’ άλλους όμως αρέσουν τα σύννεφα! συνέχισε ο Εε και, βλέποντας την Άννα ν’ 

ανοίγει έκπληκτη το στόμα της, βιάστηκε να εξηγήσει: Τα σύννεφα εκεί είναι από 

σαντιγί και η βροχή από βυσσινάδα ή σιρόπι φράουλας. 

- Δηλαδή, θα παρακαλάτε να βρέχει συνέχεια! ξερογλύφτηκε ο Στάθης. 

- Έτσι όπως τα λες, τα σπίτια σας θα είναι από καραμέλα! είπε η Αγνή. 

- Όχι!  Αυτό δυστυχώς δε συμβαίνει!  Άλλοι από μας ζούνε μέσα σε κάτι τεράστια 

μανιτάρια.  Μερικοί, πάλι, προτιμούν τα σπίτια που φτιάχνονται από πολύχρωμα 

γυαλάκια.  Και οι πιο μοντέρνοι μένουν σε κάτι ουρανοξύστες με 1001 πατώματα. 

- Ουρανοξύστες! απογοητεύτηκε η Αγνή. 

- Α!  Μη βιάζεσαι! τη σταμάτησε ο Εε.  Αυτά τα πολύ ψηλά σπίτια έχουν τεράστιες 

βεράντες, αληθινούς κήπους με λουλούδια και δέντρα.  Πάρκα σωστά, σας λέω!   

Μέχρι και πουλιά μένουν και ζώα κατοικούν και ψάρια κολυμπούν μέσα στις λίμνες 

που υπάρχουν. 

- Όλα αυτά πάνω στους ουρανοξύστες! θαύμασε η Άννα. 
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- Μα ναι!  Βλέπεις στ’ αστέρι μου ζούνε πολλά ζώα.  Κι είναι όλα ήμερα.  Παίζουν μαζί 

μας.  Και πουλιά με φτερά παραδεισένια πετούν πάνω από το κεφάλι μας.  Ακούς τις 

φωνές τους που είναι σαν τραγούδι και ο άνεμος τα συναγωνίζεται.  Γιατί και αυτός 

τραγουδά. 

- Αχ!  Τι ωραία που θα είναι!  αναστέναξε ο Δημήτρης. 

- Κι αν σου πω πως ποτέ δεν αρρωσταίνουμε, πως ποτέ δε μαλώνουμε ούτε 

διαφωνούμε;  Τότε τι θα ̓λεγες; 

- Ένα και μόνο!  Πως είναι κρίμα που η γη μας δε μοιάζει με το δικό σου τ’ αστέρι. 

- Ναι!  ο Εε κούνησε το κεφάλι του.  Εμείς δεν ξέρουμε τι θα πει πόλεμος.  Όλοι μαζί 

αποφασίζουμε για το τι θα γίνει.  Σκεφτόμαστε ποιο είναι το καλύτερο για τους 

πολλούς και αυτό κάνουμε. 

………………………………………………………………………………….. 

- Θέλετε να πάμε να δείτε από κοντά τη ζωή εκεί πέρα;  τους πρότεινε. 

- Μπορούμε;  ψέλλισε η Άννα και ανατρίχιασε από χαρά. 

- Να πάτε… είναι κάπως δύσκολο!  Μα μπορώ να σας κάνω να τα δείτε όλα τούτα και 

άλλα πολλά σαν να ζείτε κι εσείς εκεί. 

- Έλα, λοιπόν, τι κάθεσαι!  ο Δημήτρης σηκώθηκε όρθιος και η βάρκα κουνήθηκε και 

κόντεψε να γείρει για τα καλά. 

- Κλείστε τα μάτια σας!  πρόσταξε ο Εε.  Κι ακούστε το τραγούδι μου! 

Άρχισε να τραγουδά. 

Τραγούδι παράξενο!  Έφτανε, λες, μέσα από τον ουρανό! 

Τα μάτια κλειστά και – ξάφνου- τα κορμιά πετούν!  Το νιώθεις!  Αιωρείσαι!  Φεύγεις από 

τη Γη!  Πας κατά το φεγγάρι!  Μπα, κι αυτό το πέρασες!  Κινάς για πιο πέρα ακόμα.  

Γύρω σου το σύμπαν.  Μικροί μετεωρίτες διαβαίνουν μέσ’ απ’ τα πόδια σου και τ’ άστρα 

λάμπουν δίπλα σου σχεδόν και σε καλούν κοντά τους.  Μα όχι!  Εμείς πάμε για το πιο 

λαμπρό αστέρι που υπάρχει.  Αυτό που το λένε των Παιδιών. 

Αχ, νάτο!  Φτάσαμε!  Είμαστε δίπλα του!  Κοντά του!  Πάνω του! 

Μάνος Κοντολέων 
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Ρένα Πετροπούλου 

Φανταστικά ταξίδια στο διάστημα 
 

Ο Πότης Ράτος ζούσε στα 1880 μαζί με τη 

γυναίκα του και τα παιδιά του κάπου στην Ελλάδα. 

Λαχταρούσε να κάνει ένα ταξίδι στον χρόνο. Όχι στο 

παρελθόν, αλλά στο μέλλον. 

Και μάλιστα στο πολύ μακρινό. Μαζί με τον γιο 

του Σταύρο, τους φίλους και συμμαθητές του γιου του 

Βασιλική και Μιχάλη και τον Γάλλο συγγραφέα Ιούλιο 

Βερν αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν ένα ταξίδι 

στο διάστημα με τη βοήθεια του παράξενου φίλου 

τους, του Σοφούλη του Ψαλιδούλη, που 

πραγματοποιούσε στη στιγμή κάθε τους επιθυμία. 

Μετά από μια μεγάλη περιήγηση, το διαστημόπλοιο τυλίχτηκε σ’ ένα γαλάζιο σύννεφο και 

μαζί με τους χρονοταξιδιώτες βρέθηκε σε χρόνο ρεκόρ από τη Σελήνη στον πλανήτη Άρη. 

Όμως αυτή τη φορά είχαν και παρέα. Στα μέλη προστέθηκε ο Μάρσμαν. Αυτός δεν ήταν 

καθόλου άγριος ούτε τρομακτικός. Μάλλον ήταν πολύ αστείος. 

«Δε νομίζετε ότι είναι ώρα να εξερευνήσουμε τον νέο μας πλανήτη, τον Άρη; Υπάρχουν 

τόσα πράγματα που η ανθρωπότητα θα ήθελε να γνωρίσει γι’ αυτόν!» είπε ο Πότης Ράτος, 

που τον είχε κυριεύσει μια περίεργη ανυπομονησία να βγει έξω και να αιωρηθεί ή να 

περπατήσει στο κοκκινωπό έδαφος. 

«Εξάλλου τώρα έχουμε και τον Μάρσμαν μαζί μας. Θα μας φανεί χρήσιμος, γιατί όλο 

και κάτι θα ξέρει για τον πλανήτη, αφού κατοικεί στον Άρη» απάντησε αμέσως η Βασιλική. 

Μετά από λίγο το διαστημόπλοιο «ΦΟΥΨΑ» κάθισε μαλακά στο κοκκινωπό έδαφος 

του Άρη. Η πόρτα κάτω από την κοιλιά του σκάφους άνοιξε και μια αυτόματη ατσάλινη σκάλα 

έκανε την εμφάνισή της. Απ’ αυτήν κατέβηκαν οι πέντε φίλοι μας. Άρχισαν να περπατούν με 

μικρά αργά βήματα. Ακολουθούσαν τον Μάρσμαν, που έπαιζε τον ρόλο του ξεναγού. 

Σε λίγο βρέθηκαν σε μια απέραντη κοιλάδα, μακριά από το σκάφος. Ήταν τελείως 

έρημη και στο βάθος διακρίνονταν κάτι περίεργοι στρογγυλοί βράχοι, με πολλές ανάγλυφες 

πτυχές ανάμεσά τους. Είχαν χρώμα βαθύ καστανό, που, καθώς το χτυπούσε το φως του ήλιου, 

έπαιρνε κοκκινωπές αποχρώσεις. Λευκοί καπνοί αναβλύζανε από κάτι άλλους χαμηλούς 

λόφους, ενώ το έδαφος έπαιρνε μια πρασινωπή χροιά. 

Πουθενά δεν υπήρχε νερό ούτε κάποιο άλλο είδος βλάστησης. 0ι ερωτήσεις έπεφταν 

βροχή στον Αρειανό. Αλλά για να δούμε μια ερώτηση που έκανε ο Ιούλιος Βερν. 

«Δε βλέπω να υπάρχει πουθενά νερό. Η΄ μήπως υπάρχει κάπου και δεν το βλέπουμε;» 

«Για κοιτάξτε εδώ μέσα, κύριε Βερν» είπε ο Μάρσμαν, και αμέσως η κοιλιά του μετατράπηκε 

σε έγχρωμη οθόνη. «Ο Άρης έχει κι αυτός δύο πόλους, οι οποίοι καλύπτονται με χιόνια και 

έχουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Προς το παρόν δεν υπάρχει νερό. Όταν όμως σε περίπου 

πεντακόσια χρόνια από σήμερα η ατμόσφαιρα αραιώσει πάρα πολύ από διάφορους 

επιβαρυντικούς παράγοντες, όπως η μόλυνση του περιβάλλοντος, τότε οι αχτίδες του ήλιου θα 
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βρουν πέρασμα και θα θερμάνουν υπερβολικά τον Άρη. Κάτι τέτοιο έχει αρχίσει να συμβαίνει 

στη Γη τον εικοστό πρώτο αιώνα, αλλά ευτυχώς δεν έχει πάρει ακόμα διαστάσεις. Αιτία γι’ 

αυτό το φαινόμενο, που ονομάζεται «φαινόμενο του θερμοκηπίου», είναι η τρύπα στο όζον 

της ατμόσφαιρας, που όλο μεγαλώνει. Με τις διάφορες καταστροφές που έχει κάνει ο 

άνθρωπος στο περιβάλλον, η ατμόσφαιρα της Γης βλάπτεται ανεπανόρθωτα. Όλοι οι πάγοι θα 

λιώσουν και θα μετατραπούν σε λίμνες, ποτάμια και βροχή. Αυτό, όσο κακό φαντάζει για τη 

Γη, που θα πνιγεί με τα τόσα νερά, τόσο καλό θα είναι για τον Άρη. Έτσι, θα μπορούν οι 

κάτοικοι του Άρη να εκμεταλλευτούν τις ενεργειακές πηγές του πλανήτη». 

Όταν ο Αρειανός έλεγε αυτά τα λόγια, μεγάλοι και παιδιά κοίταζαν με το στόμα 

ορθάνοιχτο την εικόνα του πλανήτη Άρη μέσα στην οθόνη, καθώς μετατρεπόταν σε πλανήτη 

που έμοιαζε όλο και περισσότερο με τη Γη. 

 

Ρένα Πετροπούλου 
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Τζιάννι Ροντάρι 

Ταξί για τ’ άστρα  

Ένα βράδυ ο οδηγός ταξί Πεπίνο Κομπανόνι είχε τελειώσει τη νυχτερινή του βάρδια και γύριζε 

σιγά σιγά να πάει το αυτοκίνητο στο γκαράζ.  Δεν ήταν και πολύ ευχαριστημένος, γιατί είχε κάνει 

λίγες διαδρομές, του έπεσε ακόμα ένας πελάτης βραδύγλωσσος, μια κυρία τον έκανε να περιμένει 

σαράντα λεφτά έξω από ένα μαγαζί κι ο τροχονόμος του έβαλε πρόστιμο.  Ενώ λοιπόν πήγαινε, τα 

συλλογιότανε όλα αυτά και κοίταζε μήπως βρει κανένα πελάτη που πήγαινε προς τη δικιά του 

κατεύθυνση.  Πράγματι ένας κύριος του έκανε σήμα. 

- Ταξί, ταξί! 

- Περάστε, κύριε.  Μονάχα πού πάτε, γιατί εγώ παραδίνω σε λίγο. 

- Τράβα όπου θες, μα γρήγορα. 

- Όχι και όπου θέλω, φτάνει να μην πάτε σε αντίθετη κατεύθυνση. 

- Τράβα.  Βάλε μπρος και τράβα μπροστά. 

- Όπως θέλετε, κύριε. 

Ο Πεπίνο Κομπανόνι πάτησε το γκάζι και πήρε δρόμο.  Κοίταζε όμως και μέσα στο καθρεφτάκι 

τον πελάτη που καθότανε πίσω.  Τι σόι άνθρωπος: «Τράβα όπου θες, τράβα μπροστά…»  Δεν 

μπορούσε να διακρίνει το πρόσωπό του, γιατί ήτανε μισοκρυμμένο από το γιακά του παλτού του και 

το καπέλο που του κατέβαινε ως τ’ αυτιά.  «Έχει γούστο, σκεφτότανε ο Πεπίνο, να ̓ναι κανένας 

κλέφτης.  Για να δω μπας και μας ακολουθεί κανένα άλλο αυτοκίνητο… Μπα, κανένας.  Δεν έχει 

ούτε βαλίτσα ούτε τσάντα.  Μονάχα ένα μικρό πακετάκι.  Τώρα το ανοίγει.   Τι να  ̓χει μέσα… Τι να 

 ̓ναι αυτό;  Μοιάζει με σοκολάτα.  Μάλιστα, μια γαλάζια σοκολάτα;  Δεν ξανάγινε γαλάζια 

σοκολάτα.  Τώρα την τρώει… Γούστο του.  Άντε, Πεπίνο, και φτάνουμε.  Μα… τι τρέχει; Ε, τι 

κάνετε;» 

- Μην ανησυχείς, απάντησε κοφτά ο πελάτης, τράβα πάντα μπροστά. 

- Μπροστ…, πού;  Στην Αίγυπτο;  Εδώ δεν πάμε ούτε μπρος ούτε πίσω.  Δε βλέπετε πως 

πετάμε;  Βοήθεια!... 

Ο Πεπίνο έστριψε απότομα για να μην γκρεμίσει τις αντένες της τηλεόρασης που ήτανε στην 

κορφή ενός ουρανοξύστη.  Ύστερα άρχισε πάλι τις διαμαρτυρίες. 

- Μα τι βάλατε στο νου σας;  Τι είναι αυτά τα μυστήρια! 

- Μη φοβάστε, δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα. 

- Αυτό το λέτε τίποτα;  Ένα ταξί που πετάει στον αέρα το βλέπετε σεις κάθε μέρα;... Μα 

κοιτάχτε, είμαστε πάνω απ’ τον τρούλο της εκκλησίας.  Αν πέσουμε θα σουβλιστούμε στον 

οβελίσκο και «κλάψ’ τα Χαράλαμπε».  Τι σόι χωρατά είναι τούτα; 
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- Έπρεπε να το έχεις καταλάβει και μόνος σου πως δεν είναι χωρατά, απάντησε ο πελάτης.  

Πετάμε και με τι μάλιστα! 

- Πώς «με τι»;  Το ταξί μου δεν είναι πύραυλος! 

- Τώρα πες πως είναι ένα ταξί διαστημικό. 

- Διαστημικό το ταξί μου;  Κι έπειτα εγώ δεν έχω άδεια πιλότου.  Θα με κάνετε να φάω 

κανένα πρόστιμο.  Μα δε μου λέτε καλύτερα πώς γίνετε και πετάμε; 

- Είναι πολύ απλό.  Βλέπετε αυτό το γαλάζιο κομμάτι. 

- Το βλέπω, είδα μάλιστα πως φάγατε και μια σταλιά. 

- Για να μπει σε λειτουργία, πρέπει να καταπιεί κανείς ένα κομματάκι.  Είναι ένα μηχάνημα 

ενάντια στη βαρύτητα που σε κάνει και τρέχεις με την ταχύτητα του φωτός συν ένα μέτρο. 

- Ωραία όλα αυτά.  Μα εγώ πρέπει να γυρίσω σπίτι μου και μένω κοντά στην Πόρτα της 

Γένοβας κι όχι κοντά στο φεγγάρι. 

- Μα εμείς δεν πάμε στο φεγγάρι! 

- Α, ναι;  Και πού πάμε; 

- Στον έβδομο πλανήτη του αστερισμού Αλντεμπαράμ.  Εκεί μένω. 

- Χαίρω πολύ, μα εγώ μένω στη γη, στο Μιλάνο. 

- Άκου να σου εξηγήσω.  Εγώ δεν είμαι κάτοικος της γης, είμαι Αλντεμπαράνος.  Για κοίτα 

με. 

- Τι να κοιτάξω; 

- Δε βλέπεις το τρίτο μάτι; 

- Τώρα το είδα. 

- Κοίτα και τα χέρια μου.  Πόσα δάχτυλα έχω; 

- Ένα… δύο… τρία… εφτά… δώδεκα.  Δώδεκα δάχτυλα σε κάθε χέρι. 

- Μάλιστα.  Πείστηκες τώρα;  Με στείλανε αποστολή στη γη για να δω πώς πάνε τα 

πράγματα κει κάτω και τώρα γυρίζω στον πλανήτη μου να κάνω αναφορά. 

- Καλά κάνεις.  Καθήκον σου είναι.  Καθένας στον τόπο του.  Μα εγώ πώς θα γυρίσω στο 

δικό μου; 

 

 

 

 

 


