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Πού; Πότε; Γιατί;

Μπιπ, μπιπ, μπιπ! Το ξυπνητήρι άρχισε να χτυπάει.
Ο Ηλίας έτριψε τα μάτια του, χασμουρήθηκε κι ύστερα κοίταξε τους κόκκινους αριθμούς
που έλαμπαν στην ορθογώνια οθόνη: 7:45.
Μα τους χίλιους δορυφόρους! Δεν είχε ούτε
λεπτό για χάσιμο!
Δηλαδή μέσα στα δεκαπέντε λεπτά που είχε
στη διάθεσή του έπρεπε να τεντωθεί, να βάλει τις
παντόφλες του, να κατέβει και… να πάει σχολείο;
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ΦΟΡΑΕΙ
ΠΟΣΕΣ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ

ΙΝΟΣ;
ΕΝΑΣ ΧΤΑΠΟΔΟΕΞΩΓΗ

Α, και να φάει πρωινό. Και να τελειώσει την εργασία που είχε να κάνει.
Όχι! Όχι! Όχι! Με τίποτα!
Πρώτα απ’ όλα έπρεπε να δει οπωσδήποτε τα
αγαπημένα του κινούμενα σχέδια. Όπου να ’ναι
θα ξεκινούσε το τελευταίο επεισόδιο της σειράς
Το χταπόδι που ήρθε απ’ το διάστημα.
Μόλις βγήκε από το δωμάτιό του, ήταν έτοιμος να μπει τρέχοντας στο σαλόνι όταν άκουσε
τη φωνή της μαμάς του από το τέρμα του διαδρόμου. Του φάνηκε κάπως αναστατωμένη.
Ο Ηλίας κατάλαβε αμέσως πως κάτι συνέβαινε
και γι’ αυτό πλησίασε στις μύτες των ποδιών του.
Ο μπαμπάς Ηλεκτρόνιος, ισορροπώντας
πάνω σε μια φορητή σκάλα, είχε τεντώσει τα χέρια του για να πιάσει κάτι.
«Είσαι σίγουρη ότι θες αυτή εδώ; Α… αψού!»
«Είναι ό,τι πρέπει για να πάμε στην άλλη
άκρη του κόσμου. Τι λες κι εσύ;» τον ρώτησε η
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κυρία Ηλεκτρόνιου, διώχνοντας με το χέρι της
το σύννεφο σκόνης που σηκώθηκε μόλις ο σύζυγός της έβγαλε την κόκκινη βαλίτσα.
«Η αλήθεια είναι ότι μου φαίνεται πολύ μεγάλη, ή μάλλον τεράστια. Μα… μα… μα είναι
δυνατόν να κουβαλάς πάντα όλα αυτά τα πράγματα; Δεν μπορούμε τουλάχιστον ν’ αφήσουμε
την αποκριάτικη στολή σου; Ή έστω το δίχτυ
ψαρέματος;»
Η Ηλέκτρα Ηλεκτρόνιου στάθηκε με τα χέρια της στη μέση και ξεφύσησε ενοχλημένη.
«Μην τολμήσεις ν’ αγγίξεις τη στολή παραλλαγής και το επαγγελματικό μου δίχτυ!» του
είπε. Δίχως να χάσει δευτερόλεπτο, του γύρισε
την πλάτη και άρχισε να γεμίζει τη βαλίτσα με
ρούχα, αντηλιακά, αντικουνουπικά, φωτογραφικές μηχανές… ΤΑ ΠΑΝΤΑ!
Ο Ηλίας είχε δει αρκετά. Εμφανίστηκε και άρχισε τις ερωτήσεις.
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«Πάλι θα φύγετε; Πότε; Γιατί; Πού θα πάτε;
Πόσο θα μείνετε; Να ’ρθω κι εγώ;»
Ο κύριος Ηρακλής ίσιωσε τα γυαλιά του
πάνω στη μύτη του και του απάντησε κοφτά:
«Ναι. Αύριο. Για δουλειά. Στο Βακαρεβαρέβα.
Τρεις μήνες. Όχι».
«Το Βακαρεβαρέβα βρίσκεται στη Νέα Ζηλανδία, γλυκέ μου», εξήγησε στον Ηλία η μαμά του,
αρπάζοντας ένα σκαθάρι που περπατούσε στο
πάτωμα. «Πάμε να βρούμε τις γιγάντιες ακρίδες
των Μαορί».
«Και τα κίουι που κλωσάνε τα αβγά τους»,
πρόσθεσε ο πατέρας του, με το ίδιο τηλεγραφικό ύφος που είχε και προηγουμένως. «Τα αρσενικά κλωσάνε. Εκτός από το μεγάλο κίουι με
στίγματα. Και το καφετί κίουι του Οκαρίτο. Που
κλωσάει εναλλάξ με το θηλυκό».
Οι γονείς του Ηλία ήταν επιστήμονες. Η
μητέρα του ήταν εντομολόγος, μελετούσε
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δηλαδή έντομα όλων των ειδών και… διαστάσεων. Ο πατέρας του, από την άλλη, ήταν
ορνιθολόγος, με ειδικότητα στα πουλιά που
δεν πετάνε. Και οι δύο γυρνούσαν απ’ άκρη
σ’ άκρη όλον τον κόσμο για να μελετήσουν τα
πιο σπάνια είδη που υπήρχαν πάνω στη γη.
Ο Ηλίας ήταν πολύ περήφανος για τους γονείς
του και κάθε φορά δεν έβλεπε την ώρα να ταξιδέψει μαζί τους σ’ όλο τον πλανήτη και να εξερευνήσει καινούρια μέρη – την τελευταία
χρονιά είχε κάνει Χριστούγεννα στην
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Αλγερία, Πάσχα στα νησιά Μολούκες και Δεκαπενταύγουστο στη Βερίγγεια Γέφυρα.
Κρίμα που τον έπιανε ανατριχίλα και μόνο
που έβλεπε έντομα –αν και δεν θα το παραδεχόταν ποτέ–, με όλα αυτά τα γλιστερά και τριχωτά
τους πόδια, τα μαύρα μάτια και τα κεντριά τους.
Μπρρρ!
Για να μην πούμε για τα πουλιά, που η μυρωδιά τους τον έκανε να ξινίζει τα μούτρα του.
Μπλιαξ!
Η αλήθεια είναι ότι εκείνος λάτρευε έναν
τελείως διαφορετικό επιστημονικό κλάδο: την
Αστρονομία, την επιστήμη που μελετά τα ουράνια σώματα. Πράγματι, κάθε βράδυ σήκωνε
το βλέμμα ψηλά και παρατηρούσε τα αστέρια,
τους πλανήτες, τις φάσεις της σελήνης. Δεν είχε
τίποτε άλλο στο μυαλό του. Είχε μάλιστα πιέσ...
εχμ, πείσει τον πατέρα του να ζωγραφίσει στο
ταβάνι του δωματίου του τους 88 αστερισμούς
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ΒΛΕΠΩ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ

ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΙΟ!

της ουράνιας σφαίρας. Κι εκείνος τους ζωγράφισε τέλεια. Εχμ, ας πούμε…
Η Μεγάλη Άρκτος έμοιαζε με κουτάλα από
αυτές που ανακατεύουμε τις σούπες.
Η Ανδρομέδα ήταν γεμάτη σύννεφα επειδή
του χύθηκε η μπογιά.
Και η Καμηλοπάρδαλη είχε κοντό λαιμό!
Τουλάχιστον μπορούσε να τους παρατηρεί
όποτε ήθελε. Ακόμα κι όταν είχε άσχημο καιρό.
Στα σεντόνια του είχε ένα τρενάκι με τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος με βάση το μέγεθος. Με λίγα λόγια, ο Ηλίας ήξερε ΤΑ ΠΑΝΤΑ για
το σύμπαν!
Για παράδειγμα, ήξερε ότι:
• Ο Ποσειδώνας έχει δεκατέσσερα φεγγάρια, το
ένα μάλιστα ανακαλύφθηκε τώρα τελευταία.
• Ο Κρόνος είναι πανάλαφρος, μέσα στην μπανιέρα θα επέπλεε.
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• Στον Ουρανό το καλοκαίρι διαρκεί είκοσι χρόνια. Αντίο, ελκηθράκι μου!
• Στον Άρη υπάρχει το μεγαλύτερο ηφαίστειο
του ηλιακού συστήματος, με ύψος τριπλάσιο
του Έβερεστ!
Το πάθος του για το σύμπαν το είχε κληρονομήσει από τον παππού του, τον δόκτορα Κουάρκ,
που έμενε στο αστεροσκοπείο της Φτερνιζούπολης. Από εκεί ψηλά έβλεπε όλο το διάστημα
– ή τους γείτονες, όποτε χρειαζόταν. Οι δυο
τους είχαν περάσει πολλές, πάρα πολλές ώρες
αγναντεύοντας τον έναστρο ουρανό. Μαζί του
ο Ηλίας ανακάλυψε τους παράξενους σεληνια
κούς κρατήρες. Μαζί του έμαθε τους αστερισμούς, από τον πρώτο ως τον τελευταίο.
Γι’ αυτό εκείνο το πρωί, το πρωί της ιστορίας
μας, όταν η κυρία Ηλεκτρόνιου είπε: «Θα θέλαμε πολύ να σε πάρουμε μαζί μας, αλλά δεν γίνε-
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ΠΕ
ΤΙ ΣΟΥΠΕΡ-ΝΤΟΥΠΕΡ-Υ

Ρ-

ΑΥΤΑ;
ΑΣΤΡΙΚΑ ΝΕΑ ΕΙΝΑΙ

ται να χάσεις το σχολείο, ιδίως τώρα που καλά
καλά δεν έχεις ξεκινήσει ακόμα στην καινούρια
σου τάξη. Αποφασίσαμε λοιπόν να μείνεις με τον
παππού!» στο πρόσωπο του Ηλία σχηματίστηκε
ένα… αστρικό χαμόγελο.
«Αλήθεια;;; Μα τους δακτύλιους του Κρόνου!»
αναφώνησε και ξαφνικά ξεπήδησε τόση ενέργεια
από μέσα του όση και του Μπιγκ Μπανγκ. «Θα
χρειαστώ τους αστρικούς μου χάρτες, την πυξίδα
μου, το φλιτζάνι της ΝΑΣΑ για το γάλα μου κι ένα
ζευγάρι κάλτσες χωρίς τρύπες!»
Έκανε τρεις περιστροφές γύρω από τον
εαυτό του, πρόσθεσε κι άλλα πράγματα στη
λίστα του και πετάχτηκε σαν σίφουνας έξω
από το δωμάτιο.
«Τρέχεις να δεις τα αγαπημένα σου κινούμενα σχέδια;»
«Όχι, μαμά! Πάω να φτιάξω τη βαλίτσα μου!»
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