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      «Ρε µπαγάσα, δεν πιστεύω να ξέχασες τα µαθήµατα που σου έκανα στην 

λογιστική, όταν θα έδινες εξετάσεις στο υπουργείο Οικονοµικών το 80», µου είπε ο 

Γιώργος Σ καθώς ανεβαίναµε περπατώντας από την κοινότητα της Παραβόλας προς 

το ορεινό χωριό Περιστέρι. 

     «Έλα ρε Γιώργο, είπε η Νατάσσα, τα ξεχνάει ο Αλέκος αυτά;» 

     «Παιδιά, να δείτε που θα έρθουν να µας πάρουν από διαστηµόπλοιο», είπε ο 

Γιώργος Λ. 

     «Εγώ πάντως φοβάµαι, είπε η Αφρούλα». 

     «Μη φοβάσαι Αφρούλα, πρώτα- πρώτα , αισθάνεσαι µέσα στο µυαλό σου ότι κάτι 

πλησιάζει;» ρώτησα. 

     «Ε! όλοι το αισθανόµαστε και δεν είναι η πρώτη φορά», είπε ο Γιώργος Λ. 

     Ένα διαστηµόπλοιο σε σχήµα πιεσµένης σφαίρας πλησίασε και διακρίναµε ότι 

ήταν εξωτερικά σκεπασµένο σαν µε γυαλί, αλλά δεν βλέπαµε µέσα. 

     «Ρε Αλέκο, εσύ που ξέρεις λίγο Φυσική, γιατί το έχουν αυτό το επικάλυµµα;» είπε 

ο Γιώργος Σ. 

     «Γιώργο µέσα στο διαστηµόπλοιο υπάρχουν άνθρωποι και το επικάλυµµα 

προστατεύει  από τα υπέρυθρα και υπεριώδη κύµατα, αυτά δηλαδή που εξαπολύουν 

οι ήλιοι και είναι επικίνδυνα», είπα. 

     «Και καλά, όταν πήγαµε στην σελήνη είχαµε και εµείς ;» ρώτησε η Νατάσσα. 

     Η πόρτα άνοιξε  από το διαστηµόπλοιο που στέκονταν πιο πέρα και αιωρούνταν 

λίγο πάνω από το έδαφος και από µία σκάλα που κατέβηκε, κατέβηκε µία όµορφη 

γυναίκα. 

     «Καλά ποιά είσαι εσύ;» ρώτησε η Αφρούλα. 

    « Συνεστώτες είµαι η Ελένη, αντιπρόεδρος των 155 ενωµένων κοινοτήτων του 

διαστήµατος» είπε. 

    «Καλά ρε παιδάκι µου δεν φοβάσαι κοντζάµ αντιπρόεδρος και κατεβαίνεις µόνη;» 

είπε η Νατάσσα. 

    «Καλά εσάς να φοβηθώ, µήπως και σκεφτήκατε τίποτα κακό; εξάλλου δεν υπάρχει 

άλλος τριγύρω», είπε η Ελένη 

    « Τι λες παιδάκι µου, ποιοι είµαστε και ήρθε η αντιπρόεδρος, δεν ερχόνταν ο 

πρόεδρος;» ρώτησε η Αφρούλα 

    Η Ελένη µε κοίταξε και χαµογέλασε  και ένευσε να περάσουµε. «Παιδιά σας 

περιµένουµε στην Παλλάδα πλανήτη του ηλίου Βέγα στον αστερισµό της Λύρας» 

 

                                       ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΕΓΑ 

 

     Κάποιοι συνοδοί, όλοι ντυµένοι µε κοµψά και εύχρηστα κοστούµια, µας έβαλαν 

και καθίσαµε και βλέπαµε από µία τεράστια οθόνη. 

    «Να βάλουµε ζώνες;» ρώτησε ο Γιώργος Λ. 

    «Συνεστώτες θα ταξιδεύσουµε µε βαρυτικά και αντιβαρυτικά κύµατα, είπε η 

Ελένη. «Η επιτάχυνση και η αδράνεια που νοιώθετε, θα εξουδετερωθεί από κύµατα 

που εκπέµπει το κάθισµα πίσω σας, δεν θα καταλάβετε τίποτα». 



     «Καλά» λέει η Αφρούλα, «είστε όλοι άνθρωποι σαν εµάς;» 

     «Η καταγωγή µας είναι η γη µητέρα» είπε η Ελένη. 

     «Που τα ήξερες ρε µπαγάσα κα τα έγραψες;» µε ρώτησε ο Γιώργος Σ. «Θέλω να 

δω τον διοικητικό ιστό του διαστήµατος» 

     «Παιδιά στο διάστηµα υπάρχει η οµάδα Έψιλον, οι επίλεκτοι που διοικούν. Το 

σύστηµα είναι προεδρευοµένη ∆ηµοκρατία και θα γνωρίσετε και τον πρωθυπουργό 

Μιχαήλ. Είναι δε και ο επίτιµος, ο ανώτερος σε διακρίσεις που όλοι τον σεβόµαστε». 

    «Καλά και ποιος ορίζει τους επίλεκτους;» ρώτησε ο Γιώργος Σ. 

    «Οι σοφοί, οι οµάδες σοφών του διαστήµατος, έχουν εντάξει και 109 ανθρώπους 

της γης στην οµάδα Έψιλον», είπε η Ελένη. 

    «Και αυτοί το ξέρουν;» ρώτησε ο Γιώργος Σ. 

    «Ναι το γνωρίζουν και τώρα µε πληροφορούν ότι µας περιµένουν στην αίθουσα 

συνεδριάσεων, γιατί πλησιάζουµε» είπε η Ελένη. Επρόκειτο για νοητική προσέγγιση  

    Το διαστηµόπλοιο περνούσε σαν σε τρύπα και η Νατάσσα ρώτησε: «είναι οι 

σκουλικότρυπες της θεωρίας της Σχετικότητας;» 

    «Ρε Νατάσσα τρέχουµε µε υπερφωτεινή ταχύτητα, τι σχέση έχει η θ. της 

Σχετικότητας;» ρώτησα. 

     «Και ο πύρινος ουρανός που διασχύουµε έχει σχέση µε τον Ηράκλειτο;» ρώτησε η 

Αφρούλα. 

     Γέλασα. «Ελένη το όνοµά σου  προέρχεται από το Έλληνίδα;» ρώτησα 

     

 

                                        ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ 

 

 «Παιδιά, ελάτε φτάσαµε, ξέρουµε ότι αύριο πάτε για δουλειά, µέχρι τις 11 ώρα 

Ελλάδας θα είστε στην Παραβόλα», είπε η Ελένη. 

     Ένα αεροταξί µας µετέφερε σε ένα µεγάλο κτήριο, µπήκαµε µέσα , περάσαµε κάτι 

διαδρόµους και άνθρωποι µας κοιτούσαν ευγενικά και έξω από µία µεγάλη αίθουσα 

ένας µε στολή σαν στρατιωτική και ανοικτές τις αγκάλες. «Συνεστώτες, Αλέκο καλώς 

ήρθατε, ετοίµαζα την διαδικασία να µην αργήσετε και δεν ήρθα στο κοσµοδρόµιο», 

είπε ο άνθρωπος. 

     «Είναι ο πρωθυπουργός ο Μιχαήλ, στρατιωτικός» , είπα και σταυρώσαµε τα χέρια 

µε λαβή του αντίχειρα και προτεταµένα τα χέρια. 

    «Συνεστώτες σας γνωρίζω όλους, ελάτε µας περιµένει ο επίτιµος» , είπε ο Μιχαήλ. 

    Μπήκαµε µέσα και µε µία στολή κάλλους ο επίτιµος είπε: «Αλέκο µπράβο, 

περιµένουµε και άλλα από σένα, ελάτε µε τους φίλους σου, µήπως δεν είµαστε 

πάντοτε µαζί σου;». 

    Στάθηκα µπρος στον επίτιµο, ήταν ψηλότερος από µένα και του είπα: «µήπως 

ταπεινωµένοι ανίκανοι θα σβήσουµε στο κενό ανεπιτήδειοι εραστές του Θείου;» 

     Γυρίσαµε όλοι πίσω σε µία οθόνη παράθυρο και κοιτάξαµε τον έναστρο ουρανό. 

     «Αλέκο δουλειά», είπε ο επίτιµος, ελάτε τώρα µπρος στις οθόνες των 

τηλεοράσεων. Μία µεγάλη οθόνη έδειχνε 155 παράθυρα µε ένα πρόσωπο το καθένα, 

διοικητή κοινότητας και µέλους της συµπαντικής κυβέρνησης. Σε ένα παράθυρο 

φαινόµασταν εµείς. Ο Μιχαήλ πήρε τον λόγο και είπε: «Συνεστώτες λύουµε την 

κατάσταση άµεσης επέµβασης στην γη;» 

     «Μιχάλη δεν υπάρχει κίνδυνος πλέον, ευχαριστώ» , είπα.  

     Τα χαµόγελα έπεσαν στα παράθυρα, «να δούµε τι θα κάνετε αύριο στην εφορία» 

είπε ο Γιώργος Σ  

     

                       



 


