
Εγώ και το ρομπότ μου 
 

 
Ο πρϊτοσ ςτθ γειτονιά που αποφάςιςε ν’ αποκτιςει ρομπότ ιμουν εγϊ.  
 
Είχε ανοίξει ζνα μαγαηί που τα πουλοφςε –ρομποτάδικο το είπαμε-, κι 
εγϊ τθν πρϊτθ κιόλασ μζρα μπικα κι αγόραςα το πιο εξελιγμζνο 
μοντζλο.  
 
Ομολογϊ πωσ δεν το διάλεξα μόνο για τισ πολλζσ ικανότθτεσ που είχε, 
αλλά γιατί μου άρεςε και θ εμφάνιςι του. Το κεφάλι του κφμιηε 
φωτιςμζνθ υδρόγειο ςφαίρα. Το κορμί του ίδιο λεσ κι ιταν με ζνα 
γυαλιςτερό μπαοφλο, ςαν κι αυτά που χρθςιμοποιοφςαν οι παλιοί 
πειρατζσ. Τα χζρια του ιταν λεπτά και εφκαμπτα, φτιαγμζνα από 
ςυρμάτινεσ πλεξοφδεσ. Και τα πόδια του ιταν γεροφτιαγμζνα -
μεταλλικά κι αυτά-, αλλά κφμιηαν τα πόδια των τραπεηιϊν που είχα δει 
ςε παλιοφσ πφργουσ.  
 
«Ενϊνει το παρελκόν με το μζλλον» μου εξιγθςε ο υπάλλθλοσ του 
ρομποτάδικου και μετά μου χαμογζλαςε και ςυνζχιςε: «Άλλωςτε, ζνασ 
άνκρωποσ ςφγχρονοσ ςαν και ςασ δε γίνεται να μθ δοκιμάηει και να μθν 
απολαμβάνει τα προϊόντα τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ… Με το ρομπότ 
αυτό τίποτε εςείσ δε κα κάνετε. Μόνο ξάπλα!... Και για φανταςτείτε 
πόςο διαφορετικά κα ςασ αντιμετωπίςει ο γείτονάσ ςασ, όταν ςασ 
χτυπιςει το κουδοφνι για να του δανείςετε ζνα φλιτηάνι ηάχαρθ και, 
αντί για ςασ, του ανοίξει το ρομπότ, κι αυτό, αντί για ςασ πάντα, κα του 
φζρει το φλιτηάνι ξζχειλο μζχρι απάνω με τθ ηάχαρθ και χωρίσ μιτε 
ζνασ κόκκοσ τθσ να ζχει πζςει ςτο καλογυαλιςμζνο -από το ρομπότ 
πάντα- πάτωμά ςασ!» 
 
Εμζνα πάντα μου άρεςε θ ξάπλα, αλλά και επειδι μπόρεςα να 
φανταςτϊ τθ ςκθνι με τθ ηάχαρθ και το γείτονά μου, και μιασ κι ο 
γείτονάσ μου πολφ μου ζμπαινε ςτο μάτι με το πανάκριβο αυτοκίνθτό 
του, ςκζφτθκα τα μοφτρα του και «Α, καλά, κάτι τζτοιο πολφ κα ικελα 
να ςυμβεί!» διλωςα ςτον υπάλλθλο, και δίχωσ δεφτερθ ςκζψθ κι όςο κι 
αν το ςυγκεκριμζνο μοντζλο ιταν πολφ πιο ακριβό από τα άλλα, 
αποφάςιςα να το αγοράςω.  
 



Πιγα απζναντι, ςτθν τράπεηα, πιρα ζνα καταναλωτικό δάνειο και, τθν 
άλλθ μζρα το πρωί, μου φζρανε, μζςα ςε μια κοφτα, το ρομπότ μου ςτο 
ςπίτι. 
 
Κάκιςα και διάβαςα προςεκτικά τισ οδθγίεσ χριςθσ.  
 
Και τι δεν μποροφςε να κάνει το ρομπότ μου! 
 
Στ’ αλικεια, ζτςι και το προγραμμάτιηα ςωςτά, το μόνο που κα ζμενε 
ςε μζνα ιταν… θ ξάπλα. 
 
Πάντωσ το πρϊτο που κα ικελα να κάνει ιταν να ανοίγει τθν πόρτα μου 
όταν χτυπά το κουδοφνι και ςτθ ςυνζχεια να μάκει ςε ποιο ντουλάπι 
ζχω τθ ηάχαρθ και να γεμίηει με αυτιν ξζχειλα ζνα φλιτηάνι και να το 
πθγαίνει βόλτα ςε όλο μου το ςπίτι δίχωσ οφτε κόκκοσ να πζφτει κάτω. 
 
Δεν ιταν δφςκολο να βρω με ποιον τρόπο κα ζδινα τισ κατάλλθλεσ 
εντολζσ, αλλά, πριν τισ εκτελζςω, χτφπθςε το κουδοφνι μου και 
αναγκάςτθκα μόνοσ μου να ανοίξω τθν πόρτα και δυςτυχϊσ ιταν ο 
αντιπακθτικόσ γείτονάσ μου, ο οποίοσ ευτυχϊσ δε μου ηιτθςε ζνα 
φλιτηάνι ηάχαρθ, αλλά -δυςτυχϊσ!- μου είπε πωσ φεφγει, πωσ πάει -
λζει- ςε άλλθ γειτονιά πιο ακριβι και πωσ είχε ζρκει να με 
αποχαιρετιςει.  
 
Ζςκαςα από το κακό μου. Μιτε να δει το ρομπότ μου δεν κατάφερα, 
μιασ και ακόμα το είχα μζςα ςτθν κοφτα που το είχαν μεταφζρει. 
 
Αλλά μιασ και το είχα, ζτςι κι αλλιϊσ, αγοράςει, ζπρεπε να μάκω και να 
το χρθςιμοποιϊ. Άλλωςτε -είπαμε- ιταν και θ ξάπλα.  
 
                                                                                                 Μάνοσ Κοντολζων 


