
[ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ] 
 

Ο Χξίζηνο ζθεθηόηαλ ηη λα γξάςεη ζηελ έθζεζε ηνπ κε ζέκα «Η δσή ζην 3000 κ.Χ.», 

ελώ αθεξεκέλα κνπηδνύξσλε κε ην ζηπιό ηνπ ηελ άθξε ηνπ ηεηξαδίνπ ηνπ. Κάπνηα 

ζηηγκή όκσο ην ρέξη ηνπ έθαλε θη έλαλ θύθιν θαη κεηά άιινλ έλαλ, άιινλ έλαλ, άιινλ 

έλαλ... ώζπνπ μαθληθά έλαο απ’ απηνύο ηνλ ηξάβεμε ΜΕΣΑ ζην ζρέδην! Τελ ίδηα ζηηγκή 

έλησζε έλα ζηξόβηιν λα ηνλ ξνπθάεη θαη... 

 

- Μπα! Δζςτε ποιοσ ιρκε! ακοφςτθκε μια 

άγνωςτθ φωνι.  

Ο Χρίςτοσ κατάλαβε πωσ το ςτροβιλιςτικό 

ταξίδι του μεσ ςτο ςχζδιο είχε πάρει τζλοσ κι 

άνοιξε τα μάτια του, παραηαλιςμζνοσ ακόμθ. 

Πουκενά το γραφείο του! Δεν ιταν μζςα ςτο 

δωμάτιό του! Γφρω του ςτζκονταν κάποια 

άγνωςτά του παιδιά πιαςμζνα χζρι χζρι, ντυμζνα 

όλα με κάτι περίεργεσ ομοιόμορφεσ φόρμεσ και 

με βλζμμα το ίδιο ζκπλθκτο με κείνον. Άνοιξε το 

ςτόμα του να πει κάτι, αλλά τον πρόλαβαν οι 

άλλοι, που άρχιςαν να μιλοφν όλοι μαηί:  

- Αυτόσ δε φαίνεται να είναι από το Γαλάηιο Πλανιτθ! 

- Καλζ, αυτόσ μοιάηει με μασ! 

- Μα ποιοσ είναι; 

Ο Χρίςτοσ πιγε να πει το όνομά του, μα ςυγκρατικθκε. Ζριξε με τρόπο 

τθ ματιά του ολόγυρα. Πολλά δζντρα, παρτζρια με λουλοφδια... Πρζπει να 

βριςκόταν ςε κάποιο πάρκο ι ςε κάποιο μεγάλο κιπο, τζλοσ πάντων. Όμωσ 

του λόγου του πϊσ είχε βρεκεί εκεί; 

Στο μεταξφ, τα παιδιά ζλυςαν τα χζρια τουσ κι ιρκαν πιο κοντά του. 

Ζνασ μικρόσ, κάπου πζντε χρονϊν, άρχιςε να τον παςπατεφει, ςαν να ικελε 

να βεβαιωκεί πωσ ιταν ηωντανόσ. 

- Πάντωσ, ζνα είναι ςίγουρο: Δεν ιρκε από το Γαλάηιο Πλανιτθ! είπε ο 

πρϊτοσ που είχε μιλιςει. 

Ο Χρίςτοσ τότε ζκανε πζρα τουσ όποιουσ διςταγμοφσ του κι είπε 

καρρετά: 

- Και βζβαια δεν είμαι από το Γαλάηιο ι ό,τι άλλο πλανιτθ λζτε! Και ςυ, μικρζ, 

ςταμάτα να με παςπατεφεισ! Και πρϊτα πρϊτα  μπορϊ να μάκω ποφ 

βρίςκομαι; 

Τϊρα οι άλλοι τον κοίταξαν με ακόμθ πιο μεγάλθ ζκπλθξθ.  

- Δεν ξζρεισ; του είπε ζνασ. 

- Και πϊσ ιρκεσ εδϊ; του είπε ζνασ άλλοσ. 



Ο Χρίςτοσ τουσ κοίταξε ςαςτιςμζνοσ. Όχι, δεν ιξερε πϊσ είχε πάει 

εκεί... Χμ, για ποιον Γαλάηιο Πλανιτθ ζλεγαν; Τότε μια τρελι ιδζα πζραςε από 

το μυαλό του. Χωρίσ να καλοςκεφτεί, ρϊτθςε: 

- Τι χρονολογία ζχουμε; 

Ο μικρόσ που τον παςπάτευε πιο πριν ζκανε ςτουσ άλλουσ με το χζρι 

του: «Αυτόσ είναι μουρλόσ!» Ζνα κορίτςι όμωσ τον αγριοκοίταξε και μετά, 

ςτρζφοντασ ςτο Χρίςτο, του απάντθςε: 

- 3000 μ.Χ. φυςικά. 

Και... φυςικά ο Χρίςτοσ ζμεινε άφωνοσ. 

Τότε ζνα άλλο κορίτςι παρατιρθςε διςτακτικά:  

- Χμ, παιδιά... Θα ςασ πω κάτι απίκανο, αλλά... να, τα ροφχα του μου 

κυμίηουν εκείνεσ τισ διαφάνειεσ που είχαμε δει τισ προάλλεσ... Από τθν εποχι 

του 1950 και πζρα λζω... Ναι! Για δζςτε και ςεισ! Μπλουτηίν, ακλθτικά 

παποφτςια.... 

- Κι αν είναι ζτςι, πϊσ βρζκθκε εδϊ; Κανείσ δεν τον κάλεςε! Και μασ χάλαςε 

και το παιχνίδι κιόλασ! Άςε που μπορεί να βροφμε και τον μπελά μασ... 

γκρίνιαξε εκείνοσ ο μικρόσ πάλι. 

Άναψε ο Χρίςτοσ ακοφγοντασ τοφτα. 

- Α, για να ςασ πω εδϊ! ξζςπαςε. Δεν ξζρω για ποιο παιχνίδι μιλάτε, αλλά εγϊ 

ζχω δουλειά. Πρζπει να τελειϊςω τθν ζκκεςι μου. Κι αν είμαι εγϊ για ςασ 

μπελάσ, άλλο τόςο είςτε κι εςείσ για μζνα! Και τι το ςτραβό ζχουν τα ροφχα 

μου, τζλοσ πάντων; Ή νομίηετε πωσ αυτι θ ςαχλαμάρα που φοράτε όλοι ςασ 

είναι καλφτερθ; 

Τα παιδιά φάνθκαν ξαφνιαςμζνα από το ξζςπαςμά του και μερικά 

αγριοκοίταξαν το μικρό, που λοφφαξε κυριολεκτικά ςτθ γωνιά του. Φςτερα 

ζνα μελαχρινό αγόρι είπε ςτο Χρίςτο ιρεμα:  

- Δε χρειάηεται να κυμϊνεισ. Μόνο πεσ μασ ποιοσ είςαι και από ποια 

χρονολογία ζρχεςαι και μετά κα δοφμε πϊσ μπλζχτθκεσ ςτο παιχνίδι μασ. 

                                   ( ....................................................... ) 

- Μα πϊσ βρζκθκα εδϊ; ψζλλιςε. Εγϊ ιμουν ςτο δωμάτιό μου και..., τουσ τα 

είπε όλα με το νι και με το ςίγμα – για τθν ζκκεςθ, τουσ κφκλουσ ςτο χαρτί 

του... 

- ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ! φϊναξε ζνα παιδί. Οι κφκλοι! 

- Και θ τφχθ βζβαια... ςυμπλιρωςε ζνα άλλο. Πζτυχε τθν ϊρα!  

 

 

Βνύια Μάζηνξε 

 

                                                             Χρίςτοσ, το αγόρι που ταξίδεψε ςτο μζλλον, Πατάκθσ, ςς. 12-14 


