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Ο ουρανόσ ιταν ακόμα ςκοτεινόσ εκείνο το δροςερό ξθμζρωμα τθσ 30ισ 

Ιουνίου του 2240 μ.Χ. Στθ μζςθ του ουράνιου κόλου ζλαμπε, όπωσ 

πάντα αυτι τθν εποχι, θ Ποφλια, ενϊ το φεγγάρι είχε δφςει από ϊρα, 

παραςζρνοντασ πίςω του τον Δία και τον Άρθ. Στο μεγάλο λιβάδι, πάνω 

ςτο βουνό, οι λαγοί ζβοςκαν αμζριμνοι ανάμεςα ςτα αγριολοφλουδα 

που μοςχοβολοφςαν. Να όμωσ, που λίγο αργότερα ιρκε να ταράξει τθν 

θςυχία τθσ νφχτασ ζνα παράξενο βουθτό και μια φωτεινι ςφαίρα άρχιςε 

να κατεβαίνει απ’ τον ουρανό. 

Το ςτρογγυλό αντικείμενο, που ολοζνα μεγάλωνε, ζβγαηε ζνα περίεργο, αςπροκίτρινο φωσ. 

Μερικζσ ςτιγμζσ το φωσ αυτό γινόταν πιο δυνατό, ενϊ άλλοτε αδυνάτιηε. Κακϊσ πλθςίαηε προσ 

τθ Γθ, άρχιςε ν’ αλλάηει και να γίνεται κοκκινωπό και γφρω γφρω, ςτθν περιφζρειά του 

αναβόςβθναν μια ςειρά από γαλάηια φωτάκια.  

Φτάνοντασ ςτο ζδαφοσ το περίεργο ςκάφοσ είχε γίνει μεγάλο ςαν ζνα τριϊροφο ςπίτι κι είχε 

εντελϊσ κοκκινίςει. Στάκθκε λίγο πιο ψθλά από τα χόρτα και μια τρφπα άνοιξε ςτο κάτω μζροσ 

του. Σε λίγο, μζςα από τθν τρφπα βγικαν δυο περίεργα όντα που ζμοιαηαν με φωτεινά 

ανκρωπάκια. Το μπόι τουσ δεν ξεπερνοφςε το 1,50 μ. και φοροφςαν κάτι παράξενεσ 

γυαλιςτερζσ ςτολζσ. Στθ ςυνζχεια κατζβθκαν κι άλλα τρία ανκρωπάκια κι φςτερα άλλα δυο 

όντα που ιταν όμωσ διαφορετικά από τα προθγοφμενα. Αυτά ιταν δυο κανονικά παιδιά, 

δθλαδι δυο παιδιά τθσ Γθσ, ζντεκα και δϊδεκα χρόνων. Μόλισ κατζβθκαν τα παιδιά από το 

ςκάφοσ, τα άλλα ανκρωπάκια τα ζπιαςαν από τα χζρια, τα πιγαν ςτθν άκρθ του λιβαδιοφ και 

τουσ ζδειξαν το χωριουδάκι που τα φϊτα του διακρίνονταν ςτθν πλαγιά. Ύςτερα γφριςαν ςτο 

ςτρογγυλό ςκάφοσ τουσ, μπικαν μζςα κι εκείνο άρχιςε ν’ αναβοςβινει περίεργα. 

Περιττό να ποφμε πωσ το παράξενο ςκάφοσ ιταν ζνα εξωπλανθτικό διαςτθμόπλοιο και τα 

φωτεινά ανκρωπάκια ιταν το πλιρωμά του. 

Δεν πζραςε πολλι ϊρα και το περίεργο όχθμα είχε εξαφανιςτεί ςτα βάκθ του ουρανοφ, 

ακριβϊσ όπωσ είχε ζρκει. Μόνο που τϊρα ςτθ Γθ υπιρχαν δυο κάτοικοι παραπάνω, κι αυτοί 

ιταν ο Γιάννθσ και θ Χρφςα. 
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Οι πρώτες επαφές 

Λίγο αργότερα τα δφο παιδιά ζφταςαν μζχρι τα πρϊτα ςπίτια του χωριοφ. Ψάχνοντασ ςτα 

δρομάκια ανάμεςα ςτα ςπίτια, ςτα περιβόλια και ςτισ ςυςτάδεσ των δζντρων, πλθςίαςαν ςτθν 

είςοδο ενόσ ςπιτιοφ που μπροςτά του υπιρχαν δυο μεγάλα πλατάνια. Εκεί τα περίμενε ζνα 

άλλο παιδί, τθσ ίδιασ περίπου θλικίασ, που μόλισ τα είδε πλθςίαςε προσ το μζροσ τουσ. 

- Γεια ςασ, είπε το παιδί. Λζγομαι Αλζξανδροσ. Καλϊσ ιρκατε! Ελάτε μαηί μου. 

Ήταν φανερό ότι ο Αλζξανδροσ τουσ περίμενε, επειδι κάποιοι τον είχαν ειδοποιιςει. 

-Πάμε γριγορα μζςα, είπε ο Αλζξανδροσ κι ζτρεξε πρϊτοσ προσ τθν πόρτα. 

Ξθμζρωνε και ςτθν ανατολι είχε αρχίςει να χαράηει όταν τα τρία παιδιά προχϊρθςαν προσ το 

ςπίτι και χϊκθκαν ςτθν αποκικθ που ιταν ςτο υπόγειο. Εκεί οι ζνοικοι φφλαγαν τισ ςοδειζσ 

τουσ. Ο Αλζξανδροσ άναψε το φωσ και κοίταξε τουσ άλλουσ δυο γεμάτοσ περιζργεια. Η Χρφςα 

ιταν ζνα όμορφο κορίτςι, με ολόχρυςα μαλλιά κι ο Γιάννθσ ζνα μελαχρινό αγόρι, με 

κατάμαυρα μάτια κι ερευνθτικό βλζμμα. Τα ροφχα τουσ ιταν παράξενα, αλλιϊτικα, 

φανταχτερά, ςαν να ’κελαν να κάνουν με το ντφςιμό τουσ εντφπωςθ. Στο μπλουηάκι του Γιάννθ 

ιταν γραμμζνο με κάτι πελϊρια γράμματα ζνα «I LOVE YOU» και τα παποφτςια τθσ Χρφςασ 

είχαν ζνα παράξενο ςχιμα. Αντίκετα, ο Αλζξανδροσ ιταν ντυμζνοσ απλά, με μια γκριηογάλανθ 

φόρμα και ςτο ςτικοσ του ζγραφε με μικρά, κόκκινα γράμματα: «Περιβόλι τθσ Γθσ». Ο γιακάσ 

και οι άκρεσ των μανικιϊν του ιταν κόκκινα. 

- Λοιπόν, Αλζξανδρε, είμαςτε περίεργοι να δοφμε το χωριό και τθ Γθ φςτερα από τόςα χρόνια, 

είπαν τα δυο παιδιά. 

- Δθλαδι, πόςα χρόνια λείπετε; ρϊτθςε ο Αλζξανδροσ γεμάτοσ περιζργεια. 

- Δεν ςου είπαν οι φίλοι μασ; τον ρϊτθςε ο Γιάννθσ. Δεν ξζρεισ ότι μασ είχαν πάρει πριν από 

διακόςια πενιντα χρόνια, το 1990; 

- Δθλαδι, πόςο είςαςτε τϊρα; Σε τι θλικία ςάσ πιραν; ρϊτθςε ο Αλζξανδροσ. 

- Μασ πιραν περίπου ςτα δζκα, είπε θ Χρφςα, και τϊρα είμαςτε διακοςίων εξιντα χρόνων, 

ςφμφωνα με το θμερολόγιο τθσ Γθσ. 
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