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Ο ςοφόσ επιςτιμονασ Χάρι Μζντ και θ οικογζνειά του, ςε αυτό το ςυναρπαςτικό μυκιςτόρθμα, 

επιςκζπτονται τθ Σελινθ, τθν Αφροδίτθ και, κυρίωσ τον «Πλανιτθ τοφ δεν ξζρω ποφ», όπου 

ηουν απίκανεσ, τρελζσ περιπζτειεσ, πολφπλοκων και μαγικών διαςτάςεων. 

Τελικά επιςτρζφουν ςτθ Γθ πιο λογικοί, πιο πεπειραμζνοι και πιο ςοφοί «οι ςοφοί», για να 

ετοιμάςουν με αβάςταχτθ ανυπομονθςία και ανανεωμζνθ διάκεςθ το φανταςμαγορικό, 

καινοφριο τουσ ταξίδι! 

Ταξίδεψε.. ταξίδεψε... ταξίδεψε ο Λιρ με το ςοφό παπποφ πιλότο. Οι επιβάτεσ του, άλλοι 

ξυπνθτοί και άλλοι μιςοκοιμιςμζνοι, όλοι δεμζνοι ςτισ κζςεισ τουσ, ακίνθτοι περίμεναν ν’ 

ακοφςουν από το μεγάφωνο τθν αναγγελία τθσ άφιξισ τουσ ςτον «Πλανιτθ τοφ δεν ξζρω 

ποφ», να εκπλθρωκεί επιτζλουσ θ επικυμία του εφευρζτθ και αρχθγοφ τθσ αποςτολισ. Οι 

κεραίεσ όλων ιταν ανοιχτζσ για να υπάρχει επικοινωνία μεταξφ τουσ. Αφοφ πζραςαν μια-δυο 

ιςυχεσ ϊρεσ και αφοφ είχαν πια βαρεκεί και δεν ιξεραν τι να κάνουν, άρχιςαν τθν κουβζντα: 

- Πολφ μακριά αυτόσ ο  πλανιτθσ... μουρμοφριςε θ Ελβίρα. Τι του ιρκε του πατζρα ςου να μασ 

κουβαλιςει εκεί; 

- Μα αν κυμάςαι καλά, είπε θ Χριςτίνα, αυτόσ ο πλανιτθσ είναι θ αιτία του ταξιδιοφ μασ.  

- Και δε μου λεσ, κόρθ μου, ςε τι διαφζρει αυτόσ από τθν Αφροδίτθ και τουσ άλλουσ, τον 

Κρόνο, το Δία; Εγϊ πιςτεφω πωσ ίδιοι είναι όλοι. 

- Εςφ μπορεί να το νομίηεισ, ο πατζρασ όμωσ, όπωσ μιλοφςαμε, μου είπε πωσ ο «Πλανιτθσ τοφ 

δεν ξζρω ποφ», ο «Πλανιτθσ του», όπωσ τον ονόμαςε, είναι ο πιο ενδιαφζρων απ’ όλουσ, κι 

ακόμα πρόςκεςε πωσ άμα φτάςουμε εκεί κα το καταλάβουμε. 

- Άμα φτάςουμε, καλά το  ̓πεσ. Δε φτάνουμε όμωσ... Ζχουμε πια βαρεκεί.  

 Εκείνθ τθ ςτιγμι, λεσ και ο Λιρ άκουςε το ςχόλιό τθσ, άρχιςε τα ςυνθκιςμζνα τα 

χοροπθδθματάκια κι από το μεγάφωνο ακοφςτθκε θ κεφάτθ φωνι του Χάρι Μζντ:  

- Αναγγζλλω άφιξθ ςτον «Πλανιτθ τοφ δεν ξζρω ποφ». Μείνετε ςτισ κζςεισ ςασ μζχρι νεωτζρασ 

οδθγίασ.  

 Ο ςοφόσ επιςτιμονασ δεν πιανόταν από τθ χαρά του. Επιτζλουσ, το όνειρο πολλϊν 

χρόνων γινόταν πραγματικότθτα! Σε πολφ ςφντομο διάςτθμα κα πατοφςε ςτο ζδαφοσ του 

«Πλανιτθ τοφ δεν ξζρω ποφ» του! Τι χαρά ιταν αυτι! Ζπλεε ςε πελάγθ ευτυχίασ...  



 Αυτι του θ ευτυχία δεν κράτθςε παρά ελάχιςτεσ ςτιγμζσ, γιατί, ενϊ είχε φρενάρει, είχε 

ςταματιςει το Λιρ κι ετοιμαηόταν να ςιγουρευτεί για το κλείςιμο των μθχανϊν και να δϊςει 

οδθγίεσ να ςυναντθκοφν με τουσ άλλουσ ςτθν ζξοδο, ζνιωςε πωσ ο Λιρ ταρακουνιότανε. 

Κοίταξε τα διάφορα όργανα του ςκάφουσ που ιταν μπροςτά του. Όλα ιταν κλειςτά. Το 

ταρακοφνθμα – κι αυτό ιταν βζβαιο – γινόταν όλο και μεγαλφτερο. 

- Στζλιο! μίλθςε από το μεγάφωνο. Ποιοσ κουνιζται πίςω ςτθν καμπίνα; 

- Κανζνασ, παπποφ. Όλοι είμαςτε ακόμθ ςτισ κζςεισ μασ. Πϊσ να κουνθκοφμε αφοφ δε 

ςταμάτθςεσ;  

 Περίεργο πράγμα! είπε μζςα του ο ςοφόσ. Πϊσ είναι δυνατό εγϊ να νιϊκω τον Λιρ να 

κινείται, ενϊ ο Στζλιοσ είπε πωσ δε ςταμάτθςα; Εγϊ, όμωσ, ςταμάτθςα. Τι γίνεται λοιπόν; 

 Ζςκυψε ο ςοφόσ επιςτιμονασ και κοίταξε ζξω από το παράκυρό του, ςτθν πλαϊνι 

μεριά. Ωχ, Θεζ μου! Καλφτερα χίλιεσ φορζσ να μθν το είχε κάνει! Τριάντα και περιςςότεροι 

μιςόγυμνοι, αγριωποί άντρεσ είχαν δζςει, μάλλον με αλυςίδεσ, τον Λιρ και τον τραβοφςαν 

προσ τα μπροσ. Ζμεινε άλαλοσ! Ποιοι ιταν αυτοί; Και ποφ τουσ πιγαιναν; Μόνον αυτό τουσ 

ζλειπε· να πζςουν ςτα χζρια αγρίων! Τϊρα; Τι μποροφςαν να κάνουν εκείνοι, δυο άντρεσ, δυο 

γυναίκεσ και ζνα παιδί, μπροςτά ςε τόςουσ – και ποιοσ ξζρει ξζρει πόςουσ ακόμα – 

οπλιςμζνουσ, απ’ ό,τι φαινόταν, εχκροφσ; 

 Ο Χάρι Μζντ προςπακοφςε να ςκεφτεί... Ο Λιρ ςτο μεταξφ μετακινιόταν και πίςω οι 

δικοί του – απ’ όςο ζπιανε με τισ κεραιοφλεσ του – δεν είχαν τίποτα καταλάβει και γλζνταγαν 

τον ερχομό τουσ ςτον καινοφριο πλανιτθ! 
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