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«Υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι το σύμπαν είναι
απέραντο. Μια άλλη θεωρία λέει ότι υπάρχουν άπειρα παράλληλα σύμπαντα, το καθένα λίγο διαφορετικό από αυτό στο οποίο ζούμε. Και σύμφωνα με μια
τρίτη θεωρία, κάπου, σε κάποιο από όλα αυτά τα άπειρα, απέραντα σύμπαντα με τους αμέτρητους γαλαξίες, σίγουρα κάποια στιγμή θα έχει συμβεί όποια ιστορία έχει γραφτεί σε βιβλίο, όσο περίεργη ή απίθανη
και να φαίνεται. Ακόμα και η ιστορία που διαβάζεις
στο βιβλίο που κρατάς τώρα στα χέρια σου».
Απόσπασμα από το Εγχειρίδιο των Βιβλιοναυτών,
έκδοση 2η, Athene 1.9.7.7248
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ΤΟ ΑΓΟΡΙ
ΠΟΥ ΕΜΕΝΕ ΣΠΙΤΙ
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Ό

πως κάθε πρωί τους τελευταίους τρεις μήνες, έτσι
και σήμερα ο Ωρίωνας φώναξε στη μητέρα του:
«ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΝΑ ΒΓΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ! ΞΕΧΑΣΕ ΤΟ!». Αυτό
το πρωινό όμως ήταν διαφορετικό, γιατί δύο πράγματα
είχαν αλλάξει: δύο εξωγήινοι με ένα ρομπότ τον παρακολουθούσαν και αργά το βράδυ, τελικά, όχι μόνο θα έβγαινε από το σπίτι αλλά θα έφευγε και από τον πλανήτη.
Ήταν η τελευταία μέρα των διακοπών και όλοι βρίσκονταν στην κουζίνα. Ο Ωρίωνας καθόταν στο τραπέζι και
έτρωγε το πρωινό του διαβάζοντας ένα βιβλίο. Φορούσε
την ίδια κόκκινη ρόμπα που φορούσε κάθε μέρα όλη μέρα
εδώ και τρεις μήνες, από τότε που σταμάτησε να βγαίνει
έξω. Στο πάτωμα δίπλα απ’ τα πόδια του καθόταν ο σκύλος
του ο Γουφ. Η μητέρα του Ωρίωνα, η Άσπα, έστυβε μια
πορτοκαλάδα. Από το παράθυρο της κουζίνας φαινόταν η
θάλασσα, που πάνω της λαμπύριζαν χορεύοντας οι ακτίνες
του ήλιου. Ο ουρανός ήταν καθαρός· ούτε ένα σύννεφο
δεν φαινόταν στον ορίζοντα. Ίσως αυτό έκανε τη μητέρα
του Ωρίωνα να κάνει το λάθος να του προτείνει να βγουν
έξω για μια βόλτα. Η αναφορά και μόνο του «έξω» τον έκανε να φωνάζει.
— Γιατί δεν θες να βγεις έξω; Έχει τόσο ωραία μέρα. Θα
πάμε βόλτα μαζί. Θα σου κρατάω το χέρι. Κοίτα πώς κάνει
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ο Γουφ μόλις ακούει τη λέξη βόλτα, του είπε ακουμπώντας
το ποτήρι με τον χυμό μπροστά του. Ο Γουφ ανασήκωσε το
κεφάλι του και κούνησε τα αυτιά. Ο Ωρίωνας σήκωσε τα
μάτια του από το βιβλίο με θυμωμένο βλέμμα.
— ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΚΟΥΩ ΑΥΤΗ ΤΗ ΛΕΞΗ! ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ
ΜΟΥ ΛΕΣ ΝΑ ΒΓΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ. ΘΑ ΒΓΩ ΟΤΑΝ ΘΕΛΩ
ΕΓΩ!

Η μητέρα του στράφηκε ήρεμα προς το παράθυρο
παίρνοντας μια βαθιά ανάσα. Η θέα την ηρεμούσε. Ήξερε
πως δεν έχει νόημα να τον πιέσει να βγει. Ο Ωρίωνας φαινόταν κι εκείνος να ηρεμεί. Ξαφνικά όμως τον άκουσε πάλι
να τσιρίζει «ΑΑΑ!!!». Γύρισε και είδε την Τσίμτση, τη γάτα
τους, η οποία, σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να ανέβει
και να κάτσει πάνω στα πόδια του, είχε μπήξει τα νύχια
της στην πιτζάμα του και τώρα κρεμόταν ανήμπορη, ενώ
προσπαθούσε την ίδια στιγμή να κοιτάει δήθεν αδιάφορα,
προσποιούμενη ότι αυτός ήταν ο στόχος της από την αρχή.
— Τσίμτση, φύγε! είπε ο Ωρίωνας και τη βοήθησε να
απαγκιστρωθεί από πάνω του. Καθώς ο Ωρίωνας έτριβε
την πιτζάμα του, η Τσίμτση πήγε σιγά σιγά στον Γουφ, του
έριξε ένα απαλό σκαμπιλάκι χωρίς νύχια στη μύτη λες και
έφταιγε εκείνος για όλα, και έφυγε. Ο σκύλος την αγνόησε,
ξεφύσηξε και ακούμπησε το κεφάλι του στο πάτωμα.
Πολύ λίγα πράγματα απασχολούν έναν σκύλο. Το φαγητό, προφανώς· τα άλλα σκυλιά, σίγουρα· η μυρωδιά του
πισινού τους, αναμφίβολα· ο ταχυδρόμος· η βόλτα· οτιδήποτε περνάει έξω από το σπίτι, ειδικά τη νύχτα ή μάλλον
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ειδικά όταν όλοι κοιμούνται. Αλλά ως εκεί. Και ο Γουφ ήταν
ένας σκύλος που το μυαλό του εκείνο το πρωί ήταν απασχολημένο. Φυσικά και δεν τον απασχολούσε η Τσίμτση.
Οι γάτες είναι χαζές. Μυρίζουν άλλ’ αντ’ άλλων. Δεν μπορούν ούτε να γαβγίσουν σωστά. Αυτό που τον απασχολούσε ήταν ο Ωρίωνας.
Είχαν περάσει τρεις μήνες που δεν είχε βγει από το σπίτι. Ο αγαπημένος του φίλος δεν τον πήγαινε καν βόλτα.
Αυτή τη δουλειά την είχε αναλάβει πια η μητέρα του και
όποτε εκείνη έλειπε, και έλειπε πολύ συχνά, ο Ωρίωνας
απλώς του άνοιγε την πόρτα για να βγει στον κήπο. Και το
θέμα δεν ήταν ότι δεν τον έβγαζαν βόλτα, ούτε ότι οι μυρωδιές του κήπου ήταν πάντα οι ίδιες και τις είχε βαρεθεί.
Τον ανησυχούσε που από εκείνη την τραγική μέρα ο φίλος
του ήταν στεναχωρημένος, ήταν θυμωμένος με όλο τον κόσμο και, χωρίς να το παραδέχεται, φοβισμένος. Αλλά πάνω
από όλα τον στεναχωρούσε ότι για όλα αυτά εκείνος δεν
μπορούσε να κάνει τίποτα.
Η μητέρα του Ωρίωνα έκανε άλλη μία προσπάθεια.
Πήρε μια βαθιά ανάσα και είπε όσο πιο ήρεμα μπορούσε:
— Αύριο ξεκινάς σχολείο. Πώς θα βγεις από το σπίτι;
Θες να κάνουμε μια μικρή βόλτα να συνηθίσεις;
Ο Ωρίωνας έκλεισε με δύναμη το βιβλίο του. Πετάχτηκε πάνω, αγριοκοίταξε τη μητέρα του και, φωνάζοντας με
όλη του τη δύναμη «ΑΣΕ ΜΕ!», πήρε το βιβλίο του και έφυγε
προς το δωμάτιό του. Επανέλαβε άλλο ένα βροντερό «ΑΣΕ
ΜΕ!» ανεβαίνοντας τις σκάλες, ύστερα μπήκε στο δωμά10
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τιό του, και με όση δύναμη του είχε απομείνει μούγκρισε
ένα μακρόσυρτο «ΑΑΑΑΑΑ», που ακολουθήθηκε από ένα
εξίσου μακρόσυρτο «ΣΕΕΕΕΕ» και συνοδεύτηκε από ένα
δυνατό χτύπημα της πόρτας, το οποίο έκανε την τελευταία
κραυγή «ΜΕΕΕΕΕ!» να ακουστεί κάπως φιμωμένη, ακυρώνοντας λίγο την έμφαση που ήθελε να δώσει.
Ξαφνικά στο σπίτι επικράτησε ησυχία. Το μόνο που
ακουγόταν ήταν η Τσίμτση που δάγκωνε και μασούσε τις
κροκέτες της. Η Άσπα πήρε τον καφέ της και βγήκε στο
μπαλκόνι. Το σπίτι τους ήταν χτισμένο σε ένα ακρωτήρι.
Από το μπαλκόνι έβλεπες τη γαλάζια θάλασσα, λίγο πιο
σκούρα από τον πρωινό ουρανό. Όλα ήταν γαλήνια. Τα
χελιδόνια πετούσαν ψηλά, τα φύλλα των δέντρων θρόιζαν
απαλά από τον άνεμο. Οι εξωγήινοι παρακολουθούσαν σιωπηλοί, κρυμμένοι πίσω από τους θάμνους. Το ρομπότ είχε
μόλις μπλεχτεί σε έναν ιστό αράχνης και προσπαθούσε να
τον βγάλει από το πρόσωπό του.
Η Άσπα πλησίασε την κούπα στο στόμα της και μύρισε
τον καφέ. Η μυρωδιά του της άρεσε πιο πολύ από τη γεύση
του. Αυτούς τους τρεις μήνες που ο γιος της δεν έβγαινε
από το σπίτι, προσπαθούσε να είναι αισιόδοξη. Κάθε πρωί
ξυπνούσε ευελπιστώντας πως τούτη ήταν η μέρα που θα
αποφάσιζε να βγει. Η μέρα όμως εκείνη δεν ήρθε ποτέ και
τώρα, την παραμονή της έναρξης της σχολικής χρονιάς,
ένιωθε ότι είχε αποτύχει.
Ότι δεν είχε προσπαθήσει όσο έπρεπε. Ίσως επειδή έως
έναν βαθμό τον καταλάβαινε. Είχαν περάσει έξι μήνες από
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εκείνο που είχε συμβεί και αν μπορούσε, αν δεν έπρεπε να
πηγαίνει κάθε μέρα στη δουλειά της, θα κλεινόταν κι εκείνη σπίτι και δεν θα έβγαινε καθόλου.
Ο Γουφ σηκώθηκε και ανέβηκε τις σκάλες. Κάθισε έξω
από το δωμάτιο και, κοιτάζοντας το πόμολο της πόρτας,
άρχισε να κλαψουρίζει. Ο Ωρίωνας του άνοιξε και τον
άφησε να μπει μέσα.
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Είναι η τελευταία μέρα των διακοπών αλλά ο Ωρίωνας βρίσκεται
τρεις μήνες κλεισμένος στο σπίτι. ∆εν έχει βγει καθόλου έξω.
∆εν τον ενδιαφέρει τίποτα. Του λείπει ο μπαμπάς του.
Όμως όταν χρειαστεί να σώσει τον καλύτερό του φίλο, τον σκύλο του τον
Γουφ που τον έχουν απαγάγει εξωγήινοι, θα ταξιδέψει
ακόμα και στο ηλιακό σύστημα του Σείριου και θα τα βάλει με έναν
ολόκληρο διαπλανητικό στρατό. Όλα αυτά, χρησιμοποιώντας
τη διαβιβλιακή τεχνολογία του Mark 51, ίσως του πιο αδέξιου ρομπότ
στον γαλαξία, που εξαιτίας ενός λάθους του, ταξιδεύουν μέσα
από γνωστά βιβλία, έρχονται αντιμέτωποι με τέρατα, συμμαχούν
με ήρωες του παρελθόντος και προσπαθούν να σώσουν
όχι μόνο τον Γουφ, αλλά έναν ολόκληρο
πλανήτη που δέχεται επίθεση.

Ένα πρωτότυπο μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας γεμάτο δράση
και χιούμορ, που ξεχειλίζει από αγάπη για τα βιβλία,
τα ζώα και το διάστημα.
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