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Ποιο είναι το αγαπημένο σας χρώμα; Το μπλε, 
το κόκκινο, το κίτρινο ή μήπως το πράσινο; 
Όποιο και να είναι πάντως, σίγουρα δεν θα σας 
άρεσε καθόλου να κολυμπάτε μέσα σε αυτό ή να 
το βρίσκετε πασαλειμμένο πάνω στα μαλλιά, στα 
ρούχα και στα παπούτσια σας, όπως ακριβώς 
συνέβη εκείνη τη μέρα στον μικρό Κοπέρνικο και 
την παρέα του! 

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή.



Ήταν Κυριακή πρωί και ο μικρός Κοπέρνικος 
είχε ξυπνήσει πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι συνήθως. 
Το παράξενο όνειρο που είχε δει το προηγούμενο 
βράδυ τον είχε αναστατώσει τρομερά. Ήταν, λέει, 
σε ένα πράσινο λιβάδι με κατακόκκινες παπαρού-
νες, όταν ξαφνικά τα σύννεφα έγιναν γκρι, μετά 
μαύρα κι άρχισε να βρέχει… γάλα! Ναι, γάλα! Κι 
έβρεχε τόσο πολύ από αυτό το κάτασπρο γάλα 
που οι κόκκινες παπαρούνες μεταμορφώθηκαν 
σε άσπρες μαργαρίτες και το πράσινο λιβάδι σε 
πίστα χιονοδρομικού!



«Είμαι μάλλον επηρεασμένος από τη σημερινή 
μας αποστολή» σκέφτηκε ο Κοπέρνικος και ντύ-
θηκε βιαστικά. Σε λιγότερο από μία ώρα έπρεπε 
να συναντήσει τους φίλους του και όλοι μαζί να 
πάνε στο σπίτι του θείου του τού Παντελή για να 
το… βάψουν!
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«∆εν καταλαβαίνω, Κοπέρνικε, γιατί πρέπει να 
βάψουμε εμείς το σπίτι τού θείου σου! Τι δουλειά 
έχουμε εμείς με γυαλόχαρτα, σπάτουλες και τα-
βανόβουρτσες; Είμαστε μικρά παιδιά!» παραπο-
νέθηκε ο Φοίβος, που δεν του άρεσε καθόλου να 
μπλέκει σε περιπέτειες. 

«Ο θείος μου είναι αναποφάσιστος, Φοίβο. Κάθε 
φορά που πάει να βάψει το σπίτι μόνος του, κο-
καλώνει και δεν ξέρει από πού ν’ αρχίσει. Ιδρώνει, 
ξεϊδρώνει, αλλάζει συνεχώς γνώμη, μέχρι που στο 
τέλος τα παρατάει!» του εξήγησε ο Κοπέρνικος.
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«Ελπίζω μόνο να έχει σκεφτεί να αγοράσει όλα 
τα απαραίτητα υλικά: πλαστικά χρώματα, αστά-
ρι νερού και ριπολίνες για τα ξύλινα κουφώματα. 
Αλλιώς δεν θα τα καταφέρουμε» είπε προβλη-
ματισμένος ο Μιχαήλ, ο εφευρέτης της παρέας, 
που το μυαλό του πήγαινε πάντα στις τεχνικές 
λεπτομέρειες και στον τρόπο που φτιάχνονται τα 
πράγματα.

«Θα τα καταφέρουμε όπως και να ’χει, Μιχαήλ! 
∆εν είμαστε οποιαδήποτε παιδιά εμείς. Μπορού-
με ακόμα και ολόκληρο ουρανοξύστη να βάψου-
με, αν το θελήσουμε!» δήλωσε με πείσμα η ∆άφνη, 
που  ήταν πάντα πρόθυμη για κάθε είδους ριψο-
κίνδυνες αποστολές.

Έτσι λοιπόν, συζητώντας, περπατούσαν αμέ-
ριμνοι προς το σπίτι του θείου Παντελή.
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Ποιο είναι το αγαπημένο σας χρώμα; Το μπλε, το 
κόκκινο, το κίτρινο ή μήπως το πράσινο; Όποιο 
και να είναι πάντως, σίγουρα δεν θα σας άρεσε 
καθόλου να κολυμπάτε μέσα σε αυτό ή να το βρί-
σκετε πασαλειμμένο πάνω στα μαλλιά, στα ρού-
χα και στα παπούτσια σας, όπως ακριβώς συνέ-
βη εκείνη τη μέρα στον μικρό Κοπέρνικο και την 
παρέα του!


