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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Η ΡΙΨΗ ΤΩΝ «ΑΥΓ-ΑΤΙΑ»*

Ο Ιούλιος κι ο Χουάν είχαν σηκωθεί από τις τέσσερις το 
πρωί για να προλάβουν να ετοιμάσουν αυτό που είχαν ονο-
μάσει «Επιχείρηση Επιστροφή». Το φεγγάρι, αν και ήταν 
στη χάση, εξακολουθούσε να λάμπει ψηλά στον ουρανό 
όταν συναντήθηκαν, λέγοντας ένα γρήγορο γεια στο σταυ-
ροδρόμι όπου είχαν δώσει ραντεβού. Παρόλο που ο Χουάν 
είχε μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια και χασμουριόταν 
δυνατά, ήταν πεπεισμένος ότι αυτή η μικρή πρωινή προ-
σπάθεια θα άξιζε τον κόπο. Δεν σκεφτόταν να πέσει στα 
νύχια του Ματιέ χωρίς να έχει πολεμήσει πρώτα.

* A.T.I.A.: Άγνωστης Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα ή UFO. (Σ.τ.Μ.)
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Έφτασαν στη δημοτική αγορά της Νάντης την ώρα που 
άρχιζαν να έρχονται όλα τα φρέσκα προϊόντα. Μερικές πα-
χουλές γυναίκες, μιλώντας ασταμάτητα μεταξύ τους, έδε-
ναν τις ποδιές τους και ξεκινούσαν να τακτοποιούν τους 
πάγκους, ενώ από διάφορα κάρα κοιλαράδες άνδρες έβγα-
ζαν κασόνια γεμάτα φρέσκα προϊόντα και τα μετέφεραν 
στους πάγκους.

Ο Ιούλιος κι ο Χουάν περιεργάστηκαν για λίγο το μέρος 
σιωπηλοί, νιώθοντας κάπως αποπροσανατολισμένοι.

Η αγορά, κλειστή ακόμη για το κοινό, ήταν σε αναβρα-
σμό, γινόταν ένας χαμός με τόσους αγρότες και εμπόρους που 
πηγαινοέρχονταν. Στο μεταξύ, η κοιλιά του Χουάν άρχισε να 
γουργουρίζει δυνατά, λες και παραπονιόταν που ήταν σ’ έναν 
χώρο με άφθονο φαγητό, αλλά δεν μπορούσε να δοκιμάσει 
ούτε μπουκιά. Ψαχούλεψε στις τσέπες του γιλέκου του ελπί-
ζοντας να βρει κανένα κέρμα, αλλά δεν άκουσε τίποτε να κου-
δουνίζει. Χωρίς χρήματα, δεν μπορούσε να αγοράσει κανένα 
από τα υπέροχα φαγώσιμα που έβλεπε γύρω του.

Εκείνη τη στιγμή, μια γυναίκα με γκρίζα μαλλιά και μα-
κριά πλεξούδα, που παραπατούσε ελαφρά γιατί κουβαλού-
σε ένα βαρύ καλάθι γεμάτο με μήλα, σταμάτησε μπροστά 
τους και έτσι που φαίνονταν σαστισμένοι, τους ρώτησε τι 
έκαναν εκεί.

«Ψάχνουμε το κοτοπουλάδικο» απάντησε ο Ιούλιος ευγε-
νικά. «Θα μπορούσατε να μας πείτε, σας παρακαλώ, σε ποια 
μεριά της αγοράς είναι;»

«Πρέπει να πάτε ευθεία από το κρεοπωλείο κι έπειτα να 



  Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΚΤΙΝΑ  

26

e e

στρίψετε δεξιά στο ψαράδικο· το κοτοπουλάδικο της Μαντα-
λένας είναι δίπλα από το μανάβικό μου. Ελάτε μαζί μου αν 
θέλετε».

Για να την ευχαριστήσουν για τη βοήθεια, τ’ αγόρια απο-
φάσισαν να κουβαλήσουν το καλάθι με τα φρούτα, όσο θ’ 
ακολουθούσαν την ευγενική γυναίκα μέχρι το κοτοπουλάδι-
κο. Με το που έπιασαν το καλάθι, μετάνιωσαν για την καλή 
τους πράξη. Ήταν τόσο βαρύ, που σχεδόν δεν μπορούσαν 
να το σηκώσουν από το έδαφος! Έπιασαν από ένα χερούλι 
ο καθένας και ξεφυσώντας από την προσπάθεια, ακολού-
θησαν την κυρία περνώντας ανάμεσα από τους διάφορους 
πάγκους της αγοράς.

«Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από τα νιάτα, όλο δύναμη 
και ζωή!» φώναζε κάθε λίγο και λιγάκι, ρίχνοντας μια ματιά 
προς τα πίσω, για να δει ότι την ακολουθούσαν. Τα παιδιά 
δεν ήξεραν αν το έλεγε αυτό για να τους ενθαρρύνει στην 
επίπονη προσπάθεια ή αν, απλώς, τους κορόιδευε.

Τελικά, μετά από μια αιωνιότητα, όπως τους είχε φανεί, 
έφτασαν στον πάγκο του μανάβικου.

«Μπορείτε ν’ αφήσετε το καλάθι εκεί, δίπλα σ’ εκείνο με 
τ’ αχλάδια» τους έδειξε η γυναίκα, χωρίς να φαίνεται να συ-
γκινείται στο ελάχιστο από τα πρόσωπα του Ιούλιου και του 
Χουάν που είχαν αναψοκοκκινίσει από την προσπάθεια. Τα 
παιδιά άφησαν γρήγορα τα μήλα εκεί όπου τους έδειξε.

Ξαφνικά, η κυρία φάνηκε να θυμάται τον πραγματικό 
λόγο για τον οποίο τα παιδιά την είχαν ακολουθήσει μέχρι 
εκεί και φώναξε:
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«Μανταλένα! Είναι εδώ κάτι παιδάκια που ρωτάνε για το 
μαγαζί σου!»

Δεν τους άρεσε που η κυρία τούς είπε παιδάκια, αλλά δεν 
είπαν τίποτα. Έπρεπε να συνεχίσουν να δίνουν καλή εντύ-
πωση, αν ήθελαν να πετύχουν τον στόχο τους.

«Ποιος είναι;»
Μια ξανθιά γυναίκα βγήκε ανάμεσα από τα κασόνια 

του πάγκου που ήταν δίπλα στο μανάβικο. Ο Ιούλιος κι 
ο Χουάν την πλησίασαν, προσπαθώντας να δείχνουν σαν 
τα καλύτερα παιδιά του κόσμου, που δεν είχαν κάνει ποτέ 
σκανταλιά.

«Καλημέρα» είπαν κι οι δυο μαζί σκάζοντας ένα καθω-
σπρέπει χαμόγελο.

«Η αγορά δεν έχει ακόμη ανοίξει για το κοινό» διευκρί-
νισε η γυναίκα, κοιτώντας τους καχύποπτη και βάζοντας τα 
χέρια στη μέση, όπως έκανε και η μητέρα του Ιούλιου όταν 
υποπτευόταν ότι κάποιος από τους γιους της κάτι σκάρωνε. 
«Τι θέλετε;»

«Βλέπετε» ξεκίνησε ο Ιούλιος τρίβοντας τα χέρια για να 
δείξει πως ήταν αγχωμένος, «δεν μπορούσαμε να έρθουμε 
την ώρα που ανοίγετε, γιατί έχουμε μάθημα στο σχολείο, κι 
ύστερα θα ήταν πολύ αργά».

«Πρέπει σήμερα το πρωί να παρουσιάσουμε μία εργασία 
στη φυσική, καταλαβαίνετε;» συνέχισε ο Χουάν. «Μετράει 
για τον τελικό βαθμό κι είναι πολύ σημαντικό να την κάνου-
με καλά, αλλιώς δεν θα περάσουμε την τάξη».

«Μέχρι χθες όλα πήγαιναν τέλεια» συνέχισε ο άλλος, 



  Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΚΤΙΝΑ  

28

e e

«κατασκευάσαμε μία μακέτα μ’ ένα ηφαίστειο, το φαντάζε-
στε; Με τη λάβα και όλα! Αλλά…»

«Εξερράγη» είπε ο Χουάν θεατρικά. «Το ηφαίστειο έκανε 
μπαμ! Και τινάχτηκαν όλα στον αέρα. Αν πάμε στο σχολείο 
με άδεια χέρια, θα μείνουμε στην ίδια τάξη και οι γονείς μας 
θα μας διώξουν από το σπίτι».

Η γυναίκα κοιτούσε μια τον έναν και μια τον άλλον, με το 
στόμα ελαφρά μισάνοιχτο από την έκπληξη.

«Και τι σχέση έχω εγώ με όλα αυτά;»
«Είχαμε μια ιδέα για μία άλλη εργασία. Θέλουμε να φτιά-

ξουμε μία μηχανή που θα αναγνωρίζει πότε είναι καλύτερα 
να καταναλωθεί ένα τρόφιμο από τους ανθρώπους και πότε, 
αντίθετα, είναι ακατάλληλο και δεν πρέπει να το φάμε».

«Αναρωτιόμασταν αν είχατε μερικές δωδεκάδες χαλα-
σμένα αυγά. Είναι η τελευταία μας ευκαιρία για να περά-
σουμε το μάθημα». Ο Χουάν κατέβασε το βλέμμα προσπα-
θώντας να δείξει πόσο στενοχωριόταν.

Η γυναίκα τούς κοίταξε με συμπόνια. Δεν φαινόταν πως 
αυτή η εργασία της Φυσικής με τα χαλασμένα αυγά θα είχε 
μεγάλη επιτυχία, αλλά δεν ήθελε ν’ απογοητεύσει τους δυο 
θλιμμένους νεαρούς:

«Κανονικά, αποσύρουμε όλα τα χαλασμένα προϊόντα για 
να μην τα μπερδέψουμε με τα καλά. Θα δω τι μου έχει μείνει, 
δεν σας υπόσχομαι τίποτα· μπορεί η βοηθός μου να τα έχει 
πετάξει».

Ο Ιούλιος κι ο Χουάν κοιτάχτηκαν στα κλεφτά, ενώ η 
γυναίκα εξαφανιζόταν ανάμεσα σε κασόνια που περιείχαν 
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στήθη κοτόπουλου. Η παράσταση προχωρούσε τέλεια· τώρα 
έπρεπε μόνο να περιμένουν.

«Εδώ είναι! Σας τα βάζω όλα σ’ ένα κασόνι, εντάξει;»
«Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ» αναφώνησε ο Ιούλιος χα-

μογελαστός.
Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε η μανάβισσα μ’ ένα καλά-

θι γεμάτο σάπια λαχανικά που βρομούσαν απίστευτα:
«Χωρίς να το θέλω, άκουσα τι είπατε στη Μανταλένα και 

σκέφτηκα ότι και τα μπαγιάτικα λαχανικά μου θα σας χρη-
σιμεύσουν για να δοκιμάσετε την εφεύρεση».

Το χαμόγελο του Ιούλιου εξαφανίστηκε, αλλά προσπά-
θησε να μη φανεί κι ευχαρίστησε τις δυο γυναίκες για τη 
συνεργασία τους.

«Να θυμάστε ότι αν περάσουμε την τάξη, θα είναι χάρη 
σ’ εσάς!» είπε ο Χουάν εν είδει χαιρετισμού, ενώ έφευγαν 
φορτωμένοι με τα δυο κασόνια. Ύστερα αστειεύτηκε σιγανά 
για να τον ακούσει μόνο ο φίλος του: «Μοιάζει σαν ψέμα ότι 
πήγαμε στην αγορά με τα τόσο λαχταριστά φαγώσιμα, κι 
επιστρέφουμε με κλούβια αυγά. Δεν με αναγνωρίζω!»

Ο Ιούλιος γέλασε σιγανά. Ήξερε ότι αν και Χουάν αστει-
ευόταν, του ήταν πολύ δύσκολο να φύγει από την αγορά χω-
ρίς να έχει δοκιμάσει κανένα από τα υπέροχα τρόφιμα.

Όταν έστριψαν στη γωνία και χάθηκε από τα μάτια τους 
η αγορά, ξεφορτώθηκαν το κασόνι με τα βρομερά λαχανικά 
που τους ήταν άχρηστα και κράτησαν μόνο τ’ αυγά.

«Το πρώτο μέρος του σχεδίου ολοκληρώθηκε με επιτυ-
χία, έχουμε ήδη τα χαλασμένα αυγά» είπε ο Ιούλιος ενημε-
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ρωτικά. «Τώρα πάμε για το δεύτερο μέρος: την κατασκευή 
των “Αυγ-ΑΤΙΑ”. Πρέπει να βιαστούμε, αλλιώς θ’ αρχίσει το 
μάθημα και δεν θα τα έχουμε ετοιμάσει όλα!»

Τις επόμενες δύο ώρες τις πέρασαν στο αποθηκάκι των 
γονιών του Χουάν, καταστρώνοντας το δεύτερο μέρος του 
σχεδίου. Τα παιδιά συνήθιζαν να χρησιμοποιούν αυτόν τον 
χώρο ως έδρα της Λέσχης των Κυνηγών της Περιπέτειας του 
21ου αιώνα, την ομάδα που είχαν μαζί με τις δύο καλύτερές 
τους φίλες, την Καρολίνα και τη Μαρί. Οι τέσσερίς τους εί-
χαν κατατροπώσει το Τάγμα Ενάντια στην Πρόοδο σε διάφο-
ρες περιπτώσεις. Οι Κυνηγοί της Περιπέτειας του 21ου αιώνα 
αντιπροσώπευαν όλα αυτά που το Τάγμα μισούσε: το μέλλον, 
την πρόοδο, την τεχνολογική και κοινωνική εξέλιξη… Αν και 
ζούσαν στον 19ο αιώνα, οι τέσσερις φίλοι φαντάζονταν πώς 
θα ήταν η ζωή τον 21ο αιώνα, που τους φαινόταν πολύ μακρι-
νός και υπέροχος και είχαν αποφασίσει να προσπαθήσουν να 
βελτιώσουν το παρόν, ώστε αυτό το τόσο απίστευτο μέλλον 
που συχνά ονειρεύονταν να μπορεί να γίνει πραγματικότητα.

Φτάνοντας στην έδρα της Λέσχης, έκοψαν ένα ένα δε-
κάδες χαρτόνια που ο Χουάν είχε ζητήσει την προηγούμενη 
μέρα από τους γονείς του. Τα χαρτονένια κουτιά τούς περίσ-
σευαν, αφού κάθε μήνα τα διάφορα προϊόντα που έκαναν 
εισαγωγή για το μαγαζί, έρχονταν μ’ ένα πλοίο από την Κίνα 
συσκευασμένα μέσα σε κουτιά. Ο Ιούλιος έδειξε στον φίλο 
του πώς έπρεπε να κόβει κάθε χαρτόνι για να έχει σχήμα 
δίσκου: έπρεπε να είναι οβάλ, επίπεδο και με μία τρύπα στη 
μέση. Σ’ αυτές τις τρύπες ακριβώς θα τοποθετούσαν έπειτα 
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ένα ένα τα χαλασμένα αυγά που τους είχε δώσει η Μαντα-
λένα. Μόνο αν ακολουθούσαν σωστά κάθε βήμα, θα πετύ-
χαιναν τα τέλεια «Αυγ-ΑΤΙΑ».

Στην αρχή, ο Χουάν δυσκολευόταν με τα χαρτόνια και το 
ψαλίδι: οι χειροτεχνίες δεν ήταν το φόρτε του και δύσκολα 
τα κατάφερνε να έχουν όλα τ’ «Αυγ-ΑΤΙΑ» το ίδιο σχήμα. 
Ενώ αυτά που έφτιαχνε ο Ιούλιος ήταν όλα ίδια και τέλεια, 
του Χουάν ήταν όλα διαφορετικά. Ωστόσο, σιγά σιγά πήρε 
το κολάι και τα τελευταία δέκα «Αυγ-ΑΤΙΑ» που έφτιαξε 
έμοιαζαν πολύ με αυτά που είχε φτιάξει ο φίλος του.

Το όνομα «Αυγ-ΑΤΙΑ» το είχε σκεφτεί ο Χουάν, αφού είχε 
ακούσει προσεκτικά την ιδέα του Ιούλιου: είχε σκεφτεί ένα 
ιπτάμενο χαλασμένο αυγό, λες και ήταν ένα μικρό κατευθυ-
νόμενο αεροσκάφος. Στον Ιούλιο άρεσε πολύ το όνομα, έτσι 
από εκεί κι ύστερα αναφέρονταν στην εφεύρεση μ’ αυτό.

Τα παιδιά δεν σταμάτησαν παρά όταν είχαν ετοιμάσει 
περισσότερα από πενήντα «Αυγ-ΑΤΙΑ» και είδαν ότι ήταν 
πραγματικά αργά.

«Κι αν φτάσουμε στο σχολείο μετά τον Ματιέ;» ρώτησε 
ο Χουάν αγχωμένος βλέποντας την ώρα. «Το σχέδιό μας θ’ 
αποτύχει, δεν θα μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε!»

«Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό έπειτα από τό-
σες ώρες δουλειάς, όχι!» αναφώνησε ο Ιούλιος και πετάχτη-
κε όρθιος.

Έτσι έβαλαν με προσοχή, για να μην τα σπάσουν, τ’ «Αυγ-
ΑΤΙΑ» στα κουτιά και ξεκίνησαν τροχάδην για την Καλή 
Παράδοση.



ΑΥΓ – ATIA
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΗΓΑΝΗΤΑ ΑΥΓΑ, ΑΛΛΑ ΜΟΙΑΖΟΥΝ

ΤΟ ΠΕΤΑΣ ΟΠΩΣ ΕΝΑΝ ΔΙΣΚΟ
Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΝΤΩΣΗ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΑΥΓΟ

ΕΠΑΝΩ ΔΙΣΚΟΣ 
ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ
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ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 
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ΠΛΕΥΡΕΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ
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ΧΑΡΤΟΝΙ
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ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΙ

ΑΥΓΟΠΛΕΥΡΕΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ
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*  *  *

Τα είχαν ήδη όλα έτοιμα. Από στιγμή σε στιγμή η άμαξα 
του Ματιέ θα έφτανε στην πόρτα του σχολείου, κι ο ιδιοκτή-
της της θα είχε την υποδοχή που του άξιζε. Η Καρολίνα και 
η Μαρί δεν είχαν θελήσει να συμμετάσχουν στην αποστο-
λή. Θεωρούσαν ότι το μόνο που θα κατάφερναν θα ήταν να 
μπλέξουν κι ότι το τελευταίο πράγμα που τους χρειαζόταν 
εκείνη τη στιγμή ήταν να εξοργίσουν ένα μέλος του Τάγμα-
τος Ενάντια στην Πρόοδο. Έτσι λοιπόν, ο Ιούλιος κι ο Χουάν 
ανέλαβαν να οργανώσουν την επιχείρηση: εκείνη τη στιγμή 
μοίραζαν την εφεύρεση σε όλους τους μαθητές που ήθελαν 
να συμμετάσχουν και είχαν πάρει θέση σε διάφορα παρά-
θυρα του κτιρίου, ώστε να καλύψουν όλα τα μέτωπα και η 
βροχή των αυγών να φτάσει σε όλες τις πιθανές γωνίες.

Κάθε παιδί που συμμετείχε στην «Επιχείρηση Επιστρο-
φή» είχε στη διάθεσή του δύο χαλασμένα αυγά, με τα οποία 
θα έφερνε σε πέρας την αποστολή. Το πιο σημαντικό ήταν 
να μην αποκαλυφθεί κανένα αγόρι ή κορίτσι στη διάρκεια 
της επιχείρησης.

Τότε, εμφανίστηκε μία άμαξα με άλογα που όλοι οι μαθη-
τές γνώριζαν καλά.

«Όλοι στις θέσεις σας» μουρμούρισε ο Χουάν, παροτρύ-
νοντας μερικά μικρά παιδιά που είχαν παρασυρθεί και είχαν 
απομακρυνθεί από το παράθυρο.

Ο Ιούλιος, στο μεταξύ, άρχιζε την αντίστροφη μέτρηση:
«Έτοιμοι…» Το πορτάκι της άμαξας άνοιξε ελαφρά. «Πε-
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ριμένετε…» Ένα πόδι με σκούρο καφέ μοκασίνι εμφανίστηκε 
μπροστά στα μάτια των σχεδόν τριάντα παιδιών που παρα-
μόνευαν στα παράθυρα. «Τώρα!» Ο διευθυντής του σχολείου 
βγήκε από την άμαξα, έτοιμος να μπει στην αυλή.

Ακούγοντας το πρόσταγμα του Ιούλιου, όλα τα παιδιά 
που συμμετείχαν στην «Επιχείρηση Επιστροφή» πέταξαν 
τ’ «Αυγ-ΑΤΙΑ» ταυτόχρονα και αμέσως μετά κρύφτηκαν. 
Χάρη στα χαρτόνια που οι δύο Κυνηγοί της Περιπέτειας του 
21ου αιώνα είχαν τοποθετήσει γύρω από τ’ αυγά, κατέβαι-
ναν με πολύ μικρότερη ταχύτητα από τη συνηθισμένη και 
όλα τ’ αγόρια και τα κορίτσια πρόλαβαν να κρυφτούν, χωρίς 
να φοβηθούν μην τους δει ο Ματιέ και τους συνδέσει με το 
επεισόδιο.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Ματιέ αφού είδε ένα 
ιπτάμενο αυγό να προσγειώνεται στο μοκασίνι του, σήκωσε 
έκπληκτος το βλέμμα. Είδε τότε τη μεγάλη βροχή που ερχό-
ταν κατά πάνω του και προσπάθησε, μάταια, να καλύψει το 
κεφάλι του με τα χέρια. Τ’ «Αυγ-ΑΤΙΑ» έρχονταν απ’ όλες 
τις δυνατές κατευθύνσεις, χτυπούσαν πάνω στο σώμα του κι 
έσπαγαν επιτόπου σκορπώντας παντού μια μυρωδιά σαπίλας.

Ο Ματιέ σήκωσε τη γροθιά του στον ουρανό και μολονό-
τι δεν έβλεπε κανέναν ένοχο, φώναξε απειλητικά:

«Θα μου το πληρώσετε!»
Εκείνη τη στιγμή, ένα χαλασμένο αυγό τον χτύπησε στην 

κορυφή του κεφαλιού, μειώνοντας την αξιοπιστία της απει-
λής του.

Οι μαθητές, από τις κρυψώνες τους δίπλα στο παράθυρο, 
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είχαν σκάσει στα γέλια και ο Χουάν γελούσε περισσότερο 
απ’ όλους. Το αγόρι από την Ανατολή κυλιόταν στο πάτωμα, 
δίπλα στο παράθυρο, και γελούσε τόσο πολύ ώστε δάκρυα 
κυλούσαν στα μάγουλά του.

«Ιούλιε…» αναφώνησε σκουπίζοντας τα δάκρυα, ενώ 
έσκαγε άλλο ένα χαχανητό. «Αυτή είναι σίγουρα η καλύτε-
ρη ιδέα που είχες ποτέ!»




