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Ενας θείος που συμπεριφέρεται σαν να τον έχουν 
απαγάγει εξωγήινοι. Ένα μυστηριώδες κόκκινο αυ-

τοκίνητο που χάνεται στους δρόμους της πόλης. Μια 
άγνωστη, πολύ ψηλή, πολύ ξανθιά και πολύ γαλανομάτα 
γυναίκα. Και μια ανεξιχνίαστη κλοπή στο μεσαιωνικό 
κάστρο... Θα καταφέρουν άραγε η Ζωή, η Μάγδα και ο 
Μάνος να λύσουν το μυστήριο; 

Μια τρελή περιπέτεια γεμάτη δράση,
χιούμορ και συναίσθημα!
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Ç ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΟΣΤΑΘΗ γεννήθηκε στη Σπάρτη 
το 1973. Σπούδασε ελληνική φιλολογία στο Πανε-
πιστήμιο Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές 
στη νεοελληνική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του 
Birmingham. Είναι μητέρα δύο παιδιών. Ζει και ερ-
γάζεται στην Αθήνα ως επιμελήτρια εκδόσεων. Έχει 
συμμετάσχει στη συγγραφή σχολικών βοηθημάτων 
κι έχει εργαστεί ως λημματογράφος σε εγκυκλοπαί-
δειες και λεξικά. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυ-
κλοφορούν επίσης τα βιβλία της ΤΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΑ-
ΡΑΒΑΚΙ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ, ΤΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΝΗΣΙ, ΧΑΘΗ-
ΚΕ Η ΜΠΑΛΑ! και ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΕΣΤ;.

Από το 2012 διατηρεί ιστολόγιο για το παιδικό βι-
βλίο (miaforakienankairoimikrieleni.blogspot.gr).
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Στον Μανόλη, στη Μαριλένα 
και στην Αλεξάνδρα, που αγαπάνε 

τις φωτογραφίες, τα κάστρα 
και τις περιπέτειες.
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Σαν χαλασμένο τηλεσκόπιο

Ολα ξεκίνησαν όταν ο θείος Θέμος άρχισε να κοι-
τάζει σαν χαμένος τον ουρανό. Όχι μια και δυο 

φορές· κάθε μέρα. Ξάπλωνε σε μια πολυθρόνα στον 
κήπο μας, δάγκωνε αφηρημένα το καλαμάκι του ανα-
ψυκτικού του, κάνοντας πού και πού μπουρμπουλή-
θρες στο ποτήρι, και μετά στραβολαιμιαζόταν ώρες 
ολόκληρες σαν χαλασμένο τηλεσκόπιο. 

Η πρώτη που πρόσεξε αυτή την τρελή συμπεριφο-
ρά ήμουν φυσικά εγώ, που είμαι και η ντετέκτιβ του 
σπιτιού. Την πρώτη μέρα δεν είπα τίποτα. Ούτε τη 
δεύτερη, ούτε και την τρίτη. Την τέταρτη όμως δεν 
άντεξα.

«Τι κοιτάς;» τον ρώτησα με το πιο πειστικό ψεύτικο 
χαμόγελο που μπορούσα να φορέσω – ίδια η οχτά-
χρονη ξαδέλφη μου η Μάγδα όταν θέλει να του ζη-
τήσει κάποια χάρη. 

Τι κι αν ρώτησα, απάντηση δεν πήρα. 
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«Ε, θείε, με ακούς; Θα μου πεις κι εμένα τι κοιτάς;» 
επανέλαβα με το πιο αγριεμένο κι έξαλλο ύφος του 
κόσμου – ίδια εγώ όταν τσακώνομαι με τη μισή τάξη 
στο σχολείο. 

Ο θείος μου όμως δεν καταλάβαινε ούτε από γλυ-
κόλογα ούτε από αγριάδες. Πάλι δε μου απάντησε. 
Συνέχισε να κάνει τις μπουρμπουλήθρες του με το 
βλέμμα κολλημένο στον ουρανό. Χωρίς να γυρίσει 
να μου ρίξει ματιά. Σαν να μην είχε ακούσει τη φωνή 
μου. Σαν να μην ήμουν καν εκεί.

Καθώς οι μέρες περνούσαν, όλοι πρόσεξαν την 
αλλόκοτη συμπεριφορά του. Και η μαμά, κι ο μπα-
μπάς, κι η θεία Ευρυδίκη, κι η ξαδέλφη μου η Μά-
γδα. Ακόμα κι ο Μάνος, ο μικρός αδελφός μου. Μό-
νο ο Ντίνος, ο αδελφός της Μάγδας, δεν πήρε χα-
μπάρι. Αλλά αυτός έτσι κι αλλιώς είναι στον κόσμο 
του. Κι η γιαγιά μας δεν το πρόσεξε, γιατί και αυτή 
στον κόσμο της είναι. Αλλά με πολύ διαφορετικό τρό-
πο από τον Ντίνο. 

«Αν ήταν ένα απλό χαλασμένο τηλεσκόπιο, θα 
μπορούσαμε να φέρουμε έναν μάστορα να το φτιά-
ξει. Αλλά τι μάστορα να φέρεις να σου επισκευάσει 
τον θείο σου, μου λες;» μουρμούρισα στη Μάγδα ένα 
απόγευμα που τον παρατηρούσαμε παρέα απ’ τη βε-
ράντα του σπιτιού της. Κι εκείνη κούνησε λυπημένη 
το κεφάλι.

Έπειτα, ξαφνικά, μια μέρα, το κεφάλι του θείου 
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Θέμου γύρισε πάλι προς τη γη. Ουφ! Επιτέλους! Όλοι 
στο σπίτι –κυρίως όμως εγώ κι η Μάγδα– ηρεμήσα-
με. Όχι για πολύ όμως. Γιατί και πάλι τα μάτια του πή-
γαιναν κι έπεφταν στα τελείως λάθος πράγματα. 

Όπως τότε που η Μάγδα έβλεπε για χιλιοστή εξα-
κοσιοστή φορά εκείνη τη βαρετή μπαρμποταινία –δεν 
ξέρω αν πρόλαβα να σας το πω, αλλά η ξαδέλφη μου 
έχει κόλλημα με την Μπάρμπι–, κι ο θείος, που όλοι 
ξέρουμε πόσο πολύ αντιπαθεί αυτή την ξανθιά κού-
κλα, δεν έλεγε να πάρει το βλέμμα του από την οθό-
νη. Ακόμα κι όταν έπεσαν οι τίτλοι τέλους, αυτός εκεί, 
κολλημένος.

«Δεν το πιστεύω! Τώρα του αρέσει και η Μπάρ-
μπι…» ψιθύρισα αναστατωμένη στη Μάγδα δίπλα 
μου.

«Τελικά, δεν είναι και τόσο χάλια αυτός ο καινού-
ριος θείος Θέμος», μου απάντησε με θριαμβευτικό 
χαμόγελο εκείνη. Και δυο απογεύματα αργότερα 
αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία.

«Θείε, θα μας πας την Παρασκευή σινεμά;» τον 
ρώτησε με εκείνο το γλυκό χαμόγελο που σας έλεγα 
πιο πάνω. Τον είχαμε πετύχει στην αυλή και φαινό-
ταν πολύ κεφάτος. 

«Χμμ, αν παίζει καμιά ωραία ταινία…» απάντησε 
χαρωπά.

«Την καινούρια Μπάρμπι!» του ανακοίνωσε η ξα-
δέλφη μου και το πρόσωπό της άστραψε ολόκληρο.

«Μπάρμπι! Πού ακούστηκε!» στραβομουτσούνια-
σε ο θείος. Α, Μάγδα, όλα κι όλα, ζήτα μου ό,τι θες 
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εκτός από το να περάσω έστω κι ένα δευτερόλεπτο 
παρακολουθώντας τέτοιες ταινίες».

Κοιταχτήκαμε απορημένες.
«Μα προχτές…» έκανε να πει εκείνη διστακτικά.
«Προχτές τι;» ρώτησε συνοφρυωμένος ο θείος.
«Προχτές έκατσες μαζί μας και είδες μια ολόκλη-

ρη ταινία Μπάρμπι!» του πέταξε εκείνη πεισμωμένη.
Ο θείος γούρλωσε τα μάτια από την έκπληξη.
«Εγώ; Τη χαζο-κούκλα; Αποκλείεται!»
Και μπήκε θυμωμένος στο σπίτι.
«Λες να έχει πάθει αμνησία;» μουρμούρισα στη 

Μάγδα.
«Τι είναι αμνησία;» πετάχτηκε ο Μάνος, ο αδελ-

φός μου, που μας κρυφάκουγε χωμένος κάτω από 
τη σκάλα.

Άντε να εξηγήσεις τώρα τι είναι αμνησία στο πρω-
τάκι…

«Τι δηλαδή, σαν κι αυτό που έχει πάθει η γιαγιά;» 
με ρώτησε φοβισμένη η Μάγδα.

Δεν ήξερα τι να απαντήσω, κι ας είμαι δέκα. Βλέ-
πετε, πριν από δυο χρόνια, η γιαγιά μας ήταν μια χα-
ρά. Μας έλεγε ιστορίες και μας μαγείρευε τέλεια φα-
γητά, μερικές φορές μάς γκρίνιαζε και λίγο… Και με-
τά άρχισε να ξεχνάει λίγα πράγματα, και σιγά σιγά ξε-
χνούσε όλο και περισσότερα. Και τώρα πια δε θυμά-
ται τίποτα. Πολύ στενοχωριέμαι που τη βλέπω έτσι. Η 
μαμά λέει πως η αρρώστια της δε γιατρεύεται. Όμως 
αυτό που έχει πάθει δεν το λένε αμνησία. Σίγουρα 
όχι. Είναι κάτι πολύ χειρότερο.
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«Ε, όχι ακριβώς…» ξεκίνησα να λέω.
«Ζωή, μήπως να του πούμε να πάει στον γιατρό;» 

με διέκοψε η ξαδέλφη μου.
«Χα, τι δηλαδή, να του πούμε να πάει στον εαυτό 

του;» πέταξε τη φοβερή εξυπνάδα του ο Μάνος, που 
συνέχιζε να μας κρυφακούει και να φυτρώνει εκεί 
που δεν τον έσπερναν.

«Δεν κάνουν όλοι οι γιατροί τα ίδια πράγματα!» του 
απάντησα πυρ και μανία. «Ο θείος είναι οφθαλμία-
τρος, δηλαδή γιατρός για τα μάτια. Κοιτάζει μόνο μά-
τια! Κατάλαβες;»

Αλήθεια, ο θείος Θέμος δεν είναι από εκείνους 
τους γιατρούς που σου κάνουν εμβόλια και σου δί-
νουν φάρμακα όταν έχεις γρίπη, γιατί τότε καθόλου 
δε θα μου άρεσε που είναι θείος μου. Καμία σχέση. 
Αυτός όλη μέρα κοιτάζει μόνο μάτια. Μάτια γαλανά 
και μάτια καστανά. Μάτια γελαστά και μάτια λυπημέ-
να. Μάτια λαμπερά και μάτια τσιμπλιάρικα. 

Στο ιατρείο του, που είναι στο κέντρο της πόλης, 
έχει ένα σωρό μηχανήματα, κι όταν πηγαίνουμε εκεί 
μια φορά τον χρόνο να μας μετρήσει τη μυωπία και 
τον αστιγματισμό και διάφορα άλλα που δε θυμάμαι, 
περνάμε τέλεια, γιατί μας βάζει κάτι περίεργα γυαλιά 
και βλέπουμε διάφορα χρώματα και αριθμούς και 
προσπαθούμε να τα διακρίνουμε. Ευτυχώς και εγώ 
και η Μάγδα και ο Μάνος πάντα τα καταφέρνουμε 
μια χαρά, γι’ αυτό δε χρειάζεται να βάλουμε γυαλιά. 
Ο μόνος που φοράει γυαλιά στην οικογένεια είναι ο 
Ντίνος, που, όπως σας είπα, είναι ειδική περίπτωση.
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«Εγώ πάντως πιστεύω ότι όλα αυτά τα κάνει γιατί 
τον έχουν αρπάξει εξωγήινοι». Να τος πάλι από το 
πουθενά ο φωστήρας ο αδελφός μου, που συνέχισε 
να λέει τα δικά του: «Μπορεί να του έχουν κάνει και 
μετακόμιση μυαλού. Έτσι, απέξω είναι ο θείος Θέ-
μος που ξέρουμε, αλλά από μέσα είναι κάποιος άλ-
λος, άγνωστος…»

«Μεταμόσχευση το λένε, όχι μετακόμιση!» τον 
διόρθωσα θυμωμένη.

«Δε με νοιάζει πώς το λένε!» θύμωσε κι ο Μάνος. 
«Εγώ το μόνο που θέλω είναι να ξαναγίνει ο θείος 
μας όπως ήταν παλιά!»

Κι εγώ αυτό ήθελα. Μου είχαν λείψει τα αστεία και 
οι πλάκες που κάναμε με τον παλιό καλό θείο Θέμο. 
Οι βόλτες στο λούνα παρκ και οι ταινίες που βλέπα-
με όλοι παρέα και τα παιχνίδια με τις νερόμπομπες 
το καλοκαίρι… Ακόμα και οι γκάφες του μου έλει-
παν. Όπως τότε που έκανε εκείνη την πολεμική τέ-
χνη με το περίεργο όνομα και, αντί να βάζει τρικλο-
ποδιά στον αντίπαλο, πάντα κάτι έκανε λάθος και 
έβαζε στον εαυτό του.

Δεν ήξερα όμως αν θα ξαναγίνονταν τα πράγμα-
τα όπως παλιά. Ούτε και τι να απαντήσω στον Μάνο 
ήξερα. Γι’ αυτό, τον κοίταξα αγριεμένη και δήλωσα 
μόνο: «Δεν υπάρχουν εξωγήινοι! Κατάλαβες;» 

Αλλά μπορεί και να υπήρχαν τελικά. Βλέπετε, την 
Παρασκευή το μεσημέρι, μετά το σχολείο, πήγαμε και 
οι τρεις μας επίσκεψη στο διαμέρισμα του θείου, που 
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είναι ακριβώς πάνω από το δικό μας και ακριβώς κά-
τω από της Μάγδας. Ε, και τον πετύχαμε να βλέπει 
στην τηλεόραση το πιο τρελό πράγμα του κόσμου: ένα 
ντοκιμαντέρ για βυζαντινά κάστρα! Ποιον; Τον θείο 
Θέμο, που βαριέται απίστευτα την ιστορία, την αρ-
χαιολογία, το Βυζάντιο και τα κάστρα. Και που εκεί-
νο το απόγευμα παρακολουθούσε το ντοκιμαντέρ σαν 
υπνωτισμένος! Και που κάθε φορά που πηγαίναμε να 
πούμε κάτι μας έλεγε και «Σουτ». 

Όχι, αυτός δεν ήταν ο θείος Θέμος που ξέραμε. 
Ήταν κάποιος άλλος. Σαν να τον είχαν απαγάγει 
στ’ αλήθεια εξωγήινοι. Σαν να του είχαν στ’ αλήθεια 
κάνει μεταμόσχευση μυαλού. 

Στο τέλος βαρεθήκαμε και πήγαμε στην αυλή να 
παίξουμε. Και αυτή τη φορά δε συζητήσαμε καθόλου 
για τον θείο. Δεν ξέρω για τη Μάγδα, εγώ πάντως δεν 
ήθελα να ανοίξω τέτοια κουβέντα. Ποιος ξέρει; Μπο-
ρεί τελικά πίσω από τους θάμνους να παραμόνευαν 
τίποτα εξωγήινοι και να μας άρπαζαν κι εμάς και με-
τά να βλέπαμε κι εμείς ντοκιμαντέρ για σαρανταπο-
δαρούσες και δηλητηριώδη μυρμήγκια της ερήμου κι 
ένα σωρό άλλα αηδιαστικά πλάσματα…
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Ενας θείος που συμπεριφέρεται σαν να τον έχουν 
απαγάγει εξωγήινοι. Ένα μυστηριώδες κόκκινο αυ-

τοκίνητο που χάνεται στους δρόμους της πόλης. Μια 
άγνωστη, πολύ ψηλή, πολύ ξανθιά και πολύ γαλανομάτα 
γυναίκα. Και μια ανεξιχνίαστη κλοπή στο μεσαιωνικό 
κάστρο... Θα καταφέρουν άραγε η Ζωή, η Μάγδα και ο 
Μάνος να λύσουν το μυστήριο; 

Μια τρελή περιπέτεια γεμάτη δράση,
χιούμορ και συναίσθημα!
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