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ΤΟ ΒΙΒΛ ΙΟ ΑΥΤΟ ΑΦ ΙΕΡΩΝΕΤΑ Ι
ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕ ΙΣ ΜΟΥ , ΓΟΥΕ ΪΝ ΚΑΙ
ΜΕΡ Ι ΑΝ , ΚΑ Ι ΣΤΗ Γ ΙΑΓ ΙΑ ΜΟΥ ,
ΑΡΛΕΝ , ΠΟΥ ΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ

ΠΡΩΤΟ ΚΟΥΚΛΑΚΙ Γ ΙΟΝΤΑ ΠΑΡΟΤ Ι
ΤΟΝ ΕΒΡΙΣΚΕ ΑΣΧΗΜΟ .
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Η µεγάλη ερώτηση: Είναι αληθινός ο Οριγκάµι

Γιόντα;

Λοιπόν, φυσικά και είναι αληθινός. Θέλω να πω, εί-

ναι µια πραγµατική δαχτυλόκουκλα φτιαγµένη από

ένα πραγµατικό κοµµάτι χαρτί.

Βασικά,όµως,εννοώ άλλο: Είναι ΑΛΗΘΙΝΟΣ; Στ’ αλή-

θεια γνωρίζει διάφορα πράγµατα; Μπορεί να δει το

µέλλον; Χρησιµοποιεί όντως τη ∆ύναµη;

Ή είναι απλώς µια πλάκα που την πιστέψαµε όλοι

µας στο Σχολείο ΜακΚουόρι;

Είναι ΣΟΥΠΕΡ σηµαντικό για µένα να καταλάβω αν
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Ο ΟΡ Ι ΓΚΑΜΙ  Γ ΙΟΝΤΑ
ΚΑΙ  Ο  ΝΤΟΥΑ ΪΤ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΙ
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ακρίβεια, λέει πως είναι εκατό τοις εκατό σίγουρος

πως ο Οριγκάµι Γιόντα είναι απλώς µια «πράσινη πα-

τσαβούρα». Έτσι, προσπάθησε να βρει τη «λογική εξή-

γηση» για όλα τα αλλόκοτα πράγµατα που συνέβησαν.

Και µετά σχολιάζω κι εγώ κάθε ιστορία αφού, στο

κάτω κάτω, εγώ είµαι αυτός που προσπαθεί να δια-

λευκάνει το όλο θέµα. 

Ο άλλος µου φίλος, ο Κέλεν, ήθελε να βοηθήσει κι

αυτός. Έτσι, τον άφησα να δανειστεί αυτή την έρευνα.

Μα αντί να προσθέσει κάτι χρήσιµο, τη γέµισε απλώς

µε µουτζούρες! Στην αρχή νευρίασα, στην πραγµατι-

κότητα όµως κάποιες από τις µουτζούρες του σχεδόν

µοιάζουν µε παιδιά από το σχολείο, έτσι δεν µπήκα

στον κόπο να τις σβήσω.

Έτσι κι αλλιώς, δεν έχω χρόνο γι’ αυτό. Πρέπει να

µελετήσω αυτό το πράγµα και να πάρω µια απόφαση:

Είναι αληθινός ο Οριγκάµι Γιόντα ή όχι;

Α ναι, κάτι που σχεδόν ξέχασα: ο Ντουάιτ. 

Ο Ντουάιτ είναι ο τύπος που µεταφέρει τον Οριγκά-

µι Γιόντα στο δάχτυλό του. 

Το πιο παράξενο πράγµα σχετικά µε τον Οριγκάµι
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είναι αληθινός. Επειδή πρέπει να αποφασίσω αν θα

ακολουθήσω ή όχι τη συµβουλή του και, αν κάνω τη

λάθος επιλογή, είµαι καταδικασµένος! ∆ε θέλω να το

θίξω αυτό ακόµη, έτσι για την ώρα ας πούµε µόνο πως

πρόκειται για εκείνο το απολύτως τέλειο κορίτσι, τη

Σάρα, και το αν θα πρέπει να ρισκάρω ή όχι να ρεζι-

λευτώ για χάρη της.

Ο Οριγκάµι Γιόντα λέει να το επιχειρήσω, αν όµως

κάνει λάθος… µιλάµε για τον απόλυτο εξευτελισµό.

Έτσι, πρέπει να µάθω αν είναι αληθινός. Χρειάζο-

µαι αξιόπιστες απαντήσεις. Χρειάζοµαι επιστηµονικά

στοιχεία. Αυτός είναι ο λόγος που έκανα ένα γύρο και

ζήτησα απ’ όλους όσοι είχαν ζητήσει τη βοήθεια του

Οριγκάµι Γιόντα να πουν τις ιστορίες τους. Μετά έβα-

λα όλες τις ιστορίες µαζί σε αυτή την αρχειοθετηµένη

έρευνα. Ποιος ξέρει, αυτή η έρευνα θα µπορούσε ίσως

και να φανεί χρήσιµη αν αποφασίσουν ποτέ οι επι-

στήµονες να µελετήσουν τον Οριγκάµι Γιόντα.

Επειδή ήθελα να γίνει πραγµατικά επιστηµονική,

άφησα το φίλο µου Χάρβεϊ να σχολιάσει κάθε ιστορία.

Ο Χάρβεϊ δεν πίστεψε ποτέ στον Οριγκάµι Γιόντα, ούτε

για ένα δευτερόλεπτο, και ακόµη δεν πιστεύει. Για την
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Φυσικά, ο Ντουάιτ δεν είναι ο πρώτος άνθρωπος

στον κόσµο που έφτιαξε έναν Γιόντα µε την τεχνική

οριγκάµι. Υπάρχουν ένα κάρο απ’ αυτούς στο ίντερνετ.

Ο Ντουάιτ όµως δεν κατέβασε οδηγίες – έφτιαξε κυ-

ριολεκτικά ένα δικό του Οριγκάµι Γιόντα.

Άλλο όµως να φτιάχνεις ένα χάρτινο Γιόντα και άλ-

λο να ζητάς από τους ανθρώπους να του µιλήσουν. Αυ-

τό είναι που τον κάνει λούζερ. ∆εν µπορείς να τριγυ-

ρίζεις στο σχολείο έχοντας στο δάχτυλό σου ένα χάρ-

τινο Γιόντα που να µιλάει στους ανθρώπους. 

Στοιχηµατίζω πως ακόµα και ο Οριγκάµι Γιόντα θα

του το έλεγε αυτό, αν βέβαια ο Ντουάιτ τον άκουγε. 

Τέλος πάντων, ορίστε η πρώτη ιστορία, που τυχαί-

νει να είναι για ένα κορίτσι (όχι για ΤΟ κορίτσι) και

δείχνει πόσο καλό είναι καµιά φορά να ακούει κανείς

αυτά που έχει να πει ο Οριγκάµι Γιόντα. 
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Γιόντα είναι πως είναι τόσο σοφός, ενώ ο Ντουάιτ εί-

ναι εντελώς λούζερ.

∆εν το λέω αυτό σαν προσβολή. Είναι απλώς γεγο-

νός. Ο Ντουάιτ δε φαίνεται να κάνει ποτέ τίποτα σω-

στά. Συνεχώς µπλέκεται σε µπελάδες. Συνεχώς τον

κοροϊδεύουν τα άλλα παιδιά. Συνεχώς σκαλίζει τη µύ-

τη του. Συνεχώς βρίσκει έναν τρόπο να «το χαλάσει

για όλους», όπως λένε οι δάσκαλοι.

Αν γινόταν να ακούσει τη σοφία του Οριγκάµι Γιόντα,

όπως οι υπόλοιποι από µας, θα τα είχε διορθώσει όλα.

Όµως όχι, καταλήγει να τα βγάλει όλα µέσα στην τά-

ξη επειδή έφαγε δεκατρία σακουλάκια φιστίκια στο

µεσηµεριανό, ή να κλέψει το παπούτσι ενός κοριτσιού,

ή να φοράει σορτς µε τις κάλτσες τραβηγµένες πάνω

από τα γόνατά του.

Καταφέρνει ακόµα και να µετατρέψει τα καλά του

στοιχεία σε πόντους λουζεροσύνης. Βλέπετε, είναι ο

απόλυτος µάστορας των οριγκάµι στο σχολείο µας. Στην

αρχή έφτιαχνε γερανούς και βατράχους και τέτοια, µετά

άρχισε να σκαρφίζεται δικά του σχήµατα. Ο Οριγκάµι

Γιόντα δεν είναι απλώς µια τέλεια χάρτινη εκδοχή του

Γιόντα – είναι ένα πρωτότυπο σχέδιο του Ντουάιτ.

10
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Στη µία άκρη της η καφετέρια έχει µια σκηνή για να

µαζεύεται ο κόσµος. Και αν δε θέλεις να χορέψεις,

µπορείς κάπως να καθίσεις στην άκρη της σκηνής. 

Κάποια παιδιά χορεύουν. Κάποια περιφέρονται

εδώ κι εκεί. Εµείς καθόµαστε στην άκρη της σκηνής.

Συνήθως είµαι εγώ και οι καλύτεροι φίλοι µου, ο

Κέλεν και ο Χάρβεϊ. Ο Χάρβεϊ είναι ο ψηλός µε το αυ-

τάρεσκο χαµόγελο^ ο Κέλεν είναι ο λεπτός που προ-

σπαθεί να δείχνει κουλ κουνώντας το κεφάλι του στο

ρυθµό της µουσικής^ εγώ είµαι ο κοντός µε τα µαλλιά

που είναι µαρτύριο να παραµείνουν χτενισµένα. 

Και µετά είναι ο Λανς, ο Μάικ και ο Κουαβόντοου.

Κάθονται στη σκηνή επειδή οι περισσότεροι δεν τους

µιλάνε. Γιατί δεν τους µιλάνε; Επειδή ο Λανς είναι πα-

ράξενος και ο Μάικ κλαίει συνέχεια και ο Κουαβό-

ντοου είναι ο περίφηµος «Τσιτοφαγάνας», γιατί µα-

σουλάει Cheetos όλη την ώρα. Είναι όλοι τους κοινω-

νικά απόβλητοι. ∆εν ξέρω γιατί έρχονται στις Βραδιές

∆ιασκέδασης, αφού έχουν λιγότερες πιθανότητες ακό-

µα κι από µένα να χορέψουν µε κάποιο κορίτσι.

Είναι και µερικά κορίτσια που κάθονται εκεί, όπως

η Κάσι και η Κάρολαϊν. ∆εν ξέρω γιατί κάθονται στη

1312

Ήταν η Απριλιάτικη Βραδιά ∆ιασκέδασης του Συλλό-

γου Γονέων και Κηδεµόνων, ο µηνιαίος χορός στην

καφετέρια του σχολείου.

Όλοι πηγαίνουν στην Βραδιά ∆ιασκέδασης του ΣΓΚ.

∆εν ξέρω γιατί. ∆εν ξέρω καν γιατί πηγαίνω εγώ. Τις µι-

σώ. Και το ίδιο κι ένα σωρό από εµάς που δε χορεύουν,

ούτε φλερτάρουν, ούτε συνηθίζουν τις ∆ηµόσιες Εκ-

δηλώσεις Τρυφερότητας.

ΤΤ
ΟΟ
ΜΜ
ΙΙ

Ο ΟΡ Ι ΓΚΑΜΙ  Γ ΙΟΝΤΑ
ΚΑΙ  Η  ΒΡΑ∆ΙΑ
∆ ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΙ
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σκηνή – απλώς ντρέπονται ή κάτι τέτοιο, υποθέτω. Νο-

µίζω πως δε µιλάνε καν η µία στην άλλη.

Και υπάρχει και ο Ντουάιτ, φυσικά. Το ξέρω πως

ήδη µοιάζουµε µε σπασικλάκια έτσι όπως καθόµαστε

στη σκηνή, αλλά µε κάποιον τρόπο ο Ντουάιτ µάς κά-

νει να δείχνουµε χειρότεροι. Στη Βραδιά ∆ιασκέδα-

σης του περασµένου µήνα αποφάσισε ξαφνικά να χο-

ρέψει και άρχισε να κάνει εκείνο το παράξενο πράγµα

τύπου «χοροπηδάω τριγύρω». 

Σταθείτε, γίνεται χειρότερο. Ο Ντουάιτ αποφασίζει

να «τα καθαρίσει όλα» και πηδά στο πάτωµα και στρι-

φογυρίζει πάνω στο στοµάχι του. Μετά σηκώνεται µε

έναν τεράστιο υγρό λεκέ στο πουκάµισό του και αρχί-

ζει πάλι να χορεύει.

Είτε το πιστεύετε είτε όχι, γίνεται ΑΚΟΜΑ χειρότε-

ρο, επειδή λέει στην Τζένιφερ: «Θα θέλατε να χορέ-

ψουµε, αγαπητή µου;» Αφού του απαντά: «Θα χορέψεις

µόνο µε το πτώµα µου», έρχεται πάλι προς το µέρος

µας. Με όλους τριγύρω να κοιτάζουν!

«Μεγάλε, µας ντροπιάζεις», είπε ο Χάρβεϊ. «Γιατί

µπαίνεις στον κόπο; Καµιά δεν πρόκειται να χορέψει

µαζί σου. Γιατί δεν µπορείς απλώς να το παίζεις κουλ;»

1514
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∆εν είµαι τόσο αφελής ώστε να εµπιστευτώ τον

Χάρβεϊ, είχα όµως κάπως µπει στον πειρασµό. Θέλω

να πω, η Χάνα δεν είναι το κορίτσι που µου αρέσει πε-

ρισσότερο – αυτή είναι η Σάρα, από την οποία φοβάµαι

εκατό τοις εκατό να ζητήσω να χορέψουµε. 

Η Χάνα όµως ήταν πάντα αρκετά καλή µαζί µου.

Ίσως να έλεγε ναι. Τότε ίσως η Σάρα να µας έβλεπε να

χορεύουµε και να ζήλευε και να αποφάσιζε πως ήθε-

λε κι αυτή να χορέψει µαζί µου, και µετά θα µου το ζη-

τούσε και δε θα έπρεπε να της το ζητήσω εγώ!

Ύστερα απ’ όλες εκείνες τις φορές που απλώς καθό-

µουν και κοιτούσα, και µόνο η ιδέα να ζητήσω τελικά

από ένα κορίτσι να χορέψουµε µε φρικάριζε εντελώς –

ακόµα κι αν δεν ήταν η Σάρα, εξακολουθούσε να είναι

ένα κορίτσι και εξακολουθούσε να είναι χορός. (Ευτυ-

χώς στις Βραδιές ∆ιασκέδασης του ΣΓΚ ποτέ δεν έπαι-

ζαν αργά τραγούδια όπου αγγίζει ο ένας τον άλλο!) Τα

χέρια µου έτρεµαν και στο στοµάχι µου ήταν όλα ανά-

κατα όπως τη φορά που ο µπαµπάς έπεσε κατά λάθος

µε το αυτοκίνητο επάνω στον πυροσβεστικό κρουνό.

Ναι, σκέφτηκα, αυτή είναι η ευκαιρία µου. Θα το

τολµήσω.

1716

«Εννοείς να κάθοµαι εδώ χωρίς να κάνω τίποτα,

όπως κι εσείς;» ρώτησε ο Ντουάιτ. «Εντάξει».

Και πάγωσε ακριβώς εκεί και έµεινε στην ίδια θέ-

ση το υπόλοιπο της βραδιάς χωρίς να κουνιέται. Ήταν

ακόµη εκεί όταν έφυγα.

Απ’ όσο ξέρω, αυτή ήταν η µοναδική φορά που ένας

από εµάς από τη σκηνή ζήτησε από κάποιο κορίτσι να

χορέψουν. Όχι πως δεν το θέλουµε. Για την ακρίβεια,

περνάµε το µεγαλύτερο µέρος κάθε Βραδιάς ∆ιασκέδα-

σης διαφωνώντας για το αν θα έπρεπε να το προσπαθή-

σουµε και παρακαλώντας να ερχόταν ένα κορίτσι και

να µας ζητήσει εκείνο να χορέψουµε. (Μία φορά σχε-

δόν κατάφερα τον Κέλεν να ζητήσει από τη Ροντέλα να

χορέψουνε, αλλά ήρθε να τον πάρει η µητέρα του ακρι-

βώς τη στιγµή που ήταν έτοιµος να το επιχειρήσει.)

Αυτή τη φορά, ο Κέλεν και ο Χάρβεϊ προσπαθούσαν

να µε κάνουν να ζητήσω ένα χορό από τη Χάνα, η

οποία περιφερόταν ανάµεσα στη σκηνή και το τραπέ-

ζι µε τα σνακ.

«Στέκεται εκεί ολοµόναχη», είπε ο Κέλεν.

«Ναι, και είµαι αρκετά σίγουρος πως της αρέσεις»,

συµπλήρωσε ο Χάρβεϊ.
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Είχα αρχίσει να βαδίζω προς τη Χάνα, όταν πήδηξε

από τη σκηνή ο Ντουάιτ και µε σταµάτησε. «Καλύτερα

να ρωτήσεις τον Οριγκάµι Γιόντα πρώτα».

«Πουφ, δε χώνεσαι πάλι στην τρύπα σου;» πετά-

χτηκε ο Χάρβεϊ. «∆ε µας ρεζίλεψες όλους µας αρκετά

την προηγούµενη φορά;»

«Ίσως βρίσκοµαι εδώ για να µη σε αφήσω να ρεζι-

λευτείς», απάντησε ο Ντουάιτ. Μετά σήκωσε το δεξί

του χέρι και στο δάχτυλό του είχε τη δαχτυλόκουκλα

Γιόντα. «Ρώτα τον Οριγκάµι Γιόντα».

Καλά, όλοι είχαµε ξαναδεί τον Οριγκάµι Γιόντα, αυ-

τή όµως ήταν η πρώτη φορά που ο Ντουάιτ µάς ζητού-

σε να του µιλήσουµε. Ήταν µια ιστορική στιγµή, τότε

όµως δεν το ξέραµε.

«Θα τον πάρεις από δω;» ψιθύρισε αποδοκιµαστικά

ο Χάρβεϊ. «Μας κάνεις να δείχνουµε όλοι µας λούζερ».

«Καλά», είπε ο Ντουάιτ κι άρχισε να αποµακρύνε-

ται. «Απλώς σκέφτηκα πως ο Τόµι χρειαζόταν λίγη

βοήθεια».

«Χρειάζεται πολλή βοήθεια, όχι λίγη», είπε ο Κέ-

λεν. «Ποια είναι η συµβουλή σου;»

«∆εν έχω καµία συµβουλή», απάντησε ο Ντουάιτ.

18

Ο Ντουάιτ, µαθητής της έκτης, κάνει ένα σωρό παράξενα πράγµα-
τα, όπως να φορά το ίδιο µπλουζάκι για έναν ολόκληρο µήνα ή να 
ζητά από τους άλλους να τον αποκαλούν «Κάπτεν Ντουάιτ». Αυτό 
είναι ντροπιαστικό, ειδικά για τον Τόµι, που κάθε µέρα κάθεται 
µαζί του στο ίδιο τραπέζι για το µεσηµεριανό.

Ο Ντουάιτ όµως ξέρει κάτι φοβερό: να φτιάχνει οριγκάµι. Μια µέρα 
αποφασίζει να φτιάξει τον Γιόντα σε δαχτυλόκουκλα. Κι από τότε τα 
πράγµατα αρχίζουν να γίνονται µυστήρια, αφού ο Οριγκάµι Γιόντα φαί-
νεται πως προβλέπει το µέλλον και υποδεικνύει πάντα τον καλύτερο 
τρόπο για να αντιµετωπίσει κανείς µια περίπλοκη κατάσταση.

Ο Τόµι θέλει να µάθει πώς γίνεται να είναι τόσο έξυπνος ο Οριγκά-
µι Γιόντα, όταν ο ίδιος ο Ντουάιτ είναι τόσο χοντροκέφαλος. Μήπως ο 
Γιόντα έχει πρόσβαση στη ∆ύναµη; Είναι σηµαντικό να λυθεί το µυ-
στήριο προτού ο Τόµι ζητήσει τη συµβουλή του Γιόντα για κάτι ΠΟΛΥ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ που έχει να κάνει µε ένα κορίτσι…

Μετά τον Σπασίκλα και την Ξενέρωτη, η νέα µόδα 
στα βιβλία σε κόµικς είναι εδώ – και λέγεται Οριγκάµι Γιόντα!

Mε οδηγίες για να φτιάξεις το δικό σου Οριγκάµι Γιόντα!


