
Η μηχανή του χρόνου

Ο καθηγητής κύριος Αφηρημάδης μόλις τελείωσε τη μηχανή του χρόνου. Του πήρε 

έξι μήνες να τη φτιάξει. Εδώ που τα λέμε, επισκεύαζε το χαλασμένο πλυντήριο της 

ξαδέρφης του, αλλά κατά λάθος το μετέτρεψε σε μηχανή του χρόνου.

Φώναξε ενθουσιασμένος το βοηθό του τον Μπαχαλάκη. Αφού του έδειξε πώς 

λειτουργεί, μπήκαν μέσα για να δοκιμάσουν: μπορεί να τους μεταφέρει στο χρόνο ή απλώς 

θα τους έπλενε στους 40 βαθμούς C και μετά θα τους έστυβε; 

Γύρισε το κουμπί με τις χρονολογίες στο 3020, χίλια χρόνια μετά από το σήμερα και 

έσπρωξε το μοχλό προς τα εμπρός και τηλεμεταφέρθηκαν κατευθείαν στην χρονολογία 

που είχαν βάλει. 

Μπήκαν σε έναν κόσμο πού ήταν πολύ διαφορετικός από το σήμερα. Ολα εκεί ήταν 

ωραία. Τα αμάξια πέταγαν και τα σπίτια ήταν από γυαλί. Οι άνθρωποι ήταν ντυμένοι με 

παράξενα μεταλλικά ρούχα και δεν μπορούσες να τούς ακουμπήσεις.Τα δέντρα και τα 

λουλούδια είχαν όλα τα χρώματα που γνωρίζουμε και όλα τα σχέδια. Οπως προχωρούσαν 

βλέπουν ένα κτίριο που έμοιαζε με το σχολείο μας. Ανοίγουν την πόρτα και τι να δουν! Τα 

θρανία ήταν από γυαλί.Τους φάνηκε πολύ παράξενο επισης οι τοίχοι που αντί για τούβλο 

είχαν σίδερο. Τους άρεσε πάρα πολύ και κάποια στιγμή είπαν “είναι πολύ ωραία εδώ”. “Αχ 

άρχισα να πεινάω” είπε κάποια στιγμή . “Πού έχει κάτι να φάω;” 

Τότε βγήκε από το περίεργο αυτό κτίριο και άρχισε να ψάχνει να βρει κανένα 

εστιατόριο ή κάτι τέτοιο. Πέρασε μια ώρα κι απελπισμένος έκατσε κάπου να ξεκουραστεί. 

Τότε αρχίζει να κουνιέται και τελικά ήταν ένα μικρό ποδήλατο που ήταν σκεπασμένο και 

κουνιόταν γιατί είχε μια μικρή μηχανή. Σηκώνεται και βλέπει κάτι στο βάθος. Πάει πιο 

κοντά και ήταν ένα μικρό φτωχό σπιτάκι. Μπαίνει μέσα. Δεν πιστεύει στα μάτια του. Είναι 

ένα πολύ μεγάλο και πλούσιο εστιατόριο. Κάθεται και ανοίγει το μενού ωραία και καλά. 

Τότε βλέπει ότι όλα είναι ΔΩΡΕΑΝ και ξαφνικά βλέπει ένα ρομπότ να έρχεται προς το 

μέρος του από την κουζίνα και του προτείνει να πάρει το καλύτερο πιάτο του εστιατορίου 

(τα λαζάνια του σεφ Α124). Αυτό το πιάτο επιλέγει τελικά και το ρομπότ έτσι όπως ήρθε 

έτσι πήγε πάλι πίσω στην κουζίνα. Χωρίς να περάσει πολύ ώρα το ρομπότ αυτό 

ξαναέρχεται με το πιάτο στα χέρια του και το σερβίρει στον ήρωά μας όπου το δοκιμάζει 

και τότε μεταμορφώθηκε σε ρομπότ και άρχισε να βοηθάει στην κουζίνα . Μετά από λίγο 

όμως άρχισε να κάνει πολλές τρέλες,να σπάει ποτήρια ,πιάτα και να πετάει πράγματα 

κάτω. Κάτι έπρεπε να κάνουν να τον επαναφέρουν σε άνθρωπο.Τότε το ρομπότ σκέφτηκε 

να τον πάνε στο γιατρό. 



Όταν έφτασαν εκεί ο γιατρός του έκανε μια ένεση για να γίνει πάλι άνθρωπος. Αυτή 

η ένεση όμως του προκάλεσε κάποιες παρενέργειες και τότε ένιωθε  ζαλισμένος. 

Προσπάθησε να περπατήσει αλλα ήταν αδύνατον.  Το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν 

να χοροπηδάει και να κάνει σβούρες. Για άλλη μια φορά άρχισε να πετάει τα χαρτιά ,τα 

βιβλία και  ό,τι άλλο έβρισκε μπροστά του. Τότε ο γιατρός σκέφτηκε ότι το ρομπότ 

χρειάζεται και ξεκούραση. Σκεφτόταν πως θα τον  ηρεμήσει  αφού δεν μπορούσε να του 

κάνει άλλη ένεση. Ο γιατρός είδε ότι πάνω στο ρομπότ υπάρχουν διάφορα κουμπιά αλλά 

μόνο ένα ξεχωρίζει, το πιο μεγάλο. Κάτω από αυτό το κουμπί έλεγε απενεργοποίηση και 

τότε ο γιατρός το πάτησε και έκλεισε. Ο γιατρός  φώναξε τον βοηθό του και του είπε να τον 

πάει στο δωμάτιο [Α2] . 

Ο γιατρός μαζί  με τον βοηθό του αποφάσισαν να τον ξανανοίξουν, τότε 

μεταμορφώθηκε σε άνθρωπο και φώναξε τον Μπαχαλάκη για να συνεχίσουν την βολτα 

τους σε εκείνον τον κόσμο. 

Πήγαν σε μία τεράστια πλατεία που βρισκόταν δίπλα στο σχολείο. Η πλατεία ήταν 

διαφορετική από το σήμερα. Στο κέντρο υπήρχε ένα τεράστιο σιντριβάνι που μέσα 

κολυμπούσαν κάτι περίεργα ψάρια που τώρα δεν υπάρχουν, ήταν ψαράκια από 

μπαρμπούνι και λυθρίνι. Περπατούσαν κυρίως ρομπότ αλλά υπήρχαν και κάνα δυο 

άνθρωποι. Λίγο πιο πέρα ήταν και ο Κλεώπας. Επιστήμονες του είχαν βάλει μηχανήματα 

και ήταν άνθρωπος. Ο Μπαχαλάκης και ο Αφηρημάδης δεν τον ήξεραν αλλά τους έκανε 

εντύπωση που ήταν μίσος κανονικός άνθρωπος και μισός σκελετός με τα όργανα του. 

Έτσι είπαν να τον πλησιάσουν. Αυτός τους οδήγησε σε ένα ιπτάμενο τζιπ- αμάξι και πήγαν 

στην Αλυκή να δουν πως έχει γίνει. 

Ήταν πολύ διαφορετική. Το νερό της θάλασσας είχε γίνει ζελέ και εκεί που υπήρχαν 

ψάρια και βάρκες, τώρα υπήρχαν μπολάκια με γρανίτες. Δίπλα στη ζελεδοπαραλία 

υπήρχε ένα μαγαζί με ποδήλατα, όχι όμως τα συνηθισμένα ποδήλατα που ξέρουμε αλλά 

παράξενα  και αλλόκοτα με μια ρόδα, τιμόνι αυτοκινήτου και δύο τεράστια φτερά. Ο κύριος 

Αφηρημάδης  και ο βοηθός του ο Μπαχαλάκης πήγαν προς τα εκεί γεμάτοι περιέργεια. 

Όταν μπήκαν στο μαγαζί είδαν διάφορα περίεργα εργαλεία, μεγάλες πινακίδες και οθόνες 

που αναβόσβηναν. Τότε ο υπάλληλος ρομπότ Α20 τους πλησίασε και τους είπε ότι οι 

θάλασσες είχαν γίνει ζελέ από τη μόλυνση που προκάλεσαν οι άνθρωποι. 

Σε λίγο, οι δυο φίλοι μας και ο Κλεώπας άρχισαν να δυσκολεύονται να 

αναπνεύσουν. Το ρομπότ τους πληροφόρησε ότι έπρεπε κάθε δέκα λεπτά να αγοράζουν 

μπουκαλάκι με οξυγόνο για να αναπνέουν γιατί από τη ρύπανση είχε αλλάξει η σύσταση 

του αέρα και αντί για 20% περίπου οξυγόνο, περιείχε μόνο 1,2%. Επίσης έμαθαν ότι, αν 



σκόπευαν να μείνουν μόνιμα σ’ αυτή την εποχή, έπρεπε να αγοράσουν αστροναυτική 

στολή γιατί τα αντηλιακά δεν προστάτευαν πια από την ακτινοβολία του ήλιου.  

Τρομαγμένοι και οι τρεις γυρίζουν στη χρονομηχανή και λίγο στριμωγμένοι τώρα, 

μιας και ο Μπαχαλάκης κρατούσε στην αγκαλιά του τον Κλεώπα ρύθμισαν στη χρονολογία 

18 Μαΐου 2020.

Ας δούμε τι απέγινε ο καθένας απ’ τους φίλους μας: 

Κ. Αφηρημάδης: αφιερώθηκε με τις εφευρέσεις του στην προστασία της γης. 

Εφηύρε μηχάνημα που καθαρίζει τον αέρα και το θαλασσινό νερό από τη ρύπανση κι όλα 

αυτά αφού σταμάτησε να τον κυνηγάει η ξαδέρφη του που της διέλυσε το πλυντήριο…

Μπαχαλάκης: τον απέλυσε το αφεντικό του, γιατί το πλυντήριο-χρονομηχανή το 

μετέτρεψε σε σπίτι για τα γατάκια του. Τώρα εργάζεται σαν δάσκαλος της Ε΄ τάξης στο 6ο 

Δημοτικό Σχολείο  Αιγίου, με άλλο όνομα βέβαια.  

Κλεώπας: Ξαναγύρισε στην παλιά του δουλειά στην Ε΄ τάξη του 6ου Δημοτικού 

Σχολείου Αιγίου, αλλά τώρα που ήταν ζωντανός είχε και απαιτήσεις: ζήτησε από τον κ. 

Γιάννη μισθό 40 € το μήνα και από τα 17 παιδιά της τάξης ένα σοκοφρετάκι σε κάθε 

διάλειμμα. Από τον Διευθυντή ζήτησε ένα air-condition για την τάξη γιατί από τη ζέστη τού 

ιδρώνουν το συκώτι, το στομάχι και το αριστερό πνευμόνι.

                  


