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Κάπου, πολύ μακριά από εδώ, σχεδόν στην άκρη του διαστήμα
τος, υπάρχει ένας παράξενος πλανήτης. Ο πλανήτης αυτός ονο
μά ζεται «Ζουμ». Αν τον παρατηρήσεις πολύ προσεκτικά με το 
τη λεσκόπιό σου, θα εκπλαγείς. Εκεί κατοικούν κάτι μικροσκο πικά  
πλάσματα με πυκνά φουντωτά μαλλιά, οι «Ζουμάνθρωποι», 
που στο κάτω μέρος του σώματός τους έχουν δυο ολοστρόγγυ
λες, χρωματιστές ρόδες. 

Αν, μάλιστα, τυχαίνει να κρατάς ένα μεγάλο μεταλλικό χωνί κο 
ντά στο αφτί σου, είναι βέβαιο ότι θα κουφαθείς από τον εκκω 
 φαντικό ήχο «ζουμμμμμμμ» που ακούγεται, καθώς οι Ζουμάν 
θρωποι κυλούν με ιλιγγιώδη ταχύτητα πάνω σε μακριές, εναέ
ριες ρά  γες που περνούν μέσα από πολιτείες, χωριά, λιβά δια και  
πεδιάδες.

Βλέπετε, στον πλανήτη Ζουμ δεν υπάρχει ούτε ένας δρόμος, 
ούτε μια τόση δα λεωφόρος, αλλά ούτε και πεζοδρόμια ή σκαλο
πάτια... 
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Ένα Αυγουστιάτικο βράδυ, στον παράξενο αυτόν πλανήτη συνέ
βη κάτι εντελώς απρόσμενο. Στο σπίτι της οικογένειας ΖιμΖουμ  
γεννήθηκε ένα μικρό χαριτωμένο αγοράκι, τόσο διαφορετικό 
όμως από τα άλλα, που ο κύριος και η κυρία ΖιμΖουμ σάστι
σαν όταν το πρωτοαντίκρισαν.

«Μα τις χίλιες ρόδες! Τι είναι πάλι τούτο;» αναφώνησε έκπλη κτος  
ο κύριος ΖιμΖουμ. «Πού είναι οι ρόδες οι ροδένιες του γιου μου;» 

Πράγματι, εκεί που θα έπρεπε να βρίσκονται κανονικά δύο ολο
στρόγγυλες λιλιπούτειες ρόδες, υπήρχαν δυο παράξενα άκρα... 

Η κυρία ΖιμΖουμ, απορημένη και η ίδια, προσπάθησε να τον 
κα θησυχάσει:

«Άντρα μου, αντρούλη μου, μη στεναχωριέσαι, θα φυτρώσουν οι  
ρόδες του γιου μας. Ας περιμένουμε λιγάκι να μεγαλώσει!»
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Όλοι πάνω στον πλανήτη Ζουμ προσπαθούσαν να καταλάβουν  
τι ήταν αυτά τα άκρα και τι μπορούσαν να κάνουν για να βοηθή
σουν το παιδί να κυλήσει, όπως όλοι οι Ζουμάνθρωποι. Κάθε μέρα,  
μάλιστα, ο κύριος και η κυρία ΖιμΖουμ δοκίμαζαν ασυνήθιστες 
θεραπείες και σπάνια γιατροσόφια που τους είχαν προτείνει οι  
διάφοροι γιατροί:

Άλειμμα των ποδιών 
με παχύρρευστο γράσο μηχανής...

...δύο χαπάκια σε σχήμα ρόδας, 
μετά από κάθε γεύμα...
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Ό,τι κι αν δοκίμαζαν όμως, ρόδα δεν εμφανιζόταν ούτε για δείγ μα.  
Και σαν να μην έφτανε αυτό, τα άκρα του αγοριού, μέρα με τη  
μέρα, μήνα με τον μήνα, μεγάλωναν και μάκραιναν ακόμη πε
ρισσότερο. 
Αυτό ήταν ανήκουστο! Οι ζουμοεπιστήμονες σήκωσαν τα χέ
ρια ψηλά. Κάποιοι από αυτούς, μάλιστα, τα ονόμασαν «πόδια»,  
καθώς είχαν διαβάσει ότι αυτού του τύπου τα περίερ γα, μακρό
στενα άκρα εμφανίζονται στα πλάσματα ενός μα κρινού πλανήτη 
που ονομάζεται Γη.

...μια μεγάλη κουταλιά της σούπας 
σιρόπι που δίνει λάμψη 
και γυαλάδα στα μέταλλα, 
το βράδυ πριν από τον ύπνο... 

...τρίψιμο με 
κρέμες και αλοιφές
κατά της σκουριάς, 

τις υπόλοιπες ώρες.



10



Μια μέρα συνέβη κάτι εντελώς αναπάντεχο. Το μικρό αγόρι 
ση    κώθηκε και περπάτησε. Μόλις ο κύριος και η κυρία ΖιμΖουμ 
είδαν τον γιο τους να κάνει τα πρώτα του βήματα, ένιωσαν πολύ  
περήφανοι για το κατόρθωμά του. Από τότε, όλοι τον φώναζαν 
«Περπατούλη». 

Ο Περπατούλης έτρεχε, περπατούσε και χοροπηδούσε, αλλά μόνο  
μέσα στο σπίτι του και σε επίπεδες επιφάνειες. Συχνά βημάτιζε από  
τη μια άκρη του τραπεζιού έως την άλλη, έκανε γενναία άλματα 
από τις καρέκλες στον καναπέ και χοροπηδούσε χαρού μενος πά
νω στο κρεβάτι του. Και όταν τον έχανες, τον έβρισκες σκαρφα λω 
μένο πάνω στη σκεπή του σπιτιού, να κάνει ανενόχλη τος τσου
λή  θρα στα κεραμίδια. 

Κάθε φορά, όμως, που ο Περπατούλης έβγαινε από το σπίτι, 
οι γο νείς του τον είχαν πάντα στην αγκαλιά τους, καθώς στον 
πλανήτη Ζουμ υπήρχαν μόνο ράγες... 
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Στο μεταξύ, τα νέα για τα παράξενα πόδια του Περπατούλη 
εί χαν διαδοθεί από τη μια άκρη του Ζουμ έως την άλλη, καθώς 
πρώτη φορά γεννιόταν ένας Ζουμάνθρωπος χωρίς ρόδες. 

«Είναι λυπηρό που ο καημένος δεν μπορεί να τσουλήσει. Τι 
δυ στυχία είναι αυτή που βρήκε την οικογένεια ΖιμΖουμ», μο
νολογούσαν κάποιοι ευσυγκίνητοι και δάκρυζαν από συμπόνια.
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«Τα είδες τα πόδια του Περπατούλη; Πολύ περίεργα δεν είναι;  
Σίγουρα δεν είναι Ζουμάνθρωπος σαν εμάς, αφού δεν έχει ρόδες»,  
παρατηρούσαν οι πιο δύσπιστοι. 

«Να μου το θυμηθείτε, έχει έρθει από άλλο πλανήτη. Να φύγει...  
να φύγει πέρα μακριά», φώναζαν οι πιο κακότροποι Ζουμάνθρω
ποι και κάθε φορά που τον συναντούσαν, τον έδιωχναν, κά νο ντας  
χειρονομίες και γκριμάτσες.
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Κάποιοι άλλοι Ζουμάνθρωποι σιγοψιθύριζαν μεταξύ τους κοροϊ
δευτικά ονόματα για να πειράξουν τον Περπατούλη, όπως για 
πα ράδειγμα «περπατάρας», «ποδάρας» ή «άροδος»... Ορισμένες  
φορές, μάλιστα, τα ξεστόμιζαν τόσο δυνατά, που έφταναν στα αφτιά  
των γονιών του και εκείνοι τότε απομα κρύνονταν στεναχωρη
μένοι.



Υπήρχαν, βέβαια, και Ζουμάνθρωποι που φοβούνταν τον Περπα
τού  λη. Κάθε φορά που τον αντίκριζαν, άλλαζαν ράγες. Βλέπε τε, το  
έκαναν από φόβο, μήπως τους κολλήσει τη μυστηριώδη ασθένειά  
του και από τη μια στιγμή στην άλλη χάσουν τις ρόδες τους και  
αποκτήσουν αλλόκοτα πόδια.
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Τα χρόνια, όμως, πέρασαν γρήγορα και ο Περπατούλης σύντομα 
έγινε ένα ψηλό, λεπτοκαμωμένο αγόρι, ευγενικό και καλοσυνάτο. 
Όλοι όσοι τον γνώριζαν απολάμβαναν την παρέα του, όπως η Ρο
δούλα και ο Ροδένιος, δυο παιδιά που έμεναν στο διπλανό σπίτι.
Ξέχασα να σας πω, ότι τώρα πια δεν μπορούσε να βγει από το σπί τι  
και να κάνει βόλτες στον πλανήτη Ζουμ, όπως παλιά... είχε με γα
λώσει τόσο πολύ, που οι γονείς του δεν μπορούσαν να τον έχουν  
στην αγκαλιά τους. Έτσι, οι δύο φίλοι του περνούσαν από το σπίτι 
του και του κρατούσαν συντροφιά.  
«Περπατούλη, Περπατούλη, ήρθαμε να σου διηγηθούμε τα νέα 
από το σχολείο», διαλαλούσαν χαρούμενα τα παιδιά και εκείνος 
εμφανιζόταν γρήγορα στο παράθυρό του. 
«Η κυρία Σβούρα, η δασκάλα, πάλι έκανε κύκλους τριγύρω μας 
και μας ζάλισε τόσο πολύ, που μας πήρε όλους ο ύπνος πάνω στα  
θρανία», έλεγε χαχανίζοντας η Ροδούλα.
«Ο κύριος Ράλλης, ο γυμναστής», συνέχιζε ο Ροδένιος, «κυλούσε 
τό σο γρήγορα, σαν να έτρεχε σε αγώνες ράλι. Πάλι τον κυνηγού
σαμε, χωρίς να καταφέρουμε να τον πιάσουμε». 
«Ο μικρός μας Σίφουνας τι έκανε πάλι σήμερα;» ρωτούσε όλο 
περιέργεια ο Περπατούλης. 
«Τελείωσε πρώτος από όλους το διαγώνισμα, άφησε την κόλλα 
του πάνω στην έδρα και άρχισε να κυλάει ανάμεσα από τα θρανία,  
στροβιλίζοντας τα γραπτά των παιδιών στον αέρα. Πού να έβλεπες  
την κυρία Σβούρα να στροβιλίζει εξαγριωμένη!»  
«Όσο για τη ΖικΖακ», συνέχιζε με ενθουσιασμό η Ροδούλα, «πήρε 
το κρουασάν από τον φαγανούλη ΜότοΚρος στο διάλειμμα και μά  
 ταια ο καημένος προσπαθούσε να την πιάσει!»
Και ο Περπατούλης γελούσε μέσα από την καρδιά του...
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Όταν στον πλανήτη Ζουμ έπεφτε το σκοτάδι, και τα βλέφαρα των  
τριών παιδιών βάραιναν από την κούραση, η Ροδούλα και ο Ροδένιος  
κυλούσαν προς το σπίτι τους αποχαιρετώντας τον αγαπημένο φί λο  
τους, τον Περπατούλη, που μονολογούσε λυπημένος: 

«Αχ, πόσο θα ήθελα να πάω κι εγώ στο σχολείο, σαν τη Ρο δού λα και 
τον Ροδένιο. Μακάρι να μπορούσα να κυλήσω κι εγώ, έστω και για  
μια μέρα...»

Και τότε, συνέβη κάτι που έμελλε να αλλάξει για πάντα τη ζωή πάνω  
στον πλανήτη Ζουμ… Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την 
αρχή. 

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Περπατούλης άρχισε να μένει κλεισμένος 
μέσα στο δωμάτιό του. Για πολλές μέρες, δυνατοί ήχοι αντηχούσαν 
σε όλο τον πλανήτη και περίεργες λάμψεις έβγαιναν από τα μισό
κλειστα παράθυρα. Η Ροδούλα και ο Ροδένιος μπαι νόβγαιναν με άκρα  
μυστικότητα στο δωμάτιο του φίλου τους, κουβαλώντας περίεργα  
αντικείμενα και εργαλεία. 

Κανείς δεν γνώριζε τι πραγματικά συνέβαινε… το μόνο σίγουρο 
ήταν ότι κάτι «σκάρωναν». 
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Επιτέλους, έφτασε η μεγάλη μέρα! Ο Περπατούλης ήταν έτοι
μος να απο κα λύψει το μυστικό του! Απ’ άκρη σ’ άκρη, σε όλο τον 
πλανήτη, τελάληδες διαλα λούσαν τα νέα:

«Ζουμάνθρωποι, Ζουμάνθρωποι! Ο Περπατούλης σε λίγη ώρα θα  
κυλήσει πάνω στις ράγες!»

Όλοι, μικροί και μεγάλοι, μαζεύτηκαν έξω από το σπίτι του Περ
πατούλη. Ακόμη και οι πιο δύσπιστοι εί  χαν έρθει για να διαπι
στώσουν με τα ίδια τους τα μάτια, αν πράγμα τι ο Περ πα τούλης 
θα κυλούσε πάνω στις ράγες. Στο μεταξύ, οι φί  λοι του είχαν 
ετοιμάσει μια μεγάλη γιορτή. Ολάκερος ο πλα  ν  ή της Ζουμ είχε  
φο ρέσει τα γιορτινά του. Μπαλόνια, σερ πα ντίνες και κομ  φετί στό λι
ζαν τα πάντα, ενώ η πιο διάσημη ζου μορ χή στρα έπαιζε γιορτι νές με  
λωδίες. 
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Ένα δυνατό «Ααααα!» θαυμασμού ακούστηκε σαν μια φωνή από 
ολάκερο τον πλανήτη, όταν άνοιξε η πόρτα του σπιτιού του. Ο 
Περ  πατούλης έστεκε καμαρωτός πάνω στις ράγες με δύο κατα 
κόκ κινες, αστρα φτερές ρόδες, που λαμπύ ριζαν στο φως του ήλιου. 

Και ναι... πράγματι, είχε φτιάξει δύο ρόδες από μέταλλο, όμοι
ες με αυτές που έχουν οι Ζουμάνθρωποι. Τις είχε στε ρεώ σει  
πάνω σε μια σκληρή βάση, σαν σόλα χοντρού παπου τσιού, και είχε 
δέ σει τα πόδια του γερά πάνω τους με δύο πολύ χρω μα κορδόνια, για  
να μην πέσει. Έμοιαζε σαν να φορούσε ρό λερς.
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Και να τος, τώρα, εκεί, πάνω στις ράγες. Αφού πήρε μια βαθιά ανά
σα, άνοιξε διάπλατα τα χέρια του για να έχει καλύτερη ισορροπία  
και ξεκίνησε... Το σώμα του έγινε ξαφνικά ελαφρύ, πολύ ελαφρύ, και  
με μεγάλη ευκολία κύλησε πάνω τους. Στην αρχή τσουλούσε αργά, 
πολύ αργά, αλλά όσο έπαιρνε φόρα, τόσο πιο πολύ μεγάλωνε η 
τα   χύτητά του. Το όνειρό του είχε γίνει πλέον πραγματικότητα! 

Έκλεισε για μια στιγμή τα μάτια του και με τα χέρια ορθάνοιχτα, 
άφησε το σώμα του να παρασυρθεί από τη φόρα που είχε πάρει. 
Ακουγόταν μόνο ο εκκωφαντικός ήχος «Ζουμμμμμ» που έβγαζαν οι  
ρόδες του, καθώς κυλούσαν. 
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Όταν, όμως, άνοιξε πάλι τα μάτια του, όλα ήταν ανάποδα: τα σπί 
τια, το σχολείο, οι ράγες και όλη η πολιτεία. Ακόμη και οι Ζουμάν 
θρωποι, οι ρόδες και τα πρόσωπά τους ήταν προς τα κάτω. Ο  
Περ πατούλης είχε χάσει την ισορροπία του σε μια απότομη στροφή  
κι έπεφτε στο νερό της λίμνης που βρισκόταν δίπλα στην πολι τεία. 

Οι γονείς του, οι φίλοι του και οι υπόλοιποι Ζουμάνθρωποι αγω
νιούσαν για το τι επρόκειτο να του συμβεί.
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Ξαφνικά, ακούστηκε ένα δυνατό «Πλαααααααατς» και ο Περπα
τούλης άρχισε να βυθίζεται μέσα στο νερό. Οι Ζου μάν θρωποι, 
όμως, δεν μπορούσαν να τον βοηθήσουν, γιατί δεν ήξεραν κολύμπι. 
Ο Περπατούλης δεν έχασε το κουράγιο του και άρχισε να κου νάει τα  
πόδια του ασταμάτητα, παλεύοντας απε γνω σμένα να κρα τηθεί στην  
επιφάνεια της λίμνης. Όσο κουνούσε τα δύο του πόδια, που ήταν  
δεμένα πάνω στις ρόδες, τόσο πιο πολύ βού λιαζε και βυθιζόταν.  
Οι δύο ρόδες τον τραβούσαν με δύναμη προς τον βυθό σαν δύο 
μεγάλα μεταλλικά βαρίδια... 

Τότε, έλυσε γρήγορα τα κορδό νια και άφησε τις δύο βαριές ρό
δες να βυ θιστούν. Με πείσμα συνέχισε να κουνάει τα πόδια του 
ασταμάτητα! Το σώμα του έγινε πιο ελαφρύ και κατάφερε να βγει  
ξανά στην επιφάνεια της λίμνης. Κο λύμπησε για αρκετή ώρα μέσα  
στο νερό, χαρούμενος που τα είχε καταφέρει.
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Οι Ζουμάνθρωποι ήταν όλοι σκυμμένοι πάνω στις ράγες και περί
μεναν με αγωνία. Μόλις αντίκρισαν τον Περπατούλη να βγαίνει από  
το νερό, ξέσπασαν σε ζητωκραυγές, ενώ δάκρυα χαράς κυλούσαν 
από τα μάτια τους. Ο Περπατούλης ήταν και πάλι κοντά τους και  
αυτό είχε τώρα τη μεγαλύτερη αξία. 

Ο Ροδένιος και η Ροδούλα κύλησαν με μεγάλη ταχύτητα δίπλα από  
τους Ζουμανθρώπους κι άρχισαν να φωνάζουν. 

Η Ροδούλα έλεγε: 

«Εσείς οι Ζουμάνθρωποι, σκέφτεστε μόνο τις ράγες για τις ρόδες 
σας!» 

Ο Ροδούλης συμπλήρωνε: 

«Ο πλανήτης μας, ο Ζουμ, είναι φτιαγμένος από ράγες και αδικία!» 

Σε λίγο άρχισαν κι άλλοι να φω νάζουν μαζί τους. Και οι ευσυγκίνη
τοι, και οι κακότροποι, και οι φο βητσιάρηδες και όλοι.
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Μέρα με τη μέρα, ο παράξενος αυτός πλανήτης σιγάσιγά άρχισε να 
αλλάζει, αφού και οι ίδιοι οι κάτοικοί του, οι Ζουμάνθρωποι, είχαν  
αλλάξει. Όχι, μη φανταστείτε ότι έχασαν τις ρόδες τους και έβγα
λαν πόδια, κάτι τέτοιο άλλωστε συμβαίνει μόνο στα παραμύθια.  
Όλοι οι Ζουμάνθρωποι, ακόμη και οι ευσυγκίνητοι, οι κακότροποι και  
οι φοβητσιάρηδες, θέλησαν να δουν από κοντά και να γνωρίσουν  
καλύτερα αυτό το μικρό αγόρι. Σιγάσιγά άρχισαν να καταλαβαίνουν  
ότι δεν μπορούσαν να ζητούν από τον Περπατούλη να κυλάει όπως  
εκείνοι. Τότε γεννήθηκαν ερωτήσεις, πολλές ερωτήσεις:

«Και πώς θα βγαίνει λοιπόν με ασφάλεια από το σπίτι, για να 
εξε ρευνήσει τον πλανήτη μας;» σκεφτόταν ο ένας.

«Αμ στο σχολείο; Πώς θα πηγαίνει στο σχολείο;» αναρωτιόταν 
ένας άλλος. 

«Μόνο στο σχολείο; Στο καινούριο ζαχαροπλαστείο, που έχει 
ανοίξει πέντε οικοδομικές ράγες πιο κάτω;» 

«Στο μεγάλο πάρκο του Ζουμ; Στη ζουμοβιβλιοθήκη;» 

Τα ερωτήματα έπεφταν βροχή. Κάτι έπρεπε να κάνουν, σκέφτο
νταν, αλλά τι; 

Δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω πότε άρχισαν να χτίζονται εναέ
ριοι δρόμοι, να κατασκευάζονται πεζογέφυρες και ανεμόσκαλες, 
να φτιάχνονται πεζοδρόμια και σκαλιά σε κάθε σημείο και γωνιά 
αυτού του πλανήτη.
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Όσο για τον Περπατούλη, την έκπληξη σάς την αφήνω για το τέλος.  
Το αγόρι με τα αλλόκοτα και παράξενα πόδια δεν άλλαξε καθόλου.  
Κάθε άλλο, μάλιστα, τα πόδια του μάκρυναν και δυνάμωσαν ακόμα 
περισσότερο. Τώρα πια περπατάει γοργά, χοροπηδάει ψηλά και 
τρέ χει σβέλτα από τη μια άκρη του πλανήτη ως την άλλη. 

Κάθε μέρα πηγαίνει στο σχολείο παρέα με τους φίλους του! Η 
Ροδούλα και ο Ροδένιος κυλούν πάνω στις ράγες και ο Περπα
τούλης περπατάει ακριβώς δίπλα τους στον εναέριο δρόμο. Στο 
σχολείο, η κυρία Σβούρα συνεχίζει να κάνει κύκλους την ώρα του 
μαθήματος γύρω από τα παιδιά και στα διαλείμματα η ΖικΖακ  
δεν πειράζει πια τον φαγανούλη ΜότοΚρος, αλλά τον νέο της φίλο,  
τον Περπατούλη. Της αρέσει να αρπάζει ξαφνικά το κο λατσιό του  
και εκείνος να την κυνηγά σε όλη την αυλή. 
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Μόλις το μάθημα τελειώνει, τα παιδιά κατηφορίζουν χαρούμενα 
μέχρι τη λίμνη. Εκεί ο Περπατούλης τούς μαθαίνει το αγαπημένο 
του χόμπι, το κολύμπι! Κατασκεύασε, μάλιστα, ο ίδιος για τους φί 
λους του μεγάλα βατραχοπέδιλα, που τα φοράνε στις ρόδες τους.

Αν τύχει, μάλιστα, καμιά φορά να περάσεις κοντά από τον πλανήτη 
Ζουμ και ακούσεις να αντηχούν γέλια και χαρούμενες φωνές, μην 
παραξενευτείς καθόλου. Είναι ο Περπατούλης με την παρέα του,  
που κολυμπούν και πλατσουρίζουν ευτυχισμένοι στα νε ρά της 
λίμνης!
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