
Ο Μικρός Πρίγκιπας στον πλανήτη Καινοτοµίξ 

Μετά τον όγδοο πλανήτη έφτασα σε ένα πολύ παράξενο πλανήτη, 

που όµοιό του δεν είχα ξαναδεί. Ευτυχώς µόλις κατέβηκα, είδα από 

µακριά ένα κορίτσι να έρχεται κοντά µου.  

Ήταν ένα γλυκό, πανέµορφο κορίτσι µε µαύρα µακριά µαλλιά. Η 

αλήθεια είναι πως ήµουν φοβισµένος, αλλά και µόνο που την κοίταξα 

άρχισα να ηρεµώ. 

- Καληµέρα. 

- Καληµέρα κύριε. 

- Πώς σε λένε; 

- Ντάλια. Εσείς ποιος είστε; 

- Είµαι ο Μικρός Πρίγκιπας. Ντάλια, µπορείς να µου πεις πού 

βρίσκοµαι; Είναι τόσο παράξενος αυτός ο πλανήτης. 

- Φυσικά, βρίσκεσαι στον πλανήτη Καινοτοµίξ.  

- Πολύ παράξενο αυτό το όνοµα. Πρώτη φορά το ακούω. 

- Είναι ο πλανήτης που όλα είναι καινοτόµα. Τα πάντα είναι 

φτιαγµένα από ανακυκλώσιµα υλικά. Ακόµη και τα σπίτια µας. 

Για να καταλάβεις καλύτερα, ένα σπίτι χρειάζεται 15 λεπτά 

για να φτιαχτεί. Θες να σε πάρω να δεις; Όλοι οι άνθρωποι εδώ 

είναι πολύ φιλικοί. 

- Φυσικά και θέλω να πάω. Είµαι πολύ περίεργος. 

Έτσι η Ντάλια µε πήρε από το χέρι και προχωρήσαµε µέχρι να 

συναντήσουµε τα πρώτα σπίτια. Όλα ήταν φτιαγµένα µε 

ανακυκλώσιµα υλικά και συναρµολογηµένα. Είχαν διάφορα 

χρώµατα, όλα χαρούµενα.  

- Μα είναι υπέροχα Ντάλιά µου; Μα δε σε ρώτησα. Πώς 

βρεθήκατε εδώ; 

- Μικρέ µου πρίγκιπα, όλοι και όλες είµαστε πρόσφυγες. Φύγαµε 

από τη Γη, γιατί µετά από τον πόλεµο που βιώσαµε στην 

πατρίδα µας αναγκαστήκαµε να φύγουµε από τη χώρα µας και 

καµία άλλη χώρα δε µας δεχόταν. Περνούσαµε πολύ δύσκολα. 



Ζούσαµε σε άθλιες συνθήκες. Έτσι, κάποια παιδιά από το 

Δηµοτικό Σχολείο Κοφίνου, µας έδωσαν την ιδέα να 

κατοικήσουµε σε αυτό τον πλανήτη. Επειδή ανάµεσά µας ζουν 

σπουδαίοι επιστήµονες, σκέφτηκαν να φτιάξουµε τα σπίτια 

µας, τα σχολεία µας και τα τρένα µας µε καινοτόµα υλικά, 

φιλικά προς το περιβάλλον. Έτσι παίρνουµε τα σκουπίδια που 

πετάνε στη Γη και τα κάνουµε αντικείµενα χρήσιµα για µας. 

- Μα αυτό είναι υπέροχο. Είστε ευτυχισµένοι εδώ; 

- Σίγουρα ζούµε καλύτερα από τον τρόπο που ζούσαµε στη Γη, 

χωρίς πολέµους και είµαστε αγαπηµένοι. Κάποτε, όταν 

νοσταλγήσουµε τη Γη, παίρνουµε το διαστηµόπλοιό µας και 

πηγαίνουµε εκεί. Έχουµε φιλικές σχέσεις και βοηθάµε ο ένας 

τον άλλο. 

- Ντάλια θα ήθελες να γίνεις φίλη µου; 

- Φυσικά και το ρωτάς! 

- Σε ευχαριστώ πολύ για όλα! Τώρα πρέπει να φύγω. Με 

περιµένει ένας άλλος πλανήτης. Αλλά να είσαι σίγουρη πως 

σύντοµα θα είµαι ξανά κοντά σου. Πάρε και αυτό το σάλι για να 

µε θυµάσαι. 

- Εγώ σε ευχαριστώ Μικρέ µου Πρίγκιπα. Να ξέρεις πως θα σε 

έχω πάντα στην καρδιά µου. 

 

Έτσι έφυγα από τον πλανήτη Καινοτοµίξ. Σίγουρα σύντοµα 

θα βρω τρόπο να µιλήσω µε τη φίλη µου τη Ντάλια. Πρέπει 

όµως να βρω τρόπο να πείσω και τους ανθρώπους να µη 

διώχνουν τους πρόσφυγες, αλλά σίγουρα και να σταµατήσουν 

τους πολέµους. 

 

 


