
Συγγραφή: Χριστόδουλος Παντέλας

Εικονογράφηση: Λούης Κατσαντώνης

European Researchers’ Night 2021



-  Σε ποια εποχή άραγε ξυπνήσαμε 
σήμερα Brainy;

-  Το ρολόι μου λέει 
Τετάρτη 7 Ιουνίου 2389.

-  Ζήτω!! Καιρός ήταν  
να μεταφερθούμε και 
στο μέλλον επιτέλους!  
Πάμε να εξερευνήσουμε;

-  Φύγαμε Genie! Για να δούμε αν  
η Γη είναι καλύτερη ή χειρότερη 
από το έτος 2021.

Λευκωσία 2389...  
Ώρα 6:30 π.μ.

Το ηλιακό ξυπνητήρι

 
για τρίτη φορά. 



 Ένας νέος, οικολογικός κόσμος 
απλώνεται μπροστά τους. 

Τα οχήματα κινούνται σε διάφορα ύψη, 
οπότε δεν υπάρχει κίνηση. 

Μπαίνουν στο τριγωνικό όχημά τους, το οποίο κινείται με αιολική ενέργεια,  

προσδένονται με τις ζώνες ασφαλείας από ρίζες μπαμπού και … απογειώνονται!



Διασχίζουν τη Λευκωσία η οποία είναι κτισμένη με ανακυκλώσιμα υλικά. 

Μένουν                  θαυμάζοντας μοντέρνα - έξυπνα σπίτια που 
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες μορφές ενέργειας για την καθημερινότητα τους.

–  Κοίτα Brainy! Τα σπίτια είναι γυάλινα και θολωτά! 
 Σε τι εξυπηρετεί αυτό;

–  Ο περιστρεφόμενος θόλος επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να 
χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την ηλιακή ενέργεια Genie! 

έκπληκτοι έκπληκτοι έκπληκτοι 



Βλέπουν μαθητές να πηγαίνουν στα σούπερ εξελιγμένα σχολεία τους  
είτε με τα ποδήλατα είτε με υπερυψωμένα σχολικά υβριδικά λεωφορεία. 

H Genie και ο Brainy αποφασίζουν να κάνουν μια στάση σε ένα σχολείο. Εξωτερικά μοιάζει 
με οριγκάμι και έχει κήπους με βιολογικές καλλιέργειες, ενώ εσωτερικά είναι τρισδιάστατο  

με                               τοίχους και ολογράμματα δασκάλων. 

Οι φίλοι μας ρωτάνε έναν μαθητή κάποιες πληροφορίες.

«έξυπνους» «έξυπνους» «έξυπνους» 



 – Β:  Γεια σου! Πώς είναι η μάθηση 
σε ένα τέτοιο σχολείο;

 –Μ:   Όλα γίνονται                                , 
κάποτε μάλιστα, το μάθημα 
γίνεται έξω στην αυλή. Εμείς οι 
ίδιοι βοηθάμε στην καλλιέργεια 
και τρώμε όσα παράγουμε!

 –G:  Γιατί οι μαθητές δεν κρατάνε 
τίποτα; 

 –Μ:  Τα θρανία έχουν ενσωματωμένα 
τα βιβλία ηλεκτρονικά!  
Με το πάτημα ενός κουμπιού, 
μπορούμε να «μεταφερθούμε» 
εικονικά σε οποιοδήποτε μέρος 
του κόσμου. Για δείτε!

διαδραστικάδιαδραστικά



 –G: ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ! 

 –B:  Όλα ήταν τόσο όμορφα. Χωρίς 
καυσαέρια, χωρίς ρύπανση και 
με χαρούμενους και ανέμελους 
ανθρώπους! Σε ευχαριστούμε 
φίλε του μέλλοντος!  Όμως 
δυστυχώς έφτασε η ώρα της 
επιστροφής. Αντίο!

Τότε ξαφνικά 
βρίσκονται να 
αιωρούνται πάνω 
από πεντακάθαρους 
ωκεανούς με χαρούμενες 
φάλαινες, αμέσως μετά πάνω από 
το δάσος του Αμαζονίου και σε μερικά 
δευτερόλεπτα πάνω από μια Νέα Υόρκη,  
ένα Χονγκ Κονγκ και ένα Νέο Δελχί καταπράσινα. 



Με το τριγωνικό τους όχημα έφτασαν και πάλι 
στο σπίτι. Μπήκαν μέσα, το ρολόι όμως του 
Brainy έλεγε τώρα Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021.

Με βαριά καρδιά ετοιμάστηκαν για το 
σχολείο. Η μέρα τους πέρασε γρήγορα αφού 
ονειροπολούσαν τον 

κόσμο του μέλλοντος. 

 –G:   Πόσο πιο ευτυχισμένοι και 
υγιείς θα ήμασταν όλοι σε έναν 
κόσμο μοντέρνο που σέβεται 
το περιβάλλον, τη φύση και τον 
κάθε άνθρωπο.

 –B:  Έχεις δίκιο. Αύριο έτοιμη για μια νέα 
περιπέτεια;

μοντέρνο, ψηφιακό και πράσινομοντέρνο, ψηφιακό και πράσινομοντέρνο, ψηφιακό και πράσινο



Δεν κληρονομούμε τη γη 
από τους προγόνους μας, 

τη δανειζόμαστε από τα παιδιά μας.
“ 

Αμερικάνικη Παροιμία ”


