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ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 
TΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Από τη 
συγγραφέα 
της σειράς

Ο Του και η Ντι είναι δυο αδέρφια που πάνε  
σε ένα διαφορετικό σχολείο, στη σοφίτα του σπιτιού τους.  

Εκεί κάθε Σάββατο μαθαίνουν πώς να είναι μαχητές: οι Μαχητές 
του Ντάο, που υπερασπίζονται την ισορροπία στον πλανήτη.  
Δάσκαλός τους είναι ο Κινέζος παππούς τους και ταξιδιώτης 

του χρόνου, ο Σίφου. Στην πρώτη τους 
μυστηριώδη υπόθεση, τα παιδιά πρέπει 
να σταματήσουν την κλιματική αλλαγή 

με κινήσεις Τάι Τσι, μια ομπρέλα  
και μπόλικο φλαμούρι…

Μία νέα οικολογική σειρά από την περιβαλλοντολόγο  
και βραβευμένη με Κρατικό Βραβείο συγγραφέα,  

που εμπνευσμένη από τη φιλοσοφία του Ντάο παροτρύνει 
τα παιδιά να βοηθήσουν στη σωτηρία του πλανήτη.  

+ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ 

ΥΛΙΚΌ

+ 
ΤΡΑΓΌΥΔΙ

ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΌΚΛΙΠ
ΑΠΌ ΤΗΝ

ΑΘΗΝΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗ!

Με φανταστικό οδηγό  

για να γίνεις  

κι εσύ  

Μαχητής  

του Ντάο!
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Εμείς οι Μαχητές του Ντάο

Ο παππούς μου μένει στη σοφίτα μας. 
Τον λένε Σίφου. Σίφου θα πει δάσκαλος 
στα κινέζικα, αν και για καιρό νόμιζα ότι 
σημαίνει «αυτός που ζει στη σοφίτα». Το 
Σάββατο το περνάμε πάντοτε με τον παπ
πού. Έχουμε ένα άλλο είδος σχολείου. 
Μαθαίνουμε να είμαστε μαχητές.
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Ο παππούς ήρθε από την Κίνα πριν 
από πολλά χρόνια. Συχνά η μαμά τον βρί
σκει το πρωί να κάθεται σταυροπόδι στο 
μπαλκόνι, ήρεμο, με τα μάτια κλειστά, 
ενώ από κάτω τα θυμωμένα αυτοκίνητα 
σκούζουν μέσα στην κίνηση. Τότε η μαμά 
χαμογελάει και λέει ότι ο παππούς είναι 
από άλλον κόσμο, άλλη εποχή, τότε που 
τα πράγματα ήταν πιο απλά και δεν ήμα
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σταν όλοι στο τρέξιμο. Η αδερφή μου κι 
εγώ το σκεφτήκαμε αυτό αρκετά και απο
φασίσαμε πως ο παππούς πρέπει να ήρθε 
από πολύ παλιά. Από τον δέκατο έβδομο 
αιώνα, συγκεκριμένα.
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Ευτυχώς που χάθηκε ο παππούς μέσα 
στον χρόνο και βρήκε τον δρόμο του στο 
τώρα, γιατί αλλιώς δε θα ήμασταν κάθε 
Σάββατο στο σχολείο της σοφίτας. Εδώ 
έχουμε διαφορετικά ονόματα. Τούντι, 
μας αποκαλεί ο παππούς. «Του» λέει εμέ
να και «Ντι» τη μικρή αδερφή μου. Στη 
γλώσσα του παππού, «Τούντι» θα πει «μα
θητευόμενοι». 

Εγώ και η αδερφή μου είμαστε μαθη
τευόμενοι μαχητές. Μαχητές του Ντάο, 
όπως λεγόμαστε. Μαχόμαστε για το χώμα 
και τα ποτάμια, για την άμμο και τη θά
λασσα, τα ζώα και τα δέντρα. Μαχόμαστε 
για τη ζωή. Κάθε Σάββατο αναρωτιόμα
στε τι θα κάνουμε για να σώσουμε τον 
κόσμο. Καμιά φορά και τις Κυριακές, για
τί έχουμε πολλή δουλειά.
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Όλα ξεκίνησαν όταν ο παππούς μάς 
έμαθε δυο μικρές, περίεργες λέξεις. Στα 
κινέζικα τις γράφει έτσι: 阴阳. Είναι το γιν 
και γιανγκ. Στην αρχή μάς φάνηκαν πολύ 
όμορφα αυτά σαν σχέδια, αλλά οι λέξεις 
δεν έβγαζαν και τόσο νόημα. Μέχρι που 
ο παππούς μάς εξήγησε ότι η ισορροπία 
έρχεται από δυο αντίθετα πράγματα που 
σμίγουν. Για παράδειγμα, έχουμε το φως 
και το σκοτάδι. Τη μέρα και τη νύχτα. Το 
κρύο και το ζεστό. Το ένα χρειάζεται το 
άλλο για να υπάρχει. Μέσα μας παλεύουν 
το γιν και γιανγκ, αλλά πρέπει να είναι σε 
ισορροπία για να ζήσουμε καλά, με σε
βασμό στον εαυτό μας, στους άλλους και 
στον πλανήτη.
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Ο παππούς λέει πως στον κόσμο μας 
έχουμε χάσει την ισορροπία. Και δε χρειά
ζεται να είναι κανείς ταξιδιώτης του χρό
νου ή Σίφου για να δει ότι κάτι δεν πάει 
καλά. Δεν υπάρχει πια αρμονία μεταξύ 
των ανθρώπων και της φύσης…

Το αντίθετο της αρμονίας είναι η πα
ραφωνία. Να, πώς ακούγεται όταν κά
ποιος τραγουδάει χάλια, όπως η μαμά 
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στο μπάνιο; Θέλεις να κλείσεις τα αυτιά 
σου. Μόνο που δε γίνεται να κλείσουμε 
τα αυτιά μας στον κόσμο μας, γιατί εδώ 
ζούμε. Δεν μπορούμε να πάμε αλλού 
(στην περίπτωση που τραγουδάει η μαμά 
δραπετεύουμε στο σαλόνι).

Έτσι, λοιπόν, μας έμεινε μόνο μία επι
λογή. Ποια; Μα, να γίνουμε Μαχητές του 
Ντάο στη σοφίτα μας, φυσικά!
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