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Καπετάνιος Παύλος

Μια φορά κι ένα καιρό ήταν ένα παιδί τριών χρόνων  που ζούσε σ’ ένα σπίτι μέσα
στο δάσος. Το σπίτι είχε ένα ρολόι. Μπροστά υπήρχε μια γέφυρα, η οποία έβγαζε
τους πολίτες από το χωριό. Ο Πάξου (το παιδί) ήθελε να γίνει υπερήρωας. Όταν έγινε
δεκατριών χρόνων έφτιαξε μία μηχανή που θα τον έκανε υπερήρωα.

Μια μέρα το ρολόι του σπιτιού έπεσε. Ο Πάξου αμέσως πήγε να το κρατήσει για να
μην  τα  διαλύσει  όλα.  Ήταν  θαύμα  που  μπόρεσε  να  το  κουβαλήσει.  Μια  μέρα
σκέφτηκε να φύγει από το χωριό, επειδή στο χωριό δεν είχε να σώσει πολύ κόσμο.
Όμως  η  γέφυρα  έπεσε  και  δεν  μπορούσε  να  φύγει.  Ο  Πάξου  χρησιμοποίησε  το
αυτοκίνητό του και πέρασε τη γέφυρα από πάνω. Τότε το αμάξι έγινε διαστημόπλοιο
και πέταξε στον πλανήτη «ζούγκλα». Στον πλανήτη «ζούγκλα» πήγε στο βασίλειο
των  Ινδιάνων.  Συνεργάστηκε  με  τους  Ινδιάνους  και  αυτοί  του  έδωσαν  έναν
φοβητσιάρη γάτο για το ταξίδι του.  Τότε πήγε σε ένα δάσος γεμάτο μπανάνες με
σπαθιά που ονομάζονταν Σπαθομπανάνες, Αυτές οι μπανάνες μπορούσαν να γίνουν
αόρατες, αντί για μάτια είχαν κεραίες στο κεφάλι τους και μπορούσαν να πετάξουν
πολύ μακριά το σπαθί τους ώστε να φτάνει τον εχθρό από χιλιόμετρα μακριά. Το
αγαπημένο τους φαγητό ήταν οι μαϊμούδες.

Ο γάτος, με το όνομα Σπίθας, σκαρφάλωσε σε μια σπαθομπανανιά. Ο Πάξου άρχισε
να  πολεμά.  Μια  σπαθομπανάνα  έριξε  ένα  σπαθί  στον  Πάξου  αλλά  ο  Σπίθας  τη
χτύπησε. Ο Πάξου απείλησε τις σπαθομπανάνες λέγοντας ότι αν δεν σταματήσουν θα
τις  δώσει  μαϊμούδες.  Οι  σπαθομπανάνες   συμφώνησαν  με  τον  Πάξου  και   τον
βοήθησαν να νικήσει τον  Darkman*.Τον έπιασαν και τον φυλάκισαν. Έπειτα, οι
σπαθομπανάνες αποχαιρέτισαν τον Πάξου και τον Σπίθα.

Ο Πάξου και ο Σπίθας συνέχισαν το ταξίδι τους και έφτασαν στην «ζούγκλα των
δεινοσαύρων». Εκεί  βρήκαν έναν Τυραννόσαυρο .  Αυτός  βρυχήθηκε. Ο Παξου και
ο Σπίθας  έτριψαν τα μάτια τους και  πήραν ένα φοβισμένο ύφος. Ο δεινόσαυρος
άρπαξε τον Σπίθα και έφυγε. Ο Τυραννόσαυρος  πήγε τον Σπίθα στην φωλιά  του.

Ένας  πεινασμένος  Σπυνόσαυρος  βγήκε  από  τα  δέντρα  και  άρπαξε  τον  Σπίθα.  Ο
Τυραννόσαυρος  θύμωσε  και  όρμησε  με  δύναμη  προς  τον  Σπυνόσαυρο.  Ο
Σπυνόσαυρος χτύπησε τον Τυραννόσαυρο με την ουρά του. Ο Τυραννόσαυρος δεν
άντεξε και ο Σπυνόσαυρος νίκησε. Όταν πήγε να φάει τον Σπίθα αντίκρισε μια άδεια
φωλιά. Τον Σπίθα τον είχε αρπάξει  ένας Βελοσιράπτορας  και ήταν έτοιμος να τον
φάει. Τότε  πετάχτηκε ο Πάξου πάνω σε έναν τρικέρατοπα. 

                                                                                                                                                   



Ο Πάξου φυλάκισε τον Βελοσιράπτορα. Οι δύο φίλοι σώθηκαν.

Ο Πάξου κατάλαβε ότι αυτός ο κόσμος ήταν πολύ επικίνδυνος και αποφάσισε να
φύγει.  Πήγε  σε  έναν  πλανήτη  που  ονομάζετε  «Ύδωρ».  Στην  είσοδο  αυτού  του
πλανήτη υπήρχε ένας φρουρός , αλλά δεν ήταν άνθρωπος, ήταν ψάρι! Με μεγάλα
δόντια! Θα έλεγε κανείς ότι ήταν καρχαρίας. 

Ο Πάξου τον αποσυντόνισε και ο Σπίθας πίσω από τον φρουρό τράβηξε ένα σχοινί,
και έπεσε μία δίχτυ-παγίδα επάνω στον φρουρό. Τότε πέρασαν ελεύθερα. Αργότερα
διαπίστωσαν  ότι  ο  πλανήτης  ήταν  μία  γυάλα.  Οπότε  είχαν  ένα  πρόβλημα.
Χρειάζονταν  δύο  στολές  για  καταδύσεις,  δύο  ζευγάρια  βατραχοπέδιλα  και  δύο
μάσκες. Τα βρήκαν όλα αυτά σε ένα μαγαζί που λεγόταν «Σύγχρονοι εξοπλισμοί».
Ήταν έτοιμοι.

                                                                                                                                                   



Μόλις μπήκαν στην γυάλα τους επιτέθηκαν χίλια ψάρια. Ο Πάξου απελευθέρωσε την
δυνατότερη του δύναμη, έγινε η Παξονυχτερίδα και τα ψάρια έτρεξαν να σωθούν.
Έμεινε μόνο ένας γιγάντιος αστακός. Ό Πάξου έγινε ξανά κανονικός. Τότε ήρθε μία
νυχτερίδα  ο  Κούτσης,  έτσι  την  ονόμασε  ο  Πάξου,  που  έριχνε  κολοκύθες  που
εκρήγνυνται.  Με  την  βοήθεια  του  Κούτση,  ο  Πάξου  και  ο  Σπίθας  νίκησαν  τον
αστακό. Γι αυτό αποφάσισαν να πάρουν μαζί τους τον Κούτση.

Ο Πάξου, ο Σπίθας και ο Κούτσης πήγαν στην ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ!

Στην ΑΝΤΑΡΚΤΗΚΗ βρήκαν χίλιους κρυολοφόσαυρους*. Όταν  επιτέθηκαν στον
Πάξου                              αυτός πήδηξε και όλοι κουτούλησαν. Λίγο μετά είδαν μία
καμπίνα και μπήκαν μέσα. Το μόνο που υπήρχε ήταν σκάλες που οδηγούσαν σε ένα
υπόγειο,  εκείνοι  κατέβηκαν.  Το υπόγειο ήταν γεμάτο με μυστικά  αντικείμενα.  Ο
Πάξου πήρε ένα κολιέ και ένα κλειδί και έφυγε.

 Λίγο πιο μετά άκουσε μια φωνή να του λέει: 

- Τι θα ήθελες;

- Έναν υπηρέτη, απάντησε ο Σπίθας. 

Τότε το κολιέ έγινε άνθρωπος που είχε μόνο περίγραμμα φτιαγμένο από χάντρες ενώ 
μέσα υπήρχαν μόνο μάτια και στόμα και φορούσε σκουφάκι Άϊ Βασίλη. Τα μάτια του
έλαμπαν και είχαν κόκκινο χρώμα. Το κολιέ που κρατούσε ο Πάξου ήταν μαγικό! 
Γινόταν ό,τι του ζητούσες. Το κολιέ ονομαζόταν Πάστα Φλώρα γιατί οι χάντρες ήταν 
καραμέλες με γεύση πάστας. Το κολιέ ήταν σατανικό.                                                   
Αμέσως άρχισε να ρίχνει δηλητήριο. Ο Πάξου πήρε μια σφαίρα από τον Κούτση και 
την γέμισε με το δηλητήριο του Πάστα Φλώρα και του την πέταξε. Τότε είπε:

- Όλοι στο σκάφος.

Το σκάφος έφυγε. Ότι έμεινε πίσω ανατινάχτηκε.

                                                                                                                                                   



Το σκάφος προσγειώθηκε σε έναν άγνωστο πλανήτη και για να μπει χρειαζόταν ένα
κλειδί. Υπήρχε και μια φωτογραφία του. Ο Πάξου το είχε ξαναδεί, ήταν το κλειδί που
είχε πάρει από την καμπίνα που τώρα του φάνηκε χρήσιμο. Ο Πάξου ξεκλείδωσε την
πόρτα και  μπήκε μέσα. Εκεί  υπήρχαν πολλά ζόμπι με βασιλιά τους τον Φράγκεν
Σταϊν. Το ζόμπι υπηρέτης τους πήγε στον βασιλιά. Ο βασιλιάς τους είπε:

- Θα σας δώσω ένα δωμάτιο για τρεις ημέρες.

Την πρώτη μέρα, ο Πάξου άκουσε κάποια χτυπήματα, την δεύτερη φωνές και την
τρίτη τους επιτέθηκαν ζόμπι. Ο Πάξου έγινε Παξονυχτερίδα και αμέσως πέταξε και
κουνώντας την ουρά του χτύπησε όλα τα ζόμπι.

 Ο Πάξου έφυγε με τον Κούτση και τον Σπίθα.

Ο Πάξου, ο Σπίθας και ο Κούτσης πήγαν στην πόλη για να χαλαρώσουν στο μπαρ,
στη πλατεία και στο ξενοδοχείο. Ήταν τόσο ωραία. Ο Πάξου αποφάσισε να γίνει
άνθρωπος και να περνάει καλά και να γίνεται υπερήρωας όταν τον χρειάζονται.   

Τέλος

DARK MAN:  Ένας εχθρός του Πάξου

Κρυολοφόσαυρος: δεινόσαυρος που ζούσε στην ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ 

 

                                                                                                                                                   


