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Μια ηλιόλουστη ηµέρα η κυρία Κλοκλό ήταν στο αυτοκίνητο της και πηγαίνοντας 
την πρωινή της βόλτα σκέφτηκε : «Μήπως να καλέσω τις φίλες µου την κυρία Φρηφρή
και τη γυναίκα του κυρίου Φουρφουρή για µία βόλτα στο διάστηµα;». Το είπε και το έκανε.



Μίλησε µε τις φίλες της στο τηλέφωνο και αποφάσισαν πως η ιδέα της κυρίας Κλοκλός
ήταν καταπληκτική! Άρχισαν τότε να σκέφτονται τι θα πάρουν µαζί τους στο ταξίδι τους

στο διάστηµα και έφτιαξαν έναν κατάλογο µε αυτά που θεωρούσαν απαραίτητα. 
Ο κατάλογος έγραφε ρούχα, κονσέρβες, µπουκάλια µε νερό, βιβλία, µολύβια, µαρκαδόρους,

µπλοκ για σηµειώσεις και φυσικά φωτογραφική µηχανή.



Ήταν έτοιµες για το ταξίδι τους όταν ο κύριος Φουρφουρής
ρώτησε τις τρεις φίλες αν έχουν γνώσεις για ένα ταξίδι στο διάστηµα 

και τους πρότεινε να καλέσουν επαγγελµατίες αστροναύτες. 
Η κυρία Κλοκλό, η κυρία Φρηφρή και η κυρία Φουρφουρή που δεν είχαν εκπαίδευση

αστροναύτη συµφώνησαν και έτσι κάλεσαν στο ταξίδι τους και αστροναύτες.



Όταν έφτασαν οι τρεις φίλες στο διάστηµα όλα έδειχναν πολύ όµορφα!
Ξαφνικά, το διαστηµόπλοιο έκανε ένα παράξενο θόρυβο και η µηχανή του σταµάτησε!!!

Τότε σκέφτηκαν ότι ο µόνος τρόπος για να γυρίσουν πίσω στη γη
ήταν να διορθώσουν τη ζηµιά στο διαστηµόπλοιο.



Δεν ανησυχήσαν όµως γιατί είχαν µαζί τους την οµάδα αστροναυτών που θα διόρθωνε τη ζηµιά.
H κυρία Κλοκλό όµως που είχε µελετήσει ένα βιβλίο αστροναυτών πρότεινε να βάλει εκείνη 

πρώτα την αστροναυτική της στολή και να πάει να δει τι συµβαίνει. 
Βγήκε από το διαστηµόπλοιο δεµένη µε ένα σχοινί, προσπάθησε να το επισκευάσει 

αλλά δεν τα κατάφερε και επέστρεψε πάλι µέσα. Σκέφτηκε πως χρειάζονται πολλές σπουδές 
για να γίνει κάποιος αληθινός αστροναύτης και πως δεν αρκεί η µελέτη ενός βιβλίου.



Οι αστροναύτες τότε επισκεύασαν το διαστηµόπλοιο και η κυρία Κλοκλό µε τις φίλες της
ήταν πολύ χαρούµενες. Ήταν τόσο χαρούµενες που πήραν τηλέφωνο τον κύριο Φουρφουρή 

που ήταν στη γη για να του πουν τα νέα τους και να τον ευχαριστήσουν 
που τους είχε προτείνει να έχουν στο διαστηµόπλοιο και επαγγελµατίες αστροναύτες.



Οι τρεις φίλες απόλαυσαν την εκδροµή τους στο διάστηµα που διήρκησε τέσσερις ηµέρες.
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους κράτησαν σηµειώσεις στα µπλοκάκια τους

για όσα είδαν στο διάστηµα και έβγαλαν πολλές φωτογραφίες. 
Ήταν χαρούµενες που επέστρεψαν µε ασφάλεια στη γη γεµάτες µε νέες εµπειρίες.

Και έτσι, έζησαν αυτές καλά και εµείς καλύτερα! 


