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Πρόλογος  

Η παρούσα εργασία αποτελεί το επιστέγασμα των μεταφραστικών μου σπουδών στο Τμήμα 

Μετάφρασης του Ιονίου Πανεπιστημίου και, ως εκ τούτου, θεώρησα ιδανικό να επικεντρωθώ 

σε ένα πεδίο που όχι μόνο με εκφράζει ως μεταφραστή, αλλά και που παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον όσον αφορά τις πολυάριθμες μεταφραστικές διαστάσεις που υποχρεούται να 

αντιληφθεί ο μεταφραστής, προκειμένου να παραμείνει όσο το δυνατόν εγγύτερα στο 

πρωτότυπο. Πρόκειται για τη μετάφραση λογοτεχνίας, παιδικής εν προκειμένω. Ως 

ερευνητικό πεδίο, η λογοτεχνία για παιδιά παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητη, όπως 

άλλωστε υποδηλώνει η περιορισμένη βιβλιογραφία  που είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο  αλλά 

και στις διάφορες βιβλιοθήκες, τόσο στην Αγγλική γλώσσα, όσο και στην Ελληνική.  

 Επομένως, βασική επιδίωξη του εν λόγω πονήματος είναι η κατάρτιση ενός μοντέλου 

-όχι μόνο θεωρητικού αλλά και πρακτικού- χρήσιμου στον εκάστοτε μεταφραστή 

λογοτεχνίας για παιδιά. Το μοντέλο αυτό θα προκύψει μέσα από μία σύντομη αναδρομή στην 

ιστορία της λογοτεχνίας για παιδιά και στη μεταφραστική δραστηριότητα στον συγκεκριμένο 

κλάδο, καθώς και από την πρακτική εφαρμογή των διάφορων διαθέσιμων θεωριών και 

στρατηγικών στο επιλεχθέν απόσπασμα προς μετάφραση. Έτσι λοιπόν, η δομή της εργασίας 

έχει ως εξής: στο πρώτο μέρος γίνεται μία γενικότερη προσέγγιση στη μετάφραση 

λογοτεχνίας για παιδιά, μέσα από μία σύντομη ιστορική αναδρομή στην ιστορία της 

λογοτεχνικής μετάφρασης. Παρέχονται, επίσης, τα απαραίτητα πραγματολογικά στοιχεία 

σχετικά με το προς μετάφραση κείμενο, τα οποία συνοδεύονται από την ανάλυση ορισμένων 

σχετικών ζητημάτων, όπως π.χ. η πρακτική της λογοκρισίας και της χειραφέτησης των 

κειμένων που απευθύνονται σε παιδιά, για ποικίλους λόγους. Στη συνέχεια, στο δεύτερο 

μέρος παρατίθενται το πρωτότυπο κείμενο και η μετάφρασή του, ενώ στο τρίτο και τελευταίο 

μέρος ακολουθούν σχόλια αναφορικά με ζητήματα μεταφραστικού ενδιαφέροντος που 

προέκυψαν κατά τη μεταφραστική διαδικασία.  

 Διευκρινίζεται, επίσης, ότι εφεξής θα γίνεται χρήση τόσο του όρου παιδική λογοτεχνία 

όσο και του λογοτεχνία για παιδιά. Παρόλο που ο όρος λογοτεχνία για παιδιά κρίνεται ως ο 

πλέον καταλληλότερος (για ευνόητους λόγους), προκειμένου να αποφευχθούν οι επαναλήψεις 

και η μακρυγορία, κρίθηκε προτιμώτερο να χρησιμοποιηθούν και οι δύο προσδιορισμοί 

αδιακρίτως. 
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I. Εισαγωγή 

Κατά γενική παραδοχή, τόσο η μετάφραση ως κλάδος, όσο και η μετάφραση παιδικής 

λογοτεχνίας ειδικότερα, αποτελούν τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, που ωστόσο έχουν 

στερηθεί σε μεγάλο βαθμό της ερευνητικής προσοχής που τους αρμόζει. Μόλις τις τελευταίες 

δεκαετίες που κατάφερε η μετάφραση να εδραιώσει τη θέση της ως επιστήμη ανάμεσα στις 

υπόλοιπες, και να στέκεται πλέον δίπλα στη χημεία, τη φυσική, τα μαθηματικά και τόσες 

άλλες επιστήμες που κεντρίζουν το ενδιαφέρον του ανθρώπου και μελετώνται σε βάθος. 

Άλλωστε, ο αριθμός των τμημάτων μετάφρασης ανά τον κόσμο σημειώνει τα τελευταία 

χρόνια ραγδαία αύξηση, γαλουχώντας ακολούθως και πληθώρα -επαγγελματιών πλέον- 

μεταφραστών, ώστε να ανταποκριθούν στη διαρκώς διογκούμενη ανάγκη για μεταφράσεις 

υψηλού επιπέδου, υπεύθυνες και ακριβείς. Η διεύρυνση της Ε.Ε., η εξάπλωση των μέσων 

μαζικής ψυχαγωγίας σε κάθε γωνιά του πλανήτη και η παγκοσμιοποίηση της εκδοτικής 

βιομηχανίας έχουν οδηγήσει σε μια δίχως προηγούμενο απαίτηση για επικοινωνία και για 

γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στην πολυφωνία των πληθυσμών. Παρόλο που η αγγλική 

έχει αναδειχθεί σε παγκόσμια γλώσσα συνεννόησης, κάθε άλλο παρά λειτουργεί αποτρεπτικά 

για τη μετάφραση, η οποία έχει καταστεί μοχλός διακίνησης ιδεών από και προς την αγγλική, 

κυρίως. 

 Κι ενώ η μετάφραση διακρίνεται σε πολυάριθμα είδη, αναλόγως με το προς 

μετάφραση κείμενο (π.χ. λογοτεχνική, τεχνική, οικονομική, κτλ.), η μετάφραση λογοτεχνίας 

δεν θα πάψει ποτέ να αποτελεί πόλο έλξης για τους επίδοξους μεταφραστές. Πρόκειται για το 

πλέον απαιτητικό είδος, όπου η χρησιμότητα οποιουδήποτε μεταφραστικού εργαλείου 

αντικαθίσταται από την αντίληψη του μεταφραστή, ο οποίος οφείλει να συνεκτιμήσει 

πληθώρα παραμέτρων, προκειμένου η μετάφραση να θεωρηθεί επιτυχής. Ενώ π.χ. στη 

μετάφραση ενός ιατρικού κειμένου απαιτείται ιδιαίτερη έμφαση στην αποσαφήνιση της 

ορολογίας, ώστε η μετάφραση να θεωρηθεί ακριβής, ο μεταφραστής λογοτεχνίας δεν μπορεί 

να αρκεστεί στην ακριβή απόδοση των λέξεων και στη χρήση λεξικών και γλωσσαρίων. Το 

ύφος κάθε συγγραφέα είναι ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό, η χρήση της γλώσσας είναι πολύ 

συχνά μεταφορική, το πολιτισμικό χάσμα ανάμεσα στη ΓΠ και στη ΓΠ τεράστιο. Τυχόν 

λάθη, παρανοήσεις και ατοπήματα του μεταφραστή είναι δυνατόν να γίνουν αντιληπτά, έστω 

και δίχως να έχει προηγηθεί ανάγνωση του πρωτότυπου. Πρόκειται επομένως για ένα είδος-

πρόκληση που απαιτεί την υπευθυνότητα του μεταφραστή και τη γενικότερη γνώση του για 

το αντικείμενο, τόσο σε γλωσσικό όσο και σε πολιτισμικό-ιστορικό επίπεδο. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις δε, έστω και σπάνιες, η άρτια κατάρτιση και η δεινότητα του μεταφραστή 
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οδηγούν σε κείμενα αντάξια ή και αρτιότερα του πρωτότυπου, οπότε και δεν μπορούμε -και 

ίσως δεν χρειάζεται- να διαχωρίσουμε τον μεταφραστή από τον συγγραφέα.  

 Η λογοτεχνία για παιδιά, από την άλλη, αποτελεί ένα ξεχωριστό είδος μετάφρασης, 

όπως ακριβώς ξεχωριστό είναι και το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Όπως αναφέρει ο Reiss, 

η λογοτεχνία για παιδιά δεν αφορά τα βιβλία που έχει διαβάσει ένα παιδί, αλλά τα βιβλία 

εκείνα που έχουν εκδοθεί ειδικά -ή τουλάχιστον κατά κύριο λόγο- για παιδιά (1982: 7). Το 

παιδί δύσκολα συγεντρώνεται και εύκολα βαριέται, οπότε ο μεταφραστής οφείλει να επιλέξει 

τους σωστότερους χειρισμούς όσον αφορά στην επιλογή του λεξιλογίου, του ύφους και, 

γενικώς, όλων εκείνων των παραμέτρων που θα παρακινήσουν εν τέλει ή και θα αποτρέψουν 

τον νεαρό αναγνώστη. Η απήχηση ενός μεταφρασμένου παιδικού βιβλίου εξαρτάται, όπως 

εύκολα συμπεραίνουμε, σε τεράστιο βαθμό από τη δουλειά του μεταφραστή, αφού το παιδί-

αναγνώστης, μην έχοντας συνείδηση της μεταφραστικής διαδικασίας, προσεγγίζει το κείμενο 

ως πρωτότυπο.  

Οι νεαροί αναγνώστες συνιστούν αυθύπαρκτη αναγνωστική ομάδα με αυξημένες 

απαιτήσεις. σε αυτούς απευθύνεται ένα ξεχωριστό είδος λογοτεχνίας, με τις δικές του 

ιδομορφίες, με ένα διαφορετικό, ίσως λιγότερο πλούσιο αλλά εξίσου περιγραφικό, λεξιλόγιο, 

με όλες εκείνες τις ιδιότητες και τις ιδιαιτερότητες που καθιστούν τη λογοτεχνία μεγαλειώδη 

και μαγευτική. Οι απαιτήσεις ενός παιδιού είναι τόσο πολλές, ώστε υποχρεώνουν τον 

μεταφραστή να εργάζεται βασιζόμενος σε πληθώρα κριτηρίων και δεσμεύσεων: το 

περιορισμένο λεξιλόγιο ενός παιδιού υποχρεώνει σε χρήση αντίστοιχα περιορισμένου 

λεξιλογίου, μην αφήνοντας τον μεταφραστή να «ξεδιπλώσει» το ταλέντο του, όπως θα 

μπορούσε να γίνει στη μετάφραση λογοτεχνίας για ενήλικους. Ζητήματα που σε μία χώρα 

θεωρούνται καθημερινά και φυσιολογικά, ενδεχομένως να θεωρούνται ταμπού στη ΓΣ και να 

απαιτούν λεπτούς χειρισμούς . το ξενικό στοιχείο πολύ πιθανόν να μην είναι ευπρόσδεκτο από 

τον νεαρό αναγνώστη, γεγονός που θα υπαγόρευε την αλλαγή σε διάφορα επίπεδα, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η εμπορική επιτυχία του μεταφράσματος. Άλλωστε, όπως 

επισημαίνει και η Zohar Shavit (2006: 28), δεν είναι διόλου σπάνια η τάση του συσχετισμού 

του προς μετάφραση παιδικού κειμένου με τα ήδη υπάρχοντα μοντέλα της ΓΣ, κατά τη 

μεταφραστική διαδικασία. Το φαινόμενο αυτό εξηγείται αν αναλογιστούμε την τάση του 

συστήματος να στηρίζεται στο ήδη γνωστό, στο συμβατικό, γεγονός που έχει σαν συνέπεια 

την αλλαγή του αρχικού κειμένου: είτε με προσθήκες, είτε με τη διαγραφή συγκεκριμένων 

στοιχείων, επιδιώκεται ο εναρμονισμός με τα υπάρχοντα πρότυπα. Αυτές είναι μονάχα 
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μερικές από τις απαιτήσεις της μετάφρασης λογοτεχνίας για παιδιά, τις οποίες ο μεταφραστής 

οφείλει να έχει υπ’ όψιν ανά πάσα στιγμή. 

 Σύμφωνα με την Shavit, η μετάφραση για παιδιά κατευθύνεται από δύο αρχές, οι 

οποίες ενδέχεται να είναι είτε αλληλοσυμπληρούμενες είτε αντιτιθέμενες: την προσαρμογή 

του ΚΠ ώστε να γίνει κατάλληλο και χρήσιμο για το παιδί, ή την προσαρμογή της πλοκής, 

των χαρακτήρων και της γλώσσας με βάση τις ικανότητες του παιδιού για ανάγνωση και 

κατανόηση, καθώς και σε συμφωνία με τις πεποιθήσεις τις κοινωνίας για το τι είναι καλό για 

ένα παιδί, για το τι μπορεί να διαβάσει και να καταλάβει το παιδί (1986: 112-113). Στην 

περίπτωσή μας εφαρμόστηκαν και οι δύο αυτές αρχές, ενώ δόθηκε έμφαση στην επιλογή του 

λεξιλογίου, ώστε αυτό να προσαρμόζεται στις ηλικιακές απαιτήσεις του αναγνωστικού 

κοινού, όπως θα φανεί στην ανάλυση που ακολουθεί.  

   

 

II. Γενικές Παρατηρήσεις και Ζητήματα Αναφορικά με τη Μετάφραση 

Λογοτεχνίας για Παιδιά 

 

1. Σχετικά με το Πρωτότυπο  

To “Tales of the Truly Grotesque, The Stench of Sulphur Swamp” του Prof. Odysseus 

Malodorous -όπως είναι το ψευδώνυμο με το οποίο υπογράφει ο συγγραφέας- είναι ένα 

παιδικό βιβλίο με αρκετές ιδιαιτερότητες και ακόμη περισσότερο χιούμορ. Γραμμένο με 

τρόπο πρωτότυπο, το κείμενο είναι γεμάτο από υποσημειώσεις, προσιδιάζοντας έτσι σε έναν 

ακαδημαϊκό τρόπο γραφής, ενώ το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται κυμαίνεται από εντελώς 

καθημερινό, σε πλήρως εξεζητημένο.  

 Στην παρούσα μετάφραση χρησιμοποιήθηκαν οι 84 πρώτες σελίδες (πρόλογος και 

κεφάλαια 1-4) του βιβλίου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Creepy Little Productions. Στη 

διάθεση του γράφοντος βρίσκεται επίσης η ανανεωμένη έκδοση του βιβλίου -έπειτα από 

προσωπική επικοινωνία με τον συγγραφέα- η οποία παρουσιάζει ορισμένες αλλαγές ως προς 

συγκεκριμένα ονόματα των κύριων χαρακτήρων, καθώς και ως προς την έκβαση της 

ιστορίας, αφού δεν θίγεται πλέον το ζήτημα του θανάτου ενός εκ των χαρακτήρων. Ωστόσο, 
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κρίθηκε προτιμώτερο να μεταφραστεί η ιστορία που ήδη κυκλοφορεί, καθότι οι 

προαναφερθείσες αλλαγές δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη επισήμως με μία ανατύπωση.  

 Η πλοκή περιστρέφεται γύρω από δύο βασικούς χαρακτήρες: τη Τζόαν και τον Έμετ, 

δύο παιδιά διαφορετικά από τα περισσότερα. Η Τζόαν είναι ένα βιβλιοφάγο κορίτσι με 

μεμβράνες στα δάχτυλα των ποδιών και των χεριών της, ενώ ο Έμετ διαθέτει μια περίεργη 

φωνή και μασχάλες με έντονη κακοσμία. Αυτή τους η διαφορετικότητα τους κάνει 

ξεχωριστούς, αλλά ταυτόχρονα και δακτυλοδεικτούμενους, γεγονός που συμβάλλει ώστε 

κανείς από τους δύο να μην πάει ποτέ στο σχολείο. Οι δυο τους συναντιούνται τυχαία, όταν ο 

πατέρας της μικρής Τζόαν που είναι ψαράς αποφασίζει να ψάξει για νέους ψαρότοπους. Στον 

δρόμο τους συναντούν μία παρέα από αλλόκοτους τύπους που εργάζονται στο τσίρκο και 

μισούν θανάσιμα τον Έμετ και τον πατέρα του. Ακολουθούν έτσι την ανυποψίαστη Τζόαν 

που τους οδηγεί κατευθείαν στο γλωσσολογικό εργαστήριο του πατέρα του Έμετ, και η 

περιπέτεια ξεκινά. Εν τέλει, όλοι μαζί καταφέρνουν να ξεφύγουν από την κακόβουλη παρέα 

με τα φρικιά του τσίρκου, ενώ ο Έμετ και η Τζόαν που ως τότε ζούσαν μοναχικά, βρίσκουν ο 

ένας στον άλλον τη φιλία που τους ολοκληρώνει σαν παιδιά.  

 Το κείμενο είναι γεμάτο από ηθικά διδάγματα που δίνονται με τρόπο έμμεσο και 

χιουμοριστικό, και θίγει με περίσσεια γλαφυρότητα τα ζητήματα της διαφορετικότητας και 

της ανεκτικότητας. Έμμεσα διδακτικό, ψυχαγωγεί, προκαλεί αισθητική τέρψη, προκαλεί τον 

αναγνώστη να προβληματιστεί και ελίσσει τις γλωσσικές του ικανότητες, εκπληρώνοντας 

έτσι όλες τις ευεργετικές λειτουργίες της λογοτεχνίας  για τα παιδιά. 

 

2. Σύντομη Ιστορία της Παιδικής Λογοτεχνίας και του Ενδιαφέροντος για τη 

Μετάφραση Παιδικών Βιβλίωνi 

Τόσο τα βιβλία για παιδιά, όσο και η ίδια τους η ιστορία, είναι συνυφασμένα με τις 

ιδεολογικές δομές της εκάστοτε κουλτούρας στα πλαίσια της οποίας δημιουργούνται. Η 

ιστορία των παιδικών βιβλίων είναι μακραίωνη και ενσωματώνει διάφορες λαϊκές παραδόσεις 

και πεποιθήσεις, τόσο γραπτές όσο και προφορικές. Για παράδειγμα, σε διάφορα μέρη της 

Αφρικής, οι παιδικές ιστορίες αναδίδουν έντονα το αποικιοκρατικό στοιχείο, ενώ σε άλλα 

μέρη με ολοκληρωτικά καθεστώτα δεν είναι λίγες οι ιστορίες που έπεσαν «θύματα» έντονης 

λογοκρισίας. Σύμφωνα με τη Sheila Ray (1996: 654), κατά τα πρώτα στάδια διάδοσης της 

έντυπης λογοτεχνίας, είναι ελάχιστα έως και ανύπαρκτα τα βιβλία εκείνα που αναφέρονταν 
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αποκλειστικά στα παιδιά. Τα βιβλία που διάβαζαν τα παιδιά ήταν βιβλία που είχαν γραφτεί 

για εκπαιδευτικούς σκοπούς και απευθύνονταν στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό (π.χ. τα 

βιβλία με κώδικες καλής συμπεριφοράς που εκδίδονταν ευρέως στις Ευρωπαϊκές χώρες κατά 

τον 15ο και 16ο αιώνα). Επιπλέον, είναι εύλογο ότι κατά τα πρώιμα στάδια της διάδοσης της 

τυπογραφίας, τα βιβλία που κυκλοφορούσαν είχαν έντονο το στοιχείο της λαϊκής παράδοσης  

και της θρησκείας, ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής, και απευθύνονταν σε όλες τις 

ηλικιακές ομάδες. Σταδιακά άρχισαν να γράφονται βιβλία αποκλειστικά για παιδιά, τα οποία 

και εξελίχθηκαν βαθμιαία. Για τον λόγο αυτό, στις αναπτυσσόμενες χώρες εξακολουθεί να 

υπάρχει το πρόβλημα της κατάκτησης όλων αυτών των βαθμίδων μέσα σε σύντομο χρονικό 

διάστημα, ενώ η αντίστοιχη διαδικασία διήρκεσε για περισσότερο από 500 χρόνια στον 

Ευρωπαϊκό χώρο.  

 Ωστόσο, για γνήσια παιδικά βιβλία μπορούμε να μιλάμε μόνον κατά τον 17ο αιώνα, 

οπότε και τυπώθηκε στο Λονδίνο το πρώτο βιβλίο που απευθυνόταν αποκλειστικά στα 

παιδιά, το Spiritual Milk for Boston Babes του John Cotton (1646) (Griswold, 1996: 871). Κι 

ενώ κατά τα πρώιμα στάδια της διάδοσης της παιδικής λογοτεχνίας ο χαρακτήρας της ήταν 

καθαρά διδακτικός και βασισμένος σε παραδοσιακά και λαϊκά στοιχεία, η λογοτεχνία για 

παιδιά εξελίχθηκε στη σημερινή της μορφή κατά τον 19ο αιώνα. Στην Ολλανδία, για 

παράδειγμα, στα τέλη του 18ου αιώνα άνθισε ιδιαίτερα η μυθιστοριογραφία για παιδιά, σε 

αντίθεση με την Ισπανία, όπου παρά την ύπαρξη μεταφράσεων των έργων των Grimm, 

Andersen και Perrault, η λογοτεχνία για παιδιά δεν κατάφερε να διαδοθεί πριν από το τέλος 

του 19ου αιώνα.  

 Έκτοτε, ο χαρακτήρας της παιδικής λογοτεχνίας ποικίλλει από διδακτικό, 

θρησκευτικό ή πολιτικό, σε φιλελεύθερο, συνδεδεμένο δηλαδή με τη φαντασία και τον κόσμο  

του φανταστικού. Σε κάθε περίπτωση, η λογοτεχνία που προκύπτει είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με τις αντιλήψεις της εκάστοτε κουλτούρας και με τον κόσμο των ενηλίκων, οι 

οποίοι είναι σε θέση να ελέγξουν και όντως ελέγχουν και επηρεάζουν την παραγωγή παιδικής 

λογοτεχνίας.  

 Στο σημείο αυτό υπεισέρχεται και ο ρόλος του μεταφραστή, ο οποίος ως ενήλικος 

είναι σε θέση να επηρεάσει το προς μετάφραση παιδικό βιβλίο, με βάση τις γνώσεις και τις 

αντιλήψεις του για τον ψυχισμό ενός παιδιού. Κι ενώ είναι προφανώς σπουδαίος ο ρόλος της 

μετάφρασης στη διάδοση και εξέλιξη της παιδικής λογοτεχνίας, η συστηματική μελέτη του 

κλάδου της μετάφρασης που ασχολείται με την λογοτεχνία για παιδιά παρέμενε μέχρι 
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πρόσφατα παραμελημένη και ανεξερεύνητη. Μόλις το 1976, οπότε και διεξήχθη το τρίτο 

συμπόσιο της Διεθνούς Ερευνητικής Κοινότητας για την Παιδική Λογοτεχνία ( International 

Research Society for Children’s Literature – IRSCL), δόθηκε πραγματικό βάρος στη 

σπουδαιότητα της μετάφρασης, αφού επρόκειτο για το πρώτο -και για το μοναδικό κατά τα 

επόμενα έτη- συνέδριο που επικεντρώθηκε στη μετάφραση και στη διεθνή ανταλλαγή 

παιδικής λογοτεχνίας.  

 Όπως υποστήριξε τότε ο Richard Bamberger, κι ενώ η μελέτη της παιδικής 

λογοτεχνίας μόλις που άρχιζε να αποκτά ακαδημαϊκή αξιοπιστία και ενδιαφέρον, ο ρόλος της 

μετάφρασης ελάχιστα έχει γίνει κατανοητός, παρόλο που οι μεταφράσεις, κατά κανόνα, 

παίζουν πολύ πιο καίριο ρόλο στην παιδικά λογοτεχνία παρά στη λογοτεχνία για ενήλικους . 

Επίσης, τα παιδιά δεν ενδιαφέρονται για ένα βιβλίο επειδή είναι μετάφραση, όπως μπορεί να 

συμβαίνει με τους ενήλικους, αλλά για την ίδια την αφήγηση, σαν και το βιβλίο να ήταν 

γραμμένο στη γλώσσα τους (Bamberger, 1978: 19). 

Παρόλο που υπάρχουν ενστάσεις ως προς το δεύτερο σκέλος, η εισήγηση αυτή του 

Bamberger άνοιξε τον δρόμο προς μία εκτενέστερη μελέτη του κλάδου, παρόλο που ακόμη 

και σήμερα, όπως εύστοχα παρατήρησε η Eithne O’Connell, το συγκεκριμένο πεδίο [της 

μετάφρασης παιδικής λογοτεχνίας] παραμένει ευρέως παραμελημένο από τους θεωρητικούς, 

τους εκδότες και τους εκδοτικούς οίκους (1999: 208).  

 Μολαταύτα, οι πρώτες ενδείξεις ενδιαφέροντος για τις διαπολιτισμικές επιρροές και 

τη διεθνή διάδοση της παιδικής λογοτεχνίας εμφανίζονται αρκετά νωρίτερα, όταν ο Γάλλος 

Paul Hazard, ο οποίος ασχολούνταν με τη συγκριτική υφολογία, δημοσίευσε το Livres, les 

Enfants et les Hommes (1932), όπου διατύπωνε τη ρομαντική θεωρία για διεθνή κατανόηση 

και αισθητική ανταλλαγή μέσα από τη λογοτεχνία για παιδιά. Στηριζόμενοι στο 

πρωτοποριακό του έργο, οι Bamberger και Klingberg προχώρησαν παραπέρα και ανέδειξαν 

την ανάγκη για σοβαρή ακαδημαϊκή μελέτη του κλάδου. Για αρκετά χρόνια, το Children’s 

Fiction in the Hands of Translators (1986) του Klingberg και τα πρακτικά του IRSCL 

παρέμεναν οι μοναδικές εκδόσεις που αφορούσαν τη μετάφραση παιδικής λογοτεχνίας. 

 

3. Η Επιρροή της Παγκοσμιοποίησης και της Πολυπολιτισμικότητας στη 

Μετάφραση Παιδικής Λογοτεχνίας 
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Ολοένα και περισσότερο, οι όροι της παγκοσμιοποίησης και της πολυπολιτισμικότητας 

φαίνεται να κερδίζουν έδαφος κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Δημοσιογράφοι, διαφημιστές ή 

πολιτικοί, δείχνουν ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη σημασία και την επιρροή τους, που 

εξαπλώνεται σε διάφορα επίπεδα: στο οικονομικό, στο κοινωνικό, στο πολιτικό, στο 

τεχνολογικό, κ.ό.κ.  

 Από τη σκοπιά του μεταφραστή, το συγκεκριμένο φαινόμενο παρουσιάζει εξίσου 

μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό γιατί η παγκοσμιοποίηση και η ύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών 

σε συγκεκριμένα γεωγραφικά όρια προωθεί και προϋποθέτει την καλύτερη αντίληψη και 

κατανόηση του ξένου στοιχείου, οδηγώντας στη δημιουργία, σύμφωνα με τον ορισμό της 

Pascua, «πολυπολιτισμικών παιδιών-αναγνωστών μέσα από τα βιβλία διαφορετικών χωρών, 

προωθώντας τη γνωριμία μεταξύ τους χάρη στη μετάφραση» (1998: 17). Επομένως, ο 

διαμεσολαβητικός ρόλος του μεταφραστή είναι φυσικό να διευκολύνεται, καθότι σήμερα, 

περισσότερο από ποτέ, οι νεαροί αναγνώστες είναι σε θέση να αποδεχτούν το ξενικό 

στοιχείο, εξέλιξη στην οποία έχουν συμβάλλει αρκετοί παράγοντες. 

 Η τηλεόραση συγκαταλέγεται μεταξύ των παραγόντων αυτών, και κατέχει κεντρικό 

ρόλο στη διαμόρφωση ενός κοινού με ευρεία αντίληψη της διαφορετικότητας και της 

ύπαρξης πολλών πολιτισμών. Στην Ευρώπη, για παράδειγμα, είναι πλέον γενικευμένη η 

προβολή των νέων ταινιών με υπότιτλους ή σε μεταγλώττιση (Ariza, 2004). Αυτό 

συνεπάγεται ότι τα παιδιά, ως θεατές, βλέπουν τις ταινίες στην πρωτότυπή τους γλώσσα ή, 

στην περίπτωση της μεταγλώττισης, με τα ονόματα των χαρακτήρων, των τοποθεσιών, των 

θεσμών, κτλ., να έχουν διατηρηθεί αναλλοίωτα. Επίσης, τα κινούμενα σχέδια μπορεί πλέον 

να μιλούν τη γλώσσα των τηλεθεατών, εξακολουθούν όμως να σκέφτονται με βάση το 

πολιτισμικό τους υπόβαθρο, διατηρώντας τις τοπικές συνήθειές τους (π.χ. προσευχή στον 

Βούδα), τα ονόματά τους και τον τόπο όπου εξελίσσεται η πλοκή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο 

νεαρός τηλεθεατής διδάσκεται -υποσεινήδητα ίσως- πληθώρα στοιχείων για έναν ξένο 

πολιτισμό. Φυσικά, θα μπορούσε κανείς να αντιλέξει ότι η διάδοση της τηλεόρασης 

συνοδεύεται από ποικίλες αρνητικές επιπτώσεις, καθώς ναι μεν προβάλλονται οι ξένοι 

πολιτισμοί, αλλά πρόκειται για μονόπλευρη προβολή των «κυρίαρχων», όπως αποκαλούνται, 

πολιτισμών, των πολιτισμών δηλαδή εκείνων που είναι αναπτυγμένοι και σε θέση να 

προωθήσουν την εικόνα τους (πρόκειται κυρίως για τον πολιτισμό του Δυτικού κόσμου και 

της Ιαπωνίας). Σε καμία περίπτωση, ωστόσο, δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε τον σημαίνοντα 

ρόλο της τηλεόρασης στην προώθηση της πολυπολιτισμικότητας στη συνείδηση των 

αναγνωστών. 
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 Μπορεί κανείς να αναρωτηθεί αν η επιτυχία του Χάρυ Πότερ, που αποτελεί ένα από 

τα εκδοτικά φαινόμενα της τελευταίας δεκαετίας και θα συζητηθεί σε ξεχωριστό κεφάλαιο, 

κατάφερε να επηρεάσει την εκδοτική βιομηχανία. Είναι βέβαιο πως η συγγραφέας κατάφερε 

με αριστοτεχνικό τρόπο να αποκαθηλώσει πολλούς νεαρούς αναγνώστες από την οθόνη του 

υπολογιστή τους ή της τηλεόρασης και να τους στρέψει προς την ανάγνωση. Εξίσου βέβαιο 

είναι ότι ανανέωσε το ενδιαφέρον των εκδοτικών οίκων για την κυκλοφορία παιδικών 

βιβλίων μεταφρασμένων από την αγγλική γλώσσα, παρόλες τις αμφιβολίες ορισμένων για το 

μέγεθος της μακροχρόνιας επιρροής του Χάρυ Πότερ στη μεταφρασμένη λογοτεχνία για 

παιδιά στον αγγλόφωνο κόσμο (Landers, 2001: 108). 

 Είναι προφανές ότι παρά τις αρνητικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης σε διάφορα 

επίπεδα, όσον αφορά τη μετάφραση, η επίδρασή της είναι ευεργετική. Δημιουργεί πλήθος 

νέων προοπτικών στον μεταφραστή, ο οποίος μπορεί πλέον να υπολογίζει στις γενικές 

γνώσεις του παιδικού αναγνωστικού κοινού για τον ευρύτερο κόσμο, και διευρύνει το 

περιθώριο για διατήρηση αυτούσιων ξενικών στοιχείων, τα οποία είναι πλέον εύκολα 

αφομιώσιμα [π.χ. στην υποσημείωση «35» (p.38), το αγγλικό “shopping”, αντίστοιχο του 

ελληνικού «αγορά», διατηρήθηκε αυτούσιο ως «σόπινκγ»). Όπως συμπεραίνει και ο Seel, «το 

κείμενο, ως ανώτατη μεταφραστική ενότητα, μπορεί να περιέχει υπό τη μορφή 

αλληλεπιδραστικής σχέσης όλα τα νέα αυτά πολιτισμικά και γλωσσικά στοιχεία. Μέσα από 

αυτά τα νέα δεδομένα ενδέχεται να προκύψουν νέες κειμενικές εκφάνσεις και νέα κειμενικά 

περιεχόμενα που συσχετίζουν με διαφορετικό τρόπο γλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία»  

(2008: 10). Είναι στο χέρι του μεταφραστή να διακρίνει τις νέες αυτές εκφάνσεις και τους 

συσχετισμούς και να ανταποκριθεί στις σύγχρονες επιταγές της μετάφρασης. 

 

4. Χάρυ Πότερ: Ένα Παγκόσμιο Εκδοτικό Φαινόμενο 

Επτά βιβλία μεταφρασμένα σε 67 γλώσσες, ισάριθμες ταινίες και αναρίθμητες διασκευές του 

Χάρυ Πότερ σε διάφορους τομείς της ψυχαγωγίας και όχι μόνο, συνιστούν την πιο 

επιτυχημένη εκδοτική «συνταγή» του 21ου αιώνα. Όπως εύστοχα σχολιάζει η Turner-

Vorbeck:  

Θα ήταν δύσκολο να βρούμε κάποιο παιδί στις ΗΠΑ που να μην έχει ακούσει για τον 

Χάρυ Πότερ, ακόμη κι αν αποφάσισε να μην διαβάσει τα βιβλία ή να δει τις ταινίες... 
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εκτός κι αν ήταν σε λήθαργο από το 1998, οπότε και αποφασίστηκε η μετατροπή του 

βιβλίου σε ταινία (2003: 335). 

Τα στοιχεία που καθιστούν τον Χάρυ Πότερ μοναδικό είναι πολυάριθμα (Nikolayeva, 

2003): πρόκειται για έναν πρωταγωνιστή ρομαντικό, με την κλασική έννοια της δικαίωσης 

όσων είναι αδύναμοι και ξαναβρίσκουν τελικά τη χαμένη τους θέση στο κοινωνικό 

στερέωμα. Έτσι κι ο Χάρυ βρίσκει τελικά τη δύναμη να ελέγξει την απεριόριστη και έμφυτη 

δύναμή του. Παρόλο που είναι γένους αρσενικού, ο Χάρυ καταφέρνει να αποφύγει τα 

φυλετικά στερεότυπα, διαθέτοντας χαρακτηριστικά και του αντίθετου φύλου, αφού είναι 

συναισθηματικός, συμπονετικός και ευάλωτος, αποφέυγει τη βία και δεν είναι διόλου 

επιθετικός. Η συγγραφέας καταφέρνει περίτεχνα να δημιουργήσει μία ατμόσφαιρα όπου ο 

ελεγκτικός ρόλος των γονιών είναι περιορισμένος, αφού οι γονείς απουσιάζουν και αφήνουν 

στο φανταστικό παιδί το περιθώριο να ανακλύψει τα όρια και τις δυνατότητές του, ώστε 

τελικά να ανεξαρτητοποιηθεί. Παρόλα αυτά, ο Χάρυ Πότερ υπακούει ταυτόχρονα στις 

συμβάσεις της παιδικής λογοτεχνίας: δεν είναι ποτέ απολύτως μόνος του, ενώ τους γονείς του 

αντικαθιστούν άλλοι ενήλικοι, ο έλεγχος των οποίων είναι λιγότερο στενός για τον 

πρωταγωνιστή εν συγκρίσει με τον γονεϊκό, δεν παύει όμως να υπάρχει. Βασικό συστατικό 

αποτελεί και το αντάξιο των προσδοκιών του κοινού τέλος της σειράς, όπου δίνονται 

ικανοποιητικές απαντήσεις στα πολυάριθμα ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί στο κοινό. 

Αυτά είναι μονάχα μερικά από τα στοιχεία που χάρισαν στον Χάρυ Πότερ παγκόσμια φήμη 

και αναγνωρισιμότητα.  

 Ιδίως για τον Έλληνα αναγνώστη, τα στοιχεία εκείνα που τον ελκύουν στον Χάρυ 

Πότερ θα πρέπει να θεωρηθούν περισσότερα, αφού ήδη από την άρχη του πρώτου βιβλίου 

της σείρας δίνεται μια νότα από την κλασική Ελλάδα και την αρχαία Ρώμη, με τη χρήση 

πολλών στοιχείων του ελληνικού-ρωμαϊκού πολιτισμού. Στην πρώτη του επίσκεψη στο 

σχολείο, ο δυσάρεστος συμμαθητής του Χάρυ ονομάζεται Draco, παραπέμποντας στο αρχαίο 

«δράκων», ενώ ο Hagrid έχει και ένα δεύτερο, χριστιανικό όνομα (Rubeus < λατ. 

κοκκινωπός). Αργότερα εμφανίζονται κένταυροι και άλλα ελληνικά στοιχεία, ακόμη και ένας 

μακρινός συγγενής του Κέρβερου, ο Fluffy (στο βιβλίο Philosopher’s Stone), με τον οποίο 

μοιράζονται το κοινό χαρακτηριστικό του σκύλου με τα τρία κεφάλια.  

 Η όλη ιστορία με τον Χάρυ Πότερ και η έκταση και ένταση της επιτυχίας του είχαν 

ως αποτέλεσμα να ανανεωθεί το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού για τη λογοτεχνία που 

απευθύνεται στα παιδιά, ενώ πλέον η ξενικότητα που ενδεχομένως εκπέμπει ένα βιβλίο 
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θεωρείται αποδεκτή. Δεν είναι τυχαίο ότι την εκδοτική και τηλεοπτική επιτυχία του Χάρυ 

Πότερ ακολούθησαν και άλλα βιβλία παρόμοιου, παραμυθιακού χαρακτήρα, όπως τα 

«Έραγκον» (2002) ή «Ο Άρθουρ και οι Μινιμόι» (2002). Υπό το πρίσμα αυτό, η μετάφραση 

οφείλει να μνημονεύει τον Χάρυ Πότερ ως τη θρυαλλίδα που αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον 

για τη μεταφρασμένη λογοτεχνία για παιδιά, στην Ελλάδα και όχι μόνο, και που κατήργησε 

την παράδοση βάσει της οποίας οι μεταφράσεις δυσκολεύονταν να κερδίσουν την 

εμπιστοσύνη των εκδοτών και να κερδίσουν τη βιωσιμότητά τους, σε μία αγορά που έως τότε 

κυριαρχούνταν από εγχώρια πρωτότυπα (Landers, 2001: 107). 

 

5. Η Προσαρμογή του Πρωτότυπου και το Ζήτημα της Λογοκρισίας 

Όπως προαναφέρθηκε, ο συγγραφέας δέχθηκε να παραχωρήσει, κατόπιν προσωπικής 

επικονωνίας μέσω διαδικτύου, την αναθεωρημένη έκδοση του Tales of the Truly Grotesque, 

όπου έχει προβεί σε ορισμένες διορθωτικές επεμβάσεις στο κείμενο. Εκτός από την 

αντικατάσταση ορισμένων από τα ονόματα των χαρακτήρων, θεωρήθηκε σκόπιμο να 

μεταβληθεί ο τρόπος που τελειώνει η ιστορία και να αποφευχθεί εντελώς το ζήτημα του 

θανάτου. Ενώ, δηλαδή, στην παρούσα έκδοση ο πατέρας της Τζόαν, ο κος Πωλ, βρίσκει 

τραγικό θάνατο, αφού γίνεται τροφή για τις γαρίδες Χιουμούνγκο [“…as thousands of 

Humungo attached… blood and gore (p. 136)], η αναθεωρημένη έκδοση τελειώνει αίσια, 

δίχως τον θάνατο του κ. Πωλ. 

 Το συγκεκριμένο φαινόμενο δεν είναι σπάνιο, αφού στη λογοτεχνία για παιδιά και 

ιδίως στη λογοτεχνία που απευθύνεται στη μαζική αγορά, έχει παρατηρηθεί μια 

συγκεκριμένη αστάθεια του κειμένου, το οποίο τείνει να δέχεται αλλαγές με το πέρασμα του 

χρόνου. Πολλές φορές ένα πρωτότυπο έργο δέχεται μετατροπές στις μεταγενέστερες εκδόσεις 

του, ούτως ώστε να συμμορφωθεί προς τις κοινωνικές επιταγές και στα στάνταρ της αγοράς 

τη δεδομένη στιγμή της κυκλοφορίας του. Όπως παρατηρεί η Lopez (2006: 41), οι αλλαγές 

αυτές συνυπάρχουν με μία αυτο-λογοκρισία του συγγραφέα,  επιβεβλημένη από την κοινωνία. 

Αυτό σημαίνει ότι σπάνια οι παιδικές ιστορίες ενέχουν βία, ακόμη πιο σπάνιος δε είναι ο 

θάνατος ενός παιδιού, ο θάνατος των γονιών έχει συμβεί συνήθως πριν από την έναρξη της 

ιστορίας, ενώ αποφεύγονται ζητήματα όπως ο χωρισμός, ο αλκοολισμός και άλλες 

εξαρτήσεις, το σεξ, η πνευματική ασθένεια, η αυτοκτονία, κτλ. Σπάνια είναι επίσης η 

εμφάνιση δολοφόνων (o Neil Gaiman σπάει αυτή την παράδοση στο βιβλίο του The 

Graveyard Book [2008], το οποίο μάλιστα βραβεύθηκε για τη συνεισφορά του στην παιδική 
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λογοτεχνία), ενώ επιτρέπονται οι ληστές. Δεν τίθενται ζητήματα φυλετικής διαμάχης και οι 

ιστορίες έχουν κατά κανόνα ευτυχισμένο τέλος. Ο άγραφος αυτός κώδικας έχει εφαρμοστεί 

συστηματικά σε παγκόσμιο επίπεδο εδώ και πολλές δεκαετίες. Σύμφωνα με τη Reichard 

(2000), τα συνηθέστερα ζητήματα ταμπού, τα οποία και υπόκεινται σε έντονη και ενίοτε 

αδιάκριτη λογοκρισία, είναι το σεξ, οι βωμολοχίες, ο ρατσισμός, ο σατανισμός, η μαγεία, η 

ομοφυλοφιλία, η υπερβολική βία, η εξέλιξη, η αυτοκτονία, ο αντισημιτισμός και η παγκόσμια  

κυβέρνηση.  

 Υπάρχουν παραδείγματα που δικαιολογούν τέτοιου είδους αλλαγές για καθαρά 

εμπορικούς σκοπούς, ώστε να αυξηθούν οι πωλήσεις. Αυτό συνέβη στην περίπτωση του 

Happy Hollisters στις ΗΠΑ, το οποίο, σύμφωνα με τον Hildick (1974: 191) «υπέστη αλλαγές 

προκειμένου να αναπροσαρμοστεί στις συνήθειες των καταναλωτών που άλλαζαν ραγδαία, 

όσον αφορά την ένδυση, τη διατροφή, τη μόδα και τα μέσα μεταφοράς». Ωστόσο, οι αλλαγές 

μπορεί να οφείλονται και σε προφανή ιδεολογικά κίνητρα, ώστε να αποφευχθούν δυνητικές 

αντιδράσεις. Στη σύγχρονη εποχή, παρόλο που έχει σημειωθεί πρόοδος ως προς την 

αντιμετώπιση ζητημάτων όπως το σεξ ή οι χυδαίες εκφράσεις, τα οποία πλέον θεωρούνται 

επιτρεπτά έως και θεμιτά, εξακολουθεί να υφίσταται λογοκρισία σε κείμενα τα οποία θα 

μπορούσαν να χαρακτηριστούν ρατσιστικά ή εσφαλμένα από κοινωνική ή πολιτική σκοπιά. 

Όπως επισημαίνει ο West, πρόκειται για μια λογοκρισία διδακτικού χαρακτήρα που δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ως πράξη μισαλλοδοξίας, αλλά σκοπεύει στη διασφάλιση της παιδικής 

αθωότητας και της ευημερίας της κοινωνίας εν γένει (1996: 507). Οποιοδήποτε κι αν είναι 

όμως το κίνητρό της, η λογοκρισία εξακολουθεί να υφίσταται σε μεγάλο βαθμό και δεν είναι 

λίγοι αυτοί που την κατακεραυνώνουν εν γένει, καταδεικνύοντάς την ως όπλο των 

μισαλλόδοξων ενηλίκων (Blume, 2010). Καθώς διαπιστώνει και τεκμηριώνει η Kennedy 

(2010), βασιζόμενη στις 460 αναφορές -μόνο στην Αμερική- για προσπάθεια αλλοίωσης του 

περιεχομένου σε υλικό από σχολεία και βιβλιοθήκες κατά το έτος 2009, η συγκεκριμένη 

πρακτική εξακολουθεί να εφαρμόζεται στην ίδια έκταση εδώ και χρόνια, όπως αποδεικνύει 

και η σύγκριση με τις αντίστοιχες αναφορές του 2005.  

 Από την πλευρά του, ο μεταφραστής ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με το δίλημμα 

της μετάφρασης κατευθείαν από το πρωτότυπο ή της αναθεωρημένης έκδοσης. Στην 

περίπτωση που η μετάφραση της μίας ή της άλλης έκδοσης δεν είναι δεσμευτική (από την 

πλευρά του εκδότη ή του συγγραφέα), ο μεταφραστής αναλαμβάνει πλέον και τον ρόλο του 

συγγραφέα ή του εκδότη. Με βάση τη γνώση του για τις κοινωνικές επιταγές του 

αναγνωστικού κοινού στο οποίο θα απευθυνθεί, οφείλει να αποφασίσει για την έκδοση που 
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θα γίνει εν τέλει διαθέσιμη στο κοινό. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Ισπανίας όπου, 

όπως έκπληκτη παρατήρησε η Fernandez Lopez σε έρευνά της (1996) σε μεταφράσεις 

δημοφιλών παιδικών βιβλίων του 20ου αιώνα, πολυάριθμα τμήματα των βιβλίων που στη ΓΠ 

είχαν λογοκριθεί και ξαναγραφτεί, στην Ισπανική μετάφραση παρέμεναν πιστά στο 

πρωτότυπο. Η πρακτική αυτή αποδεικνύει με τον πλέον εμφατικό τρόπο τις πολιτισμικές 

διαφορές ανάμεσα στην Ισπανία και τη Μεγάλη Βρετανία ή τις ΗΠΑ, οι οποίες δεν 

αντικατοπτρίζονται μόνο στις κειμενικές μετατροπές, αλλά και στην πιστότητα στην 

πρωτότυπη έκδοση. 

 Στην περίπτωση της Ελλάδας, τόσο οι συγγραφείς όσο και οι μεταφραστές 

απολαμβάνουν κατά γενική παραδοχή ιδιαίτερη ελευθερία στην έκφρασή τους, αφού είναι 

πλέον σπάνια τα φαινόμενα λογοκρισίας ενός κειμένου και επανέκδοσής του. Για τους 

σκοπούς της εργασίας χρησιμοποιήθηκε η πρωτότυπη έκδοση του βιβλίου του Richard 

Krevolin, ενώ δεν κρίθηκε απαραίτητη η διορθωτική παρέμβαση σε οποιοδήποτε σημείο του 

αποσπάσματος από πλευράς του μεταφραστή. Συμπεραίνουμε, τέλος, ότι οι αλλαγές στις 

οποίες προέβη ο συγγραφέας ενδέχεται να οφείλονται είτε σε παρότρυνση του εκδότη για 

εμπορικούς σκοπούς, είτε σε προσωπική του απόφαση ώστε να καταστήσει την ιστορία 

περισσότερο «εύπεπτη» για τους νεαρούς αναγνώστες, είτε σε συνδυασμό των δύο. Γεγονός 

πάντως είναι ότι η παιδική λογοτεχνία εξακολουθεί και θα εξακολουθήσει να υπόκειται στην 

ελεγκτική παρέμβαση των ενηλίκων (και συνεπώς και των μεταφραστών), οι οποίοι και θα 

την κατευθύνουν με βάση τις προσωπικές τους θεωρήσεις για το το τι είναι και τι δεν είναι 

επιτρεπτό και με βάση τις επικρατούσες συνθήκες της εποχής.  
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Ι. Πρωτότυπο Κείμενο 
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ΙΙ. Μετάφρασμα 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ο Βασιλιάς του Καναλιού της Αγάπης και οι Ψαρομπουκιές 

Πριν από πολλά φεγγάρια, ένας ψαράς ανέβηκε βασανιστικά στο μεταλλικό κατάρτι της 

τράτας του, ώσπου τελικά έφτασε να κρέμεται πάνω από το Κανάλι της Αγάπης. Παγωμένες 

σταγόνες βροχής αναπηδούσαν στο φθαρμένο και μακρύ κίτρινο αδιάβροχο και στο 

πρόσωπό του με τη λευκή γενειάδα, καθώς αποφάσισε ότι, ναι, είχε έρθει τελικά η ώρα να 

δώσει τέλος στη ζωή του και να πηδήξει στα γκρίζα νερά, που έλαμπαν απόκοσμα.  

 Ο ψαράς αυτός, που ήταν γνωστός στις τριγύρω αποβάθρες ως κύριος Πωλ, ήταν 

ολοφάνερα δυστυχισμένος. Για την ακρίβεια, ήταν ο πιο δυστυχισμένος ψαράς όλων των 

εφτά θαλασσών και όλων των έντεκα κάτω καναλιών. Είχε χάσει τη σύζυγό του σε ένα 

περίεργο ατύχημα με τον αερόσακο του συνοδηγού1, και η δεύτερη σύζυγός του είχε πέσει 

θύμα μιας σκάρτης μανιταρο-κονσέρβας με αλλαντίαση2. Επειδή όμως ο κ. Πωλ δεν ήταν 

από τους ανθρώπους που έκλαιγαν τη μοίρα τους, βρήκε και μια τρίτη σύζυγο. Η ένωση 

αυτή αποδείχθηκε καρποφόρα, και σύντομα ο κ. Πωλ έγινε ο περήφανος πατέρας ενός 

στρουμπουλού κοριτσιού με κατακόκκινα μάγουλα και σκούρα μάτια.  

 Δυστυχώς για τον κ. Πωλ, ενόσω η κόρη του ήταν ακόμη σε βρεφική ηλικία, έπεσε 

θύμα απαγωγής από μία μοχθηρή συμμορία άγριων κλόουν 3, που μισούσαν το μαλλί της 

γριάς. Ύστερα από μήνες διαπραγματεύσεων, ο κ. Πωλ δεν κατάφερε να διασφαλίσει την 

απελευθέρωση της κόρης του και, αλοίμονο, μετά από λίγο καιρό τον εγκατέλειψε και η 

τρίτη, αξιαγάπητη σύζυγός του.  

 Και σαν να μην έφτανε αυτό, έγινε μπουχός4 παίρνοντας μαζί της τη μυστική του 

συνταγή για τις ψαρομπουκιές. Ήταν μεγάλο πλήγμα, καθώς η μνήμη του κύριου Παύλου 

                                                                 
1
 Δεν θέλετε να ξέρετε όλες τις φρικιαστικές λεπτομέρειες, αλλά ας πούμε απλώς ότι η πρώτη σύζυγος του Κου 

Πωλ δεν φορούσε ούτε τη ζώνη της ούτε κράνος.  
2
 Εντάξει, τυχαίνει. Όχι μόνο στις συζύγους του Κ Πωλ, αλλά και στα παιδιά που δεν ακούνε τους γονείς το υς 

και τρώνε χωρίς πρώτα να έχουν πλύνει τα χέρια τους.  
3
 Γι’ αυτό, την επόμενη φορά που θα δείτε ένας κλόουν να περιφέρεται στην αγορά, ακούστε τη συμβουλή 

μου και πάρτε τα βουνά. Τρέξτε! Γρήγορα! Βιαστείτε!  
4
 Ένα φανταχτερό είδος κλοπής που εμπεριέχει κλοπή, απιστία και αλιεία.  
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ήταν φρικτή και τη συνταγή την είχε γράψει μια φορά μονάχα, πριν από χρόνια, στο πίσω 

μέρος ενός χρησιμοποιημένου χαρτομάντηλου. Και τώρα, δίχως το χρησιμοποιημένο 

χαρτομάντηλο και/ ή τη σύζυγό του, ο κ. Πωλ ένιωθε καταραμένος, απεγνωσμένος και 

μόνος.  

 «Αϊ στον διάτανο!5», βροντοφώναξε ο κ. Πωλ προς τον ουρανό.  

 Φυσικά, ο κ. Πωλ δεν μπορούσε με τίποτα να ξεχάσει πώς κατάφερνε να καλοπιάσει 

όλα εκείνα τα μωρά ψαράκια να μπουν στα μικρά, ορθογώνια σπιτάκια τους, και πώς 

χαιρόταν όταν αργότερα μεγάλωναν τόσο, ώστε να χωρούν ακριβώς το ένα δίπλα στο άλλο 

μέσα στα χάρτινα κουτιά που βρίσκει κανείς στα ψυγεία από τα περισσότερα σούπερ-

μάρκετ. Δεν μπορούσε με καμία δύναμη να θυμηθεί τη μυστική μέθοδο που 

χρησιμοποιούσε για να κάνει τα αλμυρό-γλυκα, τραγανιστά τρίμματα του ψωμιού να 

κολλήσουν στις άκρες από τα ψαράκια. Είχε δοκιμάσει να ταΐσει τα ορθογώνια ψαράκια 

του τρίμματα ψωμιού, το μόνο όμως που κατάφερε ήταν να φτιάξει ένα θρυμματισμένο, 

κολλώδες και κοπρώδες6 υπόλειμμα στον πάτο από τις δεξαμενές με τα ψάρια, και να κάνει 

τα αστραφτερά και γυμνά ψαράκια να τουρτουρίζουν στο κρύο νερό, δίχως τα νόστιμα 

παλτά τους από τρίμματα ψωμιού.  

 Τι να έκανε ο καημένος ο ψαράς; Ο κ. Πωλ θεωρούσε ότι στη συγκεκριμένη 

περίπτωση το καλύτερο που είχε να κάνει ήταν να πέσει στη βαθιά, μπλε θάλασσα. Αυτός 

ακριβώς είναι και ο λόγος που εκείνη τη στερνή στιγμή, Ο κ. Πωλ είχε αποφασίσει να 

εγκαταλείψει τον εαυτό του στα ταραγμένα, παγωμένα και σάπια νερά του Καναλιού της 

Αγάπης.  

 Ο κ. Πωλ πλησίασε αργά την άκρη του ατσαλένιου καταρτιού 7. Από εκεί που 

στεκόταν δεν μπορούσε να δει τίποτε άλλο παρά μόνο γκρίζα νερά, γκρίζα σύννεφα και 

γκρίζα βροχή. Ωστόσο, αξίζει να σημειώσουμε ότι η ζωή του κ. Πωλ δεν ήταν πάντοτε τόσο 

γκρίζα. Κάποτε ήταν νέος και χαρούμενος, γεμάτος με μία δόση joi de vivre8. Μπορούσες να 

τον βρεις στις ψαροταβέρνες ολόγυρα στο Κανάλι της Αγάπης, με ένα πορτατίφ στο κεφάλι, 

                                                                 
5
 Άι στον διάτανο είναι ένας ωραίος τρόπος να πεις, Άι στον κόρακα, χωρίς να βρίζεις το καημένο το πουλί, 

που δεν σου φταίει σε τίποτα!  
6
 Κοπρώδης είναι ένας ωραίος τρόπος να πεις νούμερο δύο.  

7
 Η τράτα δεν είναι ιστιοφόρο, αλλά έχει μεγάλα κατάρτια για να σέρνει μεγάλα αλιευτικά δίχτυα.  

8
 Ένας γαλλικός όρος που κυριολεκτικά σημαίνει δίψα για ζωή, όμως στην πραγματικότητα σημαίνει να είσαι 

χα-χα-χαρούμενος, κατάσταση η οποία είναι άγνωστη στους περισσότερους γαλλόφωνους!  
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να κάνει ζογκλερικά με ζωντανά ψάρια και άλλα εξωφρενικά ακροβατικά, που τον 

καθιστούσαν την ψυχή της παρέας9. 

 Αχ, πόση δίψα για ζωή είχε κάποτε ο κ. Πωλ! Τον συνάρπαζε η μπόχα των 

γατόψαρων που βρίσκονταν σε αποσύνθεση για μια βδομάδα! Απολάμβανε τον βαθύ, 

γουργουρητό αλαλαγμό των μανάτων στον βυθό της θάλασσας. Λάτρευε τη χαρά τού να 

περιφέρεσαι ξυπόλητος ανάμεσα σε δύσοσμα ψαροκέφαλα, σε γλοιώδη ψαρο-σωθικά και 

σε αιματοβαμμένο αλατόνερο!  

 «Οο-λα-λα!», κραύγαζε καθώς μασουλούσε ωμά μάτια ψαριών, στροβιλίζοντάς τα 

στο στόμα του σαν ξινά σταφύλια. Σύντομα δεν άντεξε άλλο και τα μασουλούσε με πάθος 

μέχρι που έσκαγαν πάνω στη γλώσσα του, αφήνοντας μια αλμυρό-γλυκια γεύση από 

πλατσουριστό οφθαλμικό10 υγρό. Φυσικά, η μεγαλύτερή του απόλαυση ήταν να βάζει 

φρεσκοκομμένα ψαροκέφαλα ανάμεσα σε δύο μαλακές φέτες τοστ, με μια μονάχα πινελιά 

μαγιονέζας, και ιδού... Γιαμ-Γιαμ! 

 Σ’ αυτή τη χαρούμενη και συνάμα ακατάστατη περίοδο της ζωής, ο κ. Πωλ ένιωσε 

την υποχρέωση να εφεύρει έναν νέο τρόπο για να τρώμε τα ψάρια. Και μόλις λίγες 

βδομάδες αργότερα, VOILA!, σκαρφίστηκε τη λαμπρή ιδέα των ψαριών σε μπουκιές. Ναι, οι 

ψαρομπουκιές ήταν πράγματι το πνευματικό του τέκνο. Δικό του και μόνο δικό του! Δικό 

του! 

 Εντάξει, σίγουρα ο κ. Πωλ ήταν η ιδιοφυία που εφήυρε και τη σως ταρτάρ 11. 

Ωστόσο, είχε μήπως ανάγκη από την αναγνώριση των άλλων, επειδή εφηύρε το νούμερο 

ένα καρύκευμα ψαριών; Όχι, βέβαια! Ήταν χαρούμενος που ο κόσμος τον ήξερε ως τον 

πατέρα των ψαρομπουκιών, και δεν τον ένοιαζε για τα εκατομμύρια δολάρια που δικαίως 

του ανήκαν από τα δικαιώματα που είχε πουλήσει για τη σως ταρτάρ 12. Στην 

πραγματικότητα, ποτέ δεν τον ένοιαζαν τα λεφτά. Το μόνο που ήθελε ήταν μια γυναίκα ή 

ένα παιδί να αγαπάει και, ίσως, ίσως, να τον αγαπάνε κιόλας.  

                                                                 
9
 Είναι ευρέως διαδεδομένο ότι ο ευκολότερος τρόπος να γίνεις η ψυχή της παρέας είναι να κάνεις ζογκλερικά 

με ζωντανά ψάρια και να φοράς πορτατίφ στο κεφάλι, ειδικά στην περίπτωση που είσαι ναυτικός.  
10

 Ο οφθαλμικός αναφέρεται στα μάτια και ας μην ξεχνάμε ότι τα ψάρια των ματιών θεωρούνται ως 

εκπληκτική, πεντανόστιμη λιχουδιά σε πολλές χώρες.  
11

 Πριν από τον Κο Παύλο, κανείς δεν είχε φανταστεί καν να ξύσει το πουρί από τα δόντια του και να 
δημιουργήσει μ’ αυτό μια κρεμώδη σως.  
12

 Αυτά τα είχαν αγοράσει ο Βασιλιάς των Μογγόλων και η Βασίλισσα της Ταρτάρ, που ενισχύουν τα βασίλειά 

τους κερδίζοντας μερικά σεντς κάθε φορά που βουτάτε ένα κομμάτι τηγανιτού ψαριού σε σως ταρτάρ.  
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 Όμως στη ζωή του δεν υπήρχε αγάπη, μόνο απώλεια. Ο κ. Πωλ είχε εργαστεί σκληρά 

για πολλές δεκαετίες και τι του είχε μείνει να επιδείξει; Τίποτα. Τίποτα, εκτός από την 

ξεχαρβαλωμένη 15μετρη τράτα του, που διαρκώς έβαζε νερά και είχε ποτίσει με τη 

μυρωδιά νεκρών ψαριών. Ως ψαράς, ο κ. Πωλ ήταν σκέτη αποτυχία. Τον τελευταίο χρόνο 

δεν έπιασε καμιά καλή ψαριά, αλλά κατάφερε κιόλας να αρπαξει μια καλή ίωση. Είχε πλέον 

φτάσει στο τέλος της πετονιάς του υψηλής αντίστασης, από φθοριούχο άνθρακα, με μονό 

νήμα13, που άντεχε 60 κιλά, και ήταν έτοιμος να δώσει ένα τέλος πηδώντας στην κρύα, 

σκοτεινή θάλασσα. 

 Έτσι, χωρίς να χάνει καιρό, εκσφενδονίστηκε στον νοτισμένο αέρα... και περίμενε 

τον κρότο από το σπάσιμο της εύθραυστης σπονδυλικής του στήλης καθώς θα χτυπούσε 

στα βάναυσα, αλμυρά κύμματα.  

 Όμως, δεν ακούστηκε κανένας κρότος! Ούτε σπάσιμο! Μόνο ένας απαλός συριγμός, 

καθώς ένα πελώριο, δυνατό και αιφνίδιο φύσημα του ανέμου φύσηξε τον κ. Πωλ πίσω στο 

σημείο όπου στεκόταν πριν από κλάσματα του δευτερολέπτου, στο παγωμένο ατσάλινο 

κατάρτι της τράτας του. 

 Ο κ. Πωλ κούνησε το κεφάλι και γύρισε από την άλλη πλευρά, όντας ακόμη 

θλιμμένος και εξαγριωμένος που δεν μπορούσε ούτε να αυτοκτονήσει. Αυτή τη φορά όμως, 

με τον άνεμο στην πλάτη του, ήξερε ότι σίγουρα θα τα κατάφερνε.  

 Γι’ άλλη μια φορά, ήταν έτοιμος να πηδήξει. Τότε ήταν που, αντικρύζοντας για 

πρώτη φορά την άλλη πλευρά του καναλιού εκείνη τη μέρα, ο κ. Πωλ είδε κάτι παράξενο...

  

 Ένα κουτί. Χοροπηδούσε στην επιφάνεια του νερού. Ήταν ένα κουτί από παπούτσια, 

τυλιγμένο σε μια διάφανη πλαστική σακκούλα. Και από μέσα του έβγαινε ένας ήχος. Ένα 

ουρλιαχτό. Ένα κλάμα. Όλα έδειχναν ότι το κουτί περιείχε κάτι ζωντανό. 

 Τι μπορεί να ήταν; Μήπως ένα νέο είδος οδυρόμενου θαλάσσιου παπουτσιού;  

                                                                 
13

 Προσοχή,  διαφέρει από το νήμα των 59 κιλών, το οποίο το χρησιμοποιούν μονάχα οι πρωτάρηδες ψαράδ ες 

που δεν ξέρουν που τους πάνε τα τέσσερα.  



66 
 

 Ο κ. Πωλ κατέβηκε γοργά από το κατάρτι και έτρεξε προς τη δεξιά μάσκα – ή μήπως 

ήταν η αριστερή14; Ποτέ δεν ήταν καλός στο να ξεχωρίζει τις δύο πλευρές του πλοίου του15. 

Όπως και νά’ χει, έτρεξε προς την πλευρά που ήταν πιο κοντά στο κουτί που επέπλεε. 

Γραπώθηκε από την άκρη του πλοίου και άπλωσε το αγκίστρι του με την κοφτερή μύτη. 

 Κοιτάξτε, τα αγκίστρια των ψαράδων έχουν φτιαχτεί για να καμακώνουν τα ψάρια, 

όχι για να ανασύρουν κουτιά με τρόπο απαλό, οπότε η διαδικασία απαιτούσε λεπτούς 

χειρισμούς. Παρόλο όμως που δεν ήταν κι ο καλύτερος ψαράς του κόσμου, η παραμονή του 

στη θάλασσα εδώ και τόσα χρόνια του είχε προσφέρει τουλάχιστον την ικανότητα να 

χειρίζεται με μαεστρία το αγκίστρι. Έτσι λοιπόν, με μια αέρινη κίνηση των χεριών του, 

κατάφερε να γαντζώσει το πλαστικό χερούλι της σακκούλας που περιείχε το κουτί.  

 Όσο πιο προσεκτικά γινόταν, ο κ. Πωλ τραβούσε το κουτί όλο και πιο κοντά στην 

τράτα. Όταν έφτασε σε απόσταση που να το φτάνει με το χέρι, το άρπαξε και το άνοιξε, και 

τώρα μπορούσε επιτέλους να δει το περιεχόμενό του.  

 Ήταν ένα μωρό! Ένα ροδαλό βρέφος που τουρτούριζε από το κρύο, τυλιγμένο σε ένα 

λινό, γυαλιστερό ύφασμα. Ο άνεμος ήταν τελικά μοιραίος και είχε σώσει τον κ. Πωλ, ώστε 

κι αυτός να σώσει το κακόμοιρο το μωράκι. Ίσως η ζωή του να μην ήταν και τόσο 

καταραμένη όσο νόμιζε.  

 Ο κ. Πωλ σήκωσε το μωρό και το αγκάλιασε. Νιώθοντας τη ζεστή ανάσα του να τού 

χαϊδεύει το μάγουλο, άρχισε να κάνει όνειρα ότι θα το μεγάλωνε σαν και να ήταν δικό του. 

 Κοιτώντας όμως τον πολύτιμο θησαυρό του, ήξερε βαθιά μέσα του ότι δεν 

μπορούσε να κρατήσει το παιδί. Σίγουρα οι γονείς του θα είχαν τρελαθεί από την αγωνία 

τους και θα το έψαχναν απεγνωσμένα. Το να κρατήσει το βρέφος θα ήταν φοβερά 

εγωιστική πράξη. Έπρεπε να εντοπίσει τους γονείς του παιδιού και να τον δώσει πίσω.  

 Ο κ. Πωλ έβαλε μπρος τις μηχανές και πήγε κατευθείαν προς το λιμάνι. Αφού άραξε 

την τράτα του και κατέβηκε στη στεριά, άρχισε να ψάχνει παντού για ανακοινώσεις με τη 

                                                                 
14

 Οι δύο πλευρές ενός πλοίου δεν λέγονται απλώς δεξιά ή αριστερή, κι αν τις αποκαλέσετε έτσι, η ναυτική 

αστυνομία θα σας συλλάβει και θα σας κλειδώσει σε ένα δωμάτιο μαζί με ένα νεκρό χταπόδι επ’ ‘απειρον, κι 
ακόμα παραπέρα.  
15

 Αυτό πάντως που ήξερε καλά ο κ. Πωλ για της πλευρές ενός πλοίου, είναι ότι δεν θα πρέπει ποτέ να σκύβεις 
σε μια από τις πλευρές για να κάνεις την ανάγκη σου κόντρα στον άνεμο, γιατί δεν είναι και πολύ υγιεινό για 

σένα ή για τα ψαράκια.  
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φωτογραφία του μωρού. Πήγε μέχρι και στο πολυκατάστημα του Καναλιού και έψαξε στο 

πίσω μέρος από τα κουτιά με το γάλα, αλλά μάταια.  

 Έπειτα από άρκετες ώρες άκαρπης προσπάθειας να εντοπίσει τους γονείς του 

παιδιού, ο κ. Πωλ τα παράτησε και επέστρεψε στην τράτα του με το νέο του φορτίο. Όλα 

έδειχναν ότι το παιδί δεν ανήκε σε κανέναν. Θα πρέπει να ήταν ορφανός. 

 Ορφανός! Γιατί δεν το σκέφτηκε νωρίτερα;!! Ο κ. Πωλ σήκωσε το μωρό που 

κοιμόταν και το κοίταξε. Ξαφνικά, το παιδί έφτυσε μια γουλιά θαλασσινό νερό, χαμογέλασε 

και άνοιξε τα ζωηρά του μάτια που είχαν το πράσινο χρώμα της θάλασσας. 

 Ο κ. Πωλ ήταν εμβρόντητος. Ξέχασε τελείως ότι είχε χάσει την περιουσία του από τις 

ψαρομπουκιές. Είχε ξαφνικά έναν νέο λόγο για να ζει. Ήξερε τι έπρεπε να κάνει...  

 Θα μεγάλωνε αυτό το μικρό αγόρι σαν να ήταν δικό του. Σήκωσε το μωρό από το 

κουτί των παπουτσιών και τον κράτησε στο στήθος του. Μικροσκοπικές σταγόνες 

μωρουδιακού εμετού ανάβλυζαν απ’ το στόμα του, σχηματίζοντας ένα αφρώδες ρυάκι 

πάνω στο φθαρμένο και μακρύ κίτρινο αδιάβροχο του κ. Πωλ.  

 Καθώς κρατούσε το μωρό, ο κ. Πωλ ένιωσε ένα μεγάλο εξόγκωμα στην πάνα του 

μωρού. Ποο-ποο! Η μυρωδιά ήταν χειρότερη από έναν τόνο σωθικά και ψαροκόκαλα σε 

αποσύνθεση. Παρόλο που ήταν ένα τόσο δα ανθρώπινο ον, το παιδί αυτό είχε ένα πεπτικό 

σύστημα τόσο δυνατό όσο ενός τεράστιου βροντόσαυρου.  

 Όμως του κ. Πωλ δεν του καιγόταν καρφάκι16. Κατέβασε το μωρό μαζί με το κουτί 

στις σκάλες της τράτας και το μετέφερε στο μαγειρείο. Παρόλο που είχε υπάρξει πατέρας 

για πολύ λίγο, ο κ. Πωλ εξακολουθούσε να είναι μάστορας στο να αλλάζει πάνες. Καθώς 

έβγαζε από το μωρό με το ροδαλο-μώβ χρώμα την πάνα μιας χρήσης, παρατήρησε κάτι. 

Αυτό το μωρό δεν είχε ανδρικά γεννητικά όργανα 17 όπως τα περισσότερα αγόρια.  

 Για την ακρίβεια, το μωρό κάθε άλλο παρά αγόρι ήταν. Ο κ. Πωλ είχε σώσει ένα 

κορίτσι. Ένα όμορφο, μικρό μωρό κορίτσι με πέντε χαριτωμένα δαχτυλάκια με μεμβράνη σε 

κάθε χέρι, και πέντε δαχτυλάκια με μεμβράνη σε κάθε πόδι.  

                                                                 
16

 Συνήθως οι άνθρωποι που δεν τους καίγεται καρφάκι είναι σκράπες στα μαθηματικά.  
17

 Μη ρωτάτε, ξέρετε.  
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 Πολλοί άνθρωποι θα αηδίαζαν στη θέα δάχτυλων με μεμβράνες, όχι όμως και ο κ.  

Πωλ! 

 Ο κ. Πωλ ήταν ψαράς. Είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ανάμεσα σε 

πλάσματα με μεμβράνες στα πόδια τους, και θαύμαζε την ικανότητά τους να κινούνται με 

τόση ευκολία στο νερό. Ο κ. Πωλ πίστευε ακλόνητα ότι δεν ήταν σωστό να κρίνουμε τους 

άλλους, επειδή απλώς τυχαίνει να είναι διαφορετικοί ή παράξενοι, όπως για παράδειγμα 

να έχουν πόδια ή χέρια με μεμβράνες. Ο κ. Πωλ ήξερε ότι όλα τα ανθρώπινα όντα είναι 

αλλόκοτα, καθένα με τον δικό του ασυνήθιστο τρόπο. Παρόλο που οι περισσότεροι 

άνθρωποι μπορεί να μην έχουν πόδια με μεμβράνες καθεαυτά, οι περισσότεροι ενδέχεται 

να έχουν κάποια άλλη ανωμαλία, όπως χνουδωτό αφαλό ή βρωμερές μασχάλες με άρωμα 

τυριού18. Συνεπώς, οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να κρίνουν τους άλλους . καλύτερα να τους 

αποδέχονται απλώς όπως είναι και να τους αγαπάνε.  

 Αυτό ακριβώς έκανε ο κ. Πωλ με το κοριτσάκι που είχε ψαρέψει απ’ τον ωκεανό. Την 

αγαπούσε σαν και να ήταν κόρη του. 

Ένα δίλημμα όμως παρέμενε. Πώς θα μπορούσε άραγε να την αποκαλεί; Ήξερε ότι αυτό το 

ξεχωριστό παιδί χρειαζόταν ένα ξεχωριστό όνομα.  

 Ο κ. Πωλ έστυβε το μυαλό του, κι όμως δεν μπορούσε να σκεφτεί ένα αξιόλογο 

όνομα για το όμορφο μωρό του. Κοιτώντας στο χαρτοκούτι για τα παπούτσια, πρόσεξε ότι 

στο πάνω μέρος του υπήρχαν τυπωμένες κάποιες λέξεις: Ντέηβιντ & Τζόαν. 

 Συλλογίστηκε για λίγο, «Μμμμ, μάλιστα, το Ντέηβιντ είναι ωραίο όνομα. Αυτό είναι! 

Ντέηβιντ!... Βασικά, για να ακριβολογούμε, το Ντέηβιντ δεν είναι και πολύ γυναικείο 

όνομα... Για να δούμε... Καλό είναι το Τζόαν; Μμμμ... Ναι... Τζόαν... Ωραίο όνομα το Τζόαν. 

Θα την πω Τζόαν!». 

 Κάπως έτσι λοιπόν, το μωρό στην αγκαλιά του κ. Πωλ με τα πράσινα μάτια και τα 

πόδια και τα χέρια με τις μεμβράνες, έγινε γνωστό ως Τζόαν.  

 

 

                                                                 
18

 Όχι παρόμοια ή πλαστή, αλλά παχύρρευστη μυρωδιά μοτσαρέλας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ 

Ένα Έξοχο, Αλάνθαστο Σχέδιο Χιουμούνγκο 

Με το που την ψάρεψε από το νερό, ο κ. Πωλ κουβάλησε τη Τζόαν κάτω από το 

κατάστρωμα και την υπεραγάπησε. Η νεαρή Τζόαν παρέμεινε κρυμμένη στην κοιλιά της 

τράτας του κ. Πωλ για τα επόμενα πέντε χρόνια, μέχρι που έφτασε τελικά η στιγμή να πάει 

στο νηπιαγωγείο.  

 Εκείνο το πρωινό, η Τζόαν έδεσε μια όμορφη ροζ κορδέλα σε καθεμιά από τις δύο 

της κοτσίδες. Φόρεσε τα φινετσάτα της σανδάλια και ένα δαντελωτό ροζ φόρεμα που της 

είχε αγοράσει ο κ. Πωλ. Στις 7:30 π.μ., έφτασαν περπατώντας με τον κ. Πωλ μπροστά από το 

δημοτικό σχολείο του Καναλιού της Αγάπης. Καθώς ο κ. Πωλ την έβλεπε να πηγαίνει 

χοροπηδώντας προς την κύρια είσοδο, ένιωσε σίγουρος πως θα της άρεσε να μορφωθεί και 

πως η ζωή της ήταν έτοιμη να ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο.  

 Κι όμως, με το που η Τζόαν αποχαιρέτησε τον κ. Πωλ γνέφοντας με τα χέρια της, μια 

μαζική και άναρθρη κραυγή ακούστηκε από το πλήθος των παιδιών. 

 Τα χέρια της. Τα χαριτωμένα χεράκια της με τις μεμβράνες. Τα άλλα παιδιά τα είχαν 

προσέξει. Όλα τους είχαν μείνει αποσβολωμένα.  Ένα παιδί μάλιστα μουρμούρισε, 

«φρικιό», μέσα από τα δόντια του.  

 Η Τζόαν έχωσε μεμιάς τα χέρια της κάτω από τις μασχάλες της. Με σταυρωμένα τα 

χέρια, βάδισε προς το κτήριο του σχολείου.  

 Έξι ώρες αργότερα, ο κ. Πωλ επέστρεψε για να παραλάβει την κόρη του. Με το που 

τον είδε, η Τζόαν όρμηξε στην αγκαλιά του και άρχισε να κλαίει με καημό, ενώ η μύτη της 

και τα δάκρυά της κυλούσαν αβίαστα πάνω στο κίτρινο αδιάβροχό του.  

 Μέσα στους λυγμούς της, η Τζόαν αναφώνησε, «Μάρτυράς μου ο Θεός, δεν 

πρόκειται να βγω πάνω στο κατάστρωμα ποτέ ξανά!».  

 Κι έτσι, η Τζόαν αποσύρθηκε από τον Δυτικό πολιτισμό. Με μια αποφασιστική 

κίνηση, έγινε το πιο ντροπαλό και αντικοινωνικό κορίτσι του κόσμου. Δεν ξαναπήγε ποτέ 

στο σχολείο, και παρομοίως, σε κανένα άλλο μέρος πάνω από το κατάστρωμα.  
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 Όλη μέρα, κάθε μέρα, η Τζόαν παρέμενε κάτω από το κατάστρωμα, στη μικρή φωλιά 

της, που περιστοιχιζόταν από βιβλία. Πέταξε το ροζ φόρεμα και τα στυλάτα σανδάλια, και 

απο’ δώ και στο εξής φορούσε μονάχα μαύρες μπότες, ένα μαύρο φόρεμα, ένα μαύρο 

λάστιχο με μαύρες χάντρες σε κάθε της κοτσίδα, και φινετσάτα μάυρα γυαλιά με 

γυαλιστερά στρας καρφωμένα στις γωνίες. Χωρίς αυτά τα γυαλιά έβλεπε μετά βίας, όμως 

όταν τα φορούσε μπορούσε να διαβάζει με άνεση για ώρες ολόκληρες...  

 Η καθημερινή της ρουτίνα δεν άλλαζε ποτέ. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά  το 

βράδυ, όποτε δεν καθάριζε ή μαγείρευε, διάβαζε βιβλία που της έφερνε ο κ. Πωλ, τα οποία 

είτε τα αγόραζε, είτε τα δανειζόταν για λογαριασμό της από τη βιβλιοθήκη. Η Τζόαν 

εξελίχθηκε σε αυτοδίδακτη19 και ήταν απίστευτα πολύ μορφωμένη, παρόλο που είχε πάει 

επισήμως στο σχολείο μόλις για μια μέρα. Επιπλέον, απέρριπτε όλες τις μορφές μαζικής 

επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων του ραδιοφώνου, των ταινιών, ακόμη και της 

τηλεόρασης! 

 Ως εκ τούτου, όταν έγινε δεκατριών, ήταν η μοναδική έφηβη της Αμερικής που δεν 

χρησιμοποιούσε φράσεις όπως, «που είσαι δικέ μου», ή «ξεκόλλα το μυαλό σου», ή ακόμη 

και «με την καμία». Για την ακρίβεια, το ύφος της θύμιζε περισσότερο αυτό ενός Διδάκτορα 

Ρωσικής Λογοτεχνίας του 19ου Αιώνα.  

 Η Τζόαν απολάμβανε την τελετουργία20 της ανάγνωσης. Περνούσε τις μέρες της 

χωμένη στην πιο απόμακρη γωνιά του πλοίου, με το φωτιστικό της να φωτίζει το ένα 

βιβλίο21 μετά το άλλο. Τα περισσότερα νεαρά κορίτσια θα δυσανασχετούσαν με το γεγονός 

ότι το δωμάτιό τους θα βρισκόταν ακριβώς δίπλα από την αποθήκη για τα ψάρια, αλλά η 

Τζόαν ήταν ανεκτική, καλόκαρδη και πάνω απ’ όλα προικισμένη με αδύναμη όσφρηση. 

 Από την άλλη, η Τζόαν είχε έντονη την αίσθηση της αφής. Αγαπούσε την τραχιά, 

ραγισμένη υφή των παλιών βιβλίων με το δερμάτινο εξώφυλλο. Απολάμβανε να ψηλαφίζει 

την ελικοειδή πρόσοψη που σχημάτιζαν τα βιβλία στη βιβλιοθήκη της, που τα είχε 

τοποθετημένα με απόλυτη αλφαβητική σειρά.  

                                                                 
19

 Κάποιος που έχει μάθει τα πάντα μόνος του και δεν βιώνει ποτέ τη συναρπαστική εμπειρία του να σταθεί 

στην ουρά του σχολικού κυλικείου, μόνο και μόνο για να δει τη χοντρή γριά κυρία του κυλικείου να του 
γεμίζει το πιάτο με το μυστηριώδες-κρέας-της-ημέρας.  
20

 Προσοχή! Η Τελετουργία διαφέρει από την Τερατουργία και δεν αφορά το κυνήγι φαντασμάτων.  
21

 Χωρίς κάποια συγκεκριμένη σειρά, οι αγαπημένοι της ήταν ο Γκόγκολ, ο Ντοστογιέφσκι, ο Μαλόδορας, ο 

Ναμπόκοφ (όταν δεν ήταν σκανδαλιάρης, π.χ. στη Λολίτα), και ο Τολστόι.   
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 Πολλοί γονείς θα ενοχλούνταν με την ολοκληρωτική απομόνωση της Τζόαν από τον 

κόσμο, όχι όμως και ο κ. Πωλ. Ήταν ευγνώμων που είχε ένα υγιές, χαρούμενο παιδί και 

σεβόταν την επιλογή της να ζει κάτω από το κατάστρωμα. 

 Κι όμως, ο κ. Πωλ είχε ένα προαίσθημα ότι όταν θα πέθαινε και θα είχε φύγει, θα 

ήταν πολύ δύσκολο για τη Τζόαν να στηριχτεί στα πόδια της, αν δεν έβγαινε ποτέ μα ποτέ 

πάνω από το κατάστρωμα. Φυσικά, αν δεν είχε χάσει την αυτοκρατορία των 

ψαρομπουκιών, ίσως να ήταν σε θέση να της ανοίξει έναν λογαριασμό ταμιευτηρίου, αλλά 

αλοίμονο, ήταν πλέον εντελώς χρεοκοπημένος. 

 Τα τελευταία δεκατρία χρόνια ήταν για τον κ. Πωλ αποτυχημένα από οικονομική 

άποψη. Είχε αφοσιωθεί τόσο πολύ στο να είναι καλός πατέρας, που ως ψαράς δεν είχε 

πλέον καθόλου όρεξη και ήταν βουτηγμένος στα χρέη22. 

 Γι’ αυτό λοιπόν ο κ. Πωλ προσπαθούσε έμμονα να καταστρώσει ένα πραγματικά 

καλό, αλάνθαστο σχέδιο. κάτι ακόμη μεγαλύτερο από την εφεύρεση των ψαρομπουκιών 

και της σως ταρτάρ. Ένα σχέδιο τόσο έξοχο που θα εξασφάλιζε στη Τζόαν την ολοδική της 

καβάτζα23 , επιτρέποντάς της να παραμείνει στα έγκατα του πλοίου για όσο καιρό 

επιθυμούσε, κι ακόμη περισσότερο. Το πρόβλημα όμως είχε ως εξής – ο κ. Πωλ δεν 

μπορούσε να σκεφτεί τίποτα το πρωτότυπο ή αλάνθαστο. 

 Την τελευταία μέρα της άνοιξης, όταν η πετονιά είχε φτάσει στο τέλος για τον κ. 

Πωλ, και είχε εγκαταλείψει κάθε ελπίδα, η Τζόαν προσπάθησε να βοηθήσει τον μπαμπά 

της. Ανέτρεξε σε όλη τη βιβλιοθήκη της, αλλά δεν μπορούσε να βρει τίποτα σχετικό. Έπειτα 

από ώρες έρευνας, σκόνταψε πάνω στο διπλό τεύχος Μαΐου του «Το Ψάρεμα και τα 

Μυστικά του». Στη σελίδα σαράντα-δύο, η Τζόαν διάβασε ένα άκρως επιστημονικό άρθρο 

με τίτλο «Χιουμούνγκο στο Χέντσακ: Πώς ψάρεψα Άφθονες Γαρίδες», γραμμένο από τον 

συγχωρεμένο τον «Ψαρότρατα Μπομπ» Όργκοβαν. Γεμάτη ενθουσιασμό, φώναξε τον 

πατέρα της κάτω από το κατάστρωμα.  

                                                                 
22

 Όπως λέμε βουτηγμένος στα κακά, αλλά όχι με τόσο πολύ ζουμί.  
23

 Μπορεί η καβάτζα να ακούγεται σαν άλλη μια από τις πολλές λιχουδιές της Ιταλίας, αλλά στην 
πραγματικότητα είναι ένα καλό χρηματικό ποσό που πρέπει να έχει κανείς στην τράπεζα, ώστε να νιώθει 

ασφαλής. 



72 
 

 Ο κ. Πωλ κατέβηκε τις σκάλες και προχώρησε προς τη Τζόαν. Αυτή ανέμιζε το 

περιοδικό στο πρόσωπό του. «κ. Πωλ, σας παρακαλώ, πρέπει να διαβάσετε αυτό το 

άρθρο». 

 «Λαγουδάκι μου, είμαι απασχολημένος, προσπαθώ σαν τρελός να καταστρώσω ένα 

πραγματικά καλό, αλάνθαστο σχέδιο. Οπότε σε παρακαλώ, πες μου μόνο τι λέει».  

 «Το άρθρο δηλώνει ότι υπάρχει μια μικρή πόλη στο Αρκάνσας που λέγεται Χέντσακ, 

όπου υπάρχει ένα νέο βιολογικό είδος γιγαντόσωμης γαρίδας του γλυκού νερού. Τα 

μαλακόστρακα24 αυτά, που είναι γνωστά με το ψευδώνυμο «Χιουμούνγκο», εθεάθησαν για 

πρώτη φορά εντός του περασμένου έτους».  

 «Έλα τώρα γαριδάκι μου, οι γαρίδες δεν εμφανίζονται από το πουθενά».  

 «Μάλιστα. Η γένεση 25 των Χιουμούνγκο μπορεί να αποδοθεί σε κάποιον Δόκτωρα 

Μέλβιν Γκόλεμ, ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο του παγκοςμίας φήμης Γλωσσικού 

Εργαστηρίου του Θειούχου Έλους για τη Σημειολογία, τη Σημασιολογία και τα Σιμιιδή 26. Ο 

επιστήμονας αυτός υποστηρίζει ότι τις εξέθρευσε για ένα γλωσσικό πείραμα που απέτυχε, 

γι’ αυτό και ο γιός του τις άφησε ελεύθερες στο Θειούχο Έλος».  

 «Χμμμ. Λατρεύω το γαριδοκοκτέιλ. Χμμμ-χμμμ... Μακάρι να είχαμε μια τράτα για 

γαρίδες». 

 «Εχμμ, κύριε, χωρίς να θέλω να σας προσβάλω, μα sil vous plais27, ρίξτε μια ματιά 

στο σκάφος πάνω στο οποίο καθόμαστε–» η Τζόαν έδειξε την τράτα τους.  

 «Για ένα λεπτάκι! Έχεις δίκιο! Είναι η τυχερή μας μέρα! Το πλοίο θα μπορούσε άνετα 

να χρησιμοποιηθεί ως γαριδό-τρατα, Θεούλη μου! Πόσο μεγάλες είπες ότι είναι αυτές οι 

Χιουμούνγκο;» 

                                                                 
24

 Οστρακοειδή που έχουν ωραία γεύση όταν είναι ξεροψημένα με αλεύρι.  
25

 Ξακουστό ροκ συγκρότημα της Αγγλίας, γνωστό ως Genesis, αλλά και  το πρώτο και, σύμφωνα με κάποιους, 

το καλύτερο βιβλίο της Βίβλου.  
26

 Η σημειολογία είναι η μελέτη της ηλιθιώδους χρήσης των σημείων
.
 η σημασιολογία είναι οι παλαβοί 

θεατρινισμοί του Σαμ
.
 και τα σιμιιδή είναι πίθηκοι που μιλούν λατινικά.  

27
 Το παρακαλώ στα Γαλλικά. Επίσης, το sil  vous plais έχει πολύ περισσότερα s απ’ όσα χρειάζονται, αλλά και 

πάλι, αυτό οφείλεται στο ότι είναι Γαλλικό.  
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 «Μία μέση Χιουμούνγκο ζυγίζει από δύο έως τέσσερα κιλά. Δείτε, υπάρχει μια 

φωτογραφία του Ψαρότρατα Μπομπ όπου κρατάει μια ενήλικη γαρίδα 28 Χιουμούνγκο του 

Χέντσακ που ζύγιζε πάνω από τέσσερα κιλά». 

 Έδειξε τη φωτογραφία στον μπαμπά της. Αυτός πήρε τη φωτογραφία, φόρεσε τα 

γυαλιά του και ξεφώνισε με θαυμασμό! Τα μάτια του γούρλωσαν. «Θεέ και Κύριε!»  

 Ο κ. Πωλ είχε βρει επιτέλους το τέλειο, αλάνθαστο σχέδιό του. Η εκτροφή γαρίδων 

Χιουμούνγκο ήταν η απάντηση σε όλες τις οικονομικές του αντιξοότητες. Αγκάλιασε τη 

Τζόαν και ούρλιαξε κατευχαριστημένος.  

 «Οι προσευχές μου εισακούστηκαν! Σωθήκαμε! Σ’ευχαριστώ, γλειφιτζουράκι μου». 

 «Η ευχαρίστηση είναι όλη δική μου», απάντησε η Τζόαν χαμογελώντας πρόσχαρα 

και με υπερηφάνεια.  

 Ο κ. Πωλ πηγαινοερχόταν στο σκάφος, ενώ το μυαλό, που μέχρι τότε ήταν κενό, 

έκανε ξέφρενες σκέψεις. Το μόνο που ήξερε ο κ. Πωλ αυτή τη στιγμή ήταν ότι αν κατάφερνε 

να εκθρέψει τραγανά φρυγανισμένες Χιουμούνγκο, θα έβγαζε και πολλά Χιουμούνγκο-

λεφτά. Σε λίγα μόλις χρόνια, οι φρυγανισμένες γαριδομπουκιές Χιουμούνγκο του κ. Πωλ θα 

στέκονταν πλάι στις ψαρομπουκιές της πρώην γυναίκας του στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ 

όλης της χώρας. Μάλιστα, θα ξαναγινόταν πλούσιος, και η ζωή της νεαρής Τζόαν θα ήταν 

εξασφαλισμένη.  

 Ο κ. Πωλ άκουσε το δελεαστικό τραγούδι των σειρήνων που τραγουδούσαν οι 

τραγανιστές μπουκιές Χιουμούνγκο και ήξερε ότι έπρεπε να φύγουν αμέσως για το 

Χέντσακ.  

 Ο κ. Πωλ έτρεξε στο κατάστρωμα, έβαλε μπρος το μηχανικό σύστημα ανέλκυσης της 

άγκυρας, και ανέβασε στροφές στον κινητήρα. Όταν η άγκυρα ανέβηκε και ασφαλίστηκε 

στο κατάστρωμα, έστρεψε την τράτα προς την κατεύθυνση του Χέντσακ29. 

                                                                 
28

 Η γαρίδα υποτίθεται ότι είναι μικρή, κι όμως, αυτό το βιβλίο υποστηρίζει ότι υπάρχουν γαρίδες 
Χιουμούνγκο, οι οποίες εκ φύσεως δεν είναι μικρές, μόνο και μόνο επειδή είναι Χιουμούνγκο. Πιστέψτε με, 
αγαπητοί αναγνώστες, στο τέλος όλα θα γίνουν ξεκάθαρα.  
29

 Παρά την κοινή πεποίθηση που θέλει το Χέντσακ να έχει πάρει το όνομά του από επιφανέστερο πολίτη του, 

τον Μπακ Χέντσακ, η αλήθεια είναι ότι η αξιαγάπητη αυτή πόλη στην πραγματικότητα πήρε το όνομά της από 
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 Καθώς η τράτα κινούνταν πλάι στην τελευταία γνώριμη σημαδούρα στο Κανάλι της 

Αγάπης, οδεύοντας προς τον υπεράκτιο πλωτό δίαυλο του Ατλαντικού30, ο κ. Πωλ ούρλιαξε, 

«Χέντσακ σου’ ρχόμαστε!»  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ 

Ο Τελευταίος των Κοκκινολαίμηδων 

Στην άλλη άκρη του κόσμου, στη χώρα της Ζιμπάμπουε στην Αφρικανική ήπειρο, ο 

δεκαεξάχρονος Έμετ Γκόλεμ είχε μπουχτίσει να ξεποδαριάζεται μέσα στο Αφρικανικό 

χορτάρι και ήθελε να γυρίσει στο σπίτι του. Του Έμετ δεν του άρεσαν οι ζούγκλες. Δεν ήταν 

Αφρικανός. Για την ακρίβεια, ζούσε στο Χέντσακ του Αρκάνσας, και ο μόνος λόγος που 

βρισκόταν στην Αφρική ήταν γιατί είχε πάει για σαφάρι με τον πατέρα του, κάποιον 

Δόκτωρα Μέλβιν Γκόλεμ. Ναι, τον ίδιο Δρ. Μέλβιν Γκόλεμ31 που είχε παρουσιάσει τόσο 

κολακευτικά στο άρθρο του ο «Γαριδότρατας Μπομπ» Όργκοβαν.   

 Πράγματι, ο Έμετ ήταν αυτός που είχε παροτρύνει τον πατέρα του να τον πάει στην 

Αφρική, ώστε να μπορέσουν να αιχμαλωτίσουν το πιο έξυπνο από όλα τα πρωτεύοντα 

θηλαστικά32 – τον Κοκκινολαίμη χιμπαντζή33. Και πράγματι, ήταν ο Έμετ που ποθούσε να 

πάρει μαζί του στο Χέντσακ έναν Κοκκινολαίμη, να τον εκπαιδεύσει στη νοηματική γλώσσα, 

και να δείξει στον κόσμο ότι ακόμη και οι Κοκκινολαίμηδες μπορούν να γράψουν σπουδαία 

λογοτεχνικά έργα στο βεληνεκές του Σαίξπηρ, ή ακόμη και ελαφρώς καλύτερα – όσο πατάει 

η γάτα.  

                                                                                                                                                                                                           
τη συνήθεια των κατοίκων της να ρουφάνε τα κεφάλια των οστρακόδερμων, ώστε να μη χάσουν ούτε  λίγο 
από τον γλυκό χυμό του κρανίου.  
30

 Ένα τεράστιο θαλάσσιο πέρασμα μήκους 4.800 χιλιομέτρων, που συνδέει τις ακτές των Η.Π.Α. κατά μήκος 

του Ατλαντικού και εξασφαλίζει του ναυτικούς από τους θαλάσσιους κινδύνους των ωκεανών. Όσο μεγάλο κι 
αν ακούγεται, είναι πολύ πιο μικρό από το Σινικό Τείχος...  
31

 Φφφ! Φυσικά και είναι ο ίδιος. Θέλω να πω, πόσους ανθρώπους γνωρίζετε που να τους λένε Δρ. Μέλβιν 
Γκόλεμ; 
32

 Ναι, πιο έξυπνα και από τον Χόμο Σάπιενς, που μεταφράζεται σε σοφός άνθρωπος, αλλά στην 
πραγματικότητα πρόκειται για ακυρολεξία, αν κρίνει κανείς από τον τρόπο που συμπεριφέρεται ο Χόμο 
Σάπιενς στις μέρες μας.  
33

 Να μην συγχέεται με τον άνθρωπο κοκκινολαίμη, ένα διαφορετικό είδος πρωτεύοντος θηλαστικού, ωστόσο, 

με πολλά κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα.  
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 Ο Έμετ δεν μπορούσε να αρνηθεί κανένα από τα δύο αυτά γεγονότα. Κι όμως, τα 

πόδια του εξακολουθούσαν να τον πονούν από την ολοήμερη πεζοπορία, είχε αμέτρητα 

τσιμπήματα από έντομα που τον φαγούριζαν, και λιμοκτονούσε.  

 Ο Έμετ κλώτσησε το Αφρικανικό χορτάρι, «Μπαμπά, είμαι κουρασμένος. Μπορούμε 

να γυρίσουμε στο σπίτι τώρα;» 

 «Όχι ακόμα, παιδί μου. Κοντεύουμε. Είμαστε πολύ κοντά. Το νιώθω».  

 «Μα μπαμπά –» 

 «Έμετ, παιδί μου, υπομονή. Και οι δεκαεπτά Κοκκινολαίμηδες που έχουν απομείνει 

στον κόσμο ζουν εδώ, σ’ αυτό το χώρο κατασκήνωσης/ ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή. 

Απλώς συνέχισε να συνεχίζεις να έχεις τα μάτια σου δεκατέσσερα». 

 «Ναι, αλλά –» 

 «Ψάξε για ένα παλιό φορτηγάκι με τούβλα αντί για ρόδες. Αυτή είναι σίγουρη 

ένδειξη ότι βρίσκεσαι κοντά σε έναν από τους τόπους κατοικίας τους. Μετά ψάξε 

προσεκτικά για ένα μικρό πρωτεύον θηλαστικό με μια πλούσια τούφα κόκκινο τρίχωμα  

γύρω από τον λαιμό του».  

 «Ναι, αλλά γιατί κινδυνεύουν να εξαφανιστούν;»  

 «Κοίταξε, παρόλο που είναι πανέξυπνοι, το συγκεκριμένο είδος χιμπατζήδων είναι 

εξαιρετικά αδέξιοι και φοβούνται τα ύψη. Γι’ αυτό, λοιπόν, πολλοί Κοκκινολαίμηδες 

χιμπατζήδες πέφτουν από ψηλά δέντρα και πεθαίνουν. Η άλλη κύρια αιτία του φθίνοντα 

πληθυσμού τους είναι η κοινή παραδοχή μεταξύ των γκουρμέ και των γαστρονόμων 34 ότι ο 

εγκέφαλος των Κοκκινολαίμηδων είναι μακράν ο πιο νόστιμος από όλους τους εγκέφαλους 

μεταξύ των πρωτεύοντων θηλαστικών».  

 «Μπλιαχ!!!» 

 Φυσικά, ο Έμετ και ο πατέρας του δεν είχαν καμία πρόθεση να φάνε 

Κοκκινολαίμηδες. ήθελαν απλώς να τους διδάξουν πώς να μιλούν στη νοηματική γλώσσα 

και πώς να γράφουν σαν τον Σαίξπηρ. 

                                                                 
34

 Οι άνθρωποι που γουστάρουν περισσότερο το φαγητό παρά το σόπινγκ ή το ροκ εν’ ρολ.  
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 Όμως, παρόλο που είχε τις καλύτερες προθέσεις, τα πόδια του Έμετ τον πέθαιναν 

και δεν μπορούσε να συνεχίσει την πεζοπορία. «Μπαμπά, περπατάμε και κάνουμε κύκλους 

όλη μέρα, και σκοτεινιάζει. Δεν έχουμε ακούσει ούτε έναν Κοκκινολαίμη να στριγκλίζει ή να 

ουρλιάζει. Σε παρακαλώ, μπορούμε να γυρίσουμε πίσω τώρα;» 

 «Καλά... Εντάξει...» 

Κι έτσι, έκαναν αναστροφή και άρχισαν να βηματίζουν προς το μικρό χωριό, στην 

άκρη της ζούγκλας. Καθώς ο Έμετ προχωρούσε, το χλωμό λευκό του δέρμα έλαμπε από τον 

ιδρώτα. Ήταν λεπτοκαμωμένος και μυώδης, με πυρρόξανθα μαλλιά να πέφτουν μπροστά 

στα μπλε του μάτια, που τα έκρυβε με μαύρα γυαλιά. Σαν να τον καταλάμβανε μια 

ενεργητικότητα νευρική, είχε τη συνήθεια να χτυπά ελαφρά και ασυναίσθητα τα πόδια και 

τα χέρια του. Ήταν σχεδόν ένα κεφάλι ψηλότερος από τον πατέρα του, παρόλο που 

εξακολουθούσε να μην ξεπερνά για λίγο το 1.80μ. Ο Έμετ είχε λίγη κοινή ακμή 35 στο 

μέτωπό του, χρόνια γαστρίτιδα36, μια νευρική συνήθεια να τινάζει τις μακριές του αφέλειες 

μέσα από τα μάτια του, και μια τσιριχτή φωνή που διαρκώς ράγιζε. 

Επειδή είχε πλήρη επίγνωση της φωνής του, ο Έμετ προτιμούσε να χρησιμοποιεί την 

Άμεσλαν37 (Αμερικανική Νοηματική Γλώσσα) παρά να μιλά. Είχε μάθει την Άμεσλαν πριν 

από λίγα χρόνια και είχε προσπαθήσει να τη διδάξει στη γαρίδα Χιουμούνγκο που είχανε 

στο εργαστήριο, αλλά όλες οι προσπάθειές του είχαν αποτύχει. Ωστόσο, όποτε καβγάδιζε 

με τον πατέρα του, η Άμεσλαν ήταν πολύ χρήσιμη, γιατί μπορούσε να λέει κακές κουβέντες 

πίσω από την πλάτη του πατέρα του, χωρίς να τον παίρνει είδηση.  

Ο πατέρας του Έμετ, ο Δρ. Μέλβιν Γκόλεμ, ήταν ένας κοντός, υπερδραστήριος 

άνδρας με κακοχτενισμένη χωρίστρα, παχιά χαρακτηριστικά, ακόμη παχύτερα γυαλιά, ένα 

χακί γιλέκο, χακί κοντό παντελόνι, πελώριες μπότες πεζοπορίας, και μια φουντωτή 

γενειάδα. Ο Δρ. Γκόλεμ λάτρευε την πεζοπορία και απογοητεύτηκε που έπρεπε να γυρίσουν 

πίσω, αλλά σκοτείνιαζε και ήξερε ότι έπρεπε να επιστρέψουν στον πολιτισμό.  

«Τζίφος η σημερινή μέρα, αλλά πάντα υπάρχει και το αύριο, σωστά γιέ μου;»  

                                                                 
35

 Σε αντιδιαστολή προς τη νεογνική ακμή, η συμπεριφορά της οποίας είναι πολύ καλύτερη.  
36

 Πάθηση στο παχύ έντερο, κατά την οποία ένα συνεχές ρεύμα δύσοσμων και επιβλαβών αερ ίων 
εκπέμπονται από το απευθυσμένο ορθό έντερο.  
37

 Να μην συγχέεται με την Άμεσλανγκ, η οποία αποτελείται από τα βασικά νοήματα για να βρίζουμε, όπως 

π.χ. όταν σηκώνουμε στον αέρα το μεσαίο μας δάχτυλο, υπονοώντας πονηρά, πρόστυχα πράγματα.  
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«Ναι, μπαμπά. Σίγουρα».  

Ο Έμετ, όμως, ήθελε να κάνουν αυτό το ταξίδι γιατί είχε και ένα μυστικό, απώτερο 

κίνητρο. Αυτός και ο πατέρας του ζούσαν στη μέση του πουθενά, δεν είχε αδερφούς και 

αδερφές και δεν είχε μητέρα, και ο πατέρας του τού είχε απαγορεύσει να πηγαίνει στο 

σχολείο. Τώρα, λοιπόν, ο στόχος του Έμετ ήταν να βρει έναν φίλο, κατά προτίμηση κάποιον 

στον οποίο θα μπορούσε να μιλήσει στη νοηματική γλώσσα. 

Καθώς ο Έμετ και ο πατέρας του βάδιζαν προς τα πίσω, μέσα από το Αφρικανικό 

χορτάρι, ο Έμετ αναφώνησε, «Μπαμπά, όταν γυρίσουμε στο Χέντσακ, ίσως θα μπορούσα 

να ξαναπάω στο σχολείο;»  

Ο Δρ. Γκόλεμ απάντησε, «Κοίτα, γιέ μου. Όταν πήγες στο σχολείο, σου συνέβη 

εκείνο το φοβερό ατύχημα και έχασες όλη σου τη μνήμη από τα πρώτα δεκατέσσερα 

χρόνια της ζωής σου, θυμάσαι;» 

«Ναι... Εννοώ όχι... Θέλω να πω ότι, αφού δεν έχω αναμνήσεις απ’ αυτό, πώς θα 

μπορούσα να το θυμάμαι;» 

«Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι για τα επόμενα δύο χρόνια που έμεινες 

στο σπίτι, είχες κανένα φοβερό ατύχημα;» 

«Όχι». 

«Βλέπεις; Χάρη σου κάνω. Εξάλλου, πόσα παιδιά έχουν την ευκαιρία να ζήσουν στο 

δικό τους γλωσσολογικό εργαστήριο τελευταίας τεχνολογίας και να έχουν έναν 

πολυβραβευμένο επιστήμονα για πατέρα;»  

Ο Μέλβιν περίμενε για μια απάντηση. Ο Έμετ χτυπούσε νευρικά με το χέρι του τον 

μηρό του – κι ύστερα απάντησε στη νοηματική. 

Ο πατέρας του τον αγριοκοίταξε. «Μη! Μίλα μου με τη γλώσσα σου, όχι με τα χέρια 

σου!» 

Ο Έμετ ξεφώνισε, «Δεν ξέρω ρε φίλε... Κανένας;» 

«Ακριβώς! Όπως λοιπόν θα συμπέραινε κάθε επιστήμονας που σέβεται τον εαυτό 

του, για ένα χαρισματικό παιδί σαν κι εσένα, το σχολείο είναι σκέτο χάσιμο χρόνου. Σε μια 
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αίθουσα δεν θα λάμβανες ποτέ την ανώτερη εκπαίδευση που λαμβάνεις στην κατ’ οίκον 

εκπαίδευση». 

«Εγώ όμως θέλω να πάω. Έχει και κορίτσια...»  

«Ξέχνα τα κορίτσια. Το μόνο που θα σου προσφέρουν είναι πόνος και πονοκέφαλος. 

Και έτσι κι αλλιώς, τα σχολεία είναι πολύ επικίνδυνα τη σήμερον ημέρα. Φαντάσου ότι 

διάβασα πως πολλά παιδιά στις μέρες μας παίρνουν μαζί τους στο σχολείο ανιχνευτές 

μετάλλου και τους κρύβουν στα ερμάριά τους, δίλπα από τα όπλα τους--» 

 «Μπαμπά, άκουσέ με! Εγώ–» 

 Όμως πριν προλάβει να τελειώσει την πρότασή του, ο πατέρας του προσέθεσε, 

«Ωραία. Πήγαινε στο σχολείο. Αλλά μην μου’ ρθεις σπίτι κλαίγοντας επειδή τα κορίτσια σε 

κορόιδεψαν για τη φωνή σου και για τις δύσοσμες εκπομπές αερίων που θα αναδίδει ο 

πισινός σου38».  

 «Δεν θα με κοροιδεύουν».  

 «Ναι, θα σε κοροιδεύουν. Όλα τα παιδιά έχουν έμφυτη την ικανότητα να 

διαισθάνονται ποια πράγματα είναι αυτά που σε ενοχλούν περισσότερο. Στη συνέχεια, όταν 

πλέον έχουν ανακαλύψει την αχίλλειο πτέρνα 39 σου, θα την πειράξουν, θα την καρφώσουν 

και θα την τρυπήσουν έως ότου γεμίσει με πύο και αίμα, ενώ εσύ θα σέρνεσαι στο πάτωμα 

και θα σφαδάζεις από τον πόνο».  

 «Αηδία, ρε φίλε».  

 «Είμαι ο μπαμπάς σου, όχι ο φίλος σου. Και φυσικά, είναι αηδία. Ζούμε σε έναν 

κόσμο φρικιαστικά γκροτέσκο».  

 «Μα –» 

                                                                 
38

 Αυτό δεν ήταν αποτέλεσμα συγκεκριμένων τροφών που έτρωγε, όπως τα ψητά φασόλια ή τα 
ξανατηγανισμένα φασόλια, αλλά θανατηφόρο σύμπτωμα της χρόνιας γαστρίτιδας.  
39

 Το πιο αδύναμο σημείο κάποιου
.
 πήρε το όνομά του από έναν Έλληνα εστιάτορα, τον Αχιλλέα Πτέρνιο, ο 

οποίος είχε αδυναμία στη σπανακόπιτα και στραμπούλιξε τη φτέρνα του προσπαθώντας να πιάσει μια 

σπανακόπιτα που το είχε σκάσει από το εστιατόριό του.  
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 «Άσε τα μα. Άκου γιέ μου. Απλώς δεν αξίζει τον κόπ ο. Όταν ήμουν στην ηλικία σου, 

θα σκότωνα για να μην πρέπει να πάω στο σχολείο. Εσύ είσαι τυχερός. Πίστεψέ με . θα είναι 

καλύτερα αν μείνεις σπίτι».  

 «Τότε μπορώ τουλάχιστον να παίρνω το αυτοκίνητο τα σαββατοκύριακα για να 

βγαίνω –» 

 «Όχι! Όχι, όχι, όχι! Πρέπει να διεξάγουμε πειράματα και χρειάζομαι τη βοήθειά σου 

στο εργαστήριο».  

 «Έλεος! Εντάξει!» Ο Έμετ ενέδωσε.  

 Ξαφνικά, ένα θηριώδες, τσιριχτό ουρλιαχτό ακούστηκε μέσα από τη ζούγκλα. Ένα 

ουρλιαχτό Κοκκινολαίμη. Έχοντας αναγνωρίσει κατευθείαν τον ήχο, ο Έμετ και ο μπαμπάς 

του αναπήδησαν με χαιρεκακία. Έπειτα, τον εντόπισαν και έσπευσαν προς το μέρος του, 

περνώντας μέσα από πυκνά χαμόκλαδα. Πλησίαζαν, κι όμως, κάτι δεν πήγαινε καλά. Το 

ουρλιαχτό δεν ερχόταν από τη ζούγκλα. ερχόταν από το μικροσκοπικό χωριό στην άκρη της 

ζούγκλας. Πώς ήταν δυνατόν; Σ’ αυτή τη μικρή κωμόπολη δεν υπήρχε τίποτα εκτός από 

μερικές καλύβες και ένα μικρό φαγάδικο που λεγόταν «Η Γελαστή Μαϊμού».  

 Η μόνη λογική εξήγηση που μπορούσε να σκεφτεί ο Έμετ ήταν ότι ίσως ο 

Κοκκινολαίμης είχε έρθει στο χωριό για να δειπνήσει στη Γελαστή Μαϊμού. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑ 

Το πιο Πραγματικά Γκροτέσκο Εστιατόριο που Υπήρξε Ποτέ 

Η αλήθεια είναι ότι ο Κοκκινολαίμης δεν είχε πάει στην πόλη για να δειπνήσει στη Γελαστή 

Μαϊμού. αντιθέτως, τον είχαν ναρκώσει και τον είχαν κουβαλήσει στην πόλη, για να γίνει ο 

ίδιος το δείπνο στη Γελαστή Μαϊμού. Και τώρα ήταν δεμένος σε ένα ασημένιο καρότσι για 

σερβίρισμα στην κουζίνα, ουρλιάζοντας υστερικά και βγάζοντας βαθείς, λαρυγγικούς ήχους 

μαϊμούς, καθώς ήταν έτοιμος να σερβιριστεί ως δείπνο! 
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 Όταν κατάλαβαν ότι τα ουρλιαχτά του Κοκκινολαίμη ήταν κραυγές βοηθείας, ο Έμετ 

και ο πατέρας του άρχισαν να τρέχουν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν προς το εστιατόριο. 

Καθώς έτρεχαν, προσεύχονταν να φτάσουν πριν να απέμεναν μόλις 16 Κοκκινολαίμηδες 

στον κόσμο. 

 Βλέπετε, εκείνη ακριβώς τη στιγμή μέσα στη Γελαστή Μαϊμού βρισκόταν ο Λάζλο 

Μπληκ, με τη φήμη του παγκοσμίως σπουδαιότερου φρικιού, μάστερ των κρίκων στο 

υπαίθριο τσίρκο και ατζέντη σε δευτερεύουσες παραστάσεις, και στεκόταν πλάι σε ένα 

τεράστιο στρογγυλό τραπέζι με μια στρόγγυλη τρύπα στο κέντρο του. Γύρω από το τραπέζι 

κάθονταν τέσσερις παράξενοι τύποι. ο Λάζλο ήταν πολύ ψηλότερός τους και κρατούσε μια 

μακριά, λεία, κοφτερή ατσάλινη λεπίδα που είχε μόλις τραβήξει από τη δερμάτινη θήκη 

που κουβαλούσε. Καθώς περίμεναν να σερβιριστεί το δείπνο, ο Λάζλο τεμάχιζε τον αέρα, 

προβάροντας την κίνηση που θα χρησιμοποιούσε για να ανοίξει το κρανίο του νόστιμου 

νεαρού Κοκκινολαίμη και να αποκαλύψει τα γλιστερά και ζουμερά μυαλά του. 

 Εφόσον ο Λάζλο ήταν φρικιό, λάτρευε να τρώει ζωντανά ζώα, ιδίως κοτόπουλα και 

Κοκκινολαίμηδες χιμπατζήδες. Ο Λάζλο είχε έρθει με αεροπλάνο από το Φρεντς Λικ της 

Ιντιάνα μέχρι τη Ζιμπάμπουε, για να γευτεί έναν ζωντανό Κοκκινολαίμη, και ήταν τόσο 

ενθουσιασμένος που ήδη του έτρεχαν τα σάλια. Καθώς ο Λάζλο έσκιζε με τη λεπίδα του 

στον αέρα, το φως έκανε αντανάκλαση πάνω στα θαυμάσια μαύρα μαλλιά του, που ήταν 

γλειμμένα προς τα πίσω με ζελέ. Όντας αξιοπρόσεκτα ψηλός, με παχουλά μπούτια, φαρδύ 

και επιβλητικό στήθος, φαρδείς ώμους και μακριά, λεπτά δάχτυλα, ο Λάζλο ήταν μια 

εντυπωσιακή φιγούρα. Ακόμη πιο αξιοπρόσεκτο όμως ήταν ότι ο Λάζλο ποτέ δεν ίδρωνε, 

παρόλο που είχε πολλή ζέστη και ήταν ντυμένος όλος στα μαύρα – μαύρες δερμάτινες 

μπότες, μαύρο παντελόνι, ένα μαύρο μπλουζάκι, μακρύ μαύρο παλτό και μαύρα δερμάτινα 

γάντια40.  

 Επίσης, ο Λάζλο είχε ένα ελάττωμα στην ομιλία του. Κι αυτό δεν το λέμε για να 

εξισώσουμε τα ελαττώματα στην ομιλία με τις κακόβουλες προσωπικότητες. Για την 

ακρίβεια, πολλές από τις πλέον ηρωϊκές και καλόβουλες προσωπικότητες στο πέρας της 

                                                                 
40

 Ο Λάζλο ήταν PIB, που σημαίνει Person in Black ή αλλιώς Άτομο Ντυμένο στα Μαύρα. Αυτός ο τύπος 
πρωτεύοντος θηλαστικού είναι συνηθισμένος στο Μανχάταν ή στο L.A., αλλά σπάνια τον συναντάς στον 

καύσωνα της Αφρικής.  



81 
 

ιστορίας είχαν διάφορες αστάθειες στον λόγο τους41. Με απλά λόγια, ο Λάζλο τύχαινε να 

μασάει μερικά σύμφωνα, για να τονίσει λέξεις που κανόνικα δεν χρειαζόταν να τονιστούν, 

και για να φτύνει πολύ όταν μιλούσε.  

 Σαν και να μην έφτανε που έφτυνε τους ανθρώπους καθώς τον περίμεναν να 

τελειώσει την πρότασή του, ο Λάζλο ευχαριστιόταν να μπουγελώνει τους ανθρώπους στις 

παρελάσεις. Πράγματι, υπάρχουν αρκετές καταγεγραμμένες περιπτώσεις όπου ο Λάζλο 

νοίκιασε ένα αεροπλάνο για γεωργικό ψεκασμό, πέταξε πάνω από μια μικρή επαρχιακή 

παρέλαση, γέμισε τα σύννεφα με σβώλους βροχής -πυροδωτόντας μια τεράστια καταιγίδα- 

και πέταξε μακριά γελώντας με μοχθηρία.  

 Οι τέσσερις άνθρωποι (αν μπορείς να τους αποκαλέσεις έτσι) που είχαν μαζευτεί 

εκείνη τη μέρα στο εστιατόριο μαζί με τον Λάζλο ήταν οι πιο έμπιστες εκκεντρικότητες 42 και 

παλιόφιλοί43 του στις δευτερεύουσες παραστάσεις. Παρόλο που ο καθένας ήταν 

πραγματικά γκροτέσκος, ο Λάζλο ονειρευόταν κρυφά να προσθέσει άλλη μία ατραξιόν στη 

συνωμοταξία του από ανθρώπινες παραξενιές. Ένα φρικιό θηλυκού γένους, για να είμαστε 

ακριβείς. Κάποια νεότερη και ομορφότερη, αλλά παράλληλα και τερατώδη με τον δικό της 

ξεχωριστό τρόπο. Τότε, και μόνο τότε, θα μπορούσε ο Λάζλο να έχει επιτέλους ένα πλήρες 

σύνολο από φρικιά δευτερευουσών παραστάσεων και να είναι πλήρως ικανοποιημένος.  

 Το πρόσωπο που καθόταν ακριβώς δίπλα και στα δεξιά του Λάζλο ήταν η Βασίλισσα 

Ψυλλεοπάτρα, μια Αιγύπτια καλλονή με κατάμαυρα μαλλιά που μπορούσε να μιλήσει τη 

γλώσσα των ψύλλων και να τους διατάξει να κάνουν οποιονδήποτε σχηματισμό 

επιθυμούσε. Ανα πάσα στιγμή, ο Ψύλλος (όπως ήταν γνωστή μεταξύ των εχθρών της, αφού 

δεν είχε κανέναν φίλο) φορούσε γύρω από το κεφάλι της έναν τεράστιο στρατό από ορδές 

ψύλλων, κάτι σαν τουρμπάνι. Όταν ο Ψύλλος ήταν παιδί, η οικογένειά της ήταν τόσο φτωχή 

που το μόνο που μπόρεσαν να της κάνουν δώρο για τα έβδομα γεννέθλιά της ήταν ένα 

ζευγάρι ψύλλων. Τα υπόλοιπα, καθώς λένε, είναι ιστορίες.  

                                                                 
41

 Ο Βασιλιάς Αρθούρος είχε πρόβλημα με το -Ρ , και αποκαλούσε τον εαυτό του Αγθούγο, κ.ό.κ.  
42

 Εκτός του ότι ήταν οι πιο έμπιστοι συνάδελφοί του, ήταν επίσης και οι μοναδικές εκκεντρικές φιγούρες στις 
δευτερεύουσες παραστάσεις του.  
43

 Μπορεί κανείς να καταλάβει αν κάποιος είναι καλός ή κακός από το όνομα της ομάδας των ανθρώπων που 
τον συνοδεύουν, όπως η ομάδα Μαλόδορας, Ε.Π.Ε., ενώ αν είναι κακοί, συνοδεύονται από παλιόφιλους, 

ομοϊδεάτες, συμμορίες, συνεργούς ή θαμώνες.  



82 
 

 Δίπλα από τον Ψύλλο βρισκόταν ένας πραγματικός μπελάς που χοροπηδούσε. 

Γνωστός ως Μπόμπο Μπισκότος, το Χοροπηδηχτό Αγόρι του Βόρνεο, ο σκοτεινόκαρδος 

αυτός τύπος ήταν η επιτομή της λέξης «στρογγυλός». Είχε στρογγυλό, φαλακρό κεφάλι.  

στρογγυλά, μεγάλα και σκούρα μάτια. και μια στρογγυλή κοιλιά που προεξείχε. Ο πατέρας 

του Μπόμπο ήταν γητευτής φιδιών και γιόγκι44, απ’ όπου και κληρονόμησε την 

ελαστικότητά του, αλλά από την πλευρά της μητέρας του πήρε τη μοναδική δομή των 

οστών του. Η μητέρα του Μπόμπο καταγόταν από ένα μέρος του Βόρνεο που είναι γεμάτο 

από φυτά καουτσούκ, κι είναι το μοναδικό πράγμα που έτρωγε όλη της τη ζωή. Ως εκ 

τούτου, σε αντίθεση με μερικούς ανθρώπους-λάστιχο που έχουν διπλές αρθρώσεις, ο 

Μπόμπο είχε τριπλές αρθρώσεις. Ουσιαστικά, οι μύες και τα κόκκαλά του ήταν 

ελαστικοποιημένα, οπότε αντί να είναι απλώς πολύ ευλύγιστος, ήταν και αρκετά 

χοροπηδηχτός.  

 Στο κάθισμα δίπλα από τον Μπόμπο καθόταν κάποιος φοβερά αγριωπός, που 

κρατούσε ένα μαστίγιο. Με την πρώτη ματιά, οι περισσότεροι άθρωποι θα συμπέραιναν ότι 

αυτό το φρικιό με τη μονοκόμματη, κόκκινη, δερμάτινη στολή με τα μεταλλικά καρφιά είναι 

ο υπερ-άνθρωπος των παραστάσεων. Δεν ήταν όμως ο υπεράνθρωπος – ήταν η Μαρούσκα 

Ούουφκα, μια μουσάτη Ουκρανή κυρία/ υπερ-γυναίκα. Καταγόμενη από οικογένεια με 

πυρηνικούς επιστήμονες και Ολυμπιακούς αθλητές της άρσης βαρών, η Μαρούσκα ήταν 

ένα παιδί ακτινοβόλο, αν όχι εύσωμο και μαλλιαρό. Και είχε εξελιχθεί σε ένα μάλλον 

λαμπερό, εντελώς γυαλισμένο και απίστευτα τριχωτό αρσενικο-θήλυκο. Σήμερα, οι 

περισσότερες γυναίκες προτιμούν να ξυρίζουν τις τρίχες στο σώμα τους ή να τις βγάζουν με 

κερί ή ηλεκτρόλυση, αλλά όχι και η Μαρούσκα. Με βάρος πάνω από 90 κιλά καθαρής 

μυϊκής μάζας, δεν σου άφηνε και πολλά περιθώρια να της προτείνεις να δοκιμάσει την 

ηλεκτρόλυση45. 

 Προς τιμήν της, η Μαρούσκα δεν ζούσε μέσα στη ντροπή. Αντιθέτως, αγαπούσε τη 

γενειάδα της και την έπλεκε σε κοτσίδες, όπως ακριβώς έκανε και με τις τρίχες που 

προεξέβαλλαν από τις μασχάλες της. Όχι ότι αυτό βοηθούσε στη βελτίωση της 

προσωπικότητάς της. Βδελυρή και σαδιστική εκ φύσεως, η Μαρούσκα απολάμβανε όσο 

                                                                 
44

 Αν ποτέ συναντήσετε τυχαία τον πατέρα του Μπόμπο, μην το διαννοηθείτε να αναφέρετε τον Μπόμπο, 
ειδάλλως μπορεί να σας συστήσει στο φίδι του. Εγώ ξέρω

.
 απόδειξη; Έχω ακόμα τα σημάδια από τα δόντια .   

45
 Διαδικασία που αφαιρεί τις τρίχες και, σε μερικές περιπτώσεις, τη βαριά κατάθλιψη.  
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τίποτα να σκορπίζει τον πόνο, ειδικά να χτυπάει με το μαστίγιό της τους πισινούς μικρών 

αγοριών και κοριτσιών46. 

 Ο τέταρτος από τους γκροτέσκους συνάδελφους-στον-πόνο ήταν ένας 

σκουρόχρωμος, μελιστάλαχτος, κοντός άνδρας που άκουγε στο όνομα Δον Χουάν Φρίχολες. 

Ο Δον Χουάν ισχυριζόταν ότι ήταν άμεσος απόγονος του Κετσαλκοάτλ, του Αζτέκου, 

φτερωτού ερπετού από το Μεξικό, αλλά στην πραγματικότητα ήταν από το Κουήνς της 

Νέας Υόρκης, και απλώς τύχαινε να έχει γεννηθεί με μια ουρά και φτερά στην πλάτη και στα 

χέρια του. Ο Δον Χουάν πίστευε ότι ήταν ο πιο σπουδαίος εραστής στον κόσμο, αλλά, στην 

ουσία, Ο Δον47 δεν είχε καταφέρει ποτέ του να διατηρήσει μια επιτυχημένη 

μακροπρόθεσμη, ή έστω βραχυπρόθεσμη, σχέση. 

 Αυτή λοιπόν ήταν η ειδεχθής σπείρα48 των φρικιών που κάθονταν γύρω από ένα 

στρογγυλό τραπέζι στο Εστιατόριο Γελαστή Μαϊμού. Το φαγάδικο αυτό ήταν μικροσκοπικό 

και εύλογα ήταν εκτός απομονωμένο. Σέρβιρε μόνο σπάνια, παράνομα πιάτα φτιαγμένα 

από είδη υπό εξαφάνιση, όπως για παράδειγμα γάμπαρες49 από Λεοπάρδαλη του Χιονιού, 

Τίγρη της Σιβηρίας α λα Μοντ50 και, κυρίως, τη σπεσιαλιτέ του σεφ, το τρομερό δείπνο με 

μυαλά ζωντανού Κοκκινολαίμη χιμπατζή, το οποίο τρώγεται με παγωμένα κουτάλια της 

σούπας. 

 Ο επικεφαλής σεφ της Γελαστής Μαϊμούς, ένας μικροκαμωμένος αλμπίνος με λευκή 

ποδιά και ένα μεγάλο, λευκό, φουσκωτό καπέλο του σεφ, εμφανίστηκε από την κουζίνα 

σπρώχνοντας ένα μεγάλο ασημένιο καρότσι προς τη διαβόητη παρέα στο στρογγυλό 

τραπέζι, που της έτρεχαν τα σάλια. Πάνω στο καρότσι βρισκόταν το μωρό Κοκκινολαίμης, 

δεμένος και ουρλιάζοντας απ’ τον φόβο. Το ουρλιαχτό του Κοκκινολαίμη ήταν τόσο άγριο, 

που έσκιζε τον αέρα της ζούγκλας και ακουγόταν ως τον Έμετ και τον Δρ. Γκόλεμ που 

έτρεχαν ακόμη προς το εστιατόριο.  

                                                                 
46

 Αν ποτέ τη συναντήσετε, πραγματικά ελπίζω να μην κοιτάξετε επίμονα τις τρίχες στο πρόσωπό της και να 

μην αστειευτείτε με την ομοιότητά της με τον Κολοκοτρώνη, γιατί αν το κάνετε, σίγουρα θα γευτείτε την οργή 
του μαστιγίου της και θα κερδίσετε ένα βάναυσο μαστίγωμα.  
47

 Του αρέσει να αναφέρεται στον εαυτό του στο τρίτο πρόσωπο ως Ο Δον. Νομίζει ότι του προσδίδει κύρος.  
48

 Ειδεχθής σπείρα είναι σαν να λέμε σατανική συμμορία, αλλά με πιο ψαγμένες λέξεις. 
49

 Γάμπαρες είναι ένας ωραίος τρόπος να πεις ότι θα κάνεις πραγματικά ανατριχιαστικά ρεψίματα με γεύση 
σκόρδο για μερικές μέρες.  
50

 Οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν ότι α λα Μοντ σημαίνει γαρνιρισμένος με παγωτό, και υπάρχουν 
περιπτώσεις όπου όντως μπορεί να ισχύει, αλλά η Τίγρης α λα Μοντ γίνεται πάντα με σορμπέ από κομμάτια 

πεπερόνι, και είναι αρκετά γευστική.  
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 Κρατώντας σφιχτά τα παγωμένα κουτάλια στις ιδρωμένες γροθιές τους και 

χτυπώντας τα στο τραπέζι, τα τέσσερι φρικιά φώναζαν ομόφωνα, «Κόκ-κι-νο-λαί-μης, Κόκ-

κι-νο-λαί-μης, Κόκ-κι-νο-λαί-μης51!» 

 Ο Λάζλο σήκωσε το μαχαίρι του ψηλά στον αέρα και χαμογέλασε στον δεμένο 

Κοκκινολαίμη. Με το που έσφιξε με το χέρι του τη λαβή για να κάνει το πρώτο κόψιμο 52 στο 

κρανίο του δύστυχου, μικρού Κοκκινολαίμη, εισέβαλε ο Έμετ από τις αμφίδρομες θύρες 53.  

 Αξιολογώντας αμέσως την κατάσταση, ο Έμετ φώναξε, «Μπαμπά, πιάσε τον σεφ! 

Εγώ θα πάρω τον Κοκκινολαίμη!» 

 Ο Έμετ και ο μπαμπάς του μπήκαν σε δράση. Ο Δρ. Γκόλεμ έριξε κάτω τον σεφ και 

άρπαξε το καρότσι, ενώ ο Έμετ έλυσε το μωρό Κοκκινολαίμη που έκλαιγε και τον πήρε στα 

χέρια του. 

 Ο Λάζλο Άξεστος πετάχτηκε από τη θέση του. Μούγκρησε και επιτέθηκε στον Έμετ 

με το μαχαίρι, ενώ αυτός έκανε ένα βήμα πίσω προσπαθώντας να απομακρυνθεί. Τα άλλα 

φρικιά άρχισαν να σηκώνονται, αλλά πριν προλάβουν, ο Λάζλο έβγαλε έναν βρυχηθμό και 

τους έγνεψε να παραμείνουν στις θέσεις τους. Ύστερα ο Λάζλο χαμογέλασε, έκανε ένα 

απαλό βήμα προς τον Έμετ και του είπε, όσο πιο γλυκά μπορούσε, «Καλό μου παιδάκιιι, θα 

σε προσκαλούσα στηννν παρέα μαςςς, αλλά φοβάμαι ότιιι δεν υπάρχειιι αρκετό ψαχνό για 

όλουςςς. Γι’ αυτό λοιπόν, αν δεννν σου κάνειιι κόπο, θα μπορούσεςςς να μας επιστρέψειςςς 

το δείπνο μαςςς!» 

 Τρομοκρατημένος, ο Έμετ τραύλισε, «Εεε, ααα, χμμ –» 

 Ο Δρ. Γκόλεμ έκανε ένα βημά μπροστά και μίλησε για χάρη του γιού του. 

«Βρισκόμαστε εδώ για να απελευθερώσουμε αυτό το είδος υπό εξαφάνιση στο όνομα του 

Γλωσσικού Εργαστηρίου του Θειούχου Έλους για τη Σημειολογία, τη Σημασιολογία και τα 

Σιμιιδή». Καθώς μιλούσε, ο Δρ. Γκόλεμ έψαχνε για κάτι στις τσέπες του.  

 Η ουρά του Δον Χουάν τινάχτηκε προς τον Μέλβιν Γκόλεμ. Οι ψύλλοι της 

Ψυλλεοπάτρας έκαναν ένα απόκοσμο, υψίσυχνο βουητό, θρυμματίζοντας το άδειο της 

                                                                 
51

 Ανάμεσα σε όσους είναι αγενείς και δεν έχουν τρόπους, αυτή είναι μία βέβαιη ένδειξη ότι κάποιος πεινάει.  
52

 Το πρώτο κόψιμο είναι πάντα και το βαθύτερο.  
53

 Ένας ωραίος τρόπος για να περιγράψουμε τις κουνιστές πόρτες που βλέπουμε στα σαλούν.  
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νεροπότηρο. Ο Μπόμπο χοροπηδούσε στο κάθισμά του. Η Μαρούσκα σφύριζε. Ο Έμετ τους 

κοίταξε όλους και έβγαλε μια διαπεραστική κραυγή.  

 Ο Δρ. Γκόλεμ πάγωσε. Στη συνέχεια, αργά, όσο πιο αργά γινόταν, τράβηξε το 

πορτοφόλι του από το χακί κοντό παντελόνι, το άνοιξε και έβγαλε έναν μεγάλο πάκο 

χαρτονομίσματα. Ζεστό παραδάκι. Πολλά μαζί. Ξαφνικά, τα σκούρα, απειλητικά μάτια του 

Λάζλο έδειξαν να μαλακώνουν.  

 Ο Δρ. Γκόλεμ μιλούσε σε ύφος αλλόφρονο, «Σας παρακαλώ. Θα πληρώσω 

οποιοδήποτε ποσό. Μόνο αφήστε μας να πάρουμε τον χιμπατζή!» 

 Ο Λάζλο ξανάβαλε το μαχαίρι του στη θήκη. «Ωραία, λοιπόν, ας δούμε πόσα είσαιιι 

διατεθιμένοςςς να πληρώσειςςς». 

 Ο Λάζλο άρπαξε όλα τα χαρτονομίσματα από τα χέρια του Δρ. Γκόλεμ και τα 

μέτρησε. Μετά, τράβηξε βίαια το πορτοφόλι του επιστήμονα μέσα από τα χοντροκομμένα 

του δάχτυλα. Ο Λάζλο έβγαλε όλες τις ταξιδιωτικές επιταγές του Δρ. Γκόλεμ, τις πιστωτικές 

του κάρτες, τις τηλεφωνικές κάρτες, οικογενειακές φωτογραφίες και ένα χαρτάκι με 

γραμμένο ένα ρητό, από ένα παλιό κουλουράκι της τύχης. Αφού είχε πάρει οτιδήποτε είχε 

αξία, ο Λάζλο επέστρεψε το άδειο δερμάτινο πορτοφόλι στον Δρ. Γκόλεμ.  

 Ο Δρ. Γκόλεμ έχωσε το πορτοφόλι στην τσέπη του και είπε, «Εντάξει, καλώς. 

Κρατήστε τα όλα. Αρκεί να πάρουμε τον χιμπατζή». 

 Ο Λάζλο μειδίασε ελαφρά, «Καλώςςς... Τώρα χαθείτε από μπροσσστά μου. Θέλω 

λίγη τάξη και ησυχία όσο θα τρώω το βρρραδινό μου».  

 Ο Δρ. Γκόλεμ έγνεψε στον Έμετ και στράφηκαν προς την έξοδο όσο γινόταν πιο 

γρήγορα. Το μωρό χιμπατζής και ο Έμετ κρατούσαν σφιχτά ο ένας τον άλλον, καθώς 

απομακρύνονταν από αυτόν τον παράξενο άνδρα και τους τέσσερις ύπουλους συνεργούς 

του.  

 Ουφφφ! Με το που ο Έμετ ξεφύσηξε από ανακούφιση, ο Λάζλο έκανε νόημα στη 

Φλέο. Έδωσε μια διαταγή στα αρχαία Αιγυπτιακά, «Οοσκανάζι, Νταλυγούπ!»  

 Ξαφνικά, γουφςςς! Ένα σμήνος ψύλλων διέσχισε πετώντας το δωμάτιο και 

περικύκλωσε το κεφάλι του Έμετ. Τρομαγμένος και προσωρινά τυφλωμένος, ο Έμετ και ο 
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χιμπατζής αποχωρίστηκαν. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, η λεπιδωτή ουρά του Δον Χουάν 

Φρίχολες ξεπετάχτηκε και άρπαξε τον Έμετ από τα πόδια.  

 Ο Έμετ έπεσε άγαρμπα και χτύπησε το κεφάλι του στο ξύλινο πάτωμα. Ένα μάτσο 

σκουριασμένα καρφιά πετάχτηκαν από τις σανίδες στο πάτωμα, αλλά παρόλο που χτύπησε 

με το μέτωπό του κατευθείαν πάνω στις αιχμηρές, σκουριασμένες μύτες από τα καρφιά, το 

δέρμα του δεν σκίστηκε και δεν φάνηκε καθόλου αίμα. Στην πραγματικότητα, φάνηκε σαν 

το κεφάλι του να ισοπέδωσε τα καρφιά με το πάτωμα.  

 Όταν ο Έμετ έτριβε το κεφάλι του και ούρλιαζε από τον πόνο, ο Μπόμπο 

χοροπήδηξε και άρπαξε τον χιμπατζή που εκείνη τη στιγμή κρεμόταν από μια λάμπα. 

 «Σταματήστε! Ακίνητοι! Ο Δρ. Γκόλεμ κραύγασε, τραβώντας ένα μικρό ραβδί από το 

γιλέκο του και στρέφοντάς το εναντίον τους. «Δώστε μου πίσω τον χιμπατζή, τώρα!» 

 Τότε ακριβώς η Μαρούσκα τίναξε το μαστίγιό της, ρίχνοντας κάτω το ραβδί και τον 

μικροκαμωμένο άνδρα στο πάτωμα. Ο Δρ. Γκόλεμ έμεινε άναυδος, κρατώντας το 

πληγωμένο χέρι του.  

 Καθώς ο Λάζλο -με τα μακριά του δάχτυλα- έσκυψε για να πάρει πίσω το μωρό 

χιμπατζή, ο Έμετ έβγαλε ένα δυνατό ουρλιαχτό, «Όοοοοοοοοοοοοοοχχχχχιιιιιιιιιιιιιιι!» Ήταν 

ένας ήχος απόκοςμος, που δεν έμοιαζε καθόλου με ανθρώπινο. Σαν τον πάταγο ενός 

σεισμού, ήταν μια υψίσυχνη στριγγλιά που αντήχησε βαθιά και τάραξε τα πατώματα και 

έτριξε τα τζάμια.  

 Αμέσως μόλις άκουσε την κραυγή του γιού του, ο Δρ. Γκόλεμ έβγαλε ενστικτωδώς 

τις υπερηχητικές ωτοασπίδες από το γιλέκο του και τις έβαλε στα αυτιά του54. Έτσι, ο Δρ. 

Γκόλεμ γλίτωσε από τον έντονο πόνο και τη σοβαρή ζημιά στην ακοή που βίωναν οι 

υπόλοιποι εκείνη τη στιγμή.  

 Για την ακρίβεια, παρόλο που ο Λάζλο και η συμμορία του προσπάθησαν να 

καλύψουν με τα χέρια τα αυτιά τους, δεν μπορούσαν να σταματήσουν τον πόνο ή να 

ανακόψουν το αίμα που ξεπεταζόταν από τις ακουστικές τους οδούς.  

                                                                 
54

 Έχοντας διεξαγάγει τόσα πειράματα σχετικά με τον ήχο στο εργαστήριό του, ο Δρ. Γκόλεμ κουβαλούσε 

πάντοτε ένα ζευγάρι ανά πάσα στιγμή...  
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 Ο Έμετ ανασηκώθηκε και συνέχισε να ουρλιάζει λυσσαλέα, γονατίζοντας τον Λάζλο 

και τους παλιόφιλούς του από τον έντονο πόνο που τους τρυπούσε τα αυτιά και τους 

έπαιρνε το κεφάλι.  

 «Όοοοοοοοοοοοοοοχχχχχιιιιιιιιιιιιιιι!», συνέχισε να ουρλιάζει ο Έμετ, ενόσω 

βοηθούσε με το ένα χέρι τον πατέρα του να σταθεί στα πόδια του, και με το άλλο χέρι 

άρπαξε το μωρό χιμπατζή. Έπειτα, κρατώντας με ασφάλεια τον Κοκκινολαίμη στα χέρια του, 

ο Έμετ και ο μπαμπάς του βγήκαν από εκείνο το απαίσιο εστιατόριο έξω στον νυχτερινό 

αέρα.  

 Ανήμποροι -από τον πόνο- να τους ακολουθήσουν, ο Λάζλο και οι παλιόφιλοί του 

κείτονταν στο πάτωμα του εστιατορίου βογγώντας, αναστενάζοντας και στριφογυρνώντας. 

Τα φρικιαστικά καθάρματα χρειάστηκαν πάνω από δέκα λεπτά για να συνέλθουν. Μέχρι 

τότε, όμως, ο Δρ. Γκόλεμ, ο Έμετ και το μωρό χιμπατζής είχαν φύγει προ πολλού.  

 Ο Λάζλο ήταν έξαλλος. Είχε τρομερό πονοκέφαλο. Η κομψή, καινούρια του στολή 

είχε λερωθεί με αίμα. Και πέθαινε από την πείνα. Ποτέ άλλοτε δεν είχε τολμήσει κανείς να 

προκαλέσει τον Λάζλο και να επιβιώσει. Ο Λάζλο σήκωσε τη γαντοφορεμένη γροθιά του 

στον αέρα, τη στριφογύρισε ελαφρά και ορκίστηκε, «Κανείςςς δεν διακόπτει το βραδινό μου 

χωρίςςς να το πληρώσσσει! Αυτό το αγόρι και ο πατέραςςς του θα μου το πληρώσουν! 

Θυμηθείτε τα λόγια μου, θα μου το πληρώσσσουν!» 

  

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΕΡΑ 

Βγαίνοντας από το Κατάστρωμα, Επιτέλους 

Έχοντας πλεύσει για εβδομάδες κατά μήκος  της Ανατολικής ακτής, έντονη ανησυχία άρχισε 

να κατακλύζει τον κ. Πωλ. Θα είχαν απομείνει άραγε άλλες Χιουμούνγκο όταν θα έφταναν 

επιτέλους στο Θειούχο Έλος; Κι αν είχαν ψαρέψει όλες  τις γαρίδες; Τι θα έκαναν τότε;  

 Ο κ. Πωλ αποφάσισε ότι είχε έρθει η ώρα να κατέβει στα έγκατα του πλοίου και να 

συζητήσει αυτά τα κρίσιμα ζητήματα με τον εγκέφαλο της οικογενείας – τη Τζόαν. Αυτή θα 

ήξερε τι να κάνουν. Ήταν μορφωμένη. Ναι, εντάξει, αυτοδίδακτη, αλλά και πάλι πολύ 
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εξυπνότερη απ’ αυτόν τον γεροξεκούτη ψαρά. Όταν ο κ. Πωλ έφτασε στο τελευταίο 

σκαλοπάτι, έμεινε να κοιτάζει έκπληκτος την έμπιστη νεαρή προστατευόμενή του, που 

καθόταν στη γωνιά τηςκουλουριασμένη γύρω από ένα βιβλίο και ένα σακκουλάκι με 

καρότα55. Καμάρωνε την έξυπνη και καλλιεργημένη νεαρή κυρία στην οποία είχε εξελιχθεί, 

παρόλο που έδειχνε λιγάκι χλωμή και φιλάσθενη εξαιτίας της έλειψης ηλιακού φωτός. Αν 

το καλοσκεφτεί κανείς, συνειδητοποίησε ότι τα 13 χρόνια που αφιέρωσε ανατρέφοντας και 

αγαπώντας τη Τζόαν ήταν τα πιο ευτυχισμένα της -κυρίως μίζερης- ζωής του.  

 Καθώς η σιλουέτα της διαγραφόταν στη λάμψη του ηλεκτρικού φωτός, η Τζόαν 

μικροέδειχνε για κορίστσι 13 ετών. Νευρώδης και εύθραυστη, είχε κοκκαλιάρικα χέρια και 

πόδια που έμοιαζαν με κριτσίνια, μεγάλα πράσινα μάτια και δυο μαύρες κοτσίδες.  Καθώς 

δίαβαζε το Έγκλημα και Τιμωρία του Ντοστογιέφσκυ, το πρόσωπό της παρέμενε 

καρφωμένο με μια σοβαρή έκφραση. Παρόλο που δεν ήταν δυστυχισμένο παιδί, σπάνια 

έβλεπες το μεγάλο κατάλευκο χαμόγελό της που τόνιζε τα δόντια της, ούτε και χαράμιζε 

χρόνο σε ανέμελες χαρές και διασκεδάσεις56. Όταν δεν μαγείρευε ή δεν καθάριζε, φορούσε 

τα φινετσάτα μαύρα γυαλιά της και διάβαζε βιβλία.  

   Η Τζόαν διαισθάνθηκε ότι ο κ. Πωλ ήθελε να συζητήσουν, οπότε έβαλε τον 

σελιδοδείκτη στην ανοιχτή σελίδα και ακούμπησε το μυθιστόρημα στα γόνατά της. Σήκωσε 

το βλέμμα της και χαμογέλασε στον πατέρα της αγγελικά 57.  

 Ο κ. Πωλ ανταπέδωσε το χαμόγελο και είπε, «Ζουζουνάκι58 μου, είσαι έτοιμη για μια 

μεγάλη περιπέτεια;» 

 Η Τζόαν έβηξε ελαφρά για να καθαρίσει η φωνή της και είπε, «Μάλιστα, κύριε.»  

 «Εεε, χμμ, λοιπόν, εφόσον είσαι ο πρώτος ναύτης σ’ αυτήν εδώ την τράτα, θα ήθελα 

να ξέρω αν σε απασχολεί κάτι στη διαδρομή που ακολουθούμε;»  

 «Για να είμαι ειλικρινής, κ. Πωλ, χωρίς παρεξήγηση, με απασχολεί. Sil vous plais, 

ακούστε με... Λοιπόν, έχετε σχεδιάσει προσεκτικά το ταξίδι μας αυτό προς το Χέντσακ;»  

                                                                 
55

 Αφότου διάβασε έργα του Τζορτζ Μπέρναρντ Σο, η Τζόαν έγινε χορτοφάγος.  
56

 Ανόητα μικρά πραγματάκια, όπως ανεμελιές και  τέτοια.            
57

 Για όποιον αναρωτιέται πώς είναι να χαμογελάς αγγελικά, σημαίνει να χαμογελάς γαλήνια και μακάρια, 
όπως οι άγγελοι.  
58

 Ένας όρος για τη δήλωση τρυφερότητας, που κυριολεκτικά σημαίνει μικρό μου κατσαριδάκι.  
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 «Φυσικά, γλυκουλίνι μου.»  

 «Διότι, εκτός κι αν όλοι οι χάρτες που μελέτησα τις τελευταίες εβδομάδες είναι 

ανακριβείς, η πολιτεία του Αρκάνσας περιτριγυρίζεται από στεριά. Επομένως, γι’ αυτό, όθεν 

και συνεπώς, είναι εκ φύσεως αδύνατον να φτάσουμε εκεί με την τράτα μας – που στο 

κάτω κάτω είναι ένα πλωτό μέσο προορισμένο να κινείται στο νερό.»  

 «Α! Αυτό δεν το είχα σκεφτεί... Χμμμ...» Ο κ. Πωλ αποφάσισε ότι πιθανότατα δεν 

ήταν η κατάλληλη στιγμή για να αναφέρει την πιθανότητα να έχουν εξαντληθεί τα 

αποθέματα του Θειούχου Έλους. «Καλά, θα βρούμε έναν τρόπο να φτάσουμε εκεί, 

μπισκοτάκι μου, και ποτέ δεν ξέρεις . τα πράγματα αλλάζουν. Μπορεί να γίνει μια πλημμύρα 

ή κάτι τέτοιο. Μη σκοτίζεις το κεφαλάκι σου με τέτοια πράγματα, γουρουνάκι μου.»  

 Της έδωσε ένα ελαφρύ παιχνιδιάρικο χτύπημα στον ώμο και ανέβηκε και πάλι στο 

κατάστρωμα. Η Τζόαν ευχήθηκε να μπορούσε να βοηθήσει και έστυβε59 το μυαλό της 

προσπαθώντας να βρει μια λύση, αλλά τίποτα δεν της ερχόταν κατευθείαν στο μυαλό. 

Τελικά, η Τζόαν έκρινε ότι θα σκεφτόταν κάτι εως ότου έφταναν εκεί. Έπειτα, έστρεψε την 

προσοχή της στον Ντοστογιέφσκυ.  

 Ύστερα από 40 μέρες και 40 νύχτες στη θάλασσα, ο κ. Πωλ προσάραξε την τράτα στο 

Χακμπερυ στην ακτή της Λουιζιάνα. Ήταν όσο πιο κοντά θα μπορούσαν να φτάσουν στο 

Χεντσακ με πλοίο. Τους χώριζαν 600 χιλιόμετρα γης από το Θειούχο Έλος. Στον ορίζοντα δεν 

φαίνονταν ενδείξεις πλημμύρας, και κανείς τους δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, οπότε δεν 

μπορούσαν να νοικιάσουν αυτοκίνητο. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα παρά να 

περιμένουν για ένα θαύμα... 

 Και να περιμένουν...   

  Και να περιμένουν...  

 Έτσι και έκαναν. Για έξι ολόκληρες μέρες περίμεναν. Όλον αυτόν τον καιρό, ούτε η 

Τζόαν ούτε ο πατέρας της μπορούσαν να σκεφτούν κάποια καλή ιδέα για το πώς θα 

ταξίδευαν τα τελευταία αυτά 600 χιλιόμετρα. Ώσπου, το πρωί της έβδομης μέρας, ο κ. Πωλ 

ξεπήδησε από το πλοίο στην αποβάθρα. Επιτέλους είχε μια καλή ιδέα.  

                                                                 
59

 Ακούγεται σαν να σημαίνει να βγάζεις το μυαλό σου από τη θέση του και να το ζουλάς, αλλά στην 

πραγματικότητα σημαίνει να σκέφτεσαι πολύ έντονα.  



90 
 

 «Αμφίβιο πλοίο! Θα φτιάξω ένα αμφίβιο πλοίο που να με πάρει!» Άρπαξε κάτι 

παλιά λάστιχα αυτοκινήτου που ήταν παραπεταμένα στην αποβάθρα, τα έδεσε στο κάτω 

μέρος του πλοίου, και δοκίμασε να στρίψει το πηδάλιο του πλοίου σαν και να ήταν τιμόνι 

αυτοκινήτου. Αλοίμονο, τα λάστιχα δεν έστριβαν. Ο κ. Πωλ ξαπλώθηκε μπρούμητα στο 

κατάστρωμα του πλοίου και άρχισε να στριγκλίζει, «Συμφορά σε μένα. Με βρήκε 

συμφορά!» 

 Ο κ. Πωλ είχε ξεμείνει από καλές ιδέες. Κατά πώς φαινόταν, αυτός και η Τζόαν θα 

παρέμεναν προσηλωμένοι στο Χακμπερυ για πάντα, ή τουλάχιστον για πολύ, για πάρα 

πολύ καιρό. Μέσα σε πλήρη απογοήτευση, τα δάκρυα του κ. Πωλ άρχισαν να τρέχουν 

ποτάμι και χτυπούσε με καημό το κατάστρωμα.  

 Το χτύπημα αυτό ήταν τόσο δυνατό που διέκοψε την ανάγνωση της  Τζόαν. Σήκωσε 

το βλέμμα της και κοίταξε το ταβάνι, κούνησε το κεφάλι της και αναστέναξε. Ασφαλώς, η 

Τζόαν μπορεί να ήταν αντικοινωνική και ίσως ως ένα βαθμό κοινωνικά καθυστερημένη 60, 

αλλά δεν ήταν απ’ αυτούς που παραδίνονται εύκολα μπροστά σε μια κακουχία. Ειδικά όταν 

οι προσπάθειές της θα μπορούσαν να βοηθήσουν την ευγενική ψυχή που ήταν ξαπλωμένη 

μέσα στην αγωνία στο κατάστρωμα της τράτας. Ο κ. Πωλ είχε νοιαστεί γι’ αυτήν όλη της τη 

ζωή. είχε έρθει η ώρα να ανταποδώσει61. 

 Ναι, η Τζόαν παρέμενε προσηλωμένη κάτω από το κατάστρωμα, ενόψει ενός 

τεράστιου διλήμματος. Δεν είχε απολύτως καμία επιθυμία να ανέβει στο κατάστρωμα, 

αλλά ο πατέρας της ήταν στα πρόθυρα νευρικής κατάρρευσης και χρειαζόταν βοήθεια. 

Επιπλέον, είχε κάνει εξονυχιστική έρευνα, αλλά εξακολουθούσε να μην έχει ιδέα για το πώς 

θα μπορούσαν να ταξιδέψουν στη στεριά για τα τελευταία 600 χιλιόμετρα του ταξιδιού 

τους. Και σαν να μην έφτανε αυτό, είχε ξεμείνει από φρέσκο φαγητό στο μαγειρείο και από 

καινούρια βιβλία στη βιβλιοθήκη. Συνήθως φρόντιζε ο πατέρας της γι’ αυτές καθημερινές 

ανάγκες της ζωής, αλλά τώρα τελευταία είχε τέτοια εμμονή με τις Χιουμούνγκο, που δεν τον 

ένοιαζε τίποτα άλλο.   

                                                                 
60

 Αυτό δεν σημαίνει ότι πήγαινε σε ειδικό σχολείο, αλλά ότι οι κοινωνικές τις ικανότητες ήταν σαφώς 
μειωμένες σε σύγκριση με ένα μέσο παιδί 13 ετών, και φυσικά δεν ήταν ένα μέσο παιδί.  
61

 Το να μεγαλώνεις σημαίνει κυρίως να συνειδητοποιείς ότι δεν είσαι το κέντρο του κόσμου. Ναι, δεν είσαι το 

κέντρο του κόσμου. Συγγνώμη, αλλά είναι η αλήθεια. Ξεπέρασέ το και μεγάλωσε!  
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 Η Τζόαν ήταν καταπτοημένη. Και είχε ενοχληθεί πολύ, πάρα πολύ. Το είδος εκείνο 

της ενόχλησης που ξεπερνούσε κατά πολύ τη μέση κατάσταση της καθημερινής της 

ενόχλησης. Για την ακρίβεια, είχε ενοχληθεί τόσο πολύ που, παρόλο που είχε δώσει όρκο 

να μην εγκαταλείψει ποτέ το άνετο καταφύγιό της κάτω από το κατάστρωμα, ξαφνικά 

άρχισαν να την κυριεύουν παράξενες φαντασιώσεις να βγει από το κατάστρωμα.  

 Προσπάθησε να απαλλαγεί από τέτοιου είδους ανοησίες, αλλά δεν μπορούσε. Όπως 

ακριβώς ο πατέρας της απέκτησε ξαφνικά εμμονή με τη γαρίδα Χιουμούνγκο, έτσι ακριβώς 

κι αυτή βασανιζόταν τώρα με τη σκέψη να βγει από το κατάστρωμα για να τον βοηθήσει. 

Παρόλο που προσπάθησε να καταπνίξει αυτές τις σκέψεις, δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί 

σε τίποτα άλλο. Τη βασάνιζε η έμμονη ιδέα να ταξιδέψει πέρα από το κατάστρωμα.  

 Το όλο σκεπτικό να φύγει από το κατάστρωμα ήταν εξωγήινο62, τρελό, εντελώς 

παράλογο. Ήξερε μέχρι τα βάθη του είναι της ότι το μόνο που θα έβρισκε πέρα από το 

κατάστρωμα ήταν πόνος και κακουχίες. Πέρα από το κατάστρωμα, οι άνθρωποι 

αντιμετώπιζαν συχνά καρδιακές προσβολές, ταπείνωση, θάνατο, κι ακόμα χειρότερα.  

 Και πάλι, η βασανιστική επιθυμία την κατέτρωγε. Μια φωνή ψιθύριζε στο κεφάλι 

της, «Φύγε από το κατάστρωμα, Τζόαν. Βοήθα τον καημένο τον πατέρα σου. Άσε τον ήλιο 

να σε λούσει. Βρες φρέσκο φαγητό. Ίσως και μερικά καινούρια βιβλία.»  

 Το ήξερε όμως ότι δεν έπρεπε. Δεν μπορούσε. Ήταν σκέτη τρέλα. Η Τζόαν δεν είχε 

εγκαταλείψει το κατάστρωμα εδώ και οκτώ χρόνια. Γιατί να το κάνει τώρα;  

 Παρόλα αυτά, έπρεπε να σκεφτεί την πιθανότητα. Τα πράγματα ήταν διαφορετικά 

τώρα. Δεν βρίσκονταν πλέον στο Κανάλι της Αγάπης. Ο πατέρας της είχε αρχίσει να χάνει τα 

λογικά του, περιφερόμενος στο κατάστρωμα της τράτας και μουρμουρίζοντας, «Ένα 

αμφίβιο πλοίο! ΑΜΦΙΒΙΟ ΠΛΟΙΟ! ΑΜΦΙΒΙΟ ΠΛΟΙΟ!» 

 Αυτή ήταν κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έπρεπε να πάρει θέση μάχης. Έπρεπε να 

φύγει από το κατάστρωμα. Τουλάχιστον, αυτό της υπαγόρευε ο ώριμος, λογικός εαυτός 

της. Το μυαλό της όμως έλεγε κάτι παντελώς διαφορετικό – ικετεύοντάς τη να αγνοήσει 

αυτή τη νέα, παράξενη επιθυμία και να μην εγκαταλείψει το καταφύγιό της. Σχεδόν 

μπορούσε να ακούσει το μυαλό της να την ικετεύει, «Τζόαν, Τζόαν. Τι σ’ έχει πιάσει; Μην 

                                                                 
62

 Τελείως εκτός γης, φίλε. 
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ακούς την άλλη φωνή. Μην πας! Δεν υπάρχει τίποτα εκεί έξω παρά μόνο κακοί, απαίσιοι 

άνθρωποι που θα σου προκαλέσουν πόνο και θλίψη. Μην το κάνεις!»  

 Τι έπρεπε να κάνει; Βρισκόταν σε δεσμά. Σε μια πραγματικά δύσκολη θέση. 

Χρειαζόταν μια άμεση αλλαγή, ειδάλλως αυτή και ο κ. Πωλ σίγουρα θα λιμοκτονούσαν—ή 

θα τρελαίνονταν—ή και τα δύο.  

 Η Τζόαν έπρεπε να πάρει μια απόφαση. Μια μεγάλη απόφαση. Ίσως τη μεγαλύτερη 

της ζωής της. Σίγουρα τη μεγαλύτερη αφότου αποφάσισε να παραμείνει κάτω από το 

κατάστρωμα οκτώ χρόνια πιο πριν.  

 Η Τζόαν δεν θεωρούσε τη λήψη αποφάσεων παιχνιδάκι. Κάθε άλλο! Σκεφτόταν 

βαθιά και σοβαρά, έθετε αξιώματα. Αναλογιζόταν και ξανα-αναλογιζόταν όλες τις πλευρές 

του διλήμματός της. Αφού το είχε γυροφέρει στο μυαλό της και το είχε σκεφτεί ξανά και 

ξανά, μια απάντηση άρχισε τελικά να διαμορφώνεται στο μυαλό της και γινόταν ολοένα και 

πιο ξεκάθαρη. Όσο κι αν προσπαθούσε να την απαρνηθεί και να την καταπιέσει, δεν έλεγε 

να εξαφανιστεί. Ήταν το πιο σωστό που μπορούσε να κάνει. Η μόνη πραγματική επιλογή 

της... 

 Η Τζόαν έπρεπε να φύγει από το κατάστρωμα.  

 Ναι, είχε έρθει η ώρα. Ο κ. Πωλ είχε θυσιάσει τα πάντα για χάρη της για 13 χρόνια . 

τώρα έπρεπε κι αυτή να κάνει κάτι γι’ αυτόν. Αυτό ήταν το πιο ώριμο, υπεύθυνο και σωστό 

πράγμα για να κάνει.  

 Θα το έκανε. Θα έφευγε από το κατάστρωμα.  

 Διαβεβαίωσε τον εαυτό της ότι θα ήταν μόνο για μια απίστευτα σύντομη χρονική 

περίοδο. Θα έφευγε από το κατάστρωμα για λίγα λεπτά, όσο ακριβώς χρειαζόταν για να 

βοηθήσει τον κ. Πωλ να ξαναβρεί το κουράγιο του και να εξασφαλίσει μερικά βιβλία 63 και 

λίγη τροφή. Μετά θα επέστρεφε κατευθείαν στο άνετο σπιτικό της κάτω από το 

κατάστρωμα. Σίγουρα, θα μπορούσε να πεταχτεί έξω και να κάνει ό,τι έπρεπε να κάνει πριν 

καλά καλά το προσέξει κανένας. Κι αν το πρόσεχαν, είχε μια καλή δικαιολογία: Αυτή και ο 

                                                                 
63

 Πιθανότατα βιβλία του Prof. Odysseus Malodorous. 
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πατέρας της ήταν σε διακοπές. Οι συνήθεις κανόνες της καθημερινής ζωής δεν ισχύουν στις 

διακοπές64. 

 Η Τζόαν έβγαλε το κεφάλι της έξω από ένα φινιστρίνι. Στραβώθηκε από το δυνατό 

φως του ήλιου που καψάλιζε τα μάτια της. Έστρεψε το βλέμμα της στον κ. Πωλ. Ήταν τόσο 

απασχολημένος μουρμουρίζοντας «ΑΜΦΙΒΙΟ ΠΛΟΙΟ, ΑΜΦΙΒΙΟ ΠΛΟΙΟ,» και χτυπώντας τις 

γροθιές και τα πόδια του στο ξύλινο κατάστρωμα, που ούτε που την πρόσεξε.  

 Η Τζόαν σήκωσε το δεξί της πόδι από το τελευταίο σκαλοπάτι και ψηλάφισε 

διστακτικά με τη μπότα της το κατάστρωμα.  

 Έπειτα, το τράβηξε πάλι γρήγορα μέσα. Δεν μπορούσε να το κάνει.  

 ΟΧΙ! Έπρεπε να το κάνει.  

 Μάζεψε όλο της το κουράγιο και ξεφύσηξε δυνατά. Σήκωσε και πάλι το δεξί της πόδι 

και το ώθησε προς τα μπροστά. Έσκισε τον αέρα και προσγειώθηκε σε μια από τις ξύλινες 

σανίδες του καταστρώματος. Καθώς προσγειώθηκε στην επιφάνεια του καταστρώματος, 

δεν εξερράγη. Ουφφφ! Τι ανακούφιση! 

 Μπορούσε να το κάνει. Έκανε ένα βήμα. Έπειτα άλλο ένα.  

 Τώρα ήταν πλέον ολόκληρη και εξ ολοκλήρου πάνω στο κατάστρωμα. Κοίταξε τον 

πατέρα της για να δει την αντίδρασή του, αλλά ήταν τόσο απασχολημένος με τη 

συννεφιασμένη του διάθεση που δεν την είδε καν, παρόλο που στεκόταν μόλις λίγα 

εκατοστά μακριά του.  

 Τελικά, η Τζόαν έγινε ριψοκίνδυνη και μουρμούρισε, «Εεε, χμμμ, κ. Πωλ—ήθελα να 

πω... Πατερούλη—μπορώ να έχω την άδειά σας να τολμήσω να βγω στο άγνωστο του 

Χακμπερυ προς αναζήτηση και συλλογή λογοτεχνικού υλικού και φρέσκων εδώδιμων65; 

 «Ε;» Ξαφνικά ο κ. Πωλ σταμάτησε το μουρμουρητό και το κοπάνημα και έστρεψε το 

βλέμμα του πάνω της.  

                                                                 
64

 Στον Οδηγό Καλών Τρόπων το λέει ξεκάθαρα: οι συνηθισμένοι κανόνες δεν ισχύουν για κάποιον που είναι 
σε διακοπές. Ωστόσο, με το που τελειώσουν οι διακοπές, ισχύουν και πάλι.  
65

 Έτσι λέγονται τα Φαγώσιμα όταν κάποιος θέλει να μιλήσει κομψά και φαντεζίδικα.  
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 «Κύριε, θέλω να πάω στην πόλη και να προσπαθήσω να μας εξασφαλίσω ένα 

νόμιμο μεταφορικό μέσο με το Θειούχο Έλος. Επιπλέον, επιθυμώ διακαώς μερικά νέα 

μυθιστορήματα και μια σακκούλα με φρέσκα καροτάκια. Θεωρώ ότι η βιταμίνη Α και η 

κερατίνη βοηθούν την προφανώς ανεπαρκή μου όραση.» 

 Ο κ. Πωλ έδωσε ένα σάλτο και αγκάλιασε τη Τζόαν. Κοιτόντας τη με δυσπιστία, 

αναφώνησε, «Για μισό λεπτό! Φέρτε τις κάμερες! Είσαι στο κατάστρωμα! Γιουου-χου! Και τι 

είναι αυτό που ακούν τα αυτιά μου; Θέλεις να πας στην πόλη;» 

 «Μάλιστα. Ο κόμπος έφτασε στο χτένι και νομίζω ότι έχει έρθει κατάλληλη στιγμή 

να μπω σε δράση.» 

 Ο κ. Πωλ τη σήκωσε στον αέρα και την έλουσε στα φιλιά. «Ναι! Μα τους Θεούς! 

Πήγαινε, πήγαινε, πήγαινε! Εξαφανίσου! Και καθώς θα είσαι έξω, πάρε μου κι ένα κουτί με 

ψαρομπουκιές Γκόρτονς. Εντάξει, καλό μου;  

 «Μάλιστα, Πατερούλη.»  

 Τον κοιτούσε και περίμενε, ανέκφραστη.  

 Ο κ. Πωλ την κατέβασε και ρώτησε, «Τότε; Τι τρέχει;»  

 «Νόμιμο νόμισμα. Συνάλλαγμα. Παραδάκι. Ήλπιζα να αποφύγω την επονείδιστη66 

ταπείνωση να σας ικετέψω για χαρτζιλίκι, εφόσον, στην τρυφερή ηλικία που βρίσκομαι, 

είναι παράνομο να εισέλθω στην αγορά εργασίας και, ως εκ τούτου, είμαι διαρκώς 

απένταρη.» 

 «Ωχ, ουπς. Ασφαλώς. Πάρε.» Άνοιξε το πορτοφόλι του και της έδωσε το τελευταίο 

χαρτονόμισμα των είκοσι δολαρίων που του είχε απομείνει. «Και μην ξεχάσεις να φέρεις τα 

ρέστα, γαριδο-καλούλα μου.» 

                                                                 
66

 Επονείδιστος είναι ο ντροπιαστικός, όπως τον αποκαλούν τα μέλη της Βασιλικής Οικογένειας, για να 

ακούγεται πιο επίσημο.  
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 «Μάλιστα, κ. Πατερούλη.» Άρπαξε τον Άντριου Τζάκσον67 από τα μούτρα και με ένα 

σάλτο βρέθηκε από το πλοίο στην αποβάθρα.  

 Οι ετοιμόρροπες ξύλινες σανίδες της αποβάθρας έτριζαν και ταλαντεύονταν καθώς 

η Τζόαν χοροπηδούσε πάνω από την ακανόνιστη επιφάνειά τους προς την ακτή. Φτάνοντας 

προς το τέλος της αποβάθρας, η Τζόαν πήδηξε στον αέρα και προσγειώθηκε στο δροσερό, 

υγρό έδαφος με ένα απαλό, σταθερό κτακ68! 

  

 

 

  

                                                                 
67

 Αντίθετα με την κοινή πεποίθηση, ο Άντριου Τζάκσον δεν ήταν μέλος των Τζάκσον Φάιβ, παρόλο που ο Τίτο 
Τζάκσον, είχε επιλεγεί αρχικά να απεικονίζεται στο χαρτονόμισμα των 20 δολαρίων όπως υποστηρίζουν 
πολλοί ιστορικοί, ήταν.  
68

 Κτακ είναι το καθιερωμένο ηχητικό εφφέ που χρησιμοποιείται για τα έφηβα κορίτσια που προσγειώνονται 

στο μαλακό έδαφος για πρώτη φορά έπειτα από οκτώ χρόνια.  
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Γ’ ΜΕΡΟΣ  
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Ι. Σχόλια και Παρατηρήσεις επί της Μετάφρασης 

 

1. Γενικές Παρατηρήσεις, και Παρατηρήσεις για το Λεξιλόγιο και το Ύφος του 

Κειμένου 

Επανεξετάζοντας τη μετάφραση των αποσπασμάτων, οδηγούμαστε στις ακόλουθες γενικές 

παρατηρήσεις: 

 Όσον αφορά το λεξιλόγιο, η επιλογή του έγινε σε συνάρτηση με τη χρήση του λεξιλογίου 

που προέκρινε ο ίδιος ο συγγραφέας. Εφόσον, δηλαδή, αυτός δεν διστάζει να 

χρησιμοποιήσει λεξιλόγιο που κατ’ άλλους συγγραφείς είναι απαγορευτικό για τα παιδιά, 

υπήρξε η δυνατότητα να γίνει χρήση αρκετά διευρυμένου λεξιλογίου και στο 

μετάφρασμα, κατ’ υπέρβαση προς τις συνήθεις επιταγές που περιορίζουν τον επίδοξο 

μεταφραστή παιδικής λογοτεχνίας γενικότερα.  

Διακρίνουμε, λοιπόν, αυτές τις ιδιαιτερότητες του λεξιλογίου σε δύο κατηγορίες: πρώτον, σε 

λέξεις που δεν είναι κατ’ ανάγκην γνωστές και διαδεδομένες στα παιδιά, με βάση τις 

προσδοκίες μας για τον πλούτο του λεξιλογίου τους. Δεύτερον, σε λέξεις που θα μπορούσαν 

κάλλιστα να θεωρηθούν ως αργκώ και συνεπώς ακατάλληλες για τον γραπτό λόγο, είτε αυτός 

απευθύνεται σε παιδιά, είτε ακόμη και σε ενήλικες.  

Στην πρώτη κατηγορία παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα: «απόκοσμα» (σελ. 

62), «οδυρόμενου» (σελ. 65), «εμβρόντητος» (σελ. 67), «ακυρολεξία» (σελ. 74), «σφαδάζεις» 

(σελ. 78), «συνωμοταξία» (σελ. 81), «βδελυρή και σαδιστική» (σελ. 82), «υψίσυχνο» (σελ. 84), 

«μειδίασε» (σελ. 85), «επονείδιστος» (σελ. 94), «όθεν» (σελ. 89). Πιθανότατα οι λέξεις αυτές 

να είναι πρωτάκουστες στον νεαρό αναγνώστη, ο οποίος θα αναγκαστεί είτε να ρωτήσει 

κάποιον μεγαλύτερο για τη σημασία τους, είτε να ψάξει σε κάποιο λεξικό. Σε κάθε 

περίπτωση, καταφέρνουμε να διεγείρουμε την περιέργειά του και τη φιλομάθειά του.  

Στη δεύτερη κατηγορία εντοπίζουμε τα εξής παραδείγματα: “absconded” (p. 8) – «έγινε 

μπουχός» (σελ. 62), “nest egg” (p. 27) – «καβάτζα» (σελ. 71), “…we might’ve struck out 

today...” (p. 41) – «τζίφος» (σελ. 76), “...who dig food more...” (p. 38) – «...γουστάρουν 

περισσότερο το φαγητό...» (σελ. 75). Πρόκειται για λέξεις αντίστοιχης χροιάς, οι οποίες άνετα 

θα χαρακτηρίζονταν ως ακατάλληλες για χρήση στον γραπτό λόγο. Ωστόσο, η χρήση τους 

συμβαδίζει με τον συνολικό τρόπο γραφής του πρωτότυπου . παρόλο που θα μπορούσαμε να 
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επιλέξουμε ανάμεσα σε πληθώρα άλλων λέξεων (π.χ. «σκέτη αποτυχία» αντί του τζίφος ή 

«εξαφανίστηκε» αντί του έγινε μπουχός), οι συγκεκριμένες λέξεις συντελούν στη διατήρηση 

του ύφους που έχει επιλέξει ο συγγραφέας: στον συνδυασμό λόγιας και καθημερινής 

γλώσσας, με έντονη χιουμοριστική διάθεση. 

 Το ύφος του μεταφράσματος σε γενικές γραμμές καθορίζεται: α) από την επιλογή του 

λεξιλογίου, η οποία, όπως είδαμε προηγουμένως, έγινε σε αντιστοιχία με τις επιλογές του 

συγγραφέα, και β) από την προσπάθεια εμπλουτισμού του από μεταφραστικής πλευράς, 

αφού, καθώς προείπαμε εισαγωγικά, ένας από τους άμεσους στόχους του παιδικού 

κειμένου είναι ο διδακτισμός και η διεύρυνση των γνώσεων του νεαρού αναγνώστη. Στην 

περίπτωσή μας οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται με την όξυνση της περιέργειας και τη 

συνακόλουθη παρότρυνση σε περαιτέρω αναζήτηση, για την κατανόηση των άγνωστων 

λέξεων. Για παράδειγμα, στη σελ. 83, αντί του “…about her resemblance to Abe 

Lincoln…” (p. 55), η μετάφραση έγινε με βάση τα ελληνικά δεδομένα, ως «...με την 

ομοιότητά της με τον Κολοκοτρώνη...». Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η σύνδεση 

με την ελληνική πραγματικότητα στο μυαλό του αναγνώστη, που καλείται να 

δημιουργήσει την ανάλογη σύνδεση με βάση τα όσα ήδη γνωρίζει. Επίσης, η μετάφραση 

του “Lazlo parted his lips” (p. 61) ως «ο Λάζλο μειδίασε ελαφρά» (σελ. 85), με την 

απόδοση, δηλαδή, του parted his lips ως μειδίασε, είναι αρκετά πιθανόν να δημιουργήσει 

στον νεαρό αναγνώστη απορίες σχετικά με τη σημασία της λέξης, την οποία και 

ενδεχομένως να αναζητήσει σε κάποιο λεξικό, στο ίντερνετ, ή απλώς στην 

«παντογνωσία» των γονιών του. Τέλος, με την προσθήκη της υποσημείωσης 30 

(«οδεύοντας προς τον υπεράκτιο πλωτό δίαυλο του Ατλαντικού» (σελ. 74) και τη 

διευκρίνηση ότι πρόκειται για ένα τεράστιο θαλάσσιο πέρασμα, ο αναγνώστης 

παροτρύνεται να ανατρέξει σε κάποιον χάρτη ή σε οποιαδήποτε πηγή, προκειμένου να 

εξακριβώσει σε ποιο μέρος του κόσμου βρίσκεται αυτό το πέρασμα και περί τίνος 

ακριβώς πρόκειται, εμπλουτίζοντας τις γενικές του γνώσεις.  

 

 Αξίζει, ακόμη, να σημειώσουμε τις εξής περιπτώσεις με μεταφραστικό ενδιαφέρον:  

- Εκεί όπου ο συγγραφέας αναφέρεται στον αναγώστη με το ουδετέρου γένους και 

ενικού αριθμού “dear reader” (“Trust me, dear reader, it will all make sense in the 

end” [p. 31]), προτιμήθηκε να γίνει χρήση του πληθυντικού αριθμού στην ελληνική 

(«αγαπητοί αναγνώστες» [σελ. 73]), παρά να μεταφραστεί κατά λέξη στο αρσενικό 

ενικού «νεαρέ αναγνώστη». Αποφεύγουμε έτσι πιθανές παρανοήσεις και υπόνοιες για 
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διακρίσεις του κειμένου ανάμεσα στα δύο φύλα, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης 

φύσης του κειμένου και της ευαίσθητης ομάδας στην οποία αυτό απευθύνεται.  

- Επίσης, στη μετάφραση της υποσημείωσης 49 του πρωτότυπου, ο συγγραφέας 

αναφέρεται στον Abe Lincoln με δηκτικό τρόπο (“...make a joke about her 

resemblance to Abe Lincoln...”), θέλοντας να δείξει πόσο τριχωτή είναι η Μαρούσκα. 

Προκειμένου να διατηρηθεί η χιουμοριστική διάθεση του συγγραφέα και δεδομένου 

ότι ο Lincoln είναι κατά πάσα πιθανότητα άγνωστος στον Έλληνα αναγνώστη, τη 

θέση του πήρε ο γνώριμος Κολοκοτρώνης, η μορφή του οποίου είναι πασίγνωστη 

μέσα από τις πολυάριθμες αναφορές στο σχολικό εγχειρίδιο ιστορίας.  

- “…and drew out a large wad of greenbacks. Cold, hard cash. Lots of it” (p. 60)ii. 

Πρόκειται για ευρέως διαδεδομένη φράση στην Αμερική, η οποία χρησιμοποιείται για 

να περιγράψει τα μετρητά χρήματα. Η χρήση της εντοπίζεται για πρώτη φορά στους 

εμπόρους του Μεσαίωνα, οι οποίοι συνήθιζαν να χρησιμοποιούν κέρματα τα οποία -

εξαιτίας της υψηλής τους περιεκτικότητας σε χρυσό ή ασήμι- ήταν ζεστά και μαλακά 

και επομένως φθείρονταν έυκολα. Από τη στιγμή που άρχισε να γίνεται χρήση 

περισσότερο ανθεκτικών μετάλλων για την κατασκευή κερμάτων, παρατήρησαν ότι 

αυτά ήταν κρύα και πολύ πιο σκληρά. Κι ενώ στη σύγχρονη εποχή το εμπόριο 

διεκπεραιώνεται σε μεγάλο βαθμό μέσω τραπεζικών συναλλαγών, επιταγών και 

διάφορων άλλων μορφών πίστωσης και πληρωμής, η φράση αυτή περιγράφει πλέον 

τόσο τα κέρματα όσο και τα χαρτονομίσματα που βρίσκονται σε άμεση διάθεση, στις 

περιπτώσεις που οι υπόλοιπες, περισσότερο έμμεσες, μορφές πληρωμών κρίνονται 

αποφευκτέες. 

Ωστόσο, στην ελληνική η συγκεκριμένη φράση δεν συνηθίζεται για την 

περιγραφή του χρήματος σε μετρητά. Αντιθέτως, η μετάφραση ως «ζεστό παραδάκι» 

(σελ. 85), στην προκειμένη περίπτωση, αποτελεί ένα εύγλωττο παράδειγμα της 

απόστασης που μπορεί να υπάρχει μεταξύ ΓΠ και ΓΣ: η ίδια έννοια, το ίδιο 

αντικείμενο, μπορεί να περιγράφονται από εκ διαμέτρου αντίθετους προσδιορισμούς 

(cold cash – ζεστό παραδάκι).  

 

2. Η Μετάφραση των Ήχων 

Σπουδαία πρόκληση κατά τη μεταφραστική διαδικασία κατέχει πάντοτε και η μετάφραση των 

ήχων, η σπουδαιότητα της οποίας γίνεται εντονότερη όταν πρόκειται για ένα κείμενο που θα 

απευθύνεται τελικά στο παιδικό αναγνωστικό κοινό. Δεν είναι λίγοι οι συγγραφείς που δίνουν 
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ιδιαίτερη έμφαση στον ήχο και στον ρυθμό που αυτός δημιουργεί (π.χ. η Astrid Lindgren – 

The Pippi Longstocking Series), ώστε να προσδώσουν στο κείμενό τους προφορικότητα. αυτό 

γιατί είναι αρκετά συνηθισμένη η μεγαλόφωνη ανάγνωση των παιδικών βιβλίων, ιδίως στα 

παιδιά νεαρότερης ηλικίας που δεν είναι σε θέση να διαβάσουν από μόνα τους. Συνεπώς, οι 

ήχοι κατέχουν σημαντικότατο ρόλο στην κατάκτηση της γλώσσας από το παιδί, μέσω της 

μίμησης των ήχων. 

 Στην περίπτωσή μας, οι ηλικίες στις οποίες απευθύνεται το κείμενο αφορούν τα 

παιδιά μεταξύ 9 και 12 ετών. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι σε θέση να 

διαβάσουν από μόνα τους, χωρίς βέβαια να υποβαθμίζεται η σημασία της σωστής μεταφοράς 

των ήχων, οι οποίοι αφορούν, στο εν λόγω μετάφρασμα, κυρίως ήχους που είναι το 

αποτέλεσμα της αντίδρασης των χαρακτήρων στις διάφορες καταστάσεις και δεν στοχεύουν 

στη δημιουργία ρυθμού.  

 Συναντώνται λοιπόν οι ακόλουθοι ήχοι και ηχητικές αντιδράσεις, που μεταφράστηκαν 

ως εξής: 

Ahem – Εχμμ (p. 30) 

Duh! – Φφφ! (p. 35) 

Yuck!!! – Μπλιαχ!!! (p. 38) 

Uhh, ah, umm – Εεε, ααα, χμμ (p. 59) 

Phewww! – Ουφφφ! (p. 61) 

Shwooomp! – Γουφςςς! (p. 62) 

 

Όπως γίνεται φανερό, οι ήχοι και οι ηχητικές αντιδράσεις των χαρακτήρων του πρωτότυπου 

δεν εμφανίζουν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία στη μετάφρασή τους, αφού πρόκειται κυρίως για 

σύντομα επιφωνήματα. Παρομοίως, η ανάγνωση ολόκληρου του βιβλίου καταδεικνύει ότι και 

στο σύνολό του, το βιβλίο δεν εμφανίζει προβληματικά σημεία ως προς τους ήχους, αφού 

είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις όπου ο συγγραφέας επιδιώκει την ομοιοκαταληξία και την 

απομνημονευσιμότητα του κειμένου. 
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3. Η Μετάφραση των Κύριων Ονομάτων  

Άλλη μία ιδιαίτερα συνηθισμένη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσει ο μεταφραστής είναι 

η μετάφραση των κύριων ονομάτων, ανεξαρτήτως του θέματος και του είδους της 

μετάφρασης. Αναφερόμενοι στα κύρια ονόματα, κατευθείαν σκεφτόμαστε ότι πρόκειται είτε 

για ανθρωπωνύμια είτε για τοπωνύμια. Ωστόσο, αυτές οι δύο κατηγορίες αποτελούν μέρος 

μονάχα του γενικότερου προβλήματος. Σύμφωνα με το Λεξικό της Νέας Ελληνικής 

Γλώσσας, ως κύριο όνομα ορίζεται «τo ιδιαίτερο όνομα με το οποίο συγκεκριμένο πρόσωπο, 

ζώο ή πράγμα διακρίνεται από τα άλλα, προσφωνείται με αυτό και το πρώτο γράμμα του 

οποίου γράφεται πάντοτε με κεφαλαίο».  

Όπως παρατηρεί και η Elvira Aguilera:  

Όλες οι πηγές δείχνουν ότι δεν πρόκειται για ένα ζήτημα απλό και σαφώς 

προσδιορισμένο, οριοθετημένο από τις Γλωσσολογικές μελέτες, αλλά για ένα μάλλον 

άμορφο και ενίοτε αιθέριο στοιχείο που θα παρουσιάζεται ως πρόκληση για τον 

μεταφραστή (2008: 2).  

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η Franco Aixela, που προσεγγίζει το ζήτημα των κύριων 

ονομάτων από τη σκοπιά του μεταφραστή:  

Θα προσπαθήσω να παρουσιάσω τα διάφορα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της ιστορίας για τον προσδιορισμό των κύριων ονομάτων. Τα συμπεράσματα 

μάλλον δεν θα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για την καθιέρωση ενός ικανοποιητικού 

κριτηρίου, αλλά τουλάχιστον θα μας βοηθήσουν να αντιληφθούμε την επιφάνεια στην 

οποία βρισκόμαστε... (2000: 54). 

Επομένως, πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει ουκ’ ολίγους μελετητές, ενώ 

κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφορες στρατηγικές για την προσέγγιση του ζητήματος. 

Τείνει, ωστόσο, να επικρατήσει η προσέγγιση του Theo Hermans (1988, παραπομπή στη 

Franco Aixela, 2000: 76), η οποία μοιάζει να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις σύγχρονες 

μεταφραστικές μεθόδους. Πρόκειται για την κατηγοριοποίηση με βάση την οποία υπάρχουν 

οι ακόλουθες δυνατότητες στη μετάφραση των κύριων ονομάτων: πρώτον, η αυτούσια 

αντιγραφή των ονομάτων στο ΚΣ, με τον ίδιο τρόπο που αυτά δίδονται στο ΚΠ. Δεύτερον, 

υπάρχει η δυνατότητα μεταγραφής, η γραφή δηλαδή σε διαφορετικό αλφάβητο ή η 

προσαρμογή σε φωνολογικό επίπεδο, συλλαβικό, κτλ. Τρίτον, ένα όνομα είναι δυνατόν να 

αντικατασταθεί από ένα άλλο, και εφόσον το ίδιο όνομα συναντάται μεταφρασμένο στο 
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λεξικό της ΓΣ και αποκτά νόημα, να μεταφραστεί. Τέλος, ο μεταφραστής μπορεί να επιλέξει 

τη μη μετάφραση, την ολοκληρωτική δηλαδή διαγραφή ενός ονόματος από το ΚΠ, επιλογή 

που σαφώς χαρακτηρίζεται ως αποφευκτέα και αναγκαστική. Υπάρχουν, φυσικά, και άλλες 

θεωρητικές δυνατότητας, οι οποίες, ωστόσο, είναι αρκετά σπάνιες και συναντώνται σε πολύ 

συγκεκριμένα κειμενικά είδη.  

 Όσον αφορά την παιδική λογοτεχνία, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις διαφορετικές 

περιόδους, κατά τις οποίες εφαρμόστηκαν τρεις διαφορετικές στρατηγικές στην αντιμετώπιση 

των κύριων ονομάτων. Μεταξύ των δεκαετιών 1920-1970 τα κύρια ονόματα θεωρούνταν ως 

μία γραμματική κατηγορία μεταξύ των άλλων, με τη συνακόλουθη τάση να μεταφράζονται. 

Ακολούθησε μία μεταβατική περίοδος αμφιταλάντευσης έως τα μέσα της δεκαετίας του ’70, 

ενώ έκτοτε ο γενικός κανόνας υπαγορεύει τη διατήρηση και μεταγραφή ή μη μετάφραση των 

κύριων ονομάτων (Franco Aixela, 2000: 230). 

  Ακόμη και σήμερα, ο διάλογος παραμένει ανοιχτός ως προς την ιδανική στρατηγική 

αντιμετώπισης των κύριων ονομάτων. Θεωρητικοί όπως οι Oittinen (1993), Puurtinen (1995) 

και Pascua (1998) διαφωνούν με τις στρατηγικές διατήρησης των ξένων ονομάτων και 

προκρίνουν τη μετάφρασή τους, ενώ, αντιθέτως, οι Klingberg (1986) και Shavit (1986) 

απορρίπτουν την ιδέα της μετάφρασης των ονομάτων, θεωρώντας τη μάλιστα ως «ένδειξη 

έλλειψης σεβασμού απέναντι στα παιδιά» (Shavit, 1986: 380-381). Ο Klingberg αναφέρει ότι 

«...τα προσωπικά ονόματα... δίχως συγκεκριμένη σημασία... θα πρέπει να παραμένουν ως 

έχουν» (1986: 43), ενώ λίγες σελίδες παρακάτω δηλώνει ότι «στην πρώιμη παιδική 

λογοτεχνία τα περιγραφικά ονόματα ήταν συχνά... τέτοιου είδους ονόματα θα πρέπει να 

μεταφράζονται» (1986: 45). Καταλήγει δε στο συμπέρασμα ότι ένα όνομα με σημασία 

κατέχει ουσιαστικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας και οφείλει να μεταφραστεί, ούτως ώστε 

να μην χαθεί η λειτουργία του στο κείμενο, για την οποία και χρησιμοποιήθηκε/ 

δημιουργήθηκε, και να μη διαταραχθεί η επικοινωνιακή λειτουργία που επιδιώκει ο 

συγγραφέας. 

 Με βάση το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο και τα όσα ειπώνονται στο κεφάλαιο για 

την παγκοσμιοποίηση και τη σύνδεσή της με την παιδική λογοτεχνίας, καθώς και 

ασπαζόμενοι την άποψη του Klingberg για τη μετάφραση μόνο των ονομάτων εκείνων που 

φέρουν κάποια ιδιαίτερη σημασία και συμβάλλουν στην επικοινωνία των προθέσεων του 

συγγραφέα, τα κύρια ονόματα του κειμένου αντιμετωπίστηκαν με δύο μεθόδους: τη 

μεταγραφή και την αντικατάσταση-μετάφραση. 
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 Στην πλειοψηφία τους, τα κύρια ονόματα δεν έφεραν κάποια ιδιαίτερη σημασία, 

οπότε προτιμήθηκε να μεταγραφούν. Προκύπτουν λοιπόν τα εξής: 

Mr. Paul – Κος Πωλ (p. 7) 

Joan – Τζόαν (p. 20) 

Arkansas – Αρκάνσας (p. 29) 

Hedsuk – Χέντσακ (p. 29) 

Emmet – Έμετ (p. 35) 

Dr. Melvin Golem – Δρ. Μέλβιν Γκόλεμ (p. 35) 

French Lick-Indiana – Φρεντς Λικ-Ιντιάνα (p. 49) 

Marooshka Ooofka – Μαρούσκα Ούουφκα (p. 54) 

Don Juan Frijoles – Δον Χουάν Φρίχολες (p. 55) 

 

Στη δεύτερη κατηγορία κατατάσσονται τα ονόματα αυτά των οποίων η μετάφραση κρίθηκε 

απαραίτητη, προκειμένου να διατηρηθεί ο επικοινωνιακός στόχος του συγγραφέα, αφού το 

κοινό στο οποίο απευθύνεται το πρωτότυπο αποκομίζει συγκεκριμένες πληροφορίες για τους 

χαρακτήρες και για τις καταστάσεις που αυτά αφορούν. Συναντώνται λοιπόν οι εξής 

περιπτώσεις:  

“Shrimpboat Bob” Orgovan – «Ψαρότρατας Μπομπ» Όργκοβαν (p. 28) 

Laughing Monkey – Γελαστή Μαϊμού (p. 47) 

Lazlo Bleak – Λάζλο Άχαρος (p. 48) 

Queen Fleopatra or the Flea – Βασίλισσα Ψυλλεοπάτρα ή ο Ψύλλος (p. 52) 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που για τα πρώτα δύο ονόματα της λίστας (Πωλ και Τζόαν) 

υπάρχει το ελληνικό τους αντίστοιχο, κρίθηκε προτιμώτερο να διατηρηθούν τα ονόματα του 

πρωτότυπου μεταγραμμένα, παρά να αντικατασταθούν από τα ελληνικά Παύλος και Ιωάννα, 
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για λόγους συνέπειας και συνοχής με το υπόλοιπο κείμενο, όπου εμφανίζεται πληθώρα άλλων 

ονομάτων. 

 

4. Η Μετάφραση των Υποσημειώσεων 

Όπως πολύ εύστοχα επισημαίνει ο Landers (2001: 93), στη μετάφραση λογοτεχνικών 

κειμένων ο μεταφραστής θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός όσον αφορά τη χρήση 

υποσημειώσεων. Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις όπου το πολιτισμικό χάσμα ανάμεσα στη 

ΓΠ και στη ΓΣ είναι τόσο ευρύ που ο μεταφραστής να νιώσει την ανάγκη της 

διαμεσολάβησης, ώστε να βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει τις πιθανές διαφορές. 

Ωστόσο, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος να αλλοιωθεί η μορφή του πρωτότυπου και να διακοπεί 

η αβίαστη ροή του κειμένου, καθώς η παράθεση πληροφοριών δεν αποδεικνύεται σκόπιμη 

και ωφέλιμη κατ’ ανάγκη.  

 Στην περίπτωσή μας όμως, ο συγγραφέας είναι αυτός που παραθέτει πληθώρα 

υποσημειώσεων, ο αριθμός των οποίων μάλιστα φτάνει τις 193 στο σύνολο του κειμένου. Οι 

υποσημειώσεις αυτές είναι ουσιαστικά μέρος του ευρύτερου σκεπτικού  του συγγραφέα, ο 

οποίος εμφανιζόμενος ως Διδάκτωρ, με τη χρήση του ψευδωνύμου Prof. Odysseus 

Malodorus, επιχειρεί να προσδώσει στο κείμενό του έναν φαινομενικά ακαδημαϊκό 

χαρακτήρα (και) μέσα από τη χρήση υποσημειώσεων. Ουσιαστικά πρόκειται για 

υποσημειώσεις που περισσότερο αποτελούν σχόλια για τους χαρακτήρες, τις καταστάσεις και 

τον ευρύτερο κόσμο, παρά για επεξηγήσεις πάνω στο κείμενο, συμβάλλοντας έτσι στον 

απρόσμενα και σατιρικά χιουμοριστικό χαρακτήρα του βιβλίου.  

  Δεδομένων  των ανωτέρω, έγινε προσπάθεια να διατηρηθεί ο αριθμός των 

υποσημειώσεων, με το σκεπτικό ότι ο συγγραφέας παραθέτει πολυάριθμες σημειώσεις 

έχοντας επίγνωση της χροιάς που προσδίδουν στο κείμενο και της ευχάριστης ατμόσφαιρας 

που δημιουργούν για τον αναγνώστη. Δυστυχώς, δεν ήταν πάντοτε δυνατό να μεταφραστούν 

οι υποσημειώσεις, καθότι ορισμένες από αυτές στηρίζονται σε γλωσσικά και πολιτισμικά 

στοιχεία δίχως αντίκρυσμα στη ΓΣ. Έτσι λοιπόν, επισημαίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις, 

όπου η μετάφραση μίας υποσημείωσης κρίθηκε ανέφικτη:  

16. [deboated] This is like deplaning, derailing, or defacing, but from a boat and not from a 

plane, rail, or face. (p. 17) 
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20. [as if she were] You would think this word should be was, but it is supposed to be were, 

because it is tense and rather subjunctive. If you don’t believe me, ask your English teacher.  

(p. 19) 

21. [swoop] Kind of like a big scoop of ice cream, but not a scoop, a swoop. (p. 23) 

42. [benign] The G is silent, in a good way. Think B-7, B-8, and then B-9. (p. 50) 

48. [hirsute] Yep, you guessed it. To be covered in her suit of hair. (p. 55). 

58. [demeanor] Da more you disturbed her while she read, da meaner she got. (p. 69) 

65. [tomfoolery] Another word for nonsense, derived from the now-decesed Tom O’Fooleri, 

who loved to suck his thumb and stick it into electrical sockets. (p. 75) 

67. [gnawing] The initial G is silent, and doesn’t that just gnaw at you? (p. 76) 

 Καθώς φαίνεται, πρόκειται κυρίως για ένα «παιχνίδι» με τη μεταφορική και την 

κυριολεκτική σημασία των λέξεων, το οποίο κρίθηκε ανέφικτο στη ΓΣ (deboated, swoop, 

hirsute, tomfoolery), αλλά και με την προφορά συγκεκριμένων λέξεων (benign, gnawing). 

Επίσης, στην περίπτωση του were, πρόκειται για γραμματική ιδιαιτερότητα της ΓΠ, η οποία 

δεν εντοπίζεται στη ΓΣ, καθώς δεν υπάρχει διαφοροποίηση του βοηθητικού ρήματος είμαι 

ανάλογα με τον αριθμό των προσώπων στο οποίο αυτό αναφέρεται, αλλά παραμένει ήταν 

τόσο στον ενικό, όσο και στον πληθυντικό αριθμό. Αντιθέτως, στην αγγλική γλώσσα, δύο 

τύποι του ρήματος am (was και were) χρησιμοποιούνται για τον ενικό και τον πληθυντικό 

αριθμό αντιστοίχως.  

 Επίσης, προκειμένου να παραμείνει το μετάφρασμα όσο το δυνατόν εγγύτερα στο 

πρωτότυπο και στις επιδιώξεις του συγγραφέα, προστέθηκαν ορισμένες υποσημειώσεις, με 

βάση την προσωπική κρίση του μεταφραστή. Η πρακτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα οι 72 

υποσημειώσεις του πρωτότυπου να παραμείνουν 68 στο μετάφρασμα, δηλαδή μόλις τέσσερις 

υποσημειώσεις λιγότερες. Είναι προφανές ότι η μετάφραση ολόκληρου του βιβλίου θα είχε 

ως αποτέλεσμα μια μερική διαφοροποίηση ως προς τον αριθμό των υποσημειώσεων ανάμεσα 

στο πρωτότυπο και το μετάφρασμα, παρόλες τις  μεταφραστικές προσπάθειες. Παρατίθενται 

παρακάτω οι υποσημειώσεις οι οποίες προστέθηκαν κατά τη μετάφραση, έχοντας υπόψη τη 

χιουμοριστική διάθεση του συγγραφέα και την πιστότητα στο πρωτότυπο:  
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20. [τελετουργία] Προσοχή! Η τελετουργία διαφέρει από την τερατουργία, και δεν αφορά το 

κυνήγι φαντασμάτων. (σελ. 70) 

30. [υπεράκτιος πλωτός δίαυλος] Ένα τεράστιο θαλάσσιο πέρασμα μήκος 4.800 χιλιομέτρων, 

που συνδέει τις ακτές των Η.Π.Α. κατά μήκος του Ατλαντικού, και εξασφαλίζει τους 

ναυτικούς από τους θαλάσσιους κινδύνους των ωκεανών. Όσο μεγάλο κι αν ακούγεται, είναι 

πολύ πιο μικρό από το Σινικό Τείχος... (σελ. 74) 

53. [αμφίδρομες θύρες] Ένας ωραίος τρόπος για να περιγράψουμε τις κουνιστές πόρτες που 

βλέπουμε στα σαλούν. (σελ. 84) 

66. [επονείδιστη] Επονείδιστος είναι ο ντροπιαστικός, όπως τον αποκαλούν τα μέλη της 

Βασιλικής Οικογένειας, για να ακούγεται πιο επίσημο. (σελ. 94) 

 

Τέλος, υπήρξαν και ορισμένες περιπτώσεις όπου υπήρξε μετατόπιση στο περιεχόμενο της 

υποσημείωσης του μεταφράσματος σε σύγκριση με το πρωτότυπο: 

57. [αγγελικά] Για όποιον αναρωτιέται πώς είναι να χαμογελάς αγγελικά, σημαίνει να 

χαμογελάς γαλήνια και μακάρια, όπως οι άγγελοι. (σελ. 88) Αντί του 60. [beatifically] This 

means peacefully and blissfully. (p. 69) 

58. [Ζουζουνάκι] Ένας όρος για τη δήλωση τρυφερότητας, που κυριολεκτικά σημαίνει μικρό 

μου κατσαριδάκι. (σελ. 88) Αντί του 61. [veggie-wedgie] A term of endearment, which, 

literally translated, means my little asparagus. (p. 69) 

60. [κοινωνικά καθυστερημένη] Αυτό δεν σημαίνει ότι πήγαινε σε ειδικό σχολείο, αλλά ότι οι 

κοινωνικές της ικανότητες ήταν μειωμένες σε σύγκριση με ένα μέσο παιδί 13 ετών, και 

φυσικά δεν ήταν ένα μέσο παιδί. (σελ. 90) Αντί του 63. [socially retarded] This does not mean 

that if she were to take a bus to school, it would be the short bus; this means her social skills 

were less developed than that of your average 13 year old, which she clearly wasn’t. (p. 73)  

Στην πρώτη περίπτωση, η μετάφραση της πρωτότυπης υποσημείωσης παρουσιάζεται 

ελαφρώς παραλλαγμένη, προκειμένου να τεθεί σε μία λογική-πραγματολογική βάση. Παρόλο 

που δεν καταφέρνει να αποτυπώσει το ομοιοτέλευτο του πρωτότυπου, αποδίδει το νόημά του 

με περιγραφικό τρόπο. Στη δεύτερη περίπτωση, και πάλι απουσιάζει το ομοιοτέλευτο, ενώ 

παρατηρείται και μετατόπιση ως προς τη χρήση του λεξιλογίου: αντί της χρήσης ενός 
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λαχανικού για την ένδειξη τρυφερότητας και συμπάθειας, προκρίνεται η χρήση ενός εντόμου, 

ως είθισται στην ελληνική πραγματικότητα. Αντί, δηλαδή, του σπαραγγιού, χρησιμοποιείται 

η κατσαρίδα (κατσαριδάκι). Και σε αυτή την περίπτωση, όμως, η χροιά του κειμένου 

παραμένει αναλλοίωτη και απεικονίζει τη σχέση τρυφερότητας μεταξύ πατέρα-κόρης. Τέλος, 

στην τρίτη περίπτωση, έχουμε να κάνουμε με μία έκφραση της αμερικανικής αργκώ, η οποία 

απουσιάζει από την ελληνική πραγματικότητα. Πρόκειται για τη φράση to take the short bus 

school, μία μάλλον ρατσιστική και βάναυση έκφραση της αργκώ. Σε πολλές περιοχές της 

Αμερικής, τα παιδιά με ειδικές ανάγκες πηγαίνουν στο σχολείο με ειδικά λεωφορεία, τα 

οποία συνήθως είναι μικρότερα σε μέγεθος από τα υπόλοιπα σχολικά λεωφορεία. Για τον 

λόγο αυτό, αποκαλούνται και short-buses. Όταν λέμε λοιπόν ότι “someone takes the short bus 

to school”, εννοούμε ότι έχει κάποιου είδους αναπηρία. Εφόσον, όμως, στην ελληνική 

πραγματικότητα δεν υπάρχει -δυστυχώς- ιδιαίτερη πρόνοια για τα ΑμΕΑ, κι εφόσον η 

συγκεκριμένη φράση δεν έχει κανένα νόημα για τον έλληνα αναγνώστη, η μετάφραση της 

συγκεκριμένης υποσημείωσης παρουσιάζει υποχρεωτική διαφοροποίηση: το short bus 

αντικαταστάθηκε από το «ειδικό σχολείο», που είναι και η μόνη ρεαλιστική προσέγγιση της 

ελληνικής πραγματικότητας, παρόλο που ακόμη και τα ειδικά σχολεία εξακολουθούν να είναι 

ελάχιστα στη χώρα μας και πολλοί γονείς προτιμούν -ή αναγκάζονται- να στέλνουν τα παιδιά 

τους σε κανονικά σχολεία.  

 

5. Η Μετάφραση του Τίτλου 

Το δίκτυο της ισχύος της εκδοτικής βιομηχανίας είναι τέτοιο, που ο Βενούτι (1992: 1-3, 

1998: 31-66) εκθέτει το ζήτημα της ουσιαστικής επιρροής του μεταφραστή λογοτεχνίας στο 

τελικό κείμενο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να συμβιβαστεί προς τις επιταγές του εκάστοτε 

εργοδότη. Η διαπίστωση αυτή συνεπάγεται ότι σε ελάχιστες περιπτώσεις ο μεταφραστής 

είναι αυτός που τελικά θα αποφασίσει για τη μετάφραση του τίτλου, ο οποίος εν τέλει 

μεταφράζεται με βάση τα κριτήρια της αγοράς και της εμπορικότητάς του. Αυτό σημαίνει ότι 

και στην περίπτωσή μας η μετάφραση του τίτλου θα μπορούσε να απέχει σημαντικά από τον 

τίτλο του πρωτότυπου. Ωστόσο, βασιζόμενοι στον τίτλο που ο ίδιος ο συγγραφέας προκρίνει 

για το βιβλίο του, η μετάφραση θα μπορούσε να έχει ως εξής: Απίστευτα Γκροτέσκες Ιστορίες: 

Η Μπόχα του Έλους με το Θειάφι, Βιβλίο 1. Πρόκειται για κατά λέξη μετάφραση του τίτλου, 

η οποία πιθανότατα θα δεχόταν αλλαγές ώστε να πληροί τα κριτήρια της έκδοσης  και της 

προσέλκυσης του Έλληνα αναγνώστη. Όπως όμως διαπιστώνει και ο Landers (2001: 147), 
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«άλλαξε τον τίτλο μόνο όταν υπάρχει καλός λόγος», αφού δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις 

όπου η αλλαγή του τίτλου είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πληθώρας παρανοήσεων και 

αντιδράσεων, λόγω κακής κρίσης και μετάφρασης. Αξιόλογα παραδείγματα τέτοιων 

ατοπημάτων επισημαίνει ο Νίκος Σαραντάκος στην ιστοσελίδα του (2005). 

 

Επίλογος  

Η παρούσα εργασία εξελίχθηκε σε δύο στάδια: καταρχήν, επελέγη ένα αξιόλογο δείγμα 

λογοτεχνίας για παιδιά, απόσπασμα του -ανέκδοτου ακόμη στη χώρα μας- Tales of the Truly 

Grotesque του Richard Krevolin. Σειρά είχε η μετάφρασή του στην ελληνική, στηριζόμενη 

κατά το δυνατόν στις διάφορες υπάρχουσες θεωρίες περί λογοτεχνικής μετάφρασης και -

κυρίως- σε προσωπικές κρίσεις, ένστικα και επιλογές. Στα άμεσα ενδιαφέροντα του 

συγκεκριμένου πονήματος δεν συγκαταλέγεται η ανάπτυξη κάποιας νέας θεωρίας ή μεθόδου 

επί της λογοτεχνικής μετάφρασης, καθότι πρόκειται για πτυχιακή εργασία και όχι για έρευνα. 

Αφορά, δηλαδή, την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν 

κατά τη διάρκεια της τετραετούς φοίτησης του υποφαινόμενoυ στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, 

Μετάφρασης και Διερμηνείας, πάνω σε ένα κείμενο αντιπροσωπευτικό της παιδικής 

λογοτεχνίας.   

 Ωστόσο, παρόλο που δεν πρόκειται για έρευνα, η εκτεταμένη ενασχόληση και τριβή 

με το κείμενο επιτρέπουν την εξαγωγή ορισμένων συμπερασμάτων σχετικά με την εν λόγω 

μετάφραση και με τη μετάφραση λογοτεχνίας για παιδιά γενικότερα: 

Καταρχήν, κατέστη σαφές ότι η χρησιμοποίηση ενός συγκεκριμένου θεωρητικού 

πλαισίου κατά τη διαδικασία της μετάφρασης παρέχει στον δυνητικό μεταφραστή ένα 

σταθερό σημείο αναφοράς, επιταχύνοντας αισθητά τη συνολική διαδικασία. Έτσι λοιπόν, 

κατά την έναρξη του πονήματος υπήρχαν ήδη οι σταθερές εκείνες που θα καθόριζαν στη 

συνέχεια και τις εκάστοτε μεταφραστικές επιλογές: δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο ύφος του 

συγγραφέα, το οποίο και αναλύθηκε και αφομοιώθηκε, ούτως ώστε να αποδοθεί εν τέλει όσο 

το δυνατόν φυσικότερα, πιστότερα και αβίαστα. Καθώς φαίνεται και στα σχόλια του 

δευτέρου μέρους, το ύφος του συγγραφέα συνίσταται σε μία μίξη λόγιου-ακαδημαϊκού και 

καθημερινού-χιουμοριστικού ύφους. Σαν αποτέλεσμα, η επιλογή του λεξιλογίου έγινε με τα 

ανάλογα κριτήρια, συνεκτιμώντας επίσης και την ηλικία του αναγνωστικού κοινού στο οποίο 

και απευθύνεται ο συγγραφέας (9-12 ετών). Επίσης, βασιζόμενος σε συγκεκριμένο θεωρητικό 
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πλαίσιο, ο μεταφραστής καταφέρνει να παραμείνει πιστός και συνεπής στις επιλογές του σε 

όλη την έκταση του κειμένου, αποφεύγοντας την αντιμετώπιση πανομοιότυπων προκλήσεων 

με διαφορετική στρατηγική. Οι παραπάνω διαπιστώσεις είχαν σαν αποτέλεσμα τη χρήση 

αρκετά διευρυμένου λεξιλογίου εν συγκρίσει με μεταφράσεις άλλων παιδικών βιβλίων. Για 

παράδειγμα, πολύ δύσκολα θα μπορούσε κανείς να εντοπίσει λέξεις όπως  ειδεχθής, 

εμβρόντητος ή εθεάθησαν, ή λέξεις όπως καβάτζα, φρικιό ή «ψαγμένος» κατά την ανάγνωση 

ενός οποιουδήποτε βιβλίου απευθυνόμενου σε παιδιά αντίστοιχης ηλικίας.  

Από την άλλη, καθώς προειπώθηκε στο κεφάλαιο για τη λογοκρισία και τη 

χειραφέτηση ενός κειμένου, ο μεταφραστής ενός κειμένου απευθυνόμενου σε παιδιά είναι σε 

θέση να προβεί σε ορισμένες πρωτοβουλίες, ανάλογα με τις πεποιθήσεις του για το τι είναι 

καλό και τι όχι για ένα παιδί, προκειμένου το κείμενο να καταστεί «κατάλληλο» για το 

αναγνωστικό κοινό της ΓΣ. Εκτός, βέβαια, από τις πεποιθήσεις του, τον πρώτο λόγο έχουν ο 

εκάστοτε εκδοτικός οίκος και οι γενικότερες επιταγές της κοινωνίας σχετικά με διάφορα 

ζητήματα που ενδέχεται να αποδειχθούν αργότερα προβληματικά (π.χ. ζητήματα ταμπού). 

Εφόσον στην περίπτωσή μας η μεταφραστική διαδικασία ήταν απελευθερωμένη από τέτοιου 

είδους δεσμεύσεις, καθώς δεν επρόκειτο για ανάθεση εργασίας από κάποιον εκδοτικό οίκο 

αλλά για ακαδημαϊκό πόνημα, αποφεύχθηκαν τέτοιου είδους συμβιβασμοί. Ωστόσο, κρίθηκε 

αναγκαίο να γίνουν ορισμένες αλλαγές, όπως φαίνεται και σε προηγούμενα κεφάλαια, ώστε 

το κείμενο να γίνει πιο αφομοιώσιμο στη ΓΣ. Οι αλλαγές αυτές εντοπίζονται κυρίως στο 

επίπεδο του λεξιλογίου και όχι στο περιεχόμενο του κειμένου. Η προσθήκη ή η αφαίρεση 

υποσημειώσεων είναι ένα εύγλωττο παράδειγμα της ελευθερίας του μεταφραστή στη λήψη 

πρωτοβουλιών, ο οποίος είναι σε θέση να παρέμβει στο κείμενο για διάφορους λόγους, εν 

προκειμένω με σκοπό να καταστεί το παράγωγο κείμενο κατάλληλο για το ελληνικό κοινό 

και για να διατηρήσει την αίσθηση και την υφή του πρωτότυπου στα πλαίσια του δυνατού.  
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