


Τζέραλντ	  Ντάρελ	  
	  
O	  Tζέραλντ	  Ντάρελ	  (1925	  -‐	  1995)	  γεννήθηκε	  στις	  Ινδίες.	  
Ήταν	  τριών	  χρόνων	  όταν	  η	  οικογένεια	  Ντάρελ	  επέστρεψε	  στην	  
Αγγλία.	  Το	  1935	  οι	  Ντάρελ	  αποφάσισαν	  να	  εγκατασταθούν	  
στην	  Κέρκυρα	  και	  εκεί	  ο	  μικρός	  Τζέρυ	  –που	  ήταν	  ήδη	  μανι-‐	  
ώδης	  φιλόζωος–	  εξελίχθηκε	  σε	  ενθουσιώδη	  φυσιολάτρη,	  για	  
να	  γίνει	  αργότερα	  ένας	  από	  τους	  πιο	  σημαντικούς	  μελετητές	  
και	  ένθερμος	  υποστηρικτής	  της	  Άγριας	  Ζωής.	  Το	  1945	  ήταν	  
κιόλας	  φύλακας	  σε	  ζωολογικό	  κήπο	  και	  το	  1947	  διηύθυνε	  μία	  
αποστολή	  στο	  Καμερούν	  –	  την	  πρώτη	  από	  πολυάριθμες	  που	  
ακολούθησαν.	  
Το	  1959	  ίδρυσε	  το	  Ζωολογικό	  Πάρκο	  του	  Τζέρσεϊ,	  κέντρο	  
για	  τη	  διάσωση	  επαπειλούμενων	  ειδών,	  και	  το	  1963	  το	  Ίδρυμα	  
Τζέρσεϊ	  για	  την	  Προστασία	  της	  Άγριας	  Ζωής,	  που	  τώρα	  ονο-‐	  
μάζεται	  προς	  τιμήν	  του	  Ίδρυμα	  Ντάρελ	  για	  την	  Προστασία	  της	  
Άγριας	  Ζωής.	  Το	  1982,	  τιμώντας	  τον	  για	  το	  σημαντικό	  έργο	  
του,	  η	  Βασίλισσα	  τον	  έχρισε	  μέλος	  του	  Τάγματος	  της	  Βρετα-‐	  
νικής	  Αυτοκρατορίας.	  
Συνδυάζοντας	  την	  παρατηρητικότητα	  του	  ερευνητή	  με	  την	  
αμεσότητα	  του	  θεατρικού	  συγγραφέα,	  πηγαίο	  χιούμορ	  κι	  ένα	  
ανεξάντλητο	  κέφι	  για	  ζωή,	  ο	  Ντάρελ	  είναι	  ένας	  από	  τους	  πιο	  
δημοφιλείς	  αγγλόφωνους	  συγγραφείς.	  Πήρε	  μέρος	  σε	  πολλές	  
τηλεοπτικές	  σειρές	  και	  εκπομπές,	  και	  έγραψε	  37	  βιβλία	  που	  
ανάμεσά	  τους	  ξεχωρίζει	  η	  τριλογία	  της	  Κέρκυρας:	  Η	  οικογέ-‐	  
νειά	  μου	  και	  άλλα	  ζώα,	  Ζώα,	  πουλιά	  και	  συγγενείς,	  Ο	  κήπος	  
των	  θεών.	  
	  
	  

Όλος	  ο	  κόσμος	  
σ’	  έναν	  τοίχο	  

Η	  μισογκρεμισμένη	  μάντρα	  που	  περιτριγύριζε	  τον	  
κάτω	  κήπο	  ήταν	  για	  μένα	  ένας	  τόπος	  με	  πλού-‐	  
σιο	  κυνήγι.	  Ήταν	  ένας	  παμπάλαιος	  τοίχος	  από	  
σοβατισμένα	  τούβλα,	  μα	  τώρα	  ο	  σοβάς	  ήταν	  πράσινος	  
από	  τα	  βρύα	  και	  φουσκωμένος	  και	  ξεφτισμένος	  από	  
την	  υγρασία	  πολλών	  χειμώνων.	  Όλη	  η	  επιφάνεια	  ήταν	  
ένας	  πολύπλοκος	  χάρτης	  από	  ρωγμές	  −	  άλλες	  έχασκαν	  
κάμποσους	  πόντους	  πλάτος	  κι	  άλλες	  ήταν	  λεπτές	  σαν	  
τρίχα.	  Εδώ	  κι	  εκεί	  είχαν	  πέσει	  μεγάλα	  κομμάτια,	  κι	  οι	  
σειρές	  τα	  τούβλα	  φαίνονταν	  από	  μέσα	  σαν	  παΐδια.	  Αν	  
κοίταζες	  προσεκτικά,	  μπορούσες	  να	  δεις	  ολόκληρο	  το-‐	  
πίο	  σ’	  αυτόν	  τον	  τοίχο.	  
Οι	  κάτοικοι	  της	  μάντρας	  ήταν	  ένα	  συνονθύλευμα	  από	  
εργάτες	  της	  μέρας	  και	  της	  νύχτας,	  θύτες	  και	  θύματα.	  Τη	  
νύχτα,	  κυνηγοί	  ήταν	  οι	  βάτραχοι	  που	  ζούσαν	  μέσα	  στα	  



βούρλα,	  και	  τα	  χλωμά	  σαμιαμίδια,	  διάφανα,	  με	  γουρλω-‐	  
τά	  μάτια,	  που	  ζούσαν	  στις	  ρωγμές	  πιο	  ψηλά	  στον	  τοί-‐	  
χο.	  Λεία	  τους	  ήταν	  ένας	  λαός	  από	  αφηρημένες,	  ανόητες	  
γερανόμυγες	  που	  πετούσαν	  με	  βουτιές	  ή	  περπατούσαν	  
άτσαλα	  ανάμεσα	  στα	  φύλλα·	  νυχτοπεταλούδες	  σ’	  όλα	  τα	  
μεγέθη	  και	  τα	  σχήματα,	  ριγέ,	  καρό,	  βουλάτες,	  εμπριμέ,	  
δαντελωτές	  που	  φτερούγιζαν	  σε	  αχνά	  σύννεφα	  πάνω	  απ’	  
τον	  χαλασμένο	  μαντρότοιχο,	  σκαθάρια	  στρογγυλά	  και	  
καλοντυμένα	  σαν	  επιχειρηματίες	  που	  πήγαιναν	  βιαστικά	  
με	  το	  ύφος	  του	  επιτυχημένου	  στη	  νυχτερινή	  εργασία	  τους.	  
Όταν	  η	  τελευταία	  πυγολαμπίδα	  με	  το	  παγερό	  σμαρα-‐	  
γδένιο	  φανάρι	  της	  είχε	  αποσυρθεί	  στο	  κρεβάτι	  της	  πάνω	  
στους	  λόφους	  με	  το	  πούσι,	  ο	  ήλιος	  πρόβαλλε	  και	  οι	  κάτοι-‐	  
κοι	  της	  μάντρας	  άλλαζαν	  βάρδια.	  Εδώ	  ήταν	  πιο	  δύσκολο	  
να	  ξεχωρίσεις	  τους	  θύτες	  απ’	  τα	  θύματα,	  γιατί	  όλοι	  αδια-‐	  
κρίτως	  έμοιαζαν	  να	  τρώνε	  κάποιον	  άλλο.	  Έτσι,	  οι	  σφήκες	  
έψαχναν	  για	  αράχνες	  και	  για	  κάμπιες.	  Οι	  αράχνες	  κυνη-‐	  
γούσαν	  μύγες.	  Οι	  λιβελούλες,	  μεγάλες,	  εύθραυστες,	  ροδα-‐	  
λές,	  έτρωγαν	  τις	  αράχνες	  και	  τις	  μύγες.	  Και	  οι	  γρήγορες,	  
ευκίνητες,	  πολύχρωμες	  σαύρες	  τούς	  έτρωγαν	  όλους.	  
Όμως	  το	  πιο	  ντροπαλό,	  με	  τάσεις	  αυτοκαταστροφής,	  
μέλος	  της	  κοινότητας	  ήταν	  και	  το	  πιο	  επικίνδυνο.	  Δεν	  
τους	  έβλεπες	  ποτέ	  αν	  δεν	  έψαχνες	  να	  τους	  βρεις,	  κι	  όμως	  
θα	  πρέπει	  να	  ζούσαν	  εκατοντάδες	  στις	  ρωγμές	  του	  τοί-‐	  
χου.	  Αν	  γλιστρούσες	  ένα	  μαχαίρι	  προσεκτικά	  εκεί	  που	  ο	  
σοβάς	  ήταν	  φουσκωμένος	  κι	  ανασήκωνες	  τη	  φλούδα	  από	  
το	  τούβλο,	  έβλεπες	  να	  κουρνιάζει	  από	  κάτω	  ένας	  μαύ-‐	  
ρος	  σκορπιός,	  μικρός	  δυο	  ή	  τρεις	  πόντους,	  που	  ’μοια-‐	  
ζε	  σαν	  να	  ’ναι	  φτιαγμένος	  από	  γυαλιστερή	  σοκολάτα.	  
Κουλουριασμένος	  μπροστά	  στον	  τοίχο,	  νύχτα,	  μ’	  έναν	  
φακό,	  κατάφερα	  να	  δω	  για	  λίγο	  τους	  θαυμάσιους	  χο-‐	  
ρούς	  των	  σκορπιών	  όταν	  ζευγαρώνουν.	  Τους	  είδα	  να	  
στέκονται	  μ’	  ενωμένες	  τις	  δαγκάνες	  και	  το	  σώμα	  τους	  
σηκωμένο	  προς	  τον	  ουρανό,	  να	  πλέκουν	  τις	  ουρές	  τους	  
σ’	  ερωτικό	  αγκάλιασμα.	  Τους	  είδα	  να	  χορεύουν	  βαλς,	  
αργά,	  στριφογυρνώντας	  ανάμεσα	  στα	  βρύα,	  δαγκάνα	  με	  
δαγκάνα.	  Αλλά	  μπορούσα	  να	  ρίξω	  μόνο	  μια	  σύντομη	  
ματιά,	  γιατί	  μόλις	  άναβα	  τον	  φακό	  σταματούσαν,	  κο-‐	  
ντοστέκονταν	  μια	  στιγμή	  και,	  βλέποντας	  πως	  δεν	  είχα	  
σκοπό	  να	  σβήσω	  το	  φως,	  έφευγαν	  αποφασιστικά,	  περ-‐	  
πατώντας	  πλάι-‐πλάι,	  δαγκάνα-‐δαγκάνα.	  Ήταν	  ζώα	  που	  
σίγουρα	  πίστευαν	  πως	  τα	  εν	  οίκω	  μη	  εν	  δήμω.	  Αν	  είχα	  
τη	  δυνατότητα	  να	  πάρω	  μια	  παροικία	  στο	  σπίτι	  μου,	  
ίσως	  θα	  μπορούσα	  να	  δω	  όλη	  την	  διαδικασία	  του	  ζευ-‐	  
γαρώματος.	  Αλλά	  η	  οικογένεια	  δεν	  επέτρεπε	  σκορπιούς	  
στο	  σπίτι,	  παρά	  τα	  επιχειρήματά	  μου	  για	  να	  τους	  υπε-‐	  
ρασπιστώ.	  
Έπειτα,	  μια	  μέρα	  βρήκα	  έναν	  παχύ	  θηλυκό	  σκορπιό	  
πάνω	  στον	  τοίχο.	  Φορούσε	  κάτι	  που	  όταν	  το	  πρωτό-‐	  
βλεπες	  νόμιζες	  πως	  είναι	  ένα	  ανοιχτόχρωμο	  παλτό	  από	  
γούνα	  μικρού	  ελαφιού.	  Εξετάζοντάς	  το	  καλύτερα,	  ανα-‐	  
κάλυψα	  πως	  αυτό	  το	  περίεργο	  ρούχο	  ήταν	  μια	  μάζα	  από	  
μικροσκοπικά	  μωρά	  που	  ήταν	  γαντζωμένα	  στην	  πλάτη	  
της	  μητέρας	  τους.	  Η	  οικογένεια	  αυτή	  με	  γοήτευσε	  τόσο	  
που	  αποφάσισα	  να	  την	  πάρω	  κρυφά	  στο	  σπίτι	  και	  να	  
τη	  βάλω	  μέσα	  στο	  δωμάτιό	  μου	  για	  να	  μπορώ	  να	  την	  



έχω	  κοντά	  μου	  και	  να	  βλέπω	  τα	  μωρά	  να	  μεγαλώνουν.	  
Με	  πολλή	  προσοχή,	  έσπρωξα	  τη	  μητέρα	  και	  την	  οικογέ-‐	  
νειά	  της	  μέσα	  σ’	  ένα	  κουτί	  από	  σπίρτα	  κι	  έτρεξα	  πίσω	  
στη	  βίλα.	  Για	  κακή	  μου	  τύχη,	  μπήκα	  στο	  σπίτι	  τη	  στιγ-‐	  
μή	  που	  σέρβιραν	  το	  μεσημεριανό.	  Έτσι,	  τοποθέτησα	  το	  
σπιρτόκουτο	  στο	  καθιστικό,	  πάνω	  στο	  τζάκι,	  προσεκτι-‐	  
κά	  ώστε	  να	  παίρνουν	  αέρα	  οι	  σκορπιοί,	  και	  πήγα	  στην	  
τραπεζαρία.	  Έτρωγα	  αργά	  το	  φαγητό,	  τάιζα	  κρυφά	  τον	  
Ρότζερ	  κάτω	  απ’	  το	  τραπέζι,	  άκουγα	  την	  οικογένεια	  να	  
τσακώνεται,	  και	  ξέχασα	  τελείως	  τους	  συναρπαστικούς	  
ομήρους	  μου.	  Κάποια	  στιγμή,	  ο	  Λάρυ	  τελείωσε	  το	  φα-‐	  
γητό	  του,	  έφερε	  τα	  τσιγάρα	  απ’	  το	  σαλόνι,	  ακούμπησε	  
πίσω	  στην	  καρέκλα	  του,	  έβαλε	  ένα	  τσιγάρο	  στο	  στόμα	  
του	  κι	  έπιασε	  το	  κουτί	  τα	  σπίρτα	  που	  είχε	  φέρει.	  Αγνο-‐	  
ώντας	  την	  επικείμενη	  συμφορά	  μου,	  τον	  παρακολουθού-‐	  
σα	  μ’	  ενδιαφέρον	  καθώς,	  ρητορεύοντας	  ακόμα,	  άνοιξε	  
το	  σπιρτόκουτο.	  
Μέχρι	  και	  σήμερα,	  ισχυρίζομαι	  πως	  η	  σκορπίνα	  δεν	  
είχε	  κακή	  πρόθεση.	  Ήταν	  ταραγμένη	  και	  πολύ	  ενοχλημέ-‐	  
νη	  που	  ’χε	  μείνει	  κλεισμένη	  τόσες	  ώρες	  μέσα	  σ’	  ένα	  κου-‐	  
τί,	  κι	  έτσι	  άρπαξε	  την	  ευκαιρία	  να	  δραπετεύσει.	  Βγήκε	  
από	  το	  κουτί	  με	  μεγάλη	  ταχύτητα	  και	  γλίστρησε	  στο	  
χέρι	  του	  Λάρυ.	  Εκεί,	  μην	  ξέροντας	  τι	  να	  κάνει,	  κοντο-‐	  
στάθηκε	  με	  το	  κεντρί	  έτοιμο,	  ανασηκωμένο.	  Ο	  Λάρυ	  αι-‐	  
σθάνθηκε	  την	  κίνηση	  που	  ’κανε	  η	  δαγκάνα	  της,	  κοίταξε	  
να	  δει	  τι	  είναι,	  και	  από	  κείνη	  τη	  στιγμή	  άρχισε	  να	  βασι-‐	  
λεύει	  το	  χάος.	  
Έβγαλε	  έναν	  τέτοιο	  βρυχηθμό	  τρόμου,	  που	  η	  Λου-‐	  
γκαρέτσια	  έσπασε	  ένα	  πιάτο	  κι	  ο	  Ρότζερ	  βγήκε	  από	  
κάτω	  απ’	  το	  τραπέζι	  γαβγίζοντας	  λυσσασμένα.	  Τίναξε	  
το	  χέρι	  του,	  κι	  ο	  άτυχος	  ο	  σκορπιός	  έπεσε	  στο	  τραπέ-‐	  
ζι	  και	  προσγειώθηκε	  κάπου	  ανάμεσα	  στην	  Μάργκο	  και	  
τον	  Λέσλι,	  σκορπώντας	  τα	  μωρά	  του	  σαν	  κομφετί	  τη	  
στιγμή	  που	  χτύπησε	  πάνω	  στο	  τραπεζομάντηλο.	  Τελείως	  
εξαγριωμένο	  απ’	  αυτή	  τη	  μεταχείριση,	  το	  ζώο	  κινήθηκε	  
ταχύτατα	  προς	  τον	  Λέσλι	  μ’	  ένα	  κεντρί	  που	  έτρεμε	  από	  
θυμό.	  Ο	  Λέσλι	  τινάχτηκε	  πάνω	  αναποδογυρίζοντας	  την	  
καρέκλα	  του	  και	  χτύπησε	  απελπισμένα	  με	  την	  πετσέτα	  
του,	  κάνοντας	  τον	  σκορπιό	  να	  κατρακυλήσει	  πάνω	  στο	  
τραπεζομάντηλο	  προς	  την	  Μάργκο,	  που	  αμέσως	  έβγαλε	  
μια	  κραυγή	  τέτοια	  που	  θα	  τη	  ζήλευε	  κάθε	  ατμομηχανή.	  
Η	  Μητέρα,	  ζαλισμένη	  τελείως	  απ’	  αυτή	  την	  απότομη	  αλ-‐	  
λαγή	  από	  ηρεμία	  σε	  χάος,	  έβαλε	  τα	  γυαλιά	  της	  κι	  έσκυ-‐	  
ψε	  πάνω	  απ’	  το	  τραπέζι	  για	  να	  δει	  τι	  προκαλούσε	  αυτό	  
το	  πανδαιμόνιο	  −	  τη	  στιγμή	  ακριβώς	  που	  η	  Μάργκο,	  
σε	  μια	  μάταιη	  απόπειρα	  να	  σταματήσει	  την	  πορεία	  του	  
σκορπιού,	  του	  ’ριξε	  ένα	  ποτήρι	  νερό.	  Η	  ψυχρολουσία	  
προσπέρασε	  το	  ζώο	  αλλά	  πέτυχε	  τη	  Μητέρα	  που,	  μην	  
μπορώντας	  ν’	  αντέξει	  το	  κρύο	  νερό,	  έμεινε	  καθισμένη	  
μ’	  ανοιχτό	  το	  στόμα	  και	  κομμένη	  ανάσα	  στην	  άκρη	  του	  
τραπεζιού,	  ανίκανη	  ακόμα	  και	  να	  διαμαρτυρηθεί.	  Τώρα,	  
ο	  σκορπιός	  είχε	  κρυφτεί	  κάτω	  απ’	  το	  πιάτο	  του	  Λέσλι,	  
ενώ	  τα	  μωρά	  του	  κυκλοφορούσαν	  ελεύθερα	  σ’	  όλο	  το	  
τραπέζι.	  Ο	  Ρότζερ,	  παραζαλισμένος	  απ’	  τον	  πανικό	  μα	  
αποφασισμένος	  να	  πάρει	  κι	  αυτός	  μέρος,	  έτρεχε	  πά-‐	  
νω-‐κάτω	  στο	  δωμάτιο	  γαβγίζοντας	  υστερικά.	  



«Αυτό	  το	  αναθεματισμένο	  παλιόπαιδο	  πάλι»,	  γρύλισε	  
ο	  Λάρυ.	  
«Προσοχή,	  προσοχή,	  έρχονται!»	  στρίγγλισε	  η	  Μάργκο.	  
«Χρειαζόμαστε	  ένα	  βιβλίο»,	  μούγκρισε	  ο	  Λέσλι.	  «Μην	  
σας	  πιάνει	  πανικός,	  χτυπήστε	  τους	  μ’	  ένα	  βιβλίο».	  
«Τι	  στο	  καλό	  σας	  έπιασε	  όλους;»	  συνέχισε	  να	  ρωτά	  η	  
Μητέρα	  σφουγγίζοντας	  τα	  γυαλιά	  της.	  
«Αυτό	  το	  αναθεματισμένο	  παλιόπαιδο…	  θα	  μας	  σκο-‐	  
τώσει	  όλους…	  Και	  το	  τραπέζι…	  πήχτρα	  στους	  σκορ-‐	  
πιούς…»	  
«Γρήγορα…	  γρήγορα…	  κάντε	  κάτι…	  Προσέξτε,	  προ-‐	  
σέξτε!»	  
«Άσε	  τα	  γρυλίσματα	  και	  πιάσε	  ένα	  βιβλίο,	  για	  όνομα	  
του	  Θεού…	  είσαι	  χειρότερη	  κι	  απ’	  τον	  σκύλο…	  Σκασμός,	  
Ρότζερ!»	  
«Είναι	  θαύμα	  που	  δεν	  με	  δάγκωσε…»	  
«Προσέξτε…	  να	  κι	  άλλος	  ένας…	  γρήγορα…»	  
«Αχ,	  σκάσε	  πια	  και	  βρες	  ένα	  βιβλίο	  ή	  κάτι	  τέτοιο…»	  
«Μα	  πώς	  βρέθηκαν	  σκορπιοί	  πάνω	  στο	  τραπέζι,	  χρυ-‐	  
σέ	  μου;»	  
«Αυτό	  το	  καταραμένο	  παλιόπαιδο!	  Κάθε	  σπιρτόκουτο	  
στο	  σπίτι	  είναι	  μια	  παγίδα	  θανάτου…»	  
«Προσοχή,	  έρχεται	  καταπάνω	  μου!	  Γρήγορα,	  γρήγο-‐	  
ρα,	  κάντε	  κάτι…»	  
«Χτύπα	  το	  με	  το	  μαχαίρι	  σου…	  Άντε,	  χτύπα	  το!»	  
Μια	  και	  κανείς	  δεν	  είχε	  ασχοληθεί	  να	  εξηγήσει	  την	  
κατάσταση	  στον	  Ρότζερ,	  είχε	  την	  λανθασμένη	  εντύπωση	  
ότι	  η	  οικογένεια	  δεχόταν	  επίθεση	  κι	  ότι	  ήταν	  καθήκον	  
του	  να	  την	  υπερασπιστεί.	  Καθώς	  η	  Λουγκαρέτσια	  ήταν	  
ο	  μόνος	  ξένος	  μέσα	  στο	  δωμάτιο,	  κατέληξε	  στο	  λογικό	  
συμπέρασμα	  ότι	  αυτή	  ήταν	  υπεύθυνη	  και	  τη	  δάγκασε	  
στον	  αστράγαλο.	  Αυτό	  δεν	  βοήθησε	  καθόλου	  την	  κατά-‐	  
σταση.	  
Μέχρι	  να	  αποκατασταθεί	  κάπως	  η	  τάξη,	  όλα	  τα	  μωρά	  
σκορπιουδάκια	  είχαν	  κρυφτεί	  κάτω	  από	  διάφορα	  πια-‐	  
τικά	  και	  μαχαιροπήρουνα.	  Τελικά,	  μετά	  από	  ικεσίες	  γε-‐	  
μάτες	  πάθος	  από	  τη	  μεριά	  μου	  και	  την	  υποστήριξη	  της	  
Μητέρας,	  η	  πρόταση	  του	  Λέσλι	  να	  τα	  σφάξουμε	  όλα	  
απορρίφθηκε.	  Η	  οικογένεια,	  τρέμοντας	  ακόμα	  από	  οργή	  
και	  φόβο,	  αποσύρθηκε	  στο	  σαλόνι,	  κι	  εγώ	  πέρασα	  μισή	  
ώρα	  πολιορκώντας	  τα	  μωρά,	  πιάνοντάς	  τα	  μ’	  ένα	  κου-‐	  
ταλάκι	  κι	  επιστρέφοντάς	  τα	  στην	  πλάτη	  της	  μάνας	  τους_	  
Μετά,	  τα	  κουβάλησα	  έξω	  σ’	  ένα	  πιατάκι	  και	  τ’	  απελευ-‐	  
θέρωσα,	  πολύ	  απρόθυμα,	  πάνω	  στον	  μαντρότοιχο	  του	  
κήπου.	  Ο	  Ρότζερ	  κι	  εγώ	  περάσαμε	  το	  απομεσήμερο	  στην	  
πλαγιά	  του	  λόφου,	  γιατί	  θεώρησα	  πως	  θα	  ήταν	  συνετό	  
να	  επιτρέψω	  στην	  οικογένεια	  να	  πάρει	  τον	  μεσημεριανό	  
της	  ύπνο	  πριν	  την	  ξανασυναντήσω.	  
Τα	  αποτελέσματα	  αυτού	  του	  επεισοδίου	  ήταν	  πολυά-‐	  
ριθμα.	  Ο	  Λάρυ	  ανέπτυξε	  μια	  φοβία	  για	  τα	  σπιρτόκουτα	  
και	  τα	  άνοιγε	  με	  τη	  μεγαλύτερη	  προσοχή	  και	  το	  χέρι	  
του	  τυλιγμένο	  σ’	  ένα	  χαρτομάντηλο.	  Η	  Λουγκαρέτσια	  
κούτσαινε	  σ’	  όλο	  το	  σπίτι	  με	  τον	  αστράγαλό	  της	  δεμένο	  
με	  επιδέσμους,	  μέτρα	  ολόκληρα	  να	  σέρνονται,	  πολλές	  
βδομάδες	  μετά	  την	  επούλωση	  της	  δαγκωνιάς,	  κι	  ερχόταν	  
κάθε	  πρωί	  με	  το	  τσάι	  για	  να	  μας	  δείξει	  πώς	  πήγαιναν	  



τα	  σημάδια.	  Αλλά,	  κατά	  την	  γνώμη	  μου,	  ο	  χειρότερος	  
αντίκτυπος	  όλης	  της	  ιστορίας	  ήταν	  το	  γεγονός	  πως	  η	  
Μητέρα	  αποφάσισε	  ότι	  είχα	  αρχίσει	  πάλι	  ν’	  αγριεύω	  κι	  
ήταν	  καιρός	  για	  λίγη	  ακόμα	  εκπαίδευση.	  
	  

Παράσταση	  
με	  πυγολαμπίδες	  
	  
Εδώ	  και	  λίγο	  καιρό,	  η	  Μητέρα	  ζήλευε	  πολύ	  που	  κολυ-‐	  
μπούσαμε	  (είτε	  μέρα,	  είτε	  βράδυ)	  αλλά	  όπως	  είπε	  όταν	  
της	  προτείναμε	  να	  έρχεται	  μαζί	  μας	  ήταν	  πια	  πολύ	  με-‐	  
γάλη	  για	  τέτοιου	  είδους	  πράγματα.	  Τελικά	  όμως,	  ύστε-‐	  
ρα	  από	  τις	  συνεχείς	  πιέσεις	  μας,	  η	  Μητέρα	  επισκέφθηκε	  
την	  πόλη	  και	  γύρισε	  κουβαλώντας	  ντροπαλά	  ένα	  μυστη-‐	  
ριώδες	  πακέτο.	  Το	  άνοιξε,	  και	  μας	  άφησε	  έκθαμβους	  
δείχνοντάς	  μας	  ένα	  απίθανο,	  δίχως	  σχήμα	  ρούχο	  από	  
μαύρο	  ύφασμα,	  που	  το	  σκέπαζαν	  από	  πάνω	  μέχρι	  κάτω	  
εκατοντάδες	  φρίλια,	  πιέτες	  και	  σούρες.	  
«Λοιπόν,	  πώς	  σας	  φαίνεται;»	  ρώτησε	  η	  Μητέρα.	  
Κοιτάζαμε	  αυτό	  το	  παράξενο	  ρούχο	  κι	  αναρωτιόμα-‐	  
σταν	  τι	  να	  είναι.	  
«Τι	  είναι,	  αυτό;»	  ρώτησε	  τελικά	  ο	  Λάρυ.	  
«Μαγιό,	  βέβαια»,	  είπε	  η	  Μητέρα.	  «Τι	  στο	  καλό	  νόμι-‐	  
ζες	  πως	  είναι;»	  
«Μοιάζει	  με	  κακογδαρμένη	  φάλαινα»,	  είπε	  ο	  Λάρυ	  
παρατηρώντας	  το	  προσεκτικά.	  
«Δεν	  είναι	  δυνατόν	  να	  φορέσεις	  αυτό	  το	  πράγμα,	  Μη-‐	  
τέρα»,	  είπε	  η	  Μάργκο	  με	  φρίκη.	  «Μοιάζει	  με	  ρούχο	  του	  
1920».	  
«Τι	  χρειάζονται	  όλοι	  αυτοί	  οι	  φραμπαλάδες;»	  ρώτησε	  
ο	  Λάρυ	  μ’	  ενδιαφέρον.	  
«Γαρνίρισμα,	  φυσικά»,	  είπε	  η	  Μητέρα	  αγανακτισμένη.	  
«Τι	  θαυμάσια	  ιδέα!	  Μην	  ξεχάσεις	  να	  τιναχτείς	  για	  να	  
φύγουν	  τα	  ψάρια	  όταν	  βγεις	  απ’	  το	  νερό».	  
«Εμένα	  πάντως	  μ’	  αρέσει»,	  είπε	  η	  Μητέρα	  αποφα-‐	  
σιστικά,	  τυλίγοντας	  ξανά	  το	  τερατούργημα,	  «και	  θα	  το	  
φορέσω».	  
«Θα	  πρέπει	  να	  προσέξεις	  να	  μη	  βουλιάξεις	  απ’	  το	  βά-‐	  
ρος	  του»,	  είπε	  ο	  Λέσλι	  σοβαρά.	  
«Μητέρα,	  είναι	  φρικτό.	  Δεν	  είναι	  δυνατόν	  να	  το	  βά-‐	  
λεις»,	  είπε	  η	  Μάργκο.	  «Γιατί	  δεν	  πήρες	  κάτι	  πιο	  μο-‐	  
ντέρνο;»	  
«Στην	  ηλικία	  μου,	  χρυσό	  μου,	  δεν	  μπορείς	  να	  γυρνάς	  
με	  μαγιό	  ντε	  πιες	  −	  δεν	  έχεις	  το	  κατάλληλο	  σώμα».	  
«Πολύ	  θα	  ’θελα	  να	  ξέρω	  για	  τι	  είδους	  σώμα	  σχεδιά-‐	  
στηκε	  τούτο	  δω»,	  παρατήρησε	  ο	  Λάρυ.	  
«Είσαι	  στ’	  αλήθεια	  απελπισία,	  Μητέρα»,	  είπε	  η	  Μάρ-‐	  
γκο	  απεγνωσμένα.	  
«Μα	  εμένα	  μου	  αρέσει»,	  είπε	  η	  Μητέρα	  επιθετικά,	  
«και	  δεν	  σου	  ζήτησα	  να	  το	  φορέσεις	  εσύ».	  
«Σωστά,	  κάνε	  ό,τι	  θέλεις»,	  συμφώνησε	  ο	  Λάρυ.	  «Μην	  
αποθαρρύνεσαι.	  Μπορεί	  να	  σου	  πηγαίνει	  γάντι	  αν	  απο-‐	  
κτήσεις	  άλλα	  δυο-‐τρία	  ποδάρια».	  



Η	  Μητέρα	  ρουθούνισε	  θυμωμένη	  κι	  όρμηξε	  πάνω	  για	  
να	  δοκιμάσει	  το	  μαγιό	  της.	  Σε	  λίγο,	  μας	  φώναξε	  να	  
πάμε	  να	  δούμε	  το	  αποτέλεσμα	  και	  εισβάλαμε	  όλοι	  στην	  
κρεβατοκάμαρα.	  Πρώτος	  μπήκε	  ο	  Ρότζερ,	  κι	  αντικρύζο-‐	  
ντας	  αυτή	  την	  παράξενη	  φιγούρα	  ντυμένη	  με	  την	  ογκώ-‐	  
δη	  μαύρη	  φορεσιά	  που	  ξεχείλιζε	  από	  φρίλια,	  οπισθοχώ-‐	  
ρησε	  γρήγορα	  βγαίνοντας	  απ’	  το	  δωμάτιο	  και,	  πισωπα-‐	  
τώντας,	  άρχισε	  να	  γαβγίζει	  δαιμονισμένα.	  Χρειάστηκε	  
αρκετή	  ώρα	  για	  να	  τον	  πείσουμε	  πως	  ήταν	  στ’	  αλήθεια	  
η	  Μητέρα,	  κι	  ακόμα	  και	  τότε	  την	  κοίταζε	  κάπως	  αβέ-‐	  
βαια	  με	  την	  άκρη	  του	  ματιού	  του.	  Όμως,	  παρ’	  όλη	  την	  
αντίθεσή	  μας,	  της	  Μητέρας	  τής	  είχε	  κολλήσει	  αυτό	  το	  
σαν	  τέντα	  μαγιό,	  και	  τελικά	  εγκαταλείψαμε	  τον	  αγώνα.	  
Αποφασίσαμε	  να	  γιορτάσουμε	  το	  πρώτο	  της	  μπάνιο	  
κάνοντας	  ένα	  πικ-‐νικ	  στο	  φεγγαρόφωτο	  κάτω	  στ’	  ακρο-‐	  
γιάλι,	  και	  προσκαλέσαμε	  και	  τον	  Θεόδωρο	  που	  ήταν	  ο	  
μόνος	  ξένος	  που	  θ’	  ανεχόταν	  η	  Μητέρα	  σε	  μια	  τέτοια	  
σπουδαία	  περίσταση.	  Όταν	  έφτασε	  η	  μέρα	  για	  το	  με-‐	  
γάλο	  βάπτισμα,	  ετοιμάσαμε	  το	  φαγητό	  και	  το	  κρασί,	  
καθαρίσαμε	  τη	  βάρκα	  και	  τη	  γεμίσαμε	  μαξιλάρια,	  κι	  
όταν	  ήρθε	  ο	  Θεόδωρος	  ήταν	  όλα	  έτοιμα.	  Ακούγοντας	  
πως	  σχεδιάζαμε	  βραδινό	  πικ-‐νικ	  και	  μπάνιο	  με	  φεγγάρι,	  
μας	  υπενθύμισε	  πως	  δεν	  είχε	  φεγγάρι	  εκείνη	  τη	  συγκε-‐	  
κριμένη	  νύχτα.	  Αρχίσαμε	  να	  κατηγορούμε	  ο	  ένας	  τον	  άλ-‐	  
λον	  που	  δεν	  είχε	  ελέγξει	  την	  πρόοδο	  του	  φεγγαριού,	  κι	  ο	  
καβγάς	  συνεχίστηκε	  μέχρι	  το	  σούρουπο.	  Τελικά,	  μια	  κι	  
όλα	  ήταν	  έτοιμα,	  αποφασίσαμε	  να	  κάνουμε	  την	  εκδρομή,	  
κι	  έτσι	  κουτρουβαλήσαμε	  μέχρι	  τη	  βάρκα	  φορτωμένοι	  
τρόφιμα,	  κρασί,	  πετσέτες	  και	  τσιγάρα,	  και	  ξεκινήσαμε	  
κόστα-‐κόστα.	  Ο	  Θεόδωρος	  κι	  εγώ	  καθίσαμε	  στα	  πλάγια	  
για	  να	  προσέχουμε	  τα	  βράχια,	  η	  Μητέρα	  κρατούσε	  το	  
τιμόνι,	  κι	  οι	  υπόλοιποι	  έκαναν	  κουπί.	  Στην	  αρχή,	  καθώς	  
τα	  μάτια	  της	  δεν	  είχαν	  συνηθίσει	  στο	  σκοτάδι,	  η	  Μητέ-‐	  
ρα	  μας	  οδήγησε	  επιδέξια	  σ’	  έναν	  τέλειο	  κύκλο,	  κι	  έτσι	  
μετά	  από	  δέκα	  λεπτά	  σκληρής	  κωπηλασίας	  βρεθήκαμε	  
ξαφνικά	  μπροστά	  στον	  μώλο	  και	  πέσαμε	  πάνω	  του	  με	  
παφλασμό.	  Εκνευρισμένη	  απ’	  αυτό,	  η	  Μητέρα	  κατέληξε	  
στο	  αντίθετο	  άκρο	  και	  μας	  οδήγησε	  βαθιά	  στο	  πέλαγος.	  
Θα	  ’χαμε	  αράξει	  τελικά	  κάπου	  στην	  Αλβανία,	  αν	  δεν	  το	  
παρατηρούσε	  εγκαίρως	  ο	  Λέσλι.	  Μετά	  απ’	  αυτό,	  πήρε	  η	  
Μάργκο	  το	  τιμόνι,	  και	  τα	  πήγε	  αρκετά	  καλά	  εκτός	  από	  
το	  γεγονός	  ότι	  σε	  στιγμές	  κρίσης	  τα	  ’χανε	  και	  ξεχνούσε	  
ότι	  για	  να	  στρίψεις	  δεξιά	  έπρεπε	  να	  γυρίσεις	  το	  τιμόνι	  
αριστερά.	  Σαν	  αποτέλεσμα,	  κάναμε	  δέκα	  λεπτά	  να	  μα-‐	  
νουβράρουμε	  τη	  βάρκα	  που	  μέσα	  στον	  ενθουσιασμό	  της	  
η	  Μάργκο	  την	  είχε	  οδηγήσει	  πάνω	  σ’	  έναν	  βράχο	  αντί	  να	  
την	  απομακρύνει.	  Ήταν,	  στο	  σύνολό	  της,	  δυσοίωνη	  αρχή	  
για	  το	  πρώτο	  μπάνιο	  της	  Μητέρας.	  
Τελικά	  φτάσαμε	  κάποτε	  στην	  ακρογιαλιά	  μας,	  απλώ-‐	  
σαμε	  τις	  ψάθες	  στην	  άμμο,	  τακτοποιήσαμε	  το	  φαγητό,	  
παρατάξαμε	  το	  τάγμα	  των	  μπουκαλιών	  με	  το	  κρασί	  στα	  
ρηχά	  για	  να	  μείνουν	  δροσερά,	  κι	  η	  μεγάλη	  στιγμή	  έφτα-‐	  
σε.	  Μέσα	  σε	  ζητωκραυγές,	  η	  Μητέρα	  έβγαλε	  τη	  ρόμπα	  
της	  κι	  αποκαλύφθηκε	  σ’	  όλη	  της	  τη	  δόξα,	  ντυμένη	  με	  το	  
μαγιό	  που	  την	  έκανε	  να	  έχει,	  όπως	  παρατήρησε	  ο	  Λάρυ,	  
κάτι	  από	  τη	  μεγαλοπρέπεια	  παραθαλάσσιου	  γοτθικού	  



αρχιτεκτονήματος.	  Ο	  Ρότζερ	  συμπεριφέρθηκε	  θαυμάσια	  
−	  μέχρι	  τη	  στιγμή	  που	  είδε	  τη	  Μητέρα	  να	  προχωράει	  
στα	  ρηχά	  νωχελικά	  και	  με	  αξιοπρέπεια.	  Τότε	  ταράχτηκε	  
φοβερά.	  Νόμισε,	  φαίνεται,	  πως	  το	  μαγιό	  ήταν	  κάποιο	  
θαλάσσιο	  τέρας	  που	  ’χε	  τυλίξει	  τη	  Μητέρα	  κι	  ήταν	  έτοι-‐	  
μο	  να	  την	  τραβήξει	  στα	  βαθιά.	  Γαβγίζοντας	  άγρια,	  άρχι-‐	  
σε	  την	  επιχείρηση	  σωτηρίας.	  Άρπαξε	  ένα	  απ’	  τα	  φρίλια	  
που	  ανέμιζαν	  πλούσια	  στην	  άκρη	  του	  μαγιό,	  και	  στην	  
προσπάθειά	  του	  να	  διασώσει	  την	  Μητέρα	  το	  τράβηξε	  μ’	  
όλη	  του	  τη	  δύναμη.	  Η	  Μητέρα,	  που	  είχε	  μόλις	  δηλώσει	  
ότι	  το	  νερό	  της	  φαινόταν	  λίγο	  κρύο,	  ένιωσε	  να	  την	  τρα-‐	  
βούν	  ξαφνικά	  προς	  τα	  πίσω.	  Με	  μια	  γεμάτη	  φόβο	  κι	  έκ-‐	  
πληξη	  τσιρίδα,	  έχασε	  την	  ισορροπία	  της,	  κι	  έπεσε	  βαριά	  
σε	  μισό	  μέτρο	  νερό	  −	  ενώ	  ο	  Ρότζερ	  τράβαγε	  τόσο	  γερά	  
που	  έσκισε	  ένα	  μεγάλο	  κομμάτι	  φρίλι.	  Συνεπαρμένος	  
από	  το	  γεγονός	  ότι	  ο	  εχθρός	  έμοιαζε	  να	  αποσυντίθεται,	  
ο	  Ρότζερ,	  μουγκρίζοντας	  ενθαρρυντικά	  στη	  Μητέρα,	  κα-‐	  
ταπιάστηκε	  να	  απομακρύνει	  από	  πάνω	  της	  το	  αηδιαστι-‐	  
κό	  αυτό	  τέρας.	  
Κυλιόμασταν	  στην	  άμμο	  σκασμένοι	  στα	  γέλια,	  ενώ	  η	  
Μητέρα	  καθόταν	  με	  κομμένη	  την	  ανάσα	  στα	  ρηχά	  κάνο-‐	  
ντας	  απεγνωσμένες	  προσπάθειες	  να	  σηκωθεί,	  να	  διώξει	  
τον	  Ρότζερ,	  και	  να	  συγκρατήσει	  τουλάχιστον	  ένα	  τμήμα	  
απ’	  το	  μαγιό	  της.	  Δυστυχώς,	  το	  ύφασμα	  του	  μαγιό	  ήταν	  
τόσο	  χοντρό	  που	  παγίδευε	  τον	  αέρα.	  Με	  το	  νερό	  φού-‐	  
σκωσε	  σαν	  μπαλόνι,	  κι	  η	  προσπάθεια	  της	  Μητέρας	  να	  
φέρει	  βόλτα	  αυτό	  το	  αερόστατο	  από	  φραμπαλάδες	  και	  
δαντέλες	  ήταν	  μια	  πρόσθετη	  δυσκολία.	  Τελικά	  ο	  Θεό-‐	  
δωρος	  έδιωξε	  τον	  Ρότζερ	  και	  βοήθησε	  τη	  Μητέρα	  να	  
σηκωθεί.	  Αργότερα,	  αφού	  ήπιαμε	  όλοι	  ένα	  ποτήρι	  κρασί	  
για	  να	  γιορτάσουμε	  και	  να	  συνέλθουμε	  απ’	  αυτό	  που	  ο	  
Λάρυ	  ονόμασε	  «διάσωση	  της	  Ανδρομέδας	  από	  τον	  Περ-‐	  
σέα»,	  πήγαμε	  να	  κολυμπήσουμε,	  κι	  η	  Μητέρα	  κάθισε	  
διακριτικά	  στα	  ρηχά	  ενώ	  ο	  Ρότζερ,	  κουλουριασμένος	  δί-‐	  
πλα	  της,	  γρύλιζε	  απειλητικά	  στο	  ρούχο	  που	  φούσκωνε	  
και	  φτερούγιζε	  γύρω	  απ’	  τη	  μέση	  της.	  
Το	  πλαγκτόν	  ήταν	  ιδιαίτερα	  έντονο	  εκείνο	  το	  βράδυ.	  
Αν	  έβαζες	  το	  χέρι	  σου	  μέσα	  στο	  νερό	  και	  το	  κουνούσες,	  
μπορούσες	  να	  ζωγραφίσεις	  μια	  μεγάλη	  χρυσοπράσινη	  
κορδέλα	  ψυχρής	  φωτιάς	  μέσα	  στη	  θάλασσα.	  Κι	  όταν	  
έκανες	  βουτιά,	  ήταν	  σαν	  να	  βυθίζεσαι	  σ’	  έναν	  κλίβανο	  
παγερής	  φωτιάς	  που	  σπινθυρίζει.	  Όταν	  στο	  τέλος	  του	  
φαγητού	  ανοίξαμε	  το	  κρασί,	  σαν	  να	  ’ταν	  κανονισμένο	  
από	  τα	  πριν,	  εμφανίστηκαν	  λίγες	  πυγολαμπίδες	  στις	  
ελιές	  πίσω	  μας·	  εισαγωγή	  στην	  παράσταση	  που	  θ’	  ακο-‐	  
λουθούσε.	  
Στην	  αρχή	  ήταν	  δυο-‐τρία	  πράσινα	  στίγματα	  που	  γλι-‐	  
στρούσαν	  ανάλαφρα	  ανάμεσα	  στα	  δέντρα	  αναβοσβήνο-‐	  
ντας.	  Σιγά-‐σιγά	  όμως,	  εμφανίζονταν	  όλο	  και	  πιο	  πολλές,	  
μέχρι	  που	  ολόκληρα	  κομμάτια	  του	  ελαιώνα	  φωτίστηκαν	  
μ’	  ένα	  παράξενο	  πράσινο	  φως.	  Ποτέ	  δεν	  είχαμε	  δει	  τό-‐	  
σες	  πολλές	  πυγολαμπίδες	  μαζί,	  στο	  ίδιο	  μέρος.	  Πετού-‐	  
σαν	  ανάμεσα	  στα	  δέντρα	  σμήνη	  ολόκληρα.	  Σέρνονταν	  
στο	  χορτάρι,	  τους	  θάμνους	  και	  τους	  κορμούς	  των	  δέ-‐	  
ντρων,	  γλιστρούσαν	  σαν	  κοπάδι	  πάνω	  απ’	  τα	  κεφάλια	  
μας	  και	  προσγειώνονταν	  στις	  ψάθες	  σαν	  πράσινες	  σπί-‐	  



θες	  και	  σαν	  φωτεινά	  ρυάκια	  στριφογύριζαν	  πάνω	  από	  τη	  
θάλασσα.	  Και	  ύστερα,	  όλα	  μαζί,	  φάνηκαν	  τα	  δελφίνια.	  
Κολυμπώντας	  σε	  παράταξη	  μέσα	  στον	  όρμο,	  έσχιζαν	  το	  
νερό	  με	  ρυθμικές	  κινήσεις,	  κι	  οι	  ράχες	  τους	  ήταν	  σαν	  
βαμμένες	  απ’	  το	  φώσφορο.	  Κολυμπούσαν	  σε	  κύκλους	  
στη	  μέση	  του	  όρμου,	  βουτώντας,	  κάνοντας	  τούμπες,	  και	  
πέφτοντας	  μέσα	  σε	  πυρκαγιά	  από	  φώτα.	  Με	  τις	  πυγο-‐	  
λαμπίδες	  επάνω	  και	  τα	  φωτισμένα	  δελφίνια	  κάτω,	  το	  
θέαμα	  ήταν	  συναρπαστικό.	  Βλέπαμε	  ακόμα	  και	  τις	  φω-‐	  
τεινές	  γραμμές	  κάτω	  απ’	  την	  επιφάνεια	  της	  θάλασσας,	  
καθώς	  τα	  δελφίνια	  κολυμπούσαν	  με	  φλογισμένα	  σχήμα-‐	  
τα	  πάνω	  απ’	  τον	  αμμουδερό	  βυθό	  −	  κι	  όταν	  πηδούσαν	  
ψηλά	  στον	  αέρα,	  το	  νερό	  έσταζε	  σμαραγδένιες	  σταγόνες	  
και	  δεν	  μπορούσες	  να	  ξεχωρίσεις	  τον	  ιριδισμό	  της	  θά-‐	  
λασσας	  από	  το	  φεγγοβόλημα	  των	  πυγολαμπίδων.	  Σχε-‐	  
δόν	  μια	  ώρα	  παρακολουθούσαμε	  αυτή	  τη	  φαντασμαγο-‐	  
ρία	  −	  κι	  έπειτα,	  αργά,	  οι	  πυγολαμπίδες	  γύρισαν	  πίσω	  
στη	  στεριά	  και	  πέταξαν	  προς	  το	  παρακάτω	  ακρογιάλι.	  
Ύστερα	  τα	  δελφίνια	  μπήκαν	  στη	  σειρά	  κι	  έφυγαν	  για	  τ’	  
ανοιχτά,	  αφήνοντας	  πίσω	  τους	  ένα	  φλογισμένο	  μονοπάτι	  
που	  λαμπύριζε	  και	  σπίθιζε,	  ώσπου	  έσβησε	  τελείως,	  σαν	  
κούτσουρο	  που	  σιγοκαίγεται	  δίπλα	  στη	  θάλασσα.	  


