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Εικονογράφηση:
Χρήστος ∆ήµος
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Ï ÃÉÁÍÍÇÓ ÑÅÌÏÕÍÄÏÓ ãåííÞèçêå ôï 1950
óôïí ÐåéñáéÜ. Óðïýäáóå óôçí ÐÜíôåéï Ó÷ïëÞ.
¸æçóå óôç Äáíßá, ôç Ãéïõãêïóëáâßá, ôç Ãåñìáíßá
êáé ãéá áñêåôü äéÜóôçìá óôçí ÊñÞôç. ¸÷åé äýï
ðáéäéÜ êáé óÞìåñá æåé óôïí ÐåéñáéÜ. Áðü ìéêñüò
åß÷å äåßîåé êëßóç ðñïò ôï ãñÜøéìï êáé Ý÷åé Þäç åê-
äþóåé áñêåôÜ âéâëßá. Áðü ôéò Åêäüóåéò ØÕ×ÏÃÉÏÓ
κõêëïöïñïýí ôá âéâëßá ôïõ: ÁÐÏ ÐÏÕ ÐÁÍÅ ÃÉÁ
ÔÇÍ ÏÄÏ ÄÅËÇÃÉÁÍÍÇ;, ðïõ ôéìÞèçêå ìå ôï Âñá-
âåßï ÌõèéóôïñÞìáôïò 1999 áðü ôïí Êýêëï ôïõ
Åëëçíéêïý Ðáéäéêïý Âéâëßïõ, ÐÙÓ ÔÁ ÐÅÑÁÓÅÓ
ÓÔÏ ÂÏËÏ, ÊÙÓÔÁÊÇ;, ðïõ ôéìÞèçêå ìå ôï Âñá-
âåßï ÌõèéóôïñÞìáôïò 1999 áðü ôç Ãõíáéêåßá Ëï-
ãïôå÷íéêÞ ÓõíôñïöéÜ, ÔÏ ÊÕÍÇÃÉ ÔÏÕ ÊÑÕÌÌÅ-
ÍÏÕ ÈÇÓÁÕÑÏÕ, ðïõ ôéìÞèçêå ìå ôï Âñáâåßï
ÌõèéóôïñÞìáôïò 2002 áðü ôç Ãõíáéêåßá Ëïãïôå-
÷íéêÞ ÓõíôñïöéÜ, ÔÏ ÌÕÓÔÇÑÉÏ ÔÇÓ 21ΗΣ ×Á-
ÍÔÑÁÓ, ÔÇÓ ÊÁÊÏÌÏÉÑÁÓ!, ΑΧ, ΑΥΤΟΣ Ο ΟΜΗ-
ΡΟΣ!, ΟΝΕΙΡΟ ΕΙΝΑΙ, ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!, ΠΕΝΤΕ ΜΕΡΕΣ
ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΑΝ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ, ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ
ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ CD PLAYER, Ο ΘΕΙΟΣ ΜΟΥ Ο ΚΑ-
ΤΣΙΚΟΠΟ∆ΑΡΟΣ και ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΡΙΟΥ
ΧΟΥΑΝ. Åðßóçò êõêëïöïñïýí ôá âéâëßá ôïõ ãéá
åíçëßêïõò ÂÁÆÙ ÔÇ ÌÏÍÁÎÉÁ, ÂÁËÅ ÔÏ ÏÍÅÉÑÏ!,
ÊÕÍÇÃÙÍÔÁÓ ÔÏ ×ÁÑÔÉÍÏ ÖÅÃÃÁÑÉ, ΤΟ ΕΓΚΛΗ-
ΜΑ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΛΟΗΣ και Η ΤΕΦΡΑ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ.
Ï ÃéÜííçò Ñåìïýíäïò áó÷ïëåôáé ðáñÜëëçëá ìå
ôç öùôïãñáößá êé Ý÷åé êÜíåé åêèÝóåéò ìå æùãñá-
öιóìÝíåò êáé øçöéáêÝò öùôïãñáößåò.
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Μακρύς πρόλογος για τους ναυαγούς
πριν ναυαγήσουν

Ολα ξεκίνησαν από την επιµονή της Αφρούλας να πι-
λοτάρει την Τηγανίτα! Τους είχε σπάσει τα νεύρα.

«Αν δεν πιλοτάρω την Τηγανίτα θα σκάσω», γκρί-
νιαζε κάθε τόσο σουφρώνοντας τη µύτη της και µα-
σουλώντας σαν κατσίκα τα καστανά µαλλιά της.

Και βέβαια θα αναρωτιέστε ποια είναι η Αφρούλα
και ποια είναι η Τηγανίτα. Θα σας εξηγήσω αµέσως αρ-
χίζοντας από το δεύτερο.

Τηγανίτα λεγόταν το ιστιοφόρο του κυρίου Σίµου
Μασούρη, ένα όµορφο σκαρί, σκούρο µπλε, µε µια λε-
πτή άσπρη γραµµή στο πλάι. Όλοι σ’ εκείνο το παρα-
θαλάσσιο χωριό το κοιτούσαν µε θαυµασµό και το κα-
µάρωναν^ φυσικά και ζήλευαν.

Και τώρα ιδού η Αφρούλα. Η Αφρούλα ήταν ένα αγο-
ροκόριτσο σωστή τσιλιβήθρα, µε δυνατή φωνή, συννε-
φιασµένο µέτωπο, δεινή κολυµβήτρια και γκρινιάρα,
ξακουστή και ανυπόφορη η γκρίνια της. Εκείνη τη χρο-
νιά είχε τελειώσει το ∆ηµοτικό και ονειρευόταν µεγα-
λώνοντας να κάνει εξερευνήσεις στον βυθό των ωκεα-
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νών. Ήταν σίγουρη ότι θα έβρισκε τη χαµένη Ατλαντί-
δα, γιατί όπως κοκορευόταν η ίδια: «Εµένα το µάτι µου
κόβει».

Ο παππούς της είχε την παραλιακή ταβέρνα Ο Κά-
βουρας. Ήταν ένας µερακλής, παραδοσιακός τύπος κι
είχε τη φήµη ότι έφτιαχνε την καλύτερη κακαβιά των
Κυκλάδων, αν και όλοι υποψιάζονταν ότι η γιαγιά της,
ένας άνθρωπος λιγοµίλητος, άνθρωπος της Εκκλησίας,
έβαζε το χεράκι της. Η µαµά της, η κυρία Σταυρούλα,
είχε ξαναπαντρευτεί τον λιµενικό κύριο Μάκη Πανώριο
κι είχαν εγκατασταθεί στο νησί εδώ κι ένα χρόνο. Ο κα-
νονικός της πατέρας της, ο σκηνοθέτης Λεωνίδας Σά-
µπος, ζούσε στην Αθήνα. Για όλο αυτό το οικογενεια-
κό µπέρδεµα η Αφρούλα δεν είχε συγχωρήσει τους γο-
νείς της, αλλά επειδή τους αγαπούσε πολύ, τα σπασµέ-
να τα πλήρωνε ο πατριός της. Ο στρουµπουλός κύριος
Πανώριος ήταν καλόκαρδος, χωρατατζής και φρόντιζε
να της κάνει όλα τα χατίρια, αλλά εκείνη τον αντιµετώ-
πιζε µε γκρίνια και δυσπιστία. Ένα χρόνο τώρα του κρα-
τούσε µούτρα, λόγο καλό δεν του είχε απευθύνει.

«Άλλο βάρκα κι άλλο ιστιοφόρο», της έλεγε ο Νίκος
κάνοντας ένα εκνευριστικό «τσιτ» µε τα δόντια κι ο αδελ-
φός του ο Μπιλάκος τσαντιζόταν, κι ο Αντρέας συµφω-
νούσε κουνώντας το κεφάλι του.

Και βέβαια θα αναρωτηθείτε ποιος είναι ο Αντρέας
και ποιος είναι ο Νίκος και ποιος ο µικρός του αδελφός
ο Μπιλάκος. Εγώ είµαι εδώ για να σας εξηγήσω.

Ο Αντρέας ήταν πρώτος ξάδελφος των αδελφών
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Πυρπέρη. Ψηλός, γεροδεµένος, µε ήρεµο πρόσωπο,
ανέκφραστα µάτια και µε κινήσεις άχαρες, κάπως σαν
ξυλάγγουρο. Είχε τελειώσει την Α~ Γυµνασίου µε άρι-
στα και είχε µανία µε τα άστρα και τους πλανήτες. Όλοι
τον θεωρούσαν παιδί-θαύµα, ήταν το καµάρι της οικο-
γένειας, ο «νουνεχής», όπως τον αποκαλούσε περήφα-
νος ο παππούς, ο «αστρονόµος µας», τον έλεγε η για-
γιά, το «ούφο», τον κορόιδευε ο Νίκος όταν οι µεγάλοι
δεν άκουγαν.

Ο Νίκος ήταν ο µεγάλος αδελφός του Μπιλάκου,
συνοµήλικος του Αντρέα, αλλά το ακριβώς αντίθετο και
στην εµφάνιση και στον χαρακτήρα. Αδύνατος, πετσί
και κόκαλο, άλλοτε υπερκινητικός κι άλλοτε υπναράς
σε βαθµό να κοιµάται όρθιος σαν τα άλογα. Για τα µα-
θήµατα αδιαφορούσε και βαριόταν όλες τις δραστη-
ριότητες που κατά καιρούς σκεφτόταν η µαµά τους.
Μόνο το ποδόσφαιρο δε βαριόταν. Ήταν γρήγορος
στις κατεβασιές, έκανε έξυπνες ντρίµπλες και, το κυ-
ριότερο, έπεφτε τόσο θεαµατικά που έπαιρνε όλα τα
φάουλ και τα πέναλτι. Οι γονείς τους είχαν πελαγώσει
µαζί του και µόνο ο θείος Κύµης, ο µικρός αδελφός του
µπαµπά τους, αισιοδοξούσε: «Αυτός, και να µου το θυ-
µάστε, έχει όλα τα προσόντα να γίνει ακόµη και πρω-
θυπουργός», έλεγε ανάµεσα σε δύο οµοιοκαταληξίες.
Αλλά τον θείο Κύµη δεν τον έπαιρνε κανείς στα σοβα-
ρά εκτός από τον Μπιλάκο, οπότε δυο λόγια για τον Κύ-
µη Πυρπέρη είναι απαραίτητα, παρόλο που δεν έπαιξε
κανένα ρόλο σ’ αυτή την περιπέτεια.
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Όλοι συµφωνούσαν ότι η περίπτωσή του ξεχώριζε,
γιατί σε περίοδο οικονοµικής κρίσης, σε σηµείο να σου
πιάνεται η ανάσα και µε την ανεργία να µαστίζει τη χώ-
ρα, αυτός έβρισκε πάντα δουλειά, δηλαδή του έβρι-
σκαν, αλλά την παρατούσε διότι, λέει, καταπιεζόταν και
δεν την άντεχε την καταπίεση. Γι’ αυτό το είχε βάλει
σκοπό σε πρώτη ευκαιρία να πάει στη ζούγκλα και να
ζήσει ελεύθερος σαν τον Ταρζάν! Έµενε στο σπίτι τους,
αφού δεν του περίσσευαν λεφτά για να πληρώσει το
νοίκι του, και είχε εµφυσήσει την αγάπη του για τον
Ταρζάν στον Μπιλάκο, διηγιόταν απίθανες ιστορίες και
τις έλεγε κι ωραία, δηλαδή του µικρού τού άρεσαν. ∆εν
ήταν άσχηµα να ξυπνάς το πρωί, να ακούς τα λιοντάρια
να βρυχώνται και να φωνάζεις: «Λιοντάρια, κόψτε τις
φωνές γιατί έχω τα µπουρίνια µου σήµερα!» και να
συµµορφώνονται τα λιοντάρια και να κάθονται σούζα.
Ή να κάθεσαι στο ωραίο σου κλαδί ξαπλωµένος και να
σου φέρνουν οι µα¹µούδες τις µπανάνες και τα άλλα
φαγώσιµα.

Κι όταν ο Μπιλάκος, βλέποντας την ώρα να περνάει
άσκοπα, του έλεγε: «Θείε, έχω να διαβάσω, θα µου πεις
τη συνέχεια µετά», εκείνος αποσυρόταν στο σαλόνι κι
έπαιζε τον µπαγλαµά του φτιάχνοντας δικά του τρα-
γούδια, αλλά δεν πετύχαινε πάντα τις οµοιοκαταληξίες.
Παραδείγµατος χάρη:

«Οχ, αµάν, οχ, αµάν, θα ’θελα να ήµουνα Ταρζάν,
να βαρώ το τουµπερλέκι και να παίζω µπαγλαµάν!»

«Μην παίρνεις στα σοβαρά τον θείο Κύµη», τον συµ-
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βούλευε ο πατέρας του και συµφωνούσε η µαµά. Κι ο
Μπιλάκος συµφωνούσε µε όλους. Ακόµη και µε τον
Νίκο συµφωνούσε όταν τον συµβούλευε να πάψει να
είναι µαµόθρεφτο, το υπάκουο παιδί που κάνει ό,τι του
λένε για να µη δυσαρεστήσει κανέναν. Συµφωνούσε
µε όλους γιατί ήταν αποφασισµένος µία των ηµερών να
τους παρατήσει όλους και να καταφύγει στην αχανή
ζούγκλα και να ζει ζωή και κότα σαν τον Ταρζάν. Ήταν
ζήτηµα χρόνου.

Η θεία Σόνια, η µητέρα του Αντρέα, τους είχε φέρει
στο νησί κι είχαν εγκατασταθεί στο σπίτι του παππού και
της γιαγιάς, ένα σπίτι δίπλα από τη θάλασσα. Ο παπ-
πούς, Αγάθωνας το παρατσούκλι του, Χαράλαµπος το
κανονικό του όνοµα, είχε συνταξιοδοτηθεί ως γυµνα-
σιάρχης κι ασχολιόταν µε την Ιστορία, έγραφε στο κο-
µπιούτερ τις βιογραφίες των ηρώων της Επανάστασης
του 1821, αλλά µε γλαφυρό τρόπο ώστε να είναι προ-
σιτές στην παιδική ψυχοσύνθεση. Τρεις ήταν οι µεγά-
λες του αγάπες: ο Μότσαρτ, ο Σοφοκλής κι η γιαγιά. Η
γιαγιά Ελισάβετ –Λιλή τη φώναζαν όλοι κι εκείνη κα-
τσούφιαζε– έφτιαχνε πολύπλοκα φαγητά, αλλά το µό-
νο που πετύχαινε ήταν η σπανακόπιτα. Μια ζωή δα-
σκάλα, είχε δώσει τον καλύτερο εαυτό της στο εκπαι-
δευτικό σύστηµα και το ευχαριστώ ήταν να της περικό-
βουν τη σύνταξη, κι άδικα ο παππούς τής έλεγε ότι για
τα παιδιά έδωσε τον καλύτερο εαυτό της. Εκείνη το φυ-
σούσε και δεν κρύωνε.

Οι γονείς των αδελφών Πυρπέρη θα έρχονταν για
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καµιά εβδοµάδα στο τέλος του Αυγούστου, γιατί είχαν
πολλή δουλειά. Η µαµά στην πινακοθήκη όπου ετοίµα-
ζαν µια έκθεση για το φθινόπωρο, αλλά ως συνήθως κά-
τι είχε πάει στραβά, κι ο µπαµπάς στο λογιστικό γραφείο
όπου τον βοηθούσε κι ο θείος Κύµης για να βγάζει ένα
χαρτζιλίκι και να µην ισχυρίζεται ότι τον καταπιέζουν.

Και το νησί των διακοπών τους; Μακρόστενο ήταν το
νησί, µικρό, κυκλαδίτικο. Είχε δύο λιµάνια προσανα-
τολισµένα στον βορρά. Εκείνοι έµεναν στο ανατολικό
λιµάνι κι η ζωή δεν παρουσίαζε κανένα ενδιαφέρον.
Τουλάχιστον για τις τρεις πρώτες µέρες. Το πρωί το περ-
νούσαν στην παραλία κοντά στην ταβέρνα Ο Κάβουρας
υπό το άγρυπνο βλέµµα της υπερπροστατευτικής θείας
Σόνιας, κάνοντας µπάνιο και παίζοντας, αλλά το πιο
σύνηθες ήταν να τσακώνονται ο Νίκος µε τον Αντρέα
για το ποιος θα µάθει την Αφρούλα τάβλι.

Το µεσηµέρι τσακωνόταν ο Νίκος µε τον Αντρέα για
το ποιος θα ξαπλώσει στην αιώρα του κήπου κι ο υπά-
κουος Μπιλάκος διάβαζε υποµονετικά την Κύρου Ανά-
βαση, την οποία ο παππούς θεωρούσε σπουδαίο ανά-
γνωσµα και ωφέλιµο για όλες τις ηλικίες.

Το απόγευµα, ο καπετάν Κάβουρας δραπέτευε από
την ταβέρνα, άφηνε στο πόδι του τον παραγιό του και
τους πήγαινε βαρκάδα λέγοντας εξωφρενικές πειρατι-
κές ιστορίες κι έχοντας κοντά του την Αφρούλα, ενώ ο
Αντρέας µε τον Νίκο τσακώνονταν ποιος θα καθίσει δί-
πλα της κι ο Μπιλάκος κρατούσε ισορροπία για να µη
βρεθεί στη θάλασσα.
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Το βράδυ, τα τρία ξαδέλφια κάθονταν στη βεράντα
του σπιτιού περιµένοντας τις τηγανητές πατάτες, απορ-
ροφηµένοι ο καθένας στα δικά του. Ο Νίκος χασµου-
ριόταν κοιτάζοντας τα έντοµα να στριφογυρίζουν γύρω
από τη λάµπα, ο Αντρέας έγραφε ηµερολόγιο παρατη-
ρώντας µε το σχεδόν επαγγελµατικό του τηλεσκόπιο
την Κασσιόπη ή ποιος ξέρει ποιον άλλο αστερισµό κι ο
Μπιλάκος έστελνε εκτεταµένα µέιλ στον θείο Κύµη και
στη συµµαθήτριά του, Φωτεινή Μαυροπούλου, για το
πώς τα περνούσαν. Ήταν µια ιδέα της µαµάς, ώστε να
εξασκηθεί στο κοµπιούτερ το οποίο, καθώς έλεγε, «εί-
ναι ένα εργαλείο ανάπτυξης και προόδου, Βασίλη, κι
όχι µέσον για να σκοτώνουµε την ώρα µας όπως κάνει
ο αδελφός σου που παίζει συνέχεια παιχνίδια». Κι ο
υπάκουος Βασιλάκης δεν ήθελε να της χαλάσει χατίρι.

∆εν υπήρχαν όµως συγκλονιστικά πράγµατα για να
γράψει κι έτσι πρόσθετε και µερικά της φαντασίας του,
κι ο θείος Κύµης τον παρότρυνε: «Συνέχισε έτσι, ανι-
ψιέ, εσύ µια µέρα θα γίνεις συγγραφέας κι όλοι θα σε
σέβονται, χωρίς να ξέρουν γιατί», και παράλληλα έστελ-
νε και µερικές λέξεις για να ψάξει οµοιοκαταληξίες,
γιατί ο µπαµπάς τους δεν τον άφηνε σε χλωρό κλαρί.
Η Φωτεινή Μαυροπούλου έστελνε µε µέιλ τα δικά της
νέα, και ο Μπιλάκος σκεφτόταν ότι θα γινόταν κι εκεί-
νη συγγραφέας όταν µεγάλωνε, γιατί δεν ήταν δυνατό
να εµφανίστηκαν εξωγήινοι στο παρκάκι της γειτονιάς
τους. Εκτός κι αν έκανε παρέα µε τον Γιώργο Μπαλά-
να που έβλεπε εξωγήινους παντού.
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Τρεις µέρες είχαν περάσει έτσι ανιαρά κι η Αφρού-
λα τούς είχε φάει τα αυτιά: «∆ε θα ησυχάσω αν δεν πι-
λοτάρω την Τηγανίτα!». Επίτηδες το έλεγε, αφού ήξερε
ότι δε θα γινόταν ποτέ κάτι τέτοιο. Ήθελε να φέρει σε
δύσκολη θέση τον Αντρέα και τον Νίκο, που δεν της
χαλούσαν χατίρι σε τίποτα. Ο Μπιλάκος καταλάβαινε,
κι ας ήταν ο µικρός της παρέας, ότι τους είχε γοητεύσει,
όπως παλιά η Μάτα Χάρι για να κάνει τη δουλειά της
ως κατάσκοπος. Η Αφρούλα επέµενε γιατί ήξερε ότι
ντρέπονταν να παρουσιαστούν στον κύριο Σίµο Μα-
σούρη και να του ζητήσουν βόλτα µε το σκάφος.

Και δυο λόγια για τον κύριο Σίµο Μασούρη, που
έπαιξε σηµαντικό ρόλο σ’ αυτή την περιπέτεια. Ήταν
ένας χοντρός, θεόρατος άντρας µε δυνατή φωνή, πολ-
λά λεφτά και καλή καρδιά, ένας ξέγνοιαστος τύπος,
ίσως από τους ελάχιστους Έλληνες που είχαν αποµεί-
νει ξέγνοιαστοι στην άθλια κατάσταση που είχε δη-
µιουργηθεί και δεν τολµούσες να ανοίξεις την τηλεό-
ραση από φόβο µην τυχόν κι ορµήσουν οι ειδήσεις και
σε κατασπαράξουν. Τα πρωινά συνήθιζε να παίρνει την
Τηγανίτα και ν’ αποµακρύνεται µόνος του· του άρεσε
να ταξιδεύει ανάµεσα στα µικρά ακατοίκητα νησιά και
να απολαµβάνει στη διαπασών τα λα¹κά τραγούδια που
ήταν η αδυναµία του.

«Βγάλε από το µυαλό σου την ιδέα να πάµε βόλτα µε
την Τηγανίτα, και µάλιστα να την πιλοτάρεις. ∆ε γίνεται
αυτό το πράγµα. Αν θες κάνε λίγη υποµονή µέχρι να
µεγαλώσω, να γίνω διάσηµος ποδοσφαιριστής, να αγο-

17

© Γιαννησ Ρεμουνδοσ 2013 / εκδοσεισ ΨυχοΓιοσ 2013



ράσω ένα ιστιοφόρο και θα σου το δώσω να το πιλοτά-
ρεις», της έλεγε ο Νίκος ο επιπόλαιος που είχε τα µυα-
λά πάνω από τα µαλλιά.

«Ζήσε, Μάη µου, να φας τριφύλλι», σχολίαζε ο
Αντρέας ο νουνεχής.

«Εγώ όµως θέλω να πιλοτάρω την Τηγανίτα…» τον
χαβά της εκείνη και τους κοιτούσε και τους δύο µε τα
όµορφα θυµωµένα µάτια της.

«Αποκλείεται!» απαντούσαν κι οι δύο µε ένα στόµα.
Κι όµως, δεν αποκλειόταν καθόλου, γιατί λογάρια-

ζαν δίχως τον ξενοδόχο, και στην προκειµένη περί-
πτωση ο ξενοδόχος ήταν ο Μπιλάκος. Και να πώς έγι-
ναν τα πράγµατα.

Εκείνο το πρωινό τον έστειλε η γιαγιά στο µανάβικο
να αγοράσει λεµόνια και καφέ· η γιαγιά τους είχε µα-
νία µε τα λεµόνια και τον καφέ. Ο Νίκος κοιµόταν ακό-
µα ροχαλίζοντας, η θεία Σόνια είχε αποφασίσει να κά-
νει γενική καθαριότητα, γιατί είχε πολλά νεύρα, ο
Αντρέας έφτιαχνε µια κούνια αλλά είχε µπερδευτεί µε
το µήκος των σκοινιών κι είχε ζητήσει βοήθεια από τον
παππού.

«Και να µην περπατάς αφηρηµένος. Να βλέπεις πού
πατάς», τον συµβούλεψε ως συνήθως η γιαγιά, δίνο-
ντάς του λεφτά και εκείνος ξεκίνησε.

Σκεφτόταν αν η λέξη «πανούκλα» κάνει καλή οµοιο-
καταληξία µε τη «ζούγκλα», όταν ένας σκύλος κανελής,
ψηλός, µε µακρόστενη µουσούδα ήρθε πλάι του κι έκα-
νε ένα περίεργο γιαφ, ιαφ, αφ, γουουουβ. ∆εν έδωσε
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σηµασία, γιατί ήταν απορροφηµένος µε την οµοιοκα-
ταληξία. Ο σκύλος τον ακολούθησε και όχι µόνο δε τον
άφηνε, αλλά συνέχισε να µιλάει στη γλώσσα του, βγά-
ζοντας διάφορους περίεργους ήχους, γουουουφ, γουβ,
γιαφ, ιαφ, αφ, γαφ και τέτοια. Είχε λουρί στον λαιµό και
από περιέργεια το κοίταξε. Λεγόταν Σκραµπλ ή κάπως
έτσι και κάποιοι τον είχαν εγκαταλείψει στους πέντε
δρόµους.

Τέλος πάντων, πήγε στο µανάβικο παρέα µε τον
Σκραµπλ και τη φλυαρία του, πήρε τα λεµόνια και τον
καφέ. Στον δρόµο της επιστροφής έτυχε να συναντη-
θεί µε την Αιµιλία, την κόρη του κυρίου Μασούρη, που
έσερνε τον δικό της σκύλο, ένα σκυλάκι απ’ αυτά που
µοιάζουν µε σφουγγαρίστρες. Ο Σκραµπλ άφησε τα
γιαβ, γιαφ και γάβγισε δυνατά σαν αγριόσκυλο, γαβ,
γαβ, γααααβ. Τρόµαξε η Αιµιλία, άρπαξε το σκυλάκι
της αγκαλιά και το έβαλε στα πόδια. Μόνο που στη βια-
σύνη της έπεσε το πορτοφόλι της.

«Σκραµπλ, ήσυχα», φώναξε ο Μπιλάκος, πήρε το
πορτοφόλι κι έτρεξε να της το δώσει.

«Ευχαριστώ πολύ, αγόρι µου. Πώς σε λένε;»
«Μπιλάκο Πυρπέρη», απάντησε κι ο Σκραµπλ το επι-

βεβαίωσε κάνοντας γουφ, γουουουουφ.
«Πυρπέρης… Πυρπέρης…» µουρµούρισε µισοκλεί-

νοντας τα µάτια της προσπαθώντας να θυµηθεί.
«Είµαι ο εγγονός του γυµνασιάρχη Αγάθωνα, δηλα-

δή του Χαράλαµπου, δηλαδή του παππού Λάµπη Πυρ-
πέρη…» τη βοήθησε.
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«Αααα! Είχα δασκάλα τη γυναίκα του, την κυρία Λι-
λή. Ήταν η αγαπηµένη µου δασκάλα. Αξέχαστα χρό-
νια. Εσύ τι θα γίνεις όταν µεγαλώσεις;»

∆εν πρόλαβε να απαντήσει, γιατί ακούστηκε στη δια-
πασών το τραγούδι Το τελευταίο βράδυ µου απόψε το
περνάω. Ο κύριος Μασούρης ξεκινούσε την πρωινή
του βόλτα µερακλωµένος.

«Ο µπαµπάς… Η χαρά του είναι αυτό το σκάφος. Σαν
παιδί κάνει, του αρέσει να παίζει τον θαλασσόλυκο…»

«Και σε ποιον δε θα άρεσε να παίζει τον θαλασσό-
λυκο!» είπε αυθόρµητα ο Μπιλάκος φέρνοντας τα λε-
µόνια στο άλλο χέρι κι ο Σκραµπλ έκανε γουουουου
σαν λύκος.

«Σου αρέσει κι εσένα, ε;» ρώτησε χαµογελαστά η Αι-
µιλία.

«∆ηλαδή, όχι ακριβώς, θέλω να πω ότι η φίλη µας η
Αφρούλα θέλει να το πιλοτάρει, µ’ αυτό το όνειρο κοι-
µάται, µ’ αυτό το όνειρο ξυπνάει…»

«Μα τότε πολύ ευχαρίστως να σας πάρουµε όλους
µαζί µε τον αρραβωνιαστικό µου να σας πάµε µια βόλ-
τα στα γύρω νησάκια, και στη βόλτα πάνω θα αφήσου-
µε την Αφρούλα να πιλοτάρει».

«Και τι θα πει ο κύριος Μασούρης;»
«Θα ενθουσιαστεί!» τον διαβεβαίωσε κι ο Σκραµπλ

εκδήλωσε τον ενθουσιασµό του κάνοντας γαφ, γαφ,
γουρρρχ.

Και πραγµατικά, ο κύριος Μασούρης ενθουσιάστηκε.
«Α, τη µουσίτσα, ώστε λοιπόν καπετάνισσα θες να
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T ι θα έκανες, φίλε αναγνώ-
στη, αν βρισκόσουν ναυα-

γός μαζί με τους φίλους σου σε 
ένα νησί στη μέση του Αιγαίου; 
Θα τηλεφωνούσες από το κινη-
τό στους δικούς σου να έρθουν 
να σας σώσουν; Αυτό το σκέφτη-
καν και οι ήρωες αυτής της ιστο-
ρίας, αλλά δυστυχώς το κινητό 
είχε βραχεί και δε λειτουργούσε.

Θα έριχνες ένα μπουκάλι στη 
θάλασσα; Αυτό το σκέφτηκαν 
και οι ήρωες αυτής της ιστο- 
ρίας, αλλά το μπουκάλι δεν πή-
γε μακριά. 

Θα άναβες μια μεγάλη φω-
τιά για να σε δουν από μακριά 
τα πλοία της γραμμής; Αυτό το 
σκέφτηκαν και οι ήρωες αυτής 
της ιστορίας, αλλά όταν πήγαν 
να ανάψουν φωτιά, είδαν ότι 
στην πίσω μεριά του νησιού βρι-
σκόταν μια συμμορία αρχαιο- 
κάπηλων.

Λοιπόν; Τι θα έκανες τότε, 
φίλε αναγνώστη; Εδώ σε θέλω, 
κάβουρα, να περπατάς στα κάρ-
βουνα.
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