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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Ο ΠΙΤΕΡ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ

Τ η μέρα που ο κύριος Ντάρλινγκ αντιλήφθηκε ότι κάμποσοι εργένηδες ήταν ερω-

τευμένοι με μια νεαρή κοπέλα της περιοχής τους, και καθώς αυτή η στρατιά νεα-

ρών αντρών έσπευδαν στο σπίτι της για να ζητήσουν το χέρι της, ανέβηκε σε ένα

από εκείνα τα παλιά αυτοκίνητα που έμοιαζαν με άμαξες και τελικά ήταν ο πρώτος που

εμφανίστηκε στην πόρτα της δεσποινίδας. Έτσι, λοιπόν, την κατέκτησε, την πήρε μαζί του

και έκτοτε δόθηκε σε αυτή την κοπέλα το όνομα κυρία Ντάρλινγκ.

Το ζευγάρι έμενε στον αριθμό 14 και, μέχρι τον ερχομό της Γουέντι, η κυρία Ντάρλινγκ

ήταν βασίλισσα. Ο κύριος Ντάρλινγκ λάτρευε τη γυναίκα του για όλες τις αρετές που μπο-

ρούσε να της βρει – και θα της είχε βρει κι άλλες πολλές αν είχε φαντασία. Ο κύριος Ντάρ-

λινγκ, πρέπει να το αναφέρουμε χωρίς να το κατατάξουμε απαραίτητα στα προτερήματα

ή στα ελαττώματά του, δεν είχε καθόλου φαντασία. Ήταν επιχειρηματίας και, παρόλο που

ήταν αυθεντία σε αυτό τον τομέα στον οποίο κανείς δεν είναι αυθεντία, τα κατάφερνε πο-

λύ καλύτερα στα παιχνίδια με τους αριθμούς παρά στα όνειρα, στα πλάσματα της φαντα-

σίας και σε όλες αυτές τις ιστορίες που είναι μόνο για παιδιά.

Επίσης, όταν μια μέρα η κυρία Ντάρλινγκ του ανακοίνωσε ότι ήταν εννιά μηνών έγκυος

και ότι θα έφερνε στον κόσμο ένα κοριτσάκι με το όνομα Γουέντι, ο κύριος Ντάρλινγκ πή-

ρε ένα τετράδιο για να γράψει μια λίστα με αριθμούς και είπε:

«Για να δούμε αν μπορούμε να το κρατήσουμε, μια και θα είναι ένα στόμα παραπάνω».

Οι Ντάρλινγκ δεν ήταν πλούσιοι και η ανατροφή ενός παιδιού πρέπει να αντιμετωπί-

ζεται με υπευθυνότητα. Ο κύριος Ντάρλινγκ προσπάθησε να μην παραλείψει τίποτα: «Μία

λίρα και δεκαεπτά σελίνια εδώ, δύο λίρες και έξι σελίνια στο γρα-

φείο, αν κόψω τον καφέ στο γραφείο κερδίζω δέκα σελίνια, που

μας κάνει δύο λίρες, εννιά σελίνια και έξι πένες, συν πέντε, επτά το

κρατούμενο, και να μην ξεχάσω τις μαγουλάδες (μία λίρα), την ιλα-

ρά (μιάμιση λίρα) και την ερυθρά (μισή γκινέα). Χρειαζόμαστε δη-

λαδή εννιά λίρες, έξι σελίνια και εννιά πένες τον χρόνο για να τα

βγάζουμε πέρα, αλλά ξέχασα τον κοκίτη». Και η λίστα όλο και

μεγάλωνε, και δεν έβγαινε ποτέ το ίδιο αποτέλεσμα.

Τελικά, αφού η κυρία Ντάρλινγκ επισήμανε ότι η

ιλαρά και η ερυθρά στην ουσία θεωρούνταν μία

ασθένεια, θα κρατούσαν τη Γουέντι. Οι ίδιοι υπολο-
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γισμοί, ωστόσο, έπρεπε να γίνουν λίγο αργότερα για τον Τζον. Ο δε Μάικλ έγινε αντικεί-

μενο σκληρού υπολογισμού, αλλά τελικά επιτράπηκε και στα τρία παιδιά Ντάρλινγκ να

μείνουν στην οικογένεια. Έτσι, η κυρία Ντάρλινγκ καμάρωνε την κόρη της και τους δύο

γιους της που πήγαιναν στο νηπιαγωγείο με τη συνοδεία της γκουβερνάντας τους.

Γιατί είχε τεθεί και το ακανθώδες ζήτημα της γκουβερνάντας.

Βέβαια, θα σκεφτεί ο αναγνώστης, θα μπορούσε η ίδια η κυρία Ντάρλινγκ να ασχολεί-

ται με τα τρία παιδιά της. Επίσης, στην οικία Ντάρλινγκ εργαζόταν μια υπηρέτρια, η Λί-

ζα, που θα μπορούσε κάλλιστα να αναλάβει την ευθύνη των παιδιών, αλλά δεν πρέπει να

ξεχνάμε ότι η ιστορία αυτή εκτυλίσσεται στο Λονδίνο σε μια εποχή που όλες οι οικογέ-

νειες της καλής κοινωνίας όφειλαν να έχουν γκουβερνάντα για να ασχολείται αποκλει-

στικά με τα τέκνα τους. Οι παραδόσεις, η γνώμη των γειτόνων, το κατεστημένο είναι όλα

σεβαστά, αλλά είναι επίσης κατανοητό πόσο σοβαρό θέμα ήταν για τον κύριο και την κυ-

ρία Ντάρλινγκ να πληρώνουν γκουβερνάντα, καθώς θα κατέστρεφε τον οικογενειακό

προϋπολογισμό. Τελικά, τη θέση αυτή κάλυψε ένας σκύλος της νέας γης, η Νανά, μια και

πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις και ίσως παραπάνω απ’ ό,τι θα περίμεναν από μια επαγ-

γελματία νταντά. Η Νανά επέβλεπε τα παιδιά την ώρα του μπάνιου, τακτοποιούσε τα ρού-

χα τους ή σηκωνόταν οποιαδήποτε ώρα τη νύχτα αν άκουγε κάποιο από τα παιδιά να βή-

χει ή να αναστενάζει. Φυσικά το σπιτάκι της ήταν στο δωμάτιο των παιδιών και δεν τα άφη-

νε ποτέ από το άγρυπνο μάτι της. Γνώριζε όλες τις παιδικές ασθένειες, τους κανόνες κα-

λής συμπεριφοράς και τι χρειαζόταν για κάθε καιρό. Κάθε πρωί συνόδευε τη Γουέντι, τον

Τζον και τον Μάικλ στην παιδική χαρά και είχε μια ομπρέλα στο στόμα της αν μυριζόταν

βροχή. Δεν υπήρχε πιο αφοσιωμένη γκουβερνάντα. Τελικά, στο σπιτικό των Ντάρλινγκ

όλα κυλούσαν ήρεμα και η χαρά βασίλευε από το πρωί ως το βράδυ, όταν τα παιδιά πή-

γαιναν για ύπνο πάντα μαζί με τη Νανά.

Δεν υπήρχε πιο ευτυχισμένη οικογένεια, μέχρι που ήρθε ο Πίτερ Παν.
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Και ήταν ένα από εκείνα τα βράδια που η κυρία Ντάρλινγκ κοίμιζε τα μι-

κρά της, που συνάντησε για πρώτη φορά τον Πίτερ. Ξέρετε πώς είναι οι μη-

τέρες, πώς ανησυχούν για το αν τα παιδιά τους έχουν όνειρα γλυκά. Να τι

κάνουν όλες οι μαμάδες: σκύβουν πάνω από την κορούλα τους και βλέπουν

τι έχει στο κεφαλάκι της, βάζοντας λίγη τάξη, όπως θα έκαναν σε ένα συρτά-

ρι με κάλτσες· ψαχουλεύουν, ανακαλύπτουν ευχάριστα πράγματα και άλλα

λιγότερα ευχάριστα, χαρτομάντιλα χρησιμοποιημένα, βαρκούλες που αρμε-

νίζουν στη λιμνούλα του πάρκου, κρεμάλες, ασκήσεις κλίσης ρημάτων, τις έξι

πένες που θα αφήσει το ποντικάκι για το παλιό δόντι που έπεσε, κοραλλένιους

υφάλους και πειρατικά πλοία, μια και, παρόλο που η Χώρα του Ποτέ είναι δια-

φορετική για κάθε παιδί, πάντα θα υπάρχει ένα νησί με κοραλλένιους υφά-

λους, κουρσάρικα ιστιοφόρα και ποτάμια που κυλάνε μέσα σε σπηλιές.

Όλοι τώρα θα σκεφτούν ότι είναι μεγάλη αδιακρισία να κρυφοκοιτάζεις στο

μυαλό του παιδιού σου, αλλά τι τα θέλετε; Έτσι είναι φτιαγμένες οι μητέρες.

Τέλος πάντων, καθώς έβαζε σε τάξη τις σκέψεις της Γουέντι, του Τζον και

του Μάικλ, η κυρία Ντάρλινγκ ανακάλυψε το νησί για το οποίο μιλήσαμε, αλλά

δεν ένιωσε έκπληξη. Το νησί του Τζον είχε μια λιμνοθάλασσα όπου πετούσαν

ροζ φλαμίνγκο και το αγόρι τα σημάδευε με μια καραμπίνα, το νησί του Μάικλ

είχε μια ινδιάνικη σκηνή όπου του άρεσε να κοιμάται, ενώ η Γουέντι, στο δικό

της νησί, φρόντιζε ένα λυκάκι που το είχαν εγκαταλείψει οι γονείς του. Ωστόσο,

σε αυτές τις περιπλανήσεις της στο μυαλό των παιδιών της, η κυρία Ντάρλινγκ

συναντούσε κάτι παράξενο· ήταν το όνομα Πίτερ, που εμφανιζόταν στο μυαλό

του Τζον και στο μυαλό του Μάικλ, αλλά συχνότερα στο μυαλό της Γουέντι.

«Μα ποιος είναι ο Πίτερ, αγάπη μου;» ρώτησε την κόρη της την επόμενη μέρα.

«Είναι ο Πίτερ Παν, μαμά, τον ξέρεις».

Το όνομά του ξύπνησε μια ανάμνηση πολύ παλιά στην κυρία Ντάρλινγκ και τε-

λικά θυμήθηκε ότι, όταν ήταν μικρή, ήξερε έναν Πίτερ Παν που ζούσε, έλεγαν, με

τις νεράιδες. Εδώ και πολύ καιρό, όμως, είχε επικρατήσει η λογική και η ανάμνη-

ση αυτή είχε ξεθωριάσει. Φυσικά, την είχε αποκαλύψει στον άντρα της, ο οποίος

αντέδρασε με ένα περιφρονητικό χαμόγελο. Ωστόσο, όταν ένα πρωί, βρήκαν ξε-

ρά φύλλα στο δωμάτιο των παιδιών και η κυρία Ντάρλινγκ προσπαθούσε να κα-

ταλάβει από πού είχαν έρθει τα φύλλα, η Γουέντι δήλωσε:

«Νομίζω πως είναι πάλι αυτός ο Πίτερ».

«Τι θέλεις να πεις, Γουέντι;»

«Δεν είναι ευγενικό να μη σκουπίζει τα πόδια του^ μάλλον ο Πίτερ μπήκε από το πα-

ράθυρο και έφερε μέσα μερικά ξεραμένα φύλλα που είχαν κολλήσει στις φτέρνες του».
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Παρόλο που η κυρία Ντάρλινγκ εξήγησε στην κόρη της ότι βρίσκονταν στον τρίτο όρο-

φο, κάποια στιγμή προβληματίστηκε και θέλησε να σιγουρευτεί. Περιεργάστηκε τα ξερα-

μένα φύλλα και ξετύλιξε μια κορδέλα από το παράθυρο μέχρι κάτω το πεζοδρόμιο υπο-

λογίζοντας ότι το μήκος της κορδέλας έφτανε τα δέκα μέτρα. Πώς θα μπορούσε ένα αγό-

ρι να σκαρφαλώσει μέχρι εκεί πάνω; Η Γουέντι το είχε ονειρευτεί, αυτό είναι όλο…

Ε, λοιπόν, όχι, η Γουέντι δεν είχε ονειρευτεί. Το επόμενο βράδυ, επειδή η Νανά είχε

ρεπό, η κυρία Ντάρλινγκ κοίμισε τα παιδιά της και τα άφησε σιγά σιγά να ταξιδέψουν στη

χώρα του ονείρου. Κατόπιν, έκατσε σε μια πολυθρόνα, για να ράψει ένα πουκάμισο δίπλα

στο τζάκι. Τα παιδιά φαίνονταν τόσο γαλήνια και τόσο ήρεμα στον ύπνο τους, που γέλασε

με τους φόβους της. Η θαλπωρή του τζακιού, το αχνό φως από ένα καντηλάκι που τρεμό-

φεγγε βάρυναν τα βλέφαρα της κυρίας Ντάρλινγκ. Το πουκάμισο που έραβε γλίστρησε

από τα γόνατά της, και η κυρία Ντάρλινγκ αποκοιμήθηκε.

Τι γλυκιά σκηνή είναι αυτή που έχουμε μπροστά μας· από τη μια η κυρία Ντάρλινγκ

μπροστά στο τζάκι και από την άλλη η Γουέντι, ο Τζον και ο Μάικλ. Στον ύπνο της η κυρία

Ντάρλινγκ είδε ένα όνειρο. Είδε ότι η Χώρα του Ποτέ είχε πλησιάσει επικίνδυνα κι ένα

παράξενο, νεαρό αγόρι πέρασε μέσα από το πέπλο που καλύπτει αυτό το μέρος και είδε

τη Γουέντι, τον Τζον και τον Μάικλ να κοιτάζουν από το άνοιγμα που είχε δημιουργηθεί.

Τότε το παράθυρο άνοιξε απότομα και το αγόρι πήδηξε στο πάτωμα. Ένα παράξενο φως,

όχι πολύ πιο μεγάλο από μήλο, συνόδευε το αγόρι και στροβιλιζόταν στον αέρα. Το φως

αυτό, που έμοιαζε με πουλί, ξύπνησε την κυρία Ντάρλινγκ. Έμπηξε μια κραυγή, είδε το

αγόρι και αναγνώρισε αμέσως τον Πίτερ Παν. Ήταν ένα όμορφο αγόρι που φορούσε φύλ-

λα δέντρων και ρετσίνι. Και μόλις αντιλήφθηκε ότι είχε απέναντί του έναν μεγάλο, έτριξε

τα είκοσι μικρά λευκά δόντια του στην κυρία Ντάρλινγκ που τον κοιτούσε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Η ΣΚΙΑ

Αντικρίζοντας τον Πίτερ Παν, η κυρία Ντάρλινγκ τσίριξε. Ξαφνικά, η Νανά, η

οποία μόλις είχε επιστρέψει από την έξοδό της, έτρεξε στο δωμάτιο και χύμη-

ξε στο αγόρι, το οποίο έφυγε πηδώντας από το παράθυρο. Η κυρία Ντάρλινγκ,

βλέποντάς τον να πηδάει από τον τρίτο όροφο, έβαλε τις φωνές, καθώς ήταν σίγουρη ότι αυ-

τό το παράξενο πλάσμα θα έσπαγε όλα του τα κόκαλα, και κατέβηκε τρέχοντας τις σκάλες.

Έξω στον δρόμο, όμως, δε βρήκε τίποτε απολύτως. Ίσα που πρόλαβε να δει κάτι· σηκώνο-

ντας το βλέμμα της στον νυχτερινό ουρανό, της φάνηκε πως είδε ένα πεφταστέρι.

Όταν επέστρεψε στο δωμάτιο των παιδιών, είδε ότι η Νανά κρατούσε στο στόμα της

κάτι που, όπως αποδείχτηκε, ήταν η σκιά του αγοριού. Όλα είχαν γίνει πολύ γρήγορα: Η

Νανά όρμησε στον Πίτερ Παν, ο οποίος με τη σειρά του πήδηξε από το παράθυρο. Και πα-

ρόλο που η Νανά, μες στη φούρια της, δεν έπιασε τον δραπέτη, κατάφερε να σπρώξει το

παραθυρόφυλλο και έτσι η σκιά του αγοριού πιάστηκε στο παράθυρο. Η κυρία Ντάρλινγκ

περιεργάστηκε τη σκιά αρκετή ώρα –ήταν το πιο συνηθισμένο είδος σκιάς– και ήθελε να

τη δείξει στον άντρα της, αλλά αυτός ήταν απασχολημένος με τους σύνθετους υπολογι-

σμούς του, επομένως η κυρία Ντάρλινγκ προτίμησε να μην τον ενο-

χλήσει. Τύλιξε, λοιπόν, τη σκιά και την τακτοποίησε σε ένα συρτάρι

στη σιφονιέρα. Αλίμονο! Αν η κυρία Ντάρλινγκ είχε μιλήσει στον

άντρα της γι’ αυτή τη σκιά που είχε πιαστεί στο παράθυρο, και αν ο

Μάικλ δεν έκανε τόσα πείσματα την ώρα που έπινε το σιρόπι του,

και αν ο κύριος Ντάρλινγκ δεν έχυνε το δικό του σιρόπι στο

μπολ της Νανάς, ή πολύ απλά αν ο κύριος και η κυρία Ντάρ-

λινγκ δεν είχαν βγει λίγες μέρες αργότερα, τίποτε από όλη

αυτή την περιπέτεια δε θα είχε συμβεί.

Ωστόσο, καλό είναι να πούμε ότι δίχως αυτή την περιπέ-

τεια, το βιβλίο που κρατάει ο αναγνώστης δε θα υπήρχε,

μπαίνουμε όμως σε εικασίες που απομακρύνονται από την

αφήγησή μας, η οποία πλησίαζε σ’ ένα συνταρακτικό σημείο.

Λίγες μέρες αφότου η Νανά έτρεψε σε φυγή τον Πίτερ

Παν και αιχμαλώτισε τη σκιά του, την οποία η κυρία Ντάρ-

λινγκ τακτοποίησε μέσα σε ένα συρτάρι, το ζευγάρι ετοι-

μαζόταν για βραδινή έξοδο. Ήταν Παρασκευή, μια και,
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