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Ο ΑΑΛΛΕΕΣΣΑΑΝΝΤΤΡΡΟΟ  ΓΓΚΚΑΑΛΛΕΕΝΝΤΤΣΣΙΙ είναι ο ιδρυτής των
Εκδόσεων Hesperus Press και Alma Books. Η
ποιητική του συλλογή, Modern Bestiary – Ars
Poetastrica, εκδόθηκε το 2005 κερδίζοντας την
αναγνώριση των κριτικών. Το σατιρικό του µυ-
θιστόρηµα, Bestseller,, εκδόθηκε το 2010 και, στη
συνέχεια, ακολούθησε το InterRail το 2012 και
The Tower το 2014. Για τη µετάφραση του ποιή-
µατος Η Απαγωγή της Μπούκλας (The Rape of
the Lock) του Αλεξάντερ Πόουπ κέρδισε το Βρα-
βείο της Βιβλιοθήκης του Μονσέλιτσε το 2010.

Ο ΑΑΞΞΕΕΛΛ  ΣΣΕΕΦΦΛΛΕΕΡΡ γεννήθηκε στο Αµβούργο στη
Γερµανία. Σπούδασε Ιστορία της Τέχνης προτού
µετακοµίσει το 1982 στο Ηνωµένο Βασίλειο για
να σπουδάσει εικονογράφηση στην Ακαδηµία
Τέχνης στο Μπαθ. Από τότε δουλεύει ως εικο-
νογράφος στο Λονδίνο. Είναι γνωστός για τα
παιδικά βιβλία που έχει εικονογραφήσει κυρίως
µέσα από τη συνεργασία του µε τη συγγραφέα
Τζούλια Ντόναλντσον. Μαζί δηµιούργησαν το
The Gruffalo, που έχει πουλήσει πάνω από δέ-
κα εκατοµµύρια αντίτυπα σε σχεδόν εξήντα χώ-
ρες. Ζει στο Λονδίνο.
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Ο ΠΙΠΗΣ,
ΤΟ ΡΟΖ ΠΙΘΗΚΑΚΙ,

ΣΕ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
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Μ ια φορά και έναν καιρό, στη φηµισµένη χώ-
ρα Χαλαµπαλού, ζούσε µια µικρή οικογένεια

πιθήκων: η µαµά, ο µπαµπάς και τα πέντε παιδιά τους,
όλα αγόρια, που ήταν τόσα δα µικρούτσικα. Η οικο-
γένεια ζούσε στα κλαδιά ενός γιγάντιου δέντρου στη
µέση του δάσους και πλήρωνε ενοίκιο δεκαπέντε δα-
µάσκηνα τον χρόνο σε έναν γέρο, υπεροπτικό γο-
ρίλλα που ισχυριζόταν πως ήταν ο ιδιοκτήτης.

Από τα πέντε µικρά πιθηκάκια, τα τέσσερα είχαν
σκούρο σοκολατένιο τρίχωµα, ενώ το µικρότερο –
ποιος ξέρει από ποια διαστροφή της φύσης– ήταν κα-
λυµµένο από την κορφή ως τα νύχια µε ένα ροζ τρί-
χωµα, που θύµιζε τα πέταλα ενός µαγιάτικου τρια-
ντάφυλλου. Και γι’ αυτό τον λόγο όλοι, στο σπίτι και
στο δάσος, τον φώναζαν Πίπη, που στη γλώσσα των
πιθήκων σηµαίνει ακριβώς αυτό: «που έχει χρώµα
τριαντάφυλλου».

Ο Πίπης δεν έµοιαζε µε τα αδέλφια του ή µε τα άλ-
λα πιθηκάκια που ζούσαν γύρω από το δέντρο τους,
κι όχι µόνο επειδή ήταν ροζ. Είχε χαρούµενο, έξυπνο
µουτράκι, σκανταλιάρικα, παµπόνηρα, σπινθηροβό-
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λα µάτια, γελαστό στόµα, και λεπτό, νευρώδες σώµα,
ευλύγιστο σαν λάστιχο. Η αλήθεια είναι πως ήταν πο-
λύ οµορφούλης.

Αν τον έβλεπε κάποιος να χοροπηδάει τριγύρω και
να κάνει όλο αυτό τον σαµατά θα µπορούσε εύκολα
να µπερδευτεί και να τον περάσει για οκτάχρονο ή
εννιάχρονο αγόρι: σαν αγόρι κυνηγούσε πεταλούδες
και έπιανε φωλιές πουλιών, σαν αγόρι µασουλούσε
λαίµαργα ό,τι έβρισκε µπροστά του, ακόµα και άγου-
ρα φρούτα, και σαν αγόρι –ένα αγόρι χωρίς τρό-
πους– σκούπιζε το στόµα του µε την ανάστροφη της
παλάµης του έχοντας µπουκωθεί µε φαγητό και προ-
τού αρχίσει να γλείφει ένα ένα τα δάχτυλά του. 

Το µεγαλύτερο πάθος του Πίπη, όµως, ήταν να
αντιγράφει τους ανθρώπους και ό,τι έκαναν αυτοί.
Μια ζεστή καλοκαιρινή µέρα, καθώς περιπλανιόταν
στο δάσος κυνηγώντας γρύλους, τζιτζίκια κι άλλα
έντοµα, είδε έναν γεράκο να κάθεται κάτω από ένα
δέντρο και να καπνίζει µια πίπα. Ο Πίπης µαγεύτηκε.

«Αχ», µονολόγησε, «πόσο θα ήθελα να έχω αυτό
το κλαδάκι που βγάζει καπνό! Τα αδέλφια µου θα
έσκαγαν από τη ζήλια τους αν µε έβλεπαν να βγάζω
σύννεφα καπνού από το στόµα µου σαν αυτόν εδώ!»

Ο απογευµατινός ήλιος ήταν δυνατός και η ζέστη
αφόρητη. Έπειτα από λίγο ο γεράκος χασµουρήθη-
κε, ακούµπησε την πίπα του που σιγόκαιγε στο χορ-
τάρι και αποκοιµήθηκε. Ο Πίπης µε πολύ προσεκτι-
κές κινήσεις κατέβηκε αθόρυβα από τον κορµό του
δέντρου. Κρατώντας την αναπνοή του, άπλωσε σιγά
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σιγά το χέρι του, στη συνέχεια άρπαξε την πίπα και
ανέβηκε πάλι βολίδα τη στιγµή που ο άντρας ξύπνη-
σε και άρχισε να του φωνάζει να σταµατήσει. 

Πίσω στο σπίτι του, στην κορυφή του δέντρου, φώ-
ναξε τα αδέλφια του και τους έδειξε πώς µπορούσε
να βγάζει καπνό από το στόµα του. Τότε ξέσπασε
πανδαιµόνιο στα κλαδιά. Ο µεγαλύτερος αδελφός
του, ο Ντόντο, ήθελε να δοκιµάσει την πίπα και τη
βούτηξε από τον Πίπη, ενώ τα υπόλοιπα αδέλφια χο-
ροπηδούσαν, γελούσαν και τσίριζαν από ενθουσια-
σµό. Ένα από τα µικρότερα πιθηκάκια, ο Μπάµπα,
έπεσε από το δέντρο και χρειάστηκε να ανεβεί κου-
τσαίνοντας έχοντας πλαντάξει στο κλάµα, περισσότε-
ρο επειδή νευρίασε παρά επειδή πόνεσε.

Ανήσυχοι από όλη αυτή την αναστάτωση η µαµά
και ο µπαµπάς του Πίπη έτρεξαν να δουν τι συνέβαι-
νε. Βρήκαν τον Γκούγκου και τον Μέµε να παλεύουν
για την πίπα, και τον Ντόντο να βήχει και να φτύνει
ανάµεσα στα γκρίζα σύννεφα καπνού που έβγαιναν
από τη µύτη και το στόµα του. 

Ο µπαµπάς του Πίπη κούνησε το κεφάλι του.
«Ποιανού ήταν αυτή η ιδέα;»

Τέσσερα καφέ δαχτυλάκια έδειξαν το µικρό ροζ
πιθηκάκι.

«Του Πίπη ήταν», είπε ο Μπάµπα βουρκωµένος.
«Έκλεψε το ξύλο που καπνίζει από έναν άντρα µέσα
στο δάσος».

Ο µπαµπάς τους κούνησε ξανά το κεφάλι του.
«∆εν πρέπει να κλέβεις, Πίπη», του είπε µε µειλίχια
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φωνή, «και δεν πρέπει να καπνίζεις. Πρέπει να θυ-
µάσαι πως κάθε πράξη έχει και συνέπειες: αν κλέ-
ψεις σήµερα, θα έχεις µπλεξίµατα αύριο. Και µπορεί
το κάπνισµα να σου φαίνεται διασκεδαστικό τώρα,
αλλά µπορεί να σε βλάψει στο µέλλον. ∆εν πρέπει να
αντιγράφεις αυτά που κάνουν οι άνθρωποι: κάποια
µέρα θα µεγαλώσεις και θα το καταλάβεις, γιε µου.
Αλλά αν δεν είσαι προσεκτικός τώρα, µπορεί να είναι
πολύ αργά τότε».

«Συγγνώµη, µπαµπά», είπε ο Πίπης χαµογελώντας
πονηρά. Καθώς ήταν ο αγαπηµένος του µπαµπά,
ήξερε ότι ό,τι σκανταλιά και να έκανε θα τη γλίτωνε
στη χειρότερη µε καµιά παρατήρηση. «∆ε θα το ξα-
νακάνω», πρόσθεσε ρίχνοντας ένα βλέµµα που µαρ-
τυρούσε ακριβώς το αντίθετο. 

«Πολύ καλά», είπε ο µπαµπάς του Πίπη παίρνο-
ντας την πίπα από τα χέρια του Μέµε, ο οποίος του
την έδωσε γκρινιάζοντας. «Τώρα θα σας πω µια ιστο-
ρία». Με ένα νεύµα κάλεσε τη γυναίκα του να καθί-
σει δίπλα του. Τα πέντε πιθηκάκια πήδηξαν σε ένα
κλαδί απέναντί του και κάθισαν στη σειρά από το πιο
ψηλό στο πιο κοντό. Ο Πίπης κάθισε στην άκρη του
κλαδιού. «Είναι για έναν άνθρωπο – έναν άντρα που
έζησε µετανιώνοντας για µία και µοναδική πράξη που
έκανε όταν ήταν νεότερος».

«Ποιος είναι; Ποιος είναι;» φώναξαν τα πιθηκάκια
που άκουγαν πάντα µε µεγάλη ευχαρίστηση τις ιστο-
ρίες του πατέρα τους. 

«Το όνοµά του είναι Γουργούρης», είπε. «Αλλά δεν
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τον έλεγαν έτσι πάντα. Όταν ήταν µικρός, ήταν ένα
όµορφο αγόρι, όπως είστε εσείς όµορφα πιθηκάκια,
αλλά τότε…»

«Τότε τι; Τότε τι; Πες µας, µπαµπά».
«Τότε, όπως σας είπα, έκανε ένα λάθος. ∆εν κρά-

τησε µια υπόσχεση που είχε κάνει, και γι’ αυτό τιµω-
ρήθηκε».

«Τι συνέβη, µπαµπά;» φώναξε ο Μπάµπα.

«Ήταν ερωτευµένος µε ένα όµορφο κορίτσι που
το έλεγαν Μπέλα. Θα παντρεύονταν σύντοµα και της
είχε υποσχεθεί να της φέρει µερικά γαλάζια λουλού-
δια για το νυφικό της. Τα µάζευε στο δάσος, όταν εί-
δε έναν γέρο να κάθεται κάτω από ένα δέντρο και να
καπνίζει µια πάφα πούφα, ακριβώς σαν αυτή εδώ».
Ο µπαµπάς κούνησε µπροστά τους την πίπα και κάρ-
φωσε το βλέµµα του στον Πίπη, που κοιτούσε αλλού.
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«Ο Γουργούρης δεν είχε δει ποτέ του πάφα πούφα
και ήθελε να τη δοκιµάσει, έτσι τη βούτηξε από τον
γέρο και έφυγε τρέχοντας. Το θέµα είναι πως δε
γνώριζε ότι ο άντρας εκείνος ήταν µάγος και πως η
πάφα πούφα ήταν µαγική».

«Ωω», είπε ο Γκούγκου.
«Μόλις άρχισε να την καπνίζει καθώς αποµακρυ-

νόταν, συνειδητοποίησε πως κάτι δεν πήγαινε καλά.
Ο καπνός άρχισε να γίνεται όλο και πυκνότερος και
τον τύλιξε σαν οµίχλη µε αποτέλεσµα να µην ξέρει
πού πηγαίνει. Έτσι, χάθηκε και περιπλανιόταν µέσα
στο δάσος µην µπορώντας να βγει από αυτό. Το µό-
νο πράγµα που έβλεπε ήταν η σκιά του, η οποία µια
µεγάλωνε και µια συρρικνωνόταν καθώς περνούσαν
οι µέρες – ναι, οι µέρες. Έτσι νόµιζε δηλαδή, πως
ήταν µέρες· στην πραγµατικότητα ήταν χρόνια. Έπει-
τα από πολύ καιρό και ατέλειωτες περιπλανήσεις, συ-
νάντησε ξανά τον γέροντα. “Ορίστε το ξύλο σου που
καπνίζει”, του είπε µε αναφιλητά. “Τώρα λύσε τα µά-
για και άφησέ µε να φύγω, σε ικετεύω!” Ο γέρος τον
κοίταξε στα µάτια. Είδε πως το αγόρι δεν είχε κακία
και πως είχε καλή καρδιά. Είδε, επίσης, πως είχε µε-
τανιώσει και πως είχε πάρει το µάθηµά του. Έτσι ο
γέρος έλυσε τα µάγια και τον ελευθέρωσε».

«Και µετά;» είπε ο Μέµε. 
«Μετά, ο Γουργούρης έτρεξε στο σπίτι γρήγορα

σαν την αστραπή, γιατί ανυποµονούσε να δει την
Μπέλα. Αλλά µε το που βγήκε από το δάσος, παρα-
τήρησε ότι κάτι είχε αλλάξει. Εκεί όπου ήταν ένα λι-
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βάδι µε καλαµπόκια τώρα υπήρχε ένα µικρό σπίτι µε
έναν κήπο. Εκεί όπου υπήρχε µια βαρκούλα η οποία
τον µετέφερε από τη µια όχθη του ποταµού στην άλ-
λη, υπήρχε µια µεγάλη πέτρινη γέφυρα. Οι άνθρω-
ποι που συναντούσε φορούσαν περίεργα ρούχα και
καπέλα που δεν είχε ξαναδεί και, όταν ζήτησε οδη-
γίες για να βρει τον δρόµο, κανείς δεν τον καταλά-
βαινε και του απαντούσαν σε µια γλώσσα που του
ήταν άγνωστη. Τελικά, έφτασε στο σηµείο όπου κά-
ποτε ήταν το σπίτι της Μπέλα και έβγαλε µια απελπι-
σµένη κραυγή – στη θέση του υπήρχε ένα ερείπιο.
Έτρεµε σύγκορµος και τραβούσε τα µαλλιά του – εί-
χαν περάσει αιώνες από τη µέρα που είχε πάει να µα-
ζέψει γαλάζια λουλούδια για το νυφικό της και οι νε-
ράιδες την είχαν πάρει µακριά από καιρό».

«∆ηλαδή δεν παντρεύτηκαν τελικά;» ξεροκατάπιε
ο Γκούγκου.

Ο µπαµπάς του Πίπη κούνησε το κεφάλι του αρ-
νητικά.

«Τι λυπητερή ιστορία», είπε ο Μέµε. «Κι όλα αυτά
για ένα ηλίθιο, κλεµµένο κοµµάτι ξύλο».

«Και µια υπόσχεση που δεν τηρήθηκε», πρόσθεσε
ο Ντόντο.

«Τι συνέβη στον Γουργούρη;» ρώτησε ο Πίπης µε
τσιριχτή φωνούλα.

Ο µπαµπάς του τον κοίταξε έντονα. «Συνεχίζει να
ζει τη µίζερη ζωή του έξω από το δάσος. Τώρα πια εί-
ναι ένας πολύ θυµωµένος άντρας και έχει γίνει λη-
στής. Αυτός και η συµµορία του –Αρπακτικές Καρα-
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κάξες τούς αποκαλεί ο κόσµος– είναι ο φόβος και ο
τρόµος της περιοχής».

«Ληστεύουν τους ανθρώπους;» ρώτησε ο Μπάµπα.
«Ναι, αγάπη µου», πετάχτηκε ξαφνικά η µαµά.

«Ληστεύουν, χτυπούν, απάγουν, αλλά και σκοτώνουν
ξένους».

«Γι’ αυτό τον λόγο δεν πρέπει ποτέ να ξεµυτίσετε
από το δάσος», είπε ο µπαµπάς του Πίπη. «Είναι πο-
λύ επικίνδυνο. Το καταλάβατε, παιδιά µου;»

Τα πέντε πιθηκάκια έγνεψαν καταφατικά.
«Λοιπόν, Πίπη, θα το επιστρέψεις αυτό στον ιδιο-

κτήτη του;»
«Βεβαίως, µπαµπά», είπε όλο ειλικρίνεια το πιθη-

κάκι, αλλά µόλις έστρεψε το βλέµµα του χαµογέλασε
πονηρά. «Θα το κάνω. Θα το κάνω αµέσως».

Άρπαξε την πίπα και µε µερικά επιδέξια άλµατα
χάθηκε από µπροστά τους για να βρει ένα µέρος
όπου θα µπορούσε να την κρύψει για να την καπνί-
σει ανενόχλητος κάποια άλλη µέρα. 
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