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Στα εγγόνια μου Χρήστο και Ευδοκία  
που αγαπούν τα βιβλία με περιπέτειες,  

τις βουτιές στη θάλασσα  
και τα επιτραπέζια παιχνίδια. 

  
Σε όλα τα παιδιά που αγαπούν τα βιβλία  
και προστατεύουν τα ζώα και τη φύση.  

 
Στις γιαγιάδες και στους παππούδες  

που φτιάχνουν πύργους στην άμμο με τα εγγόνια τους  
και παίζουν μαζί τους σαν να είναι κι αυτοί παιδιά.  
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εια σας. Δεν ξέρω πώς να σας συστηθώ. Κανονικά, 
είμαι ο συγγραφέας της ιστορίας που πρόκειται να 

διαβάσετε. Σκέφτομαι όμως πως ένας συγγραφέας πρέπει 
να έχει γράψει τουλάχιστον ένα βιβλίο, μια ιστορία, έστω 
ένα παραμύθι. Εγώ δεν έχω γράψει τίποτα ως τώρα, εκτός 
από τη λίστα για τα ψώνια. Πάντως, είμαι αυτός που 
έγραψε αυτό το βιβλίο που κρατάτε. Άκουσα την ιστορία 
από τη νονά του φίλου της ξαδέρφης μου, μου άρεσε και 
αποφάσισα να τη γράψω. Η νονά του φίλου της ξαδέρφης 
μου είναι δασκάλα. Λέγεται Έλλη και φτιάχνει υπέροχα 
κοσμήματα και διακοσμητικά από κοχύλια. Αφηγείται πο-
λύ όμορφα ιστορίες και σκέφτηκα πως θα άξιζε να μάθετε 
τι έγινε εκεί στις παραλίες που ψάχνει για κοχύλια. Λοι-
πόν, καθίστε αναπαυτικά και αρχίζουμε… 

 
 

Γ
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Ευχάριστα νέα! 
 
 

 Γιάννης έτρεχε προς την παραλία φωνάζο-
ντας, χωρίς να ακούγεται. Ούρλιαζε με μια 

άγρια χαρά από μέσα του, σχεδιάζοντας πώς να 
ανακοινώσει στην παρέα το σπουδαίο μαντάτο. Θα 
τους έβαζε έναν γρίφο. Η λύση του θα τους οδηγού-
σε στην αποκάλυψη του μηνύματος που έφερνε. «Τι 
είναι αυτό που…»  

Οι σκέψεις του κόπηκαν απότομα, όταν ένιωσε 
δυο χέρια να τον αρπάζουν και να τον σηκώνουν 
στον αέρα.   

«Ε …σιγά, θα μας σκοτώσεις». Έντρομος σήκωσε 
το κεφάλι και αντίκρισε έναν ένστολο να τον κοι-
τάζει βλοσυρά. Κατάλαβε ότι έτρεχε κατά πάνω 
του, και αν ο αστυνομικός δεν τον σταματούσε, σί-
γουρα θα τον είχε κουτουλήσει. Ένιωσε τα γόνατά 
του να τρέμουν και δεν ήξερε αν ήταν από το τρέ-
ξιμο ή από τη θέα του οργάνου της τάξης. Τον κρα-

Ο



Ευδοκία Ποιμενίδου 

~ 10 ~ 

τούσε ακόμα από τους ώμους, παρόλο που τον είχε 
κατεβάσει απ’ τα σύννεφα, και ένιωθε πως πατάει 
στη γη. Αμέσως μετά πρόσεξε το περιπολικό που 
είχε παρκάρει πλάι στο τζιπ του λιμενικού και ένας 
δεύτερος αστυνομικός καθόταν στη θέση του οδηγού 
και κάτι έγραφε.  

 Ο Γιάννης ένιωσε μια ακίδα φόβου αλλά και μια 
διάθεση για περιπέτεια να τον γαργαλάει. Για λίγο 
στάθηκε αναποφάσιστος. Να ζητούσε συγγνώμη δί-
νοντας εξηγήσεις για το παραλίγο κουτούλημα ή με 
μια απότομη κίνηση να ξέφευγε και να έβαζε μια 
τρεχάλα; Θα τον άφηναν να φύγει ή θα τον κυνη-
γούσαν για να τον συλλάβουν; Το να σε κρατάει 
ένας αστυνομικός από τους ώμους είναι σοβαρή 
υπόθεση και ο Γιάννης άρχισε να πιστεύει ότι είχε 
μπλέξει. Όμως, μια παιχνιδιάρικη σπίθα στην άκρη 
των ματιών του αστυνομικού, του έστειλε το μήνυ-
μα πως ήταν ένας καλοσυνάτος μεσήλικας, που 
μάλλον ήθελε να του κάνει λίγο πλάκα. 

 «Για πού τόσο βιαστικός;» 
 «Ε…» 
 «Τι έπαθες; Κατάπιες τη γλώσσα σου;»  
«Συγγνώμη… δεν… δεν σας είδα... συγγνώμη» 

ψέλλισε. Ο αστυνομικός τον άφησε και ο Γιάννης 
τον κοίταξε καταπρόσωπο. ∆ιαπίστωσε πως παρόλο 



Η φώκια, η ντετέκτιβ και το πειρατικό σκουλαρίκι 

~ 11 ~ 

που φαινόταν αυστηρός, τα μάτια του γελούσαν. 
Το τρέμουλο εξαφανίστηκε αμέσως.  

 «Στην παραλία πάω, στους φίλους μου». Είχε 
βρει την ανάσα του και πήρε θάρρος. 

«Πρόσεχε! Έτσι που τρέχεις με το κεφάλι κάτω, 
κάπου θα τρακάρεις» είπε ο αστυνομικός και του 
ανακάτεψε τα μαλλιά. Ύστερα, ακολούθησε τον συ-
νάδελφό του που κλείδωνε εκείνη τη στιγμή το περι-
πολικό. Μπήκαν στον φούρνο και πλησίασαν τους 
λιμενικούς που μιλούσαν με τον φούρναρη. Ήρθαν 
για να συλλάβουν τον γιο του Πολυκράτη; αναρω-
τήθηκε ο Γιάννης. Για μια στιγμή σκέφτηκε να μπει 
κι αυτός μέσα να μάθει, μα άλλαξε γνώμη. Μπορεί ο 
αστυνομικός να ήταν φιλικός, αλλά η στιγμή μάλ-
λον ήταν σοβαρή και καταλάβαινε πως δεν ήταν 
δική του δουλειά να ρωτήσει. Άλλωστε, θα τα μά-
θαιναν απ’ τον Αποστόλη.     

Το γιατί αναρωτήθηκε ο Γιάννης αν η αστυνομία και 
το λιμενικό ήταν εκεί για να συλλάβουν τον γιο του 
Πολυκράτη θα το καταλάβετε παρακάτω. Θα μπορούσα 
να σας το αποκαλύψω, αλλά δεν θα το κάνω.   

Ο Γιάννης, αφού στάθηκε για λίγο αναποφάσι-
στος έξω απ’ τον φούρνο, αποφάσισε να μην ασχο-
ληθεί άλλο με τους αστυνομικούς και να επικεντρω-
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θεί στον αρχικό του στόχο, δηλαδή να μεταφέρει τα 
νέα στους φίλους του. Ξεκίνησε με ορμή. Ρίχτηκε 
στον κατήφορο συνεχίζοντας την τρεχάλα. Όταν 
ένιωσε ότι κόντευε να κουτρουβαλήσει έκοψε ταχύ-
τητα, πήρε μερικές ανάσες και συνέχισε το τρεχα-
λητό. Προσπέρασε την ταβέρνα και μόλις έφτασε στη 
σκεπαστή βεράντα, άφησε τη φωνή να βγει επιτέ-
λους από μέσα του. 

  «Η φώκια γέννησε!» 
 Ξαφνικά συνειδητοποίησε πως μόλις είχε μαρ-

τυρήσει αυτό που σχεδίαζε να βάλει τους φίλους 
του να μαντέψουν, δίνοντάς τους έναν γρίφο. Τον 
είχε μάλιστα σχεδιάσει μέσα στο μυαλό του σαν 
αίνιγμα: “Τι είναι σκούρο καφέ, πήρε το όνομά του 
από τους μοναχούς και ζει στη θάλασσα;” ή “Tι 
είναι τόσο βαρύ που χρειάζονται έξι άντρες για να 
το σηκώσουν πάνω σε ένα φορείο;”  

Φτάνοντας τα ξέχασε όλα. Πάνω στη λαχτάρα 
του να πει τα ευχάριστα νέα, ξεφούρνισε κατευθείαν 
αυτό που σκόπευε να φανερώσει με παιχνιδιάρικο 
τρόπο. Όρμησε στην παραλιακή βεράντα της ταβέρ-
νας σαν σίφουνας. Παίρνοντας σβάρνα κάνα δυο κα-
ρέκλες και σκοντάφτοντας σε μερικά τραπέζια, πλη-
σίασε την παρέα. 
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 Τα παιδιά κάθονταν γύρω από ένα τραπέζι και 
κουβέντιαζαν. Ήταν απορροφημένα στη συζήτηση 
για το θέμα που τους απασχολούσε την τελευταία 
εβδομάδα. Μόνο ο Μάνθος ήταν αλλού. Σκυμμένος 
στο τάμπλετ του δεν έπαιρνε μέρος στην κουβέντα, 
ούτε είχε καταλάβει τι γινόταν γύρω του.   

 «Η Αρ… τέα… Έχουμε γεννητούρια» επανέλαβε 
ξέπνοα ο Γιάννης και στηρίχτηκε στην πλάτη μιας 
καρέκλας για να βρει την ανάσα του. Τα παιδιά ση-
κώθηκαν και τον περικύκλωσαν. ∆εν είχαν αντιλη-
φθεί ακόμα για ποιο πράγμα μιλούσε, παρόλο που 
το μυαλό τους ήταν στη φώκια. Άργησαν να καταλά-
βουν τι τους έλεγε ο φίλος τους, γιατί ανησυχούσαν 
ακόμα για την επιβίωσή της. Τις πέντε μέρες που 
είχαν περάσει δεν είχαν νέα από το κέντρο περίθαλ-
ψης και τη φαντάζονταν στην άσχημη κατάσταση 
που τη βρήκαν.  

Το πληγωμένο ζώο και οι αγριεμένοι ψαράδες με 
τα ματωμένα καμάκια είχαν γεμίσει τα μάτια και 
την ψυχή τους φρικτές εικόνες. Ήταν ανάκατα με 
τις πιο πρόσφατες που είδαν. Του Μάκη με τα αίμα-
τα να τρέχουν από το κεφάλι του, την επιχείρηση 
διάσωσης, το κυνηγητό… Όλα είχαν εισβάλλει στη 
ζωή τους και έγιναν το μοναδικό θέμα συζήτησης τις 
τελευταίες μέρες. «Γέννησε… η φώκια μας… έκανε 
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φωκάκι» συνέχισε ο Γιάννης. Τότε μόνο οι φίλοι του 
μπήκαν στο νόημα και με αλλαγμένη διάθεση γέμι-
σαν το μυαλό και τα μάτια τους με εικόνες χαράς. 
Οι ερωτήσεις έπεσαν βροχή. «Πότε;», «πώς το έμα-
θες;», «τηλεφώνησε η Αριστέα;» και άλλα τέτοια. Ο 
Γιάννης δεν ήξερε ποιον να κοιτάξει και τίνος ερώ-
τηση να πρωτοαπαντήσει. «Γέννησε…χτες το βρά-
δυ… πριν λίγο η Αριστέα πήρε τηλέφωνο. Μόλις το 
μάθαμε, έτρεξα να σας το πω!»  

  Οι φωνές και τα χειροκροτήματα έκαναν τον 
Μάνθο να σηκώσει τα μάτια από την οθόνη που τον 
είχε απορροφήσει. Κοίταξε παραξενεμένος, προσπα-
θώντας να καταλάβει τι γίνεται, σαν να ξυπνούσε 
από λήθαργο. Μόλις είχε συνειδητοποιήσει πως έχα-
σε κάτι σπουδαίο. Το πάθος του για τα ηλεκτρονικά 
παιχνίδια το είχε πληρώσει πολλές φορές. Οι άλλοι 
ζούσαν συγκλονιστικές στιγμές και αυτός μετά έτρε-
χε να τους προφτάσει.  

«Τι έγινε; Γιάννη, συνέβη κάτι;» ρώτησε γυρίζο-
ντας προς τον φίλο του.   

«Η φώκια μας γέννησε! Έκανε ένα φωκάκι. Μου 
το είπε η γιαγιά πριν από λίγο. Της τηλεφώνησε η 
φίλη της η Αριστέα από την Αλόννησο».   

Εντάξει, το έμαθε και αυτός, αλλά η πρώτη μα-
γεία είχε κιόλας χαθεί. Οι υπόλοιποι της παρέας 
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πανηγύριζαν ήδη. Η πρώτη, η συγκλονιστική στιγ-
μή, είχε περάσει και καταλάβαινε πως κάτι του είχε 
ξεφύγει, πάλι. Πρέπει να το ελαττώσω, σκέφτηκε ο 
Μάνθος. Γύρισε το βλέμμα στο τάμπλετ, έκανε save 
στο παιχνίδι και μετά άρχισε τις ερωτήσεις.   

Ο Γιάννης τα ξαναείπε ακόμα μια φορά και τα 
άκουσαν και οι άλλοι χωρίς να διαμαρτυρηθούν. Τέ-
τοια νέα άξιζε να τα ακούσουν και δυο και τρεις φο-
ρές. Από εκείνη τη στιγμή και μετά οι κουβέντες ήταν 
γεμάτες ελπίδα και χαρά για τη φώκια και το μωρό 
της. Φαινόταν πως ο κίνδυνος για το πληγωμένο ζώο 
είχε περάσει. Είχε γεννήσει, η Αριστέα τηλεφώνησε, 
άρα πάει να πει ότι είναι καλά, έτσι δεν είναι; ανα-
ρωτιόταν ο Μάνθος. «Καλά είναι. Το είπε η Αριστέα 
στη γιαγιά. Τη ρώτησε μάλιστα αν μπορούμε να πά-
με να τη δούμε και εκείνη απάντησε να πάμε όποτε 
θέλουμε» επιβεβαίωσε ο Γιάννης τις ελπίδες τους.  

 Η Ανθή μετά τον πρώτο ενθουσιασμό καθόταν 
σκεφτική. Θα έφευγε σε δυο μέρες. Ήταν προγραμ-
ματισμένο. Έτσι δεν είναι Άριελ; Η γοργόνα δεν απά-
ντησε. Η Ανθή την έσφιξε λίγο παραπάνω μπας και 
κοιμόταν, για να την ξυπνήσει. Ναι, απάντησε εκείνη 
βαριεστημένα. Αφού ξέρεις, τι ρωτάς;  Η Ανθή άφησε 
την Άριελ στην ησυχία της. Έβγαλε το χέρι από την 
τσέπη και ακούμπησε τους αγκώνες πάνω στο 
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τραπέζι. Στήριξε το σαγόνι της στις παλάμες, ακού-
γοντας τους άλλους σιωπηλή. Αμέσως θυμήθηκε ότι 
οι αγκώνες στο τραπέζι ήταν κάτι απαγορευμένο. 
Αν την έβλεπε η μητέρα, σίγουρα θα τη μάλωνε. 
Κατέβασε τα χέρια από το τραπέζι και τα ακούμπη-
σε στα γόνατά της. 

 Τι κρίμα… ∆εν είχε ελπίδες να ξαναδεί τη φώκια 
τους. Της ήρθε στο μυαλό η εικόνα της όταν ήταν 
τραυματισμένη, όπως την είχαν βρει στη σπηλιά. 
Πόσο θα ήθελε να την ξανάβλεπε γερή, χωρίς πλη-
γές και με ένα μωρό στο πλάι της! Αν είχε τα κότσια 
να παρακαλέσει τον πατέρα της να μείνουν λίγο 
ακόμα… Τόσο όσο χρειαζόταν για να πείσουν τον 
καπετάν Θωμά να κάνουν άλλη μια εκδρομή, ως την 
Αλόννησο αυτή τη φορά. Αλλά ντρεπόταν να ζη-
τήσει κάτι τέτοιο. 

 Αυτή, η τρομερή ντετέκτιβ Ανθή, ο Ηρακλής Πουα-
ρό των Βριλησσίων, ο Τάκης Γαρυφαλόπουλος της ρεμα-
τιάς ως το σταθμό της Δουκίσσης Πλακεντίας, ντρεπόταν 
να ζητήσει χάρη!   

Έβαλε ξανά το χέρι στην τσέπη και έσφιξε απα-
λά την Άριελ. Ήθελε τη γνώμη της. Ήταν σίγουρη 
πως της άξιζε κάτι καλύτερο απ’ το ξερό: αφού ξέ-
ρεις τι ρωτάς που εισέπραξε πριν, αλλά μάταια. Η 
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μικρή γοργόνα δεν ανταποκρίθηκε. Έβγαλε το χέρι 
από την τσέπη αφήνοντάς την ήσυχη. Ακούμπησε 
πάλι τους αγκώνες στο τραπέζι ‒ας φώναζε η μητέ-
ρα όσο ήθελε,  δεν ήταν εκεί για να τη μαλώσει και 
η κατάσταση ήταν άκρως αγχωτική‒ και ακούμπησε 
το πηγούνι στις παλάμες. Άκουγε τα σχέδια των 
παιδιών για ένα ταξιδάκι στο κέντρο διάσωσης και 
περίθαλψης της φώκιας και μελαγχολούσε.  

«Θα παρακαλέσω τον καπετάν Θωμά, θα παρα-
καλέσω και τον καπετάν Γιώργη, δεν θα μου χαλά-
σουν χατίρι. Θα τους πληρώσουμε στο κάτω-κάτω. 
Η γιαγιά πρώτη το πρότεινε. Την άκουσα που το 
έλεγε στην Αριστέα. Θα πάμε σας λέω, σίγουρα!» 
διαβεβαίωσε ο Γιάννης την παρέα.   

Ο Μάκης έπινε καφέ με τη Θάλεια λίγο πιο πέρα 
και κάτι έπιασε το αφτί του για τα γεννητούρια. 
Σηκώθηκε από το τραπέζι του και τους πλησίασε. 

«Τι άκουσα, γέννησε η φώκια; Τι έκανε θηλυκό 
ή αρσενικό; Τι φύλο έχει το φωκάκι της;» ρώτησε 
τον Γιάννη, όμως αυτός δεν είχε απάντηση.  

«∆εν ξέρω, αυτό δεν το ρώτησα, ούτε και η για-
γιά μου ρώτησε την Αριστέα. Θα της πω να πάρει 
τηλέφωνο να μάθουμε». 

 «∆εν πειράζει. Ό,τι κι αν είναι το μικρό, αγόρι 
ή κορίτσι, λίγη σημασία έχει. Το σημαντικό είναι ότι 
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η φώκια σώθηκε και γέννησε με ασφάλεια. Και αυτό 
το χρωστάει σε σας, παιδιά» είπε ο Μάκης και χάι-
δεψε το κεφάλι της Ανθής.  

 «Είστε πραγματικοί διασώστες. Πραγματικοί 
power rangers». Γύρισε να πάει στο κορίτσι του και 
σταμάτησε. «Αν κανονίσετε να πάτε, θέλω να έρθω 
και εγώ. Μη με ξεχάσετε». Κάθισε στη θέση του και 
αφηγήθηκε στη Θάλεια για τα γεννητούρια της 
φώκιας. Για το πώς τα παιδιά με τους γονείς τους 
τη βρήκαν στη σπηλιά ετοιμοθάνατη. Πώς κατάφε-
ραν αυτός και οι φίλοι του ‒με την καθοδήγηση των 
παιδιών‒ να αποτρέψουν το κυνήγι των φωκιών 
από μια παρέα ψαράδων. Όλα της τα είπε.   
 Ο Μάκης, φοιτητής γεωπονίας, σχεδίαζ… 
 

 Συγγνώμη… λάθος… δεν ξεκίνησα σωστά. Μια καλή 
αφήγηση πρέπει να αρχίζει από την αρχή. Να περιγράψεις 
τον τόπο που εξελίσσεται η ιστορία, τους ήρωες, τα 
γεγονότα… Λοιπόν, ξεκινώ από την αρχή. 

 

 




