


Ο ΠιΠ Συναντα  
Εναν ΚαταδιΚΟ

Η ιστορία ετούτη αφορά τον Φίλιπ Πίριπ, 
που όλοι φώναζαν Πιπ. Ο Πιπ δε θυμόταν 
τη μητέρα και τον πατέρα του, επειδή είχαν 
πεθάνει όταν ήταν πολύ μικρός. 

ΦΙΛΙΠ ΠΙΡΙΠ
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Η αδελφή του Πιπ, που ήταν είκοσι χρό-
νια μεγαλύτερή του, ανέλαβε να τον μεγα-
λώσει. Ήταν παντρεμένη με τον Τζο Γκάρ-
τζερι, έναν δυνατό, καλόκαρδο άντρα με 
ξανθά σγουρά μαλλιά και γαλάζια μάτια. 
Ο Τζο ήταν ο σιδεράς του χωριού τους, το 
οποίο βρισκόταν στη βαλτώδη περιοχή των 
εκβολών του Τάμεση, όχι πολύ μακριά από 
τη θάλασσα. 

Ο Τζο, παρότι μεγαλόσωμος και γεροδε-
μένος, φοβόταν τη γυναίκα του. Και ο Πιπ 
τη φοβόταν. Η κυρία Τζο, όπως την αποκα-
λούσαν όλοι, ήταν ευέξαπτη και είχε συνέ-
χεια λυμένο το ζωνάρι της για καβγά και με 
τους δύο. Όταν μάλιστα θεωρούσε ότι τα 
λόγια δεν ήταν αρκετά, έπιανε τη βίτσα. 

Μπορεί ο Πιπ να μη θυμόταν καθόλου 
τους γονείς του, κάπου κάπου όμως πήγαι-

ΚΥΡΙΑ ΤΖΟ ΤΖΟ ΓΚΑΡΤΖΕΡΙ



έτρεμε από το κρύο, καθώς ο αέρας φυσού-
σε παγωμένος από τη μεριά του ποταμού. Ο 
Πιπ ένιωθε μεγάλη στενοχώρια και κάποια 
στιγμή έβαλε τα κλάματα. 

νε στο κοιμητήριο και καθόταν με τις ώρες 
μπροστά από τους τάφους τους.

Αυτό έκανε και μια παραμονή Χριστου-
γέννων. Έπεφτε το σκοτάδι και το αγόρι 



«Μη βγάλεις άχνα!» ακούστηκε τότε μια 
φοβερή φωνή. 

Ένας θεόρατος άντρας πετάχτηκε ξάφνου 

ανάμεσα από τις ταφόπλακες. Τα ρούχα 
του ήταν γκρίζα, κουρελιασμένα και κατα-
λασπωμένα. Ήταν μούσκεμα και έτρεμε σύ-
γκορμος. Και, το χειρότερο, στα πόδια του 
είχε περασμένη μια σιδερένια αλυσίδα, από 
τον έναν αστράγαλο ως τον άλλο. 

«Πώς σε λένε, μικρέ;»
«Πιπ, κύριε». 
«Πού μένεις;»

Με τρεμάμενο χέρι το αγόρι 
έδειξε προς το χωριό του, που 
απείχε περίπου ένα μίλι* απο-
κεί. 

«Πού είναι η μάνα κι ο πατέ-
ρας σου;» γρύλισε ο άντρας.

* 1 μίλι = περίπου 1,6 χιλιόμε-
τρα (Σ.τ.Μ.)
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«Εκεί» απάντησε ο Πιπ δείχνοντας προς 
τις ταφόπλακες. «Ζω με την αδελφή μου, 
την κυρία Τζο. Είναι παντρεμένη με τον Τζο 
Γκάρτζερι, τον σιδερά». 

«Τον σιδερά, ε;» είπε ο άντρας κοιτάζο-
ντας την αλυσίδα στους αστραγάλους του. 
Κατόπιν, άπλωσε τις χερούκλες του κι έπια-
σε άγρια τον Πιπ από τα μάγουλα. 
«Άκου τώρα τι θα κάνεις, μικρέ. Θα 
γυρίσεις σπίτι κι αύριο το πρωί θα 
μου φέρεις φαγητό και μια λίμα. 
Αν δεν το κάνεις, ίσως φάω εσέ-
να – αρχίζοντας από αυτά τα 
λαχταριστά, φουσκωτά μα-
γουλάκια σου». 

Ο Πιπ, έντρομος, γύ-
ρισε τρεχάλα στο σπίτι. 
Η αδελφή του είχε τα 

νεύρα της και του έβαλε τις φωνές· ύψωνε 
απειλητικά τη γροθιά της, χτυπούσε το πόδι 
της στο πάτωμα και τον ρωτούσε πού ήταν 
και τι σκανταλιές σκάρωνε πάλι. 




