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ΠΙΤΕΡ ΠΑΝ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Στα χαμένα
παιδιά...

Στα παιδιά
που

να κάνουν
ερωτήσεις

δε σταματούν

Σ.

Μ. Α.

Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον καλλιγράφο Βλαντιμίρ Ραντιμπράτοβιτς
για τη φιλική του συμμετοχή στη δημιουργία αυτού του βιβλίου.
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Όλα τα παιδιά μεγαλώνουν. Μαθαίνουν από νωρίς ότι θα 
μεγαλώσουν. Και συνήθως βιάζονται πολύ να το κάνουν. 

Όλα τα παιδιά εκτός από ένα. Κι όπως είναι φυσικό, το παιδί αυτό έχει 
γίνει διάσημο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην τον ξέρει τον Πίτερ Παν. 
Η ιστορία του έχει ταξιδέψει απ’ άκρη σ’ άκρη στη γη. Μικροί και μεγάλοι, 
κι ακόμα πιο μεγάλοι, την ξέρουν. Την έχουν ακούσει, την έχουν διαβάσει, 
είναι γραμμένη με χίλιους τρόπους σε πάμπολλες από τις γλώσσες του 
κόσμου. Είναι η ιστορία του παιδιού που δε θέλει να μεγαλώσει – και δε 
μεγαλώνει. Του παιδιού που συνέχεια παίζει – και συνέχεια νικάει (πειρατές,
Ινδιάνους, άγρια θηρία). Του παιδιού που κολυμπάει ανάμεσα στ’ άστρα και
κάνει βουτιές από τη μια περιπέτεια στην επόμενη – χωρίς διάλειμμα. 

πΟΥ ΜεΝΕι
ΚαΙ ΓΙΑΤΙ;

ΠωΣ ΕγΙΝε

ΣαΝ Τ’ αΛλΑ πΑΙδΙΑ;
ΚαΙ δΕ ΜΕγΑΛΩΝεΙ

ΝΑ ΠεΤΑεΙ ο
ΠΙτεΡ ΠΑν;

ΠωΣ ΕμΑθΕ

Τι ΚαΝΕΙ
Ο ΠιΤΕρ ΠαΝ

κΑΘε ΒΡαΔΥ ΕΞω
αΠΟ τΟ ΠαΡΑθΥΡο

ΤωΝ ΝΤαΡΛΙΝΓκ;

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣερωτήσεις:



Το όνομά του είναι ξακουστό απ’ άκρη σ’ άκρη στη γη. Υπάρχουν δρόμοι
και πλατείες με τ’ όνομά του. Ακόμα κι αγάλματα του έχουν στήσει, και 
μάλιστα σε μέρη πολυσύχναστα, όπου περνάει κόσμος και κοσμάκης και τα
βλέπει. Με λίγα λόγια: την ιστορία του την ξέρουν όλοι. Αλλά την ξέρουν 
στ’ αλήθεια;

Όχι, όχι, και πάλι όχι! Αυτή είναι, δυστυχώς, η απάντηση. Το ίδιο 
δε συμβαίνει άλλωστε με τις περισσότερες ιστορίες; Οι άνθρωποι τις ακούνε, 
μια, δυο, χίλιες φορές. Κι επειδή τις ακούνε και τις ξανακούνε, νομίζουν ότι 
τις ξέρουν πια απέξω κι ανακατωτά. Στην πραγματικότητα όμως, δεν τις 
ξέρουν καθόλου. Γιατί μια ιστορία (όποια κι αν είναι), για να τη μάθεις, 
δε φτάνει να την ακούσεις. Μια ιστορία, για να τη μάθεις... πρέπει να τη 
ρωτήσεις! Να τη ρωτήσεις μία και δύο και δέκα ερωτήσεις. Να περιμένεις 
να σου δώσει μία και δύο και δέκα απαντήσεις. Ύστερα να δώσεις κι άλλες
τόσες μόνος σου. Τότε μόνο τη μαθαίνεις όπως πρέπει. 

Γι’ αυτό, λοιπόν, πολύ λυπάμαι που το λέω: όχι, την ιστορία του Πίτερ Παν
δεν την ξέρει στ’ αλήθεια κανείς. Ούτε ο ίδιος ο Πίτερ Παν. Για την ακρίβεια,
αυτός την ξέρει λιγότερο απ’ όλους. Διότι απλούστατα κανείς δεν την έχει 
ρωτήσει τίποτα ποτέ αυτή την ιστορία. Λένε, ας πούμε: ο Πίτερ Παν 
δε μεγαλώνει. Εντάξει. Στο κάτω κάτω, αυτό λέει πρώτος και καλύτερος 
κι ο Πίτερ Παν ο ίδιος. Αλλά δεν έχει βρεθεί ούτε ένας, τι λέω, ούτε μισός, 
να κάνει την ερώτηση: Γιατί δε μεγαλώνει ο Πίτερ Παν; Μάλιστα. 

Τέτοιες ερωτήσεις θα κάνουμε εδώ. Και τέτοιες απαντήσεις θα δώσουμε. 
Μία μία και με τη σειρά.




