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ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 

  



Σελίδα 1 

Ο γελαστός ιπποπόταμος  

του Λ. Φρανκ Μπάουμ 

 

Σε μια απ’ τις πάνω διακλαδώσεις του ποταμού Κογκό, ζούσε μια παλαιά και 

αριστοκρατική οικογένεια ιπποπόταμων, που περηφανευόταν ότι η καταγωγή της 

βαστούσε από πριν απ’ τις μέρες του Νώε –πριν καν υπάρξουν άνθρωποι– στα βάθη 

εκείνων των θολών χρόνων, όταν ο κόσμος ήταν ακόμα καινούριος.  

Ζούσαν πάντοτε στις όχθες εκείνου του ίδιου ποταμού∙ γι’ αυτό κάθε κυματισμός 

και δίνη των νερών του, κάθε λακκούβα και ύψωμα του βυθού του, κάθε βράχος, κορμός 

και λασπότοπος στην όχθη του τούς ήταν τόσο γνώριμα, όσο κι οι ίδιες τους οι μανάδες. 

Κι ακόμα εκεί ζουν, υποθέτω.  

Όχι πολύ παλιά, η βασίλισσα αυτής της φυλής των ιπποπόταμων απέκτησε ένα 

παιδί που το ονόμασε Κέο, επειδή ήταν τόσο παχύ και στρογγυλό. Για να μην σας 

γελάσω, να πω εδώ ότι, στη γλώσσα των ιπποπόταμων, «Κέο», μεταφρασμένο σωστά, 

σημαίνει «παχύς και τεμπέλης», και όχι παχύς και στρογγυλός. Κανείς όμως δεν 

επισήμαινε στη βασίλισσα το λάθος, γιατί οι χαυλιόδοντές της ήταν τρομακτικά μακριοί 

και κοφτεροί κι εξάλλου, για κείνη, ο Κέο ήταν το πιο γλυκό μωρό στον κόσμο.  

Και, πράγματι, ήταν πολύ καλούλης για ιπποπόταμος. Κυλιόταν και έπαιζε στις 

μαλακές λάσπες στην όχθη του ποταμού και πήγαινε κουνάμενος προς τη στεριά για να 

μασουλήσει τα φύλλα των αγριολάχανων που φύτρωναν εκεί, γεμάτος χαρά κι ευτυχία 

απ’ το πρωί ως το βράδυ. Και ήταν ο πιο χαρούμενος ιπποπόταμος που είχε γνωρίσει 

ποτέ η παλαιά αυτή οικογένεια. Τα μικρά κόκκινα ματάκια του έλαμπαν πάντα από χαρά 

και γελούσε με το κεφάτο γέλιο του σε κάθε ευκαιρία, είτε υπήρχε λόγος για γέλιο είτε 

όχι.  

Γι’ αυτό και οι μαύροι που ζούσαν σ’ εκείνη την περιοχή τον φώναζαν «Ίππι» ο 

χαρωπός, αν και δεν τολμούσαν να τον πλησιάσουν, εξαιτίας της άγριας μητέρας του και 



των εξίσου άγριων θείων, θειάδων και ξαδελφών του, που ζούσαν σε μια τεράστια 

αποικία στην όχθη του ποταμού.  

Σελίδα 2 

Και παρ’ όλο που ετούτοι οι μαύροι άνθρωποι, που ζούσαν σε διάσπαρτα μικρά χωριά 

μέσα στα δάση, δεν τολμούσαν να επιτεθούν ανοιχτά στη βασιλική οικογένεια των 

ιπποπόταμων, λάτρευαν ιδιαίτερα το κρέας τους και το έτρωγαν όποτε είχαν την 

ευκαιρία. Αυτό δεν ήταν και κανένα μυστικό στους ιπποπόταμους. Απ’ την άλλη, όταν οι 

μαύροι κατάφερναν να τους πιάσουν ζωντανούς, με κάποιο κόλπο τους καβαλούσαν και 

διέσχιζαν τις ζούγκλες πάνω στην πλάτη τους σαν να ήταν άλογα, καθιστώντας τους μ’ 

αυτό τον τρόπο κάτι σαν σκλάβους. 

Ως εκ τούτου, με αυτά κατά νου, όποτε η φυλή των ιπποπόταμων μύριζε τη 

λαδερή οσμή των μαύρων, συνήθιζε να ορμά πάνω τους με μανία, και αν τύχαινε να 

έφταναν κάποιον εχθρό, τον ξέσκιζαν με τους κοφτερούς χαυλιόδοντές τους ή τον 

ποδοπατούσαν με τις τεράστιες πατούσες τους. 

Ήταν ένας συνεχής πόλεμος ανάμεσα στους ιπποπόταμους και τους μαύρους 

ανθρώπους. 

Ο Γκούι ζούσε σε ένα από αυτά τα χωριουδάκια. Ήταν ο γιος του αδερφού του 

αρχηγού και εγγονός του μάγου, ενός ηλικιωμένου με το προσωνύμιο «ο θαυμαστός 

άντρας χωρίς οστά» που του είχε δοθεί χάρη στην ικανότητά του να λυγίζει και να 

στρέφει το σώμα του και να κουλουριάζεται σαν ερπετό, σαν να μην είχε κόκαλα να 

εμποδίσουν τη μετατόπιση του κορμιού του σε οποιαδήποτε στάση. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα να περπατά ασταθώς, μολαταύτα οι υπόλοιποι του χωριού τον σέβονταν 

πολύ. 

Η καλύβα του Γκούι ήταν φτιαγμένη από κλαδιά δέντρων κολλημένα με λάσπη 

και τα ρούχα του αποτελούνταν από ένα γρασιδένιο κουρέλι δεμένο γύρω από τη μέση 

του. Όμως η συγγένειά του με τον αρχηγό και τον μάγο του έδιναν μια κάποια 

επισημότητα, αν και ο ίδιος ήταν ένας μοναχικός άνθρωπος της σκέψης. Ίσως και να 

ήταν φυσιολογικό που αυτές οι σκέψεις στρέφονταν συχνά γύρω από τους εχθρούς του, 



τους ιπποπόταμους, αλλά και γύρω από το γεγονός πως όφειλε να βρει κι άλλους τρόπους 

να τους αιχμαλωτίζει. 

 

 

Σελίδα 3 

Τελικά ολοκλήρωσε τα σχέδιά του και ξεκίνησε να σκάβει έναν μεγάλο λάκκο στο 

έδαφος, στη μέση ανάμεσα σε δύο απότομες στροφές του ποταμού. Όταν τελείωσε με τον 

λάκκο, τον σκέπασε με μικρά κλαδιά δέντρων και άπλωσε χώμα από πάνω τους, 

ισιώνοντας την επιφάνεια με περίσσεια τέχνη που κανένας δεν θα υποπτευόταν ότι 

υπήρχε μία μεγάλη τρύπα από κάτω. Τότε ο Γκούι γέλασε ελαφρά μόνος του και πήγε 

στο σπίτι να δειπνήσει. 

Εκείνο το απόγευμα η βασίλισσα είπε στον Κέο, που φαινόταν ότι μεγαλώνοντας 

θα γινόταν ένα καλό παιδί για την ηλικία του: 

«Θα ‘θελα να τρέξεις μέχρι τη στροφή και να ζητήσεις από τον θείο σου τον 

Νίκκι να έρθει εδώ. Έχω βρει ένα παράξενο φυτό και θέλω να μου πει αν τρώγεται». 

Ο χαρούμενος γέλασε με την καρδιά του καθώς ξεκινούσε για την αποστολή του, 

κάτι για το οποίο ένοιωθε σημαντικός όσο ένα αγόρι που το στέλνουν για πρώτη φορά 

στο μπακάλικο της γωνίας να αγοράσει ζυμωτό κέικ. 

«Γκουκ-ουκ-ουκ-ουκ! Γκουκ-ουκ-ουκ-ουκ!» ήταν ο τρόπος που γέλαγε, και αν 

νομίζεις πως ένας ιπποπόταμος δε γελάει με αυτόν τον τρόπο, δεν έχεις παρά να ακούσεις 

έναν και θα δεις ότι έχω δίκιο. 

Σύρθηκε έξω από τη λάσπη όπου κυλιόταν και άρχισε να απομακρύνεται με βαριά 

βήματα ανάμεσα στους θάμνους, και το τελευταίο που άκουσε η μητέρα του, ενώ ήταν η 

μισή μέσα και η μισή έξω από το νερό, ήταν το μελωδικό του «γκουκ-ουκ-ουκ-ουκ!» που 

χανόταν σιγά-σιγά στο βάθος. 

Ο Κέο ήταν τόσο ευδιάθετος που μόλις που πρόσεχε πού πατούσε, κι έτσι 

ξαφνιάστηκε πολύ όταν, εκεί που γελούσε, το έδαφος υποχώρησε κάτω από τα πόδια του 



και έπεσε μέσα στον βαθύ λάκκο του Γκούι. Δεν χτύπησε πολύ, αλλά κοπάνησε τη μύτη 

του άσχημα καθώς έπεσε, κι έτσι σταμάτησε να γελάει και άρχισε να σκέφτεται πώς θα 

έβγαινε έξω ξανά. Τότε ανακάλυψε ότι οι τοίχοι ήταν ψηλότεροι από το κεφάλι του και 

ότι ήταν φυλακισμένος. 

Έτσι γέλασε λίγο με την κακοτυχία του, και το γέλιο τον αποκοίμισε, έτσι που 

ροχάλιζε όλη τη νύχτα μέχρι που ήρθε το φως της ημέρας. 

Σελίδα 4 

Όταν το επόμενο πρωί ο Γκούι κοίταξε με προσοχή πάνω από την άκρη του λάκκου, 

αναφώνησε: 

«Γιατί ‘τούτος ο Ίππυ, ο Γελαστός Ίππι!» 

Ο Κέο αναγνώρισε τη μυρωδιά ενός μαύρου άνδρα και προσπάθησε να σηκώσει 

το κεφάλι του αρκετά ψηλά ώστε να φτάνει να τον δαγκώσει. Με το που το είδε αυτό ο 

Γκούι μίλησε στην ιπποποταμίσια γλώσσα, όπως την είχε μάθει από τον παππού του, τον 

μάγο. 

«Περίμενε, μικρούλη, είσαι αιχμάλωτός μου». 

«Ναι, θα περιμένω να πάρω ένα κομμάτι από το πόδι σου, εάν το φτάσω» 

ανταπάντησε ο Κέο, και μετά γέλασε με το αστείο του: «Γκουκ-ουκ-ουκ-ουκ!» 

Αλλά ο Γκούι, καθώς ήταν ένας σκεπτόμενος μαύρος, απομακρύνθηκε χωρίς να 

μιλήσει περισσότερο και δεν επέστρεψε μέχρι το επόμενο πρωί. Όταν έσκυψε ξανά πάνω 

από τον λάκκο, ο Κέο ήταν τόσο αδύναμος από την πείνα που με δυσκολία μπορούσε να 

γελάσει. 

«Παραιτείσαι;» ρώτησε ο Γκούι «ή μήπως επιθυμείς ακόμη να αγωνιστείς;»  

«Τι θα γίνει αν παραιτηθώ;» ρώτησε ο Κέο. 

Ο μαύρος άνδρας έξυσε το μαλλιαρό του κεφάλι με αμηχανία. 

«Είναι δύσκολο να σου πω, Ίππυ. Είσαι πολύ μικρός για να δουλέψεις, και αν σε 

σκοτώσω για τροφή, θα χάσω τους χαυλιόδοντές σου που δεν έχουν ακόμα μεγαλώσει. 



Γιατί, ω Χαρούμενε, έπεσες στην τρύπα μου; Εγώ ήθελα να πιάσω τη μητέρα σου ή 

κάποιον από τους θείους σου». 

«Γκουκ-ουκ-ουκ-ουκ!», γέλασε ο Κέο. «Πρέπει να με αφήσεις να φύγω, τελικά, 

μαύρε άνδρα, αφού δεν σου χρησιμεύω σε τίποτα!» 

«Αυτό δεν θα το κάνω», δήλωσε ο Γκούι και πρόσθεσε, αφού το ξανασκέφτηκε: 

«Εκτός εάν κάνεις μία συμφωνία μαζί μου». 

«Ας την ακούσω, λοιπόν, μαύρε, είναι κιόλας που πεινάω», είπε ο Κέο. 

«Θα σε αφήσω να φύγεις, αν μου ορκιστείς στους χαυλιόδοντες του παππού σου 

ότι θα γυρίσεις σε μένα σε έναν χρόνο και μία μέρα και θα ξαναγίνεις ο αιχμάλωτός 

μου». 

Ο νεαρός ιπποπόταμος σταμάτησε για να σκεφτεί, αφού γνώριζε ότι ήταν ιερό 

πράγμα να ορκίζεσαι στους χαυλιόδοντες του παππού σου. Πεινούσε όμως τόσο πολύ 

που και ο ένας χρόνος και η μία ημέρα του φαίνονταν πολύ μακρινά. Έτσι είπε, με ένα 

ακόμα απερίσκεπτο γέλιο: 

«Πολύ καλά! Εάν με αφήσεις να φύγω τώρα, σου ορκίζομαι στους χαυλιόδοντες 

του παππού μου να γυρίσω σε σένα σε έναν χρόνο και μία ημέρα και να γίνω ο 

αιχμάλωτός σου».  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 5 

Ο Γκούι ήταν πολύ ευχαριστημένος γιατί γνώριζε ότι σ’ ένα χρόνο και μία μέρα ο Κέο θα 

είχε σχεδόν ενηλικιωθεί. Έτσι ξεκίνησε να σκάβει και να γεμίζει τη μία άκρη του λάκκου 

διαμορφώνοντας μια πλαγιά για να μπορεί ο ιπποπόταμος να σκαρφαλώσει. 

Ο Κέο ήταν τόσο ευχαριστημένος όταν βρέθηκε πάλι έξω από τον λάκκο, που 

ξέσπασε σε γέλια χαράς, αφού είπε: «Αντίο Γκούι, σ’ ένα χρόνο και μία ημέρα θα 

ξαναϊδωθούμε». 

Στη συνέχεια πήρε σινάμενος – κουνάμενος τον δρόμο για το ποτάμι για να 

συναντήσει τη μητέρα του και να φάει πρωινό, ενώ ο Γκούι επέστρεψε στο χωριό του. 

Τους μήνες που ακολούθησαν, όταν ο μαύρος άντρας ξάπλωνε στην καλύβα του ή 

κυνηγούσε στο δάσος, άκουγε κάπου κάπου να ηχεί το μακρινό «γκουκ–ουκ–ουκ–ουκ» 

του γελαστού ιπποπόταμου και το μόνο που έκανε ήταν να χαμογελά και να σκέφτεται: 

«Ένας χρόνος και μια μέρα θα περάσει σαν αέρας».  

Τώρα που ο Κέο γύρισε στη μητέρα του σώος και ασφαλής, όλα τα μέλη της 

φυλής ήταν καταχαρούμενα, γιατί ο Χαρωπός ήταν η αδυναμία όλων. Αλλά όταν τους 

είπε ότι σ’ ένα χρόνο και μία μέρα θα έπρεπε να γίνει ξανά ο σκλάβος του μαύρου άντρα, 

άρχισαν να κλαίνε και να οδύρονται, και ήταν τόσα πολλά τα δάκρυά τους που η στάθμη 

του ποταμού ανέβηκε αρκετούς πόντους. 



Φυσικά ο Κέο γέλασε μόνο με τη θλίψη τους. Ωστόσο, η φυλή συγκάλεσε μια 

μεγάλη συνέλευση και το ζήτημα συζητήθηκε σοβαρά. 

«Έχοντας ορκιστεί στους χαυλιόδοντες του παππού του», είπε ο θείος Νίκκι, 

«οφείλει να κρατήσει την υπόσχεσή του. Είναι παρ’ όλα αυτά καθήκον μας να 

προσπαθήσουμε με κάποιον τρόπο να τον σώσουμε από τον θάνατο ή τη σκλαβιά». 

Σε αυτό συμφώνησαν όλοι αλλά κανένας δεν μπορούσε να σκεφτεί πώς θα 

γλίτωνε ο Κέο από τη μοίρα του. Έτσι κυλούσαν οι μήνες και όλοι οι βασιλικοί 

ιπποπόταμοι παρέμεναν θλιμμένοι και σκυθρωποί, εκτός από τον ίδιο τον Χαρωπό. 

 

Σελίδα 6 

Δεν απέμενε παρά μία εβδομάδα ελευθερίας στον Κέο και η μητέρα του, η βασίλισσα, 

είχε τόσο αγχωθεί και ήταν τόσο ανήσυχη, που συγκλήθηκε ακόμα ένα συμβούλιο της 

φυλής. Ο γελαστός ιπποπόταμος είχε πλέον γίνει πελώριος, κοντά στα πέντε μέτρα στο 

μήκος και στα δύο στο πλάτος, ενώ οι μυτεροί του χαυλιόδοντες ήταν πιο λευκοί και πιο 

σκληροί κι από του ελέφαντα. 

«Αν δεν γίνει κάτι για να σωθεί το παιδί μου», είπε η μάνα, «θα πεθάνω από 

λύπη». 

Κάποιοι από τους συγγενείς της τότε άρχισαν να κάνουν ανόητες προτάσεις, ο 

θείος Νεπ όμως, ένας σοφός και πολύ μεγάλος ιπποπόταμος είπε: «Πρέπει να πάμε στον 

Γκλινκομόκ και να τον ικετεύσουμε να μας βοηθήσει». 

Ξαφνικά σώπασαν όλοι γιατί χρειαζόταν περίσσιο θάρρος για να σταθείς 

πρόσωπο με πρόσωπο απέναντι στον πανίσχυρο Γκλινκομόκ. Η αγάπη της μάνας όμως 

ξεπερνούσε κάθε ηρωισμό. 

«Θα πάω εγώ η ίδια εάν ο θείος Νεπ με συνοδεύσει», είπε αμέσως. 

Ο θείος Νεπ, σκεφτικός, πάτησε την απαλή λάσπη με το μπροστινό του πόδι και 

κούνησε πέρα-δώθε τη μικρή του ουρά ανέμελα. 



«Πάντοτε υπακούαμε στον Γλινκομόκ και πάντα του δείχναμε μεγάλο σεβασμό», 

είπε. «Επομένως δεν φοβάμαι να τον αντιμετωπίσω. Θα έρθω μαζί σου». 

Όλοι ρουθούνισαν επιδοκιμάζοντας, χαρούμενοι που δεν τους ζητήθηκε να πάνε 

οι ίδιοι. 

Έτσι, η βασίλισσα και ο θείος Νεπ, με τον Κέο να κολυμπά ανάμεσά τους, 

ξεκίνησαν το ταξίδι τους. Κολύμπησαν ανάποδα τον ποταμό όλη εκείνη τη μέρα κι όλη 

την επόμενη, ώσπου έφτασαν, την ώρα που έπεφτε ο ήλιος, σ’ έναν ψηλό πέτρινο τοίχο 

κάτω από τον οποίο βρισκόταν η σπηλιά όπου κατοικούσε ο παντοδύναμος Γκλινκομόκ. 

Αυτό το τρομερό πλάσμα ήταν λίγο θηρίο, λίγο άνθρωπος, λίγο πουλί και λίγο 

ψάρι. Υπήρχε από την αρχή του κόσμου. Με τη σοφία του χρόνου είχε γίνει λίγο μάγος, 

λίγο δεξιοτέχνης, λίγο θαυματοποιός και λίγο ξωτικό. Η ανθρωπότητα δεν τον γνώριζε, 

αλλά τα αρχαία θηρία τον ήξεραν και τον φοβούνταν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 7 

Οι τρεις ιπποπόταμοι σταμάτησαν έξω από τη σπηλιά, βγάζοντας μόνο τα μπροστινά 

τους πόδια στην όχθη και τα σώματά τους μέσα στο νερό, και είπαν όλοι μαζί έναν 

χαιρετισμό στον Γκλίνκομοκ. Αμέσως η είσοδος της σπηλιάς σκοτείνιασε και το πλάσμα 

γλίστρησε αθόρυβα προς το μέρος τους. 

Φοβούμενοι να τον κοιτάξουν στα μάτια, οι ιπποπόταμοι χαμήλωσαν τα κεφάλια 

ανάμεσα στα πόδια τους. 

«Χαίρε, Γκλινκομοκ! Ερχόμαστε σ’ εσένα εκλιπαρώντας να μας ευσπλαχνιστείς 

και να μας δώσεις τη φιλική σου βοήθεια», είπε πρώτος ο θείος Νεπ. Και τότε του 

εξιστόρησε την ιστορία της αιχμαλωσίας του Κίο και της υπόσχεσης που είχε δώσει ο 

μικρός ιπποπόταμος αν επιστρέψει στον μαύρο άνθρωπο. 

«Οφείλει να τηρήσει την υπόσχεσή του», είπε το πλάσμα με μια φωνή που 

ακούστηκε σαν αναστεναγμός. 

Η μητέρα του Κίο έβγαλε ένα δυνατό μουγκρητό. 

«Θα τον προετοιμάσω όμως, ώστε να νικήσει τον μαύρο άνθρωπο και να 

ανακτήσει την ελευθερία του», συνέχισε ο Γκλίνκομοκ. 

Ο Κίο γέλασε. 



«Σήκωσε τη δεξιά σου πατούσα», τον διέταξε ο Γκλίνκομοκ. Ο Κίο υπάκουσε και 

το πλάσμα άγγιξε την πατούσα του Κίο με τη μακριά, μαλλιαρή γλώσσα του. Ύστερα, με 

τέσσερα κοκκαλιάρικα χέρια έπιασε το σκυμμένο κεφάλι του Κίο και μουρμούρισε κάτι 

λόγια σε μια γλώσσα που δεν τη γνωρίζει ούτε άνθρωπος ούτε τέρας ούτε πτηνό ούτε 

ψάρι. Στη συνέχεια μίλησε πάλι στα ιπποποταμίσια: 

«Το δέρμα σου έγινε πια τόσο δυνατό που κανένας άνθρωπος δεν θα μπορεί να σε 

τραυματίσει. Είσαι πιο δυνατός και από δέκα ελέφαντες. Είσαι τόσο γοργοπόδαρος που 

μπορείς να τρέξεις πιο γρήγορα από τον άνεμο. Το μυαλό σου είναι πιο κοφτερό κι από 

ταύρου κέρατο. Άσε τους ανθρώπους να σε φοβούνται, αλλά διώξε τον φόβο από την 

καρδιά σου για πάντα. Γιατί τώρα εσύ είσαι ο δυνατότερος από όλα τα πλάσματα του 

είδους σου!» 

Τότε ο φοβερός και τρομερός Γκλίνκομοκ έσκυψε πάνω στον Κίο κι εκείνος 

ένιωσε την καυτή του ανάσα, καθώς το πλάσμα του ψιθύριζε στο αυτί μερικές ακόμα 

οδηγίες. Μετά σύρθηκε πίσω στη σπηλιά του, καθώς οι τρεις ιπποπόταμοι τον 

ευχαριστούσαν με δυνατή φωνή και γλιστρώντας πάλι μέσα στο νερό, ξεκίνησαν το 

ταξίδι του γυρισμού.  

Η μητέρα αγαλλίασε από χαρά. Ο θείος Νεπ ανατρίχιασε μια-δυο φορές καθώς 

ανακαλούσε τη νοερή εικόνα του Γκλίνκομοκ. Ο Κίο από την άλλη ήταν πιο χαρούμενος 

από ποτέ και μη θέλοντας να κολυμπήσει δίπλα στους σεβαστούς μεγαλύτερους 

συνοδούς του, βουτούσε από κάτω τους, πλατσούριζε γοργά γύρω τους και δεν 

σταμάτησε ούτε στιγμή να γελά όλα χαρά, μέχρι να φτάσουν σπίτι. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 8 

Τότε όλη η φυλή με υψωμένους χαυλιόδοντες εκθείασε τον μέγα Glinkomok που 

υποστήριξε τον γιο της βασίλισσάς τους. Όταν έφτασε η μέρα για να παραδοθεί ο 

Χαρωπός στον μαύρο άντρα, τον αποχαιρέτησαν όλοι με ένα φιλί, χωρίς τον παραμικρό 

φόβο για την ασφάλειά του. 

Ο Keo έφυγε καλοδιάθετος και μπορούσαν να ακούσουν το γέλιο του «Guk-uk-

uk-uk!» για πολλή ώρα αφού είχε χαθεί βαθιά στη ζούγκλα. 

Ο Gouie είχε μετρήσει τις μέρες και γνώριζε πότε να περιμένει τον Keo, αλλά 

εξεπλάγη μπροστά στο τερατώδες μέγεθος στο οποίο είχε εξελιχθεί ο αιχμάλωτός του και 

συνεχάρη τον εαυτό του για το σοφή διαπραγμάτευση που είχε κάνει. Και ο Keo ήταν 

τόσο χοντρός που ο Gouie αποφάσισε να τον φάει –δηλαδή, όσο μπορούσε από αυτόν και 

το υπόλοιπο από το κουφάρι του θα μπορούσε να το εμπορευτεί με τους χωριανούς του. 

 

[Η σελίδα έμεινε αμετάφραστη.] 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 9 

Τότε μπροστά τους, στην αντιπέρα όχθη του ποταμού, φάνηκε το μαύρο στόμιο της 

σπηλιάς του Γκλίνκομοκ. Ο Κίο έτρεξε προς το νερό, βούτηξε μέχρι τον πυθμένα και 

άφησε τους μαύρους ανθρώπους να παλεύουν να βγουν έξω. Στο άκουσμα του γέλιου του 

Κίο, ο Γκλίνκομοκ για άλλη μια φορά ήξερε τι να κάνει. Όταν ο Χαρωπός αναδύθηκε 

στην επιφάνεια και φύσηξε το νερό από το λαιμό του, δεν φαινόταν κανένας μαύρος 

άνθρωπος εκεί γύρω. 

Ο Κίο επέστρεψε μόνος του στο χωριό και ο Γκούιε τον ρώτησε, με έκπληξη: 

«Πού είναι τα αδέρφια μου;» 

«Δεν ξέρω», απάντησε ο Κίο. «Τους πήγα μακριά και παρέμειναν εκεί που τους 

άφησα». 

Ο Γκούιε θα έκανε και άλλες ερωτήσεις, αλλά ένα πλήθος μαύρων ανθρώπων 

περίμεναν ανυπόμονα να ανέβουν στην πλάτη του γελαστού ιπποπόταμου. Πλήρωσαν το 

αντίτιμο και σκαρφάλωσαν στη θέση τους. Αυτός που καθόταν μπροστά-μπροστά είπε: 

«Τρέχα, εσύ που κυλιέσαι στη λάσπη – τρέχα». 

Ο Κίο άρχισε να τρέχει όπως και πριν. Τους κουβάλησε στο άνοιγμα της σπηλιάς 

του Γκλίνκομοκ και επέστρεψε μόνος του.  



Αλλά τώρα ο Γκούιε είχε θορυβηθεί για την τύχη των φίλων του, αφού ήταν ο 

μόνος που είχε μείνει στο χωριό. Ανέβηκε, λοιπόν, στον ιπποπόταμο και φώναξε:  

«Τρέχα, ασχημομούρη– τρέχα!». 

Ο Κίο γέλασε με τον γνωστό του τρόπο «γκουκ–ουκ–ουκ–ουκ!» και άρχισε να 

τρέχει με την ταχύτητα του ανέμου. Αλλά αυτή τη φορά κατευθύνθηκε στην όχθη του 

ποταμού όπου κατοικούσε η δική του φυλή και όταν έφτασε εκεί, κατευθύνθηκε προς το 

ποτάμι, βούτηξε μέχρι τον πυθμένα και άφησε τον Γκούιε να επιπλέει στη μέση του 

ρεύματος.  

 

Σελίδα 10 

Ο μαύρος άντρας άρχισε να κολυμπάει προς τη δεξιά όχθη, αλλά εκεί είδε το Θείο Νεπ 

και τη μισή βασιλική φυλή που περίμεναν να τον σπρώξουν μέσα στη μαλακή λάσπη. 

Έτσι στράφηκε προς την αριστερή όχθη, εκεί στεκόταν η βασίλισσα μητέρα και ο θείος 

Νίκκι, θυμωμένος, με κατακόκκινα μάτια και περίμεναν να τον κατασπαράξουν με τους 

χαυλιόδοντές τους.  

Τότε ο Γκούιε ούρλιαξε έντρομος και παρακολουθώντας τον Χαρωπό που 

κολυμπούσε κοντά του, φώναξε: 

«Σώσε με, Κίο! Σώσε με και θα σε ελευθερώσω από τη σκλαβιά σου!» 

«Αυτό δεν αρκεί!» γέλασε ο Κίο.  

«Θα σε υπηρετώ σε όλη μου τη ζωή!» ούρλιαξε ο Γκούιε. «Θα κάνω οτιδήποτε με 

διατάξεις!» 

«Θα επιστρέψεις σε μένα σε ένα χρόνο και μια μέρα και θα γίνεις αιχμάλωτός 

μου, αν σ’ αφήσω να φύγεις;» ρώτησε ο Κίο.  

«Θα το κάνω! Θα το κάνω! Θα το κάνω!» ούρλιαξε ο Γκούιε.  

«Ορκίσου στα κόκκαλα του παππού σου!» απαίτησε ο Κίο, που θυμόταν ότι οι 

μαύροι άντρες δεν έχουν χαυλιόδοντες για να ορκιστούν. 



Ο Γκούιε ορκίστηκε στα κόκκαλα του παππού του. 

Στη συνέχεια ο Κίο κολύμπησε προς τον μαύρο άνδρα, ο οποίος σκαρφάλωσε 

ξανά στην πλάτη του. Με αυτόν τον τρόπο βγήκαν στην όχθη, όπου ο Κίο είπε στη 

μητέρα του και σε όλη τη φυλή για τη διαπραγμάτευση που έκανε με τον Γκούιε, ότι 

δηλαδή θα επέστρεφε σε ένα χρόνο και μια μέρα και θα γινόταν σκλάβος του.  

Του επέτρεψαν λοιπόν να αναχωρήσει εν ειρήνη και ο Χαρωπός για μια ακόμα 

φορά ζούσε με το λαό του και ήταν χαρούμενος.  

Όταν πέρασε ένας χρόνος και μια μέρα, ο Κίο άρχισε να αναμένει την επιστροφή 

του Γκούιε, αλλά δεν ήρθε ούτε εκείνη την ημέρα ούτε τις επόμενες.  

Γιατί ο μαύρος άντρας είχε φτιάξει ένα σωρό από βραχιόλια και τα κολιέ από 

κοχύλια και τα άλλα μικρά χρυσά κοσμήματα και ταξίδεψε πολλά μίλια σε μια άλλη 

χώρα, όπου η αρχαία και βασιλική φυλή των ιπποπόταμων ήταν άγνωστη. Κι έμοιαζε για 

σπουδαίος αρχηγός, επειδή είχε πλούτη και όλοι τον προσκυνούσαν.  

Την ημέρα ήταν περήφανος και κορδωνόταν. Αλλά τα βράδια έπεφτε και 

τιναζόταν στο κρεβάτι και δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Η συνείδησή του τον βασάνιζε.  

Επειδή είχε ορκιστεί στα κόκκαλα του παππού του και ο παππούς του δεν είχε 

κόκκαλα. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

  



Σελίδα 1 

Ο γελαστός ιπποπόταμος  

του Λ. Φρανκ Μπάουμ 

 

Σε μια απ’ τις πάνω διακλαδώσεις του ποταμού Κονγκό ζούσε μια αρχαία και αριστοκρατική 

οικογένεια ιπποπόταμων, η οποία υπερηφανευόταν ότι η καταγωγή της βαστούσε πιο παλιά 

κι ακόμη από την εποχή του Νώε –προτού καν υπάρξουν άνθρωποι– στα βάθη εκείνων των 

θολών χρόνων, στην απαρχή του κόσμου.  

Αυτοί οι ιπποπόταμοι ζούσαν ανέκαθεν στις όχθες του ίδιου ποταμού, γι’ αυτό και 

γνώριζαν τόσο καλά κάθε στροφή και κυματισμό των νερών του, κάθε λακκούβα και ύψωμα 

του βυθού του, κάθε βράχο, κορμό και λασπότοπο στις όχθες του, όσο και τις ίδιες τους τις 

μανάδες. Κι ακόμα εκεί ζουν, υποθέτω.  

Πριν κάμποσο καιρό, η βασίλισσα αυτής της φυλής των ιπποπόταμων απέκτησε ένα 

παιδί που το ονόμασε Κίο, επειδή ήταν τροφαντό και στρουμπουλό. Και για να μην σας 

μπερδεύω, οφείλω να αναφέρω εδώ, ότι στη γλώσσα των ιπποπόταμων «Κίο», αν το 

μεταφράσουμε σωστά, σημαίνει «παχύς και τεμπέλης» κι όχι τροφαντός και στρουμπουλός. 

Κανείς όμως δεν τολμούσε να επισημάνει στη βασίλισσα το λάθος της, γιατί οι κυνόδοντές 

της ήταν τρομακτικά μακριοί και κοφτεροί κι εξάλλου για εκείνη ο Κίο ήταν το πιο γλυκό 

μωρό στον κόσμο.  

Πράγματι, ήταν συμπαθέστατος για ιπποπόταμος. Κυλιόταν και έπαιζε στις μαλακές 

λάσπες στην όχθη του ποταμού και έβγαινε ευδιάθετος στη στεριά για να μασουλήσει τα 

φύλλα των αγριολάχανων που φύτρωναν εκεί και έτσι χαρούμενος κι ευτυχής ήταν απ’ το 

πρωί έως το βράδυ. Ήταν ο πιο χαρωπός ιπποπόταμος που είχε δει ποτέ αυτή η αρχαία 

οικογένεια ιπποπόταμων. Τα μικρά, κόκκινα ματάκια του έλαμπαν πάντοτε από χαρά και 

γελούσε κεφάτα σε κάθε ευκαιρία, είτε υπήρχε λόγος για γέλιο είτε όχι.  

Γι’ αυτό και οι μαύροι που ζούσαν σ’ εκείνη την περιοχή τον φώναζαν «Ίππι» τον 

Χαρωπό, παρόλο που δεν τολμούσαν να τον πλησιάσουν εξαιτίας της άγριας μητέρας του και 

των εξίσου άγριων θείων και ξαδέλφων του, οι οποίοι ζούσαν σε μια τεράστια ομάδα στην 

όχθη του ποταμού. 



Σελίδα 2 

Και παρ’ όλο που ετούτοι οι ιθαγενείς, οι οποίοι κατοικούσαν σε μικρά χωριά διάσπαρτα 

μέσα στα δάση, δεν τολμούσαν να επιτεθούν ανοιχτά στη βασιλική οικογένεια των 

ιπποπόταμων, αγαπούσαν ιδιαίτερα το κρέας τους και το απολάμβαναν όποτε είχαν την 

ευκαιρία. Αυτό δεν ήταν και κανένα μυστικό για τους ιπποπόταμους άλλωστε. Απ’ την άλλη, 

όταν οι ντόπιοι κατάφερναν να τους πιάσουν ζωντανούς, με κάποιο κόλπο τους καβαλούσαν 

και διέσχιζαν τη ζούγκλα στη ράχη τους σαν να ήταν άλογα, καθιστώντας τους μ’ αυτό τον 

τρόπο κάτι σαν σκλάβους. 

Έτσι, μιας που όλα αυτά ήταν γνωστά, όποτε η φυλή των ιπποπόταμων μύριζε τη 

λιπαρή οσμή των μαύρων, ορμούσε καταπάνω τους με μανία, και αν τύχαινε να προφτάσουν 

κάποιον εχθρό, τον ξέσκιζαν με τους κοφτερούς κυνόδοντές τους ή τον έλιωναν με τα 

τεράστια πόδια τους. 

Ήταν ένας συνεχής πόλεμος ανάμεσα στους ιπποπόταμους και τους ιθαγενείς. 

Ο Γκούι ζούσε σε ένα από αυτά τα χωριουδάκια. Ήταν ο γιος του αδερφού του 

αρχηγού και εγγονός του μάγου του χωριού, ενός ηλικιωμένου με το προσωνύμιο 

«άνθρωπος-φίδι», το οποίο του είχε δοθεί χάρις στην ικανότητά του να κουλουριάζεται σαν 

ερπετό, λες και δεν είχε κόκαλα να εμποδίσουν τη μετατόπιση του κορμιού του σε 

οποιαδήποτε στάση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να περπατάει κάπως αδέξια, ωστόσο οι 

ιθαγενείς τον σέβονταν πολύ. 

Η καλύβα του Γκούι ήταν φτιαγμένη από κλαδιά δέντρων ενωμένα με λάσπη και η 

ενδυμασία του αποτελούνταν από μια μάζα χλόης δεμένη γύρω από τη μέση του. Όμως η 

συγγένειά του με τον αρχηγό και τον μάγο τού έδιναν ένα κάποιο κύρος, αν και ο ίδιος ήταν 

απομονωμένος στις σκέψεις του. Ίσως και να ήταν φυσικό ότι αυτές οι σκέψεις αφορούσαν 

συχνά τους εχθρούς του, τους ιπποπόταμους, αλλά και νέους τρόπους αιχμαλωσίας τους. 

 

 

 

 



 

Σελίδα 3 

Τελικά ολοκλήρωσε τα σχέδιά του και ξεκίνησε να σκάβει έναν μεγάλο λάκκο στο έδαφος, 

ανάμεσα σε δύο απότομες στροφές του ποταμού. Όταν τελείωσε με τον λάκκο, τον σκέπασε 

με μικρά κλαδιά δέντρων και άπλωσε χώμα από πάνω τους, ισιώνοντας την επιφάνεια με 

τόση τέχνη, ώστε κανείς δεν θα υποπτευόταν ότι υπήρχε μια μεγάλη τρύπα από κάτω. Τότε ο 

Γκούι γέλασε ικανοποιημένος και επέστρεψε σπίτι για το βραδινό. 

Εκείνο το απόγευμα η βασίλισσα είπε στον Κίο, ο οποίος εξελισσόταν σε ένα καλό 

παιδί: 

«Θέλω να πας μέχρι τη στροφή και να ζητήσεις από τον θείο σου τον Νίκι να έρθει 

εδώ. Βρήκα ένα παράξενο φυτό και θέλω να μου πει αν τρώγεται». 

Ο χαρωπός ιπποπόταμος γέλασε με την καρδιά του καθώς ξεκινούσε για την 

αποστολή του, αφού ένοιωθε τόσο σημαντικός όσο ένα αγόρι που το στέλνουν για πρώτη 

φορά στο μπακάλικο της γωνίας να αγοράσει κέικ. 

«Γκακ-ακ-ακ-ακ! Γκακ-ακ-ακ-ακ!» ακουγόταν το γέλιο του, και αν νομίζετε πως ένας 

ιπποπόταμος δε γελάει με αυτόν τον τρόπο, δεν έχετε παρά να ακούσετε έναν και θα δείτε ότι 

έχω δίκιο. 

Σύρθηκε έξω από τη λάσπη όπου κυλιόταν και άρχισε να απομακρύνεται με βαριά 

βήματα ανάμεσα στους θάμνους και το τελευταίο που άκουσε η μητέρα του, ενώ βρισκόταν 

μισή μέσα και μισή έξω από το νερό, ήταν το ρυθμικό του «γκακ-ακ-ακ-ακ!» που χανόταν 

σιγά-σιγά στο βάθος. 

Ο Κίο ήταν τόσο ευδιάθετος που δεν πρόσεχε πού πατούσε κι έτσι ξαφνιάστηκε πολύ 

όταν, εκεί που γελούσε, το έδαφος υποχώρησε κάτω από τα πόδια του και έπεσε μέσα στον 

βαθύ λάκκο του Γκούι. Δεν τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά χτύπησε άσχημα τη μύτη του 

πέφτοντας. Σταμάτησε λοιπόν τα γέλια και άρχισε να σκέφτεται πώς θα έβγαινε έξω. Τότε 

συνειδητοποίησε ότι τα τοιχώματα της τρύπας ήταν ψηλότερα από τον ίδιο και ότι ήταν 

φυλακισμένος. 

Γέλασε λιγάκι με την κακοτυχία του και το γέλιο τον αποκοίμισε, ροχαλίζοντας όλη 

τη νύχτα μέχρι το πρώτο φως της ημέρας. 



 

Σελίδα 4 

Όταν το επόμενο πρωί ο Γκούι κοίταξε πάνω από το άνοιγμα του λάκκου, αναφώνησε: 

«Μα, γιατί να πιάσω τον Ίππι τον Χαρωπό!» 

Ο Κίο αναγνώρισε τη μυρωδιά του μαύρου άντρα και προσπάθησε να σηκώσει το 

κεφάλι του αρκετά ψηλά, για να τον δαγκώσει. Με το που το είδε αυτό, ο Γκούι μίλησε στη 

γλώσσα των ιπποπόταμων που του την είχε μάθει ο παππούς του, ο μάγος. 

«Ηρέμησε, μικρέ μου, είσαι αιχμάλωτός μου τώρα». 

«Ναι, θα ηρεμήσω μόλις φτάσω το πόδι σου και το κομματιάσω», ανταπάντησε ο Κίο 

και κατόπιν γέλασε με το ευφυολόγημά του: «Γκακ-ακ-ακ-ακ!» 

Ο Γκούι όμως, καθώς έπρεπε να σκεφτεί, απομακρύνθηκε χωρίς να πει τίποτα 

παραπάνω και επέστρεψε το επόμενο πρωί. Όταν έσκυψε ξανά πάνω από τον λάκκο, είδε τον 

Κίο τόσο αδύναμο από την πείνα που ούτε να γελάσει δεν μπορούσε. 

«Παραδίνεσαι ή μήπως θέλεις ακόμη να παλέψεις;», ρώτησε ο Γκούι.  

«Τι θα γίνει αν παραδοθώ;», ρώτησε ο Κίο. 

Ο μαύρος άντρας έξυσε το μαλλιαρό του κεφάλι μπερδεμένος. 

«Δύσκολη απάντηση αυτή, Ίππι. Είσαι πολύ μικρός για να δουλέψεις και αν σε 

σκοτώσω για τροφή, θα χάσω τους κυνόδοντές σου, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη μεγαλώσει. 

Αχ, γιατί, Χαρωπέ μου, έπεσες στην τρύπα μου; Εγώ ήθελα να πιάσω τη μητέρα σου ή 

κάποιον από τους θείους σου». 

«Γκακ-ακ-ακ-ακ!» γέλασε ο Κίο. «Πρέπει να με αφήσεις να φύγω, λοιπόν, μαύρε 

άντρα, μιας και δεν σου χρησιμεύω σε τίποτα!» 

«Δεν θα το κάνω», δήλωσε ο Γκούι και αφού το ξανασκέφτηκε, πρόσθεσε: «Εκτός 

εάν κάνουμε μια συμφωνία». 

« Για να την ακούσω, γιατί πεινάω κιόλας», είπε ο Κίο. 



«Θα σε αφήσω να φύγεις, αν μου ορκιστείς στους κυνόδοντες του παππού σου ότι θα 

γυρίσεις σε μένα σ’ έναν χρόνο και μία μέρα και θα ξαναγίνεις αιχμάλωτός μου». 

Ο νεαρός ιπποπόταμος σταμάτησε για να σκεφτεί, αφού γνώριζε ότι ήταν ιερό πράγμα 

να ορκίζεσαι στους κυνόδοντες του παππού σου. Πεινούσε όμως τόσο πολύ ␒ άσε που ο ένας 

χρόνος και η μία ημέρα του φαίνονταν πολύ μακρινά. Έτσι, απάντησε γελώντας ακόμα μια 

φορά απερίσκεπτα: 

«Εντάξει, λοιπόν! Εάν με αφήσεις ελεύθερο τώρα, σου ορκίζομαι στους κυνόδοντες 

του παππού μου ότι θα γυρίσω σε σένα σ’ έναν χρόνο και μία μέρα και θα γίνω αιχμάλωτός 

σου».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Σελίδα 5 

Ο Γκούι ήταν πολύ ευχαριστημένος, γιατί γνώριζε ότι σ’ έναν χρόνο και μία μέρα ο Κίο θα 

είχε σχεδόν ενηλικιωθεί. Έτσι, ξεκίνησε να χαλάει το ένα τοίχωμα και να γεμίζει τη μία άκρη 

του λάκκου με χώμα, διαμορφώνοντας έτσι μια πλαγιά, για να μπορέσει ο ιπποπόταμος να 

αναρριχηθεί. 

Ο Κίο ήταν τόσο χαρούμενος που βρέθηκε και πάλι έξω από τον λάκκο, που ξέσπασε 

σε γέλια λέγοντας μετά από λίγο: 

«Αντίο, Γκούι, σ’ ένα χρόνο και μία μέρα θα ξαναϊδωθούμε». 

Στη συνέχεια πήρε ανακουφισμένος τον δρόμο για τον ποταμό, για να συναντήσει τη 

μητέρα του και να φάει πρωινό, και ο Γκούι επέστρεψε στο χωριό του. 

Τους μήνες που ακολούθησαν, ενώ ο Γκούι ήταν ξαπλωμένος στην καλύβα του ή 

κυνηγούσε στο δάσος, άκουγε κάπου κάπου να ηχεί από μακριά το «Γκακ–ακ-ακ–ακ» του 

γελαστού ιπποπόταμου. Τότε, χαμογελούσε και σκεφτόταν: «Ένας χρόνος και μία μέρα θα 

περάσουν σαν αέρας».  

Τώρα που ο Κίο είχε επιστρέψει στη μητέρα του σώος και ασφαλής, όλα τα μέλη της 

φυλής ήταν ευτυχείς, γιατί ο Χαρωπός ήταν η αδυναμία όλων. Όταν όμως τους είπε ότι σ’ 

ένα χρόνο και μία μέρα θα έπρεπε να γίνει ξανά ο σκλάβος του μαύρου άντρα, άρχισαν να 

κλαίνε και να οδύρονται και ήταν τόσα τα δάκρυά τους που η στάθμη του ποταμού ανέβηκε 

αρκετούς πόντους. 

Φυσικά, ο Κίο μονάχα γελούσε με τη θλίψη τους. Ωστόσο, η φυλή συγκάλεσε γενική 

συνέλευση και το ζήτημα συζητήθηκε σοβαρά. 

«Αφού ορκίστηκε στους κυνόδοντες του παππού του», είπε ο θείος Νίκι, «οφείλει να 

κρατήσει την υπόσχεσή του. Είναι, ωστόσο, καθήκον μας να προσπαθήσουμε με κάποιον 

τρόπο να τον σώσουμε από τον θάνατο ή τη σκλαβιά». 



Όλοι συμφώνησαν με αυτή τη σκέψη, αλλά κανείς τους δεν μπορούσε να σκεφτεί 

έναν τρόπο για να γλιτώσει ο Κίο από τη μοίρα του. Έτσι, κυλούσαν οι μήνες και όλοι οι 

βασιλικοί ιπποπόταμοι παρέμεναν θλιμμένοι και σκυθρωποί, εκτός από τον ίδιο τον Χαρωπό. 

 

Σελίδα 6 

Μόνο μία εβδομάδα ελευθερίας απέμενε στον Κίο και η μητέρα του, η βασίλισσα, είχε 

αγχωθεί τόσο και ήταν τόσο ανήσυχη, που συγκάλεσε ακόμα ένα συμβούλιο της φυλής. Ο 

γελαστός ιπποπόταμος είχε στο μεταξύ γίνει πελώριος, κοντά στα πέντε μέτρα μήκος και δύο 

μέτρα ύψος, ενώ οι κοφτεροί του κυνόδοντες ήταν πιο λευκοί και πιο σκληροί κι από τους 

χαυλιόδοντες ελέφαντα. 

«Αν δεν γίνει κάτι για να σωθεί το παιδί μου», είπε η μητέρα του, «θα πεθάνω από τον 

καημό». 

Κάποιοι από τους συγγενείς της άρχισαν τότε να κάνουν ανόητες προτάσεις, ο θείος 

Νεπ όμως, ένας σοφός και πολύ μεγαλόσωμος ιπποπόταμος είπε: 

«Πρέπει να πάμε στον Γκλίνκομοκ και να τον ικετεύσουμε να μας βοηθήσει». 

Ξαφνικά απλώθηκε σιωπή, μιας που χρειαζόταν περίσσιο θάρρος για να σταθεί κανείς 

μπροστά στον πανίσχυρο Γκλίνκομοκ. Η αγάπη της μάνας όμως ξεπερνούσε κάθε ηρωισμό. 

«Θα πάω εγώ η ίδια, αν με συνοδεύσει ο θείος Νεπ», δήλωσε εκείνη χωρίς δισταγμό. 

Ο θείος Νεπ, σκεφτικός, πάτησε την απαλή λάσπη με το μπροστινό του πόδι και 

κούνησε χαλαρά πέρα-δώθε τη μικρή του ουρά. 

«Πάντοτε υπακούαμε στον Γλίνκομοκ και πάντα του δείχναμε μεγάλο σεβασμό», 

είπε. «Γι’ αυτό και δεν φοβάμαι να τον αντιμετωπίσω. Θα έρθω μαζί σου». 

Όλοι ρουθούνισαν επιδοκιμαστικά, χαρούμενοι που δεν θα χρειαζόταν να πάνε οι 

ίδιοι. 

Έτσι, η βασίλισσα και ο θείος Νεπ, με τον Κίο να κολυμπά ανάμεσά τους, ξεκίνησαν 

το ταξίδι τους. Κολύμπησαν ανάποδα τον ποταμό όλη εκείνη τη μέρα κι όλη την επομένη, 

ώσπου έφτασαν στη δύση του ηλίου σ’ έναν ψηλό πέτρινο τοίχο, κάτω από τον οποίο 

βρισκόταν η σπηλιά όπου κατοικούσε ο παντοδύναμος Γκλίνκομοκ. 



Αυτό το τρομερό πλάσμα είχε χαρακτηριστικά θηρίου, ανθρώπου, πτηνού και ψαριού. 

Ζούσε από καταβολής κόσμου. Έχοντας αποκτήσει χρόνια σοφίας, είχε εξελιχθεί σε 

δάσκαλο, μάγο, θαυματοποιό και ξωτικό. Η ανθρωπότητα δεν τον γνώριζε, αλλά τα αρχαία 

θηρία τον ήξεραν και τον φοβούνταν.  

 

Σελίδα 7 

Οι τρεις ιπποπόταμοι σταμάτησαν έξω από τη σπηλιά, βγάζοντας μόνο τα μπροστινά τους 

πόδια στην όχθη αλλά κρατώντας το σώμα τους μέσα στο νερό, και χαιρέτισαν όλοι μαζί τον 

Γκλίνκομοκ. Αμέσως η είσοδος της σπηλιάς σκοτείνιασε και το αρχαίο πλάσμα γλίστρησε 

αθόρυβα προς το μέρος τους. 

Φοβούμενοι να τον κοιτάξουν στα μάτια, οι ιπποπόταμοι χαμήλωσαν τα κεφάλια 

ανάμεσα στα πόδια τους. 

«Χαίρε, Γκλίνκομοκ! Ερχόμαστε σ’ εσένα εκλιπαρώντας να μας ευσπλαχνιστείς και 

να μας χαρίσεις τη βοήθειά σου», είπε πρώτος ο θείος Νεπ. Και του διηγήθηκε την ιστορία 

της αιχμαλωσίας του Κίο και της υπόσχεσης να επιστρέψει στον μαύρο άντρα. 

«Οφείλει να τηρήσει την υπόσχεσή του», αποφάνθηκε το πλάσμα με μια φωνή που 

ακούστηκε σαν αναστεναγμός. 

Η μητέρα του Κίο έβγαλε ένα δυνατό μουγκρητό. 

«Θα τον προετοιμάσω όμως, ώστε να νικήσει τον μαύρο άντρα και να ανακτήσει την 

ελευθερία του», πρόσθεσε ο Γκλίνκομοκ. 

Ο Κίο γέλασε. 

«Σήκωσε τη δεξιά σου πατούσα», τον διέταξε ο Γκλίνκομοκ. Ο Κίο υπάκουσε και το 

πλάσμα την άγγιξε με τη μακριά, τριχωτή του γλώσσα. Ύστερα, έβαλε τα τέσσερα 

κοκκαλιάρικα χέρια του στο σκυμμένο κεφάλι του Κίο και μουρμούρισε κάποια λόγια σε μια 

γλώσσα άγνωστη και σε ανθρώπους και σε θηρία, πτηνά ή ψάρια. Στη συνέχεια, μίλησε πάλι 

στη γλώσσα των ιπποπόταμων: 

«Το δέρμα σου έγινε τόσο δυνατό που κανένας άνθρωπος δεν θα μπορεί να σε 

τραυματίσει. Στο εξής θα είσαι πιο δυνατός και από δέκα ελέφαντες. Είσαι τόσο 



γοργοπόδαρος που μπορείς να τρέξεις πιο γρήγορα κι από τον άνεμο. Το μυαλό σου είναι πιο 

κοφτερό κι από ταύρου κέρατο. Άσε τους ανθρώπους να σε φοβούνται, αλλά διώξε τον φόβο 

από την καρδιά σου για πάντα. Γιατί τώρα εσύ είσαι ο δυνατότερος της φυλής σου!» 

Τότε ο φοβερός και τρομερός Γκλίνκομοκ έσκυψε πάνω στον Κίο και με την καυτή 

του ανάσα του ψιθύρισε στο αυτί μερικές ακόμα οδηγίες. Αμέσως μετά σύρθηκε πίσω στη 

σπηλιά του, ενώ οι τρεις ιπποπόταμοι τον ευχαριστούσαν δυνατά και γλιστρώντας πάλι μέσα 

στο νερό, ξεκίνησαν το ταξίδι του γυρισμού.  

Η μητέρα ήταν πανευτυχής. Ο θείος Νεπ ανατρίχιασε μια-δυο φορές καθώς έφερε στο 

μυαλό του την εικόνα του Γκλίνκομοκ που είχε δει κλεφτά. Ο Κίο από την άλλη ήταν πιο 

χαρούμενος από ποτέ και μη θέλοντας να κολυμπήσει δίπλα στους σεβαστούς μεγαλύτερους 

συνοδούς του, βουτούσε από κάτω τους, πλατσούριζε γύρω τους και δεν σταμάτησε ούτε 

στιγμή να γελά, μέχρι που έφτασαν σπίτι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Σελίδα 8 

Τότε όλη η φυλή έστησε γιορτή υμνώντας τον μέγα Γκλίνκομοκ που είχε βοηθήσει τον γιο 

της βασίλισσάς τους. Όταν έφτασε η μέρα για τον Χαρωπό να παραδοθεί στον μαύρο άντρα, 

τον αποχαιρέτησαν όλοι με ένα φιλί, χωρίς τον παραμικρό φόβο για την ασφάλειά του. 

Ο Κίο έφυγε καλοδιάθετος και το γέλιο του, «Γκακ-ακ-ακ-ακ!», ακουγόταν για πολλή 

ώρα αφού είχε χαθεί βαθιά στη ζούγκλα. 

Ο Γκούι είχε μετρήσει τις μέρες και γνώριζε πότε να περιμένει τον Κίο, αλλά 

εξεπλάγη μπροστά στο πελώριο μέγεθος του αιχμαλώτου του, γι’ αυτό συνεχάρη τον εαυτό 

του για τη σοφή συμφωνία που είχε κάνει. Ο Κίο ήταν τόσο παχύς, που ο Γκούι αποφάσισε 

να τον φάει –όσο μπορούσε έστω– και το υπόλοιπο από το κουφάρι του θα το αντάλλασσε με 

άλλα αγαθά με τους συγχωριανούς του. 

 Έβγαλε λοιπόν ένα μαχαίρι και προσπάθησε να το καρφώσει στον ιπποπόταμο. Το 

δέρμα του ήταν όμως τόσο σκληρό που το μαχαίρι δεν κατάφερε να το διαπεράσει. 

Προσπάθησε και με άλλα όπλα, αλλά ο Κίο παρέμενε άθικτος. 

 Τότε, ο Χαρωπός γέλασε με όλη του την καρδιά και ολόκληρο το δάσος αντήχησε το 

«Γκακ-ακ-ακ-ακ» του. Έτσι, ο Γκούι αποφάσισε να μην τον σκοτώσει, αφού ήταν άλλωστε 

αδύνατο, αλλά να τον χρησιμοποιήσει ως υποζύγιο. Ανέβηκε στη ράχη του Κίο και τον 

διέταξε να ξεκινήσει. Ο Κίο λοιπόν διέσχισε ζωηρά το χωριό με τα μικρά του μάτια να 

αστράφτουν από ευτυχία. 

 Οι υπόλοιποι κάτοικοι του χωριού ενθουσιάστηκαν με τον αιχμάλωτο του Γκούι και 

εκλιπάρησαν την άδειά του για να κάνουν κι εκείνοι μια βόλτα στη ράχη του Χαρωπού. Ο 

Γκούι πήρε ως αντάλλαγμα τόσα βραχιόλια, κολιέ από όστρακα και μικρά χρυσά κοσμήματα, 

που σχηματίστηκε ένας σωρός από δαύτα. Ύστερα, καμιά δωδεκαριά άντρες ανέβηκαν στη 



ράχη του Κίο για να απολαύσουν μια βόλτα κι αυτός που καθόταν πιο κοντά στη μύτη του 

φώναξε: 

 «Τρέξε, λασπόπραμα, τρέξε!» 

 Και ο Κίο έτρεξε. Σαν άνεμος ξεκίνησε την πορεία του, απομακρύνθηκε από το 

χωριό, διέσχισε το δάσος, έφτασε μέχρι την όχθη του ποταμού και άρχισε να κινείται 

αντίθετα στη ροή του. Οι άντρες ούρλιαζαν από τρόμο, ο Χαρωπός γελούσε δυνατά και έτσι 

συνεχίστηκε η διαδρομή τους! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Σελίδα 9 

Τότε μπροστά τους, στην απέναντι όχθη του ποταμού, φάνηκε το σκοτεινό άνοιγμα της 

σπηλιάς του Γκλίνκομοκ. Ο Κίο όρμησε προς το νερό, βούτηξε μέχρι τον πυθμένα και άφησε 

τους άντρες να παλεύουν να βγουν έξω. Ο Γκλίνκομοκ είχε ακούσει όμως το γέλιο του Κίο 

και ήξερε τι να κάνει. Όταν ο Χαρωπός αναδύθηκε στην επιφάνεια και φύσηξε το νερό από 

τη μύτη του, δεν φαινόταν κανένας άλλος πια εκεί γύρω. 

Ο Κίο επέστρεψε μόνος του στο χωριό και ο Γκούι τον ρώτησε έκπληκτος: 

«Πού είναι οι αδελφοί μου;» 

«Δεν ξέρω», απάντησε ο Κίο. «Τους πήγα μακριά και έμειναν εκεί που τους άφησα». 

Ο Γκούι θα έκανε και άλλες ερωτήσεις, αλλά ένα τσούρμο με άλλους ντόπιους 

περίμενε ανυπόμονα τη σειρά του για να ανέβει στη ράχη του γελαστού ιπποπόταμου. 

Πλήρωσαν το αντίτιμο και σκαρφάλωσαν στις θέσεις τους. Αυτός που καθόταν μπροστά-

μπροστά είπε: 

«Τρέξε, λασπομούτσουνε, τρέξε!» 

Ο Κίο άρχισε να τρέχει όπως και πριν, τους μετέφερε στο άνοιγμα της σπηλιάς του 

Γκλίνκομοκ και επέστρεψε μόνος.  

Τώρα όμως ο Γκούι είχε αρχίσει να ανησυχεί για την τύχη των συγχωριανών του, 

αφού είχε απομείνει μόνος στο χωριό. Ανέβηκε, λοιπόν, στον ιπποπόταμο και φώναξε:  

«Τρέξε, ασχημομούρη, τρέξε!» 

Ο Κίο γέλασε με το γνωστό του «γκακ–ακ–ακ–ακ!» και άρχισε να τρέχει με την 

ταχύτητα του ανέμου. Αυτή τη φορά όμως κατευθύνθηκε προς την όχθη του ποταμού, όπου 

κατοικούσε η φυλή του, και όταν έφτασε εκεί, κινήθηκε προς το ποτάμι, βούτηξε μέχρι τον 

πυθμένα και άφησε τον Γκούι να επιπλέει στη μέση του ρεύματος.  



 

 

 

 

Σελίδα 10 

Ο μαύρος άντρας άρχισε να κολυμπάει προς τη δεξιά όχθη, αλλά εκεί είδε τον θείο Νεπ και 

τη μισή βασιλική φυλή που περίμεναν να τον συνθλίψουν μέσα στη μαλακή λάσπη. Γύρισε 

λοιπόν προς την αριστερή όχθη, αλλά εκεί στεκόταν η βασίλισσα και ο θείος Νίκι, με μάτια 

που έβγαζαν φλόγες, και περίμεναν να τον ξεσκίσουν με τους κυνόδοντές τους.  

Τότε ο Γκούι έβγαλε κραυγές τρόμου και βλέποντας τον Χαρωπό που κολυμπούσε 

κοντά του, φώναξε: 

«Σώσε με, Κίο! Σώσε με και θα σε απελευθερώσω από τη σκλαβιά σου!» 

«Αυτό δεν αρκεί!» κάγχασε ο Κίο.  

«Θα σε υπηρετώ σε όλη μου τη ζωή!» ούρλιαξε ο Γκούι. «Θα κάνω οτιδήποτε με 

διατάξεις!» 

«Θα επιστρέψεις σε μένα σ’ ένα χρόνο και μία μέρα και θα γίνεις αιχμάλωτός μου, αν 

σου επιτρέψω να φύγεις;» ρώτησε ο Κίο.  

«Θα το κάνω! Θα το κάνω! Θα το κάνω!» ούρλιαξε ο Γκούι.  

«Ορκίσου στα κόκκαλα του παππού σου!» διέταξε ο Κίο, που θυμόταν ότι οι μαύροι 

άντρες δεν έχουν κυνόδοντες για να ορκιστούν σε αυτούς. 

Ο Γκούι ορκίστηκε στα κόκκαλα του παππού του. 

Στη συνέχεια ο Κίο κολύμπησε προς τον μαύρο άντρα, ο οποίος σκαρφάλωσε ξανά 

στην πλάτη του. Με αυτόν τον τρόπο βγήκαν στην όχθη, όπου ο Κίο είπε στη μητέρα του και 

σε όλη τη φυλή για τη συμφωνία που είχε κάνει με τον Γκούι, ότι δηλαδή θα επέστρεφε σε 

ένα χρόνο και μία μέρα και θα γινόταν σκλάβος του.  



Του επέτρεψαν λοιπόν να αναχωρήσει ειρηνικά και ο Χαρωπός, για μια ακόμα φορά, 

ζούσε με τον λαό του και ήταν χαρούμενος.  

Όταν πέρασε ένας χρόνος και μία μέρα, ο Κίο άρχισε να περιμένει την επιστροφή του 

Γκούι, αλλά εκείνος δεν ήρθε ούτε εκείνη την ημέρα ούτε τις επόμενες.  

Γιατί ο μαύρος άντρας είχε μαζέψει τα βραχιόλια, τα κολιέ από κοχύλια και άλλα 

μικρά χρυσά κοσμήματα και είχε φύγει για μια χώρα, όπου κανείς δεν γνώριζε την αρχαία και 

βασιλική φυλή των ιπποπόταμων. Εκεί έγινε μεγάλος αρχηγός χάρις στα πλούτη του, και όλοι 

τον προσκυνούσαν.  

Την ημέρα ήταν περήφανος και κορδωνόταν. Αλλά τα βράδια στριφογυρνούσε 

άγρυπνος στο κρεβάτι του. Η συνείδησή του τον βασάνιζε.  

Επειδή είχε ορκιστεί στα κόκκαλα του παππού του ␒糎κι ο παππούς του δεν είχε 

κόκκαλα. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ 
 

 

 

 



Παρατηρήσεις για τη Σύνθεση Α’: 

Έγιναν μικρές αλλαγές και παρεμβάσεις στο κείμενο. Διορθώθηκαν τα ορθογραφικά 

λάθη που υπήρχαν στις μεταφράσεις. 

Απαλείφθηκαν διπλά κενά ή μικρά γραμματικοσυντακτικά λάθη, π.χ. να αποδοθεί με 

κατάληξη ουδετέρου ένα επίθετο που αναφέρεται σε αρσενικό, με τη λογική ότι σε 

υφολογικό επίπεδο υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά ζητήματα προς επιμέλεια. 

Επίσης, στη σελίδα 8 του πρωτοτύπου έμεινε αμετάφραστο ένα τμήμα της. Κατά την 

επιμέλεια της Σύνθεσης Β’ μετέφρασα αυτό το απόσπασμα για να διευκολυνθεί η 

κατανόηση. 

 

Παρατηρήσεις για τη Σύνθεση Β’: 

- Το Guk-uk-uk-uk αποδόθηκε από όλους τους μεταφραστές ως «Γκουκ-ουκ-ουκ-

ουκ. Επειδή άκουσα όμως αγγλόφωνους αφηγητές να λένε την ιστορία, όλοι 

έλεγαν «Γκακ-ακ-ακ-ακ». Επίσης, πιο κοντά μου φαίνεται αυτή η μεταγραφή 

στον ήχο του γέλιου (χα, χα, χα). Γι’ αυτούς τους λόγους έκανα αλλαγή του 

Γκουκ σε Γκακ. 

- Διορθώθηκαν σε γραμματικό επίπεδο λάθος χρόνοι, χρονικές ανακολουθίες, 

τελικά –ν, αναντιστοιχίες καταλήξεων επιθέτων με ουσιαστικό, καθώς και 

συντακτικά λαθάκια. 

- Στο σύνολο των μεταφρασμάτων υπήρχαν περισσότερες ή λιγότερες 

παρανοήσεις, οι οποίες διατηρήθηκαν στη Σύνθεση Α’, αλλά διορθώθηκαν στη 

Β’. Πιο συγκεκριμένα, στις σελίδες που επιμελήθηκα προσωπικά για τη Σύνθεση 

Α’, όλοι οι μεταφραστές είχαν αποδώσει λανθασμένα συγκεκριμένη φράση. 

Διάλεξα την καλύτερη εξ αυτών για τη Σύνθεση Α’, αλλά αναγκαστικά πρότεινα 

κάτι διαφορετικό για τη Σύνθεση Β’. 

- Παρατηρήθηκε μεγάλη τάση για κατά λέξη μετάφραση, παραλείψεις/προσθήκες 

και παρόμοιες λεξιλογικές αποκλίσεις.  



- Προβλήματα εντοπίστηκαν σε υφολογικό επίπεδο ως προς τη συνοχή του 

κειμένου. Ακόμα και στο ίδιο μετάφρασμα, είχαν επιλεχθεί διαφορετικές λέξεις 

για την απόδοση του ίδιου όρου ή και προσώπου  (π.χ. λάκκος/χαντάκι και 

Γκούι/Γκούιε). 

- Οι μεταγραφές των ονομάτων παρουσίασαν μεγάλη ποικιλία. Ενδεικτικά 

σημειώνω τα Χαρωπός/χαρωπός/Τζόλι Ουάν/Jolly One/χαρούμενος/Γελαστός ως 

απόδοση του Jolly One. 

- Εννοιολογικά με προβλημάτισαν ιδιαίτερα οι λέξεις «tusk» και «black man». 

Μετά από αναζήτηση, επέλεξα να αποδώσω το «tusk» ως κυνόδοντα, μιας που σε 

διάφορες πηγές για ιπποπόταμους χρησιμοποιούνταν αυτός ο όρος και όχι ο 

χαυλιόδοντας που είχαν επιλέξει συνολικά οι μεταφραστές, αφού ο χαυλιόδοντας 

παραπέμπει σε ελέφαντα. 

Ως προς το «black man», προσπάθησα να το αποφύγω όπου το επέτρεπε το 

κείμενο, αντικαθιστώντας τον πληθυντικό της σύναψης με το ιθαγενείς/ντόπιοι. 

Στα σημεία που αναφερόταν στον ενικό, δεν ήταν εύκολο να γίνει αυτή η 

αντικατάσταση, αλλά μιας και το κείμενο είναι άλλης εποχής και πολλές φορές 

έτσι αποκαλεί τον «εχθρό» του ο ίδιος ο ιπποπόταμος, θεωρώ και ελπίζω ότι δεν 

ξενίζει. Απέρριψα για προφανείς λόγους την απόδοση «έγχρωμος» και για λόγους 

ύφους το «Αφροαμερικανός». 

- Με αφορμή τη λέξη «Αφροαμερικανός», θα ήθελα να επισημάνω ότι υπήρχαν 

πολλές επιλογές απόδοσης λέξεων που είχαν μεταφραστεί με όρο που δεν 

ταιριάζει στο συγκεκριμένο κείμενο (ποδάρια, χοντρόπετσο κ.ά.). 
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