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Τζήκου Βασιλική 
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Ένας Πειρατής στο Νεραϊδονήσι 
 

 

 

 
Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε σε ένα μικρό νησί  

κάπου στον ωκεανό μια κοπέλα πολύ όμορφη που τη 

λέγανε Μαρκέλλα. Αγαπούσε πολύ τα ζώα   

και  την ακολουθούσε όπου κι αν πήγαινε 

μια όμορφη άσπρη σκυλίτσα με μαύρες 

βουλίτσες. η Ντάλια.  
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Μιa μέρα στον περίπατό τους στη θάλασσα 

συνάντησαν έναν πειρατή. Ήταν ξαπλωμένος πάνω 

στην αμμουδιά ακίνητος. Η Μαρκέλλα πήγε κοντά του 

χωρίς να φοβηθεί καθόλου από την τρομερή του όψη 

μια και το ένα του μάτι ήταν κλεισμένο με ένα μαύρο 

πανί και αντί για δεξί χέρι είχε ένα γάντζο. Το σκυλί 

πλησίασε κι άρχισε να τον μυρίζει μα όταν τον 

είδε να ανοίγει  το γερό του μάτι άρχισε να 

γαυγίζει δυνατά. 

  Ο πειρατής προσπάθησε να σηκωθεί μα 

ξανάπεσε στην άμμο. Έκανε άλλη μια 

προσπάθεια κι η κοπέλα άπλωσε τα χέρια της 
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να τον βοηθήσει κι ήταν η πρώτη φορά που ο πειρατής 

δεν φοβέρισε κάποιον με το σπαθί του. 

-Τι έγινε…..; Μήπως…… ονειρεύομαι; Που 

βρίσκομαι; Ποια είσαι εσύ; Μήπως είσαι νεράιδα του 

Βυθού; Οι ερωτήσεις έπεφταν βροχή σαν τις σταγόνες 

τις βροχής κι ο πειρατής ζαλισμένος και θαμπωμένος 

από την ομορφιά της κοπέλας κάθισε πάνω στην άμμο. 

-Είμαι η Μαρκέλλα, η κόρη του Ψαραντώνη και 

μένω εδώ κοντά στο άσπρο σπίτι πάνω στο λόφο. Να, 

αυτό με  τα μπλε  παρτοπαράθυρα και το μεγάλο 

δέντρο στην αυλή και συ είσαι στο Νεραϊδονήσι. 

-Δεν μπορούσε  να έχει άλλο όνομα το νησί σου 

αφού ζεις εσύ που είσαι όμορφη σαν νεράιδα. 

Η Μαρκέλλα χαμογέλασε κι ήταν σαν να έλαμψε ο 

ήλιος 

-Κι εσύ ποιος είσαι;  

- Είμαι ο Τζακ ο Πειρατής που όλοι τρέμουν σαν 

ακούνε το όνομά μου. Η Μαρκέλλα αν και ήταν η 

πρώτη φορά που έβλεπε από τόσο κοντά πειρατή 

καθόλου δεν φοβήθηκε, εξάλλου είχε μαζί της και το 

σκυλί της. 

-Οι πειρατές έχουν καράβι. Που είναι το δικό 

σου; 

-Δεν έχω πια καράβι. Κάθισε δίπλα μου και θα 

σου τι συνέβη και πως βρέθηκα εδώ. Το 

πρωί ξεκίνησα από το νησί των 

πειρατών γιατί είχα μάθει πως ερχόταν 

απ’ την Ανατολή ένα καράβι που είχε 

στο αμπάρι το θησαυρό ενός μαχαραγιά. 

Κι εκεί που περίμενα το καράβι  να 

φανεί και να του πάρω το θησαυρό 
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ξαφνικά έγινε θαλασσοταραχή. Η φουρτούνα, ο 

δυνατός αέρας έσκισε τα πανιά και τα κύματα έσπασαν 

το πειρατικό μου καράβι που διαλύθηκε και γέμισε η 

θάλασσα σανίδες. Τότε εγώ βρέθηκα μέσα στα 

αφρισμένα κύματα. Άρπαξα μια σανίδα…. 

Ο πειρατής σταμάτησε για λίγο. Έσκυψε το 

κεφάλι και συνέχισε χωρίς να κοιτά την Μαρκέλλα. 

Αχ, πόσο ντρεπόταν ο κακομοίρης! 

-Φοβήθηκα πολύ και ξέρεις γιατί; Έχω ένα 

μυστικό. Εγώ ο Τζακ ο Πειρατής που όλοι τρέμουν δεν 

ξέρω να κολυμπώ. 

Η Μαρκέλλα χαμογελώντας χάιδεψε το κεφάλι του για 

να του δώσει κουράγιο. 

-Μη φοβάσαι θα φυλάξω το μυστικό σου μα πες 

μου πως βρέθηκες στην αμμουδιά; 

- Τότε άρχισα να φωνάζω με όλη τη δύναμη 

βοήθεια με την ελπίδα κάποιος να με ακούσει 

-Φοβάσαι τρομερέ πειρατή; Έτσι φοβούνται οι 

ναύτες κι οι καπεταναίοι σαν σε βλέπουν ξαφνικά 

μπροστά τους να τους φοβερίζεις με τα κανόνια σου 

πως αν δεν σου δώσουν τα εμπορεύματα που 

κουβαλούν εσύ θα βυθίσεις το καράβι τους. Γύρισα να 

κοιτάξω ποιος ήταν αυτός που μου μιλούσε και είδα 

έναν γέρο. Στα άσπρα του γένια και στα μαλλιά είχαν 

φωλιάσει όστρακα, αστερίες και αντί για πόδια είχε μια 

τεράστια ψαροουρά. Σίγουρα ήταν 

πλάσμα του βυθού. Άρχισα τότε 

να παρακαλώ. 

 -Βοήθησέ με να πάω στο νησί 

των πειρατών  κι εγώ καλέ μου 

γεράκο θα σε γεμίσω με φλουριά… 
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-Δεν θέλω πλούτη για να σε βοηθήσω εγώ. Θέλω 

οι ναυτικοί να ταξιδεύουν χωρίς φόβο και τα καράβια 

να κουβαλούν με ασφάλεια τα φρούτα, τα μεταξωτά και 

τα μπαχαρικά. Θα σε βοηθήσω  μόνο αν υποσχεθείς 

πως θα αλλάξεις ζωή. 

-Υπόσχομαι, υπόσχομαι. 

Μη βιάζεσαι  κι άκουσε τι θα σου πω. Αυτό που μόνο 

μπορώ να  κάνω εγώ είναι να σου δώσω την ευκαιρία 

να σωθείς. Πάρε αυτή τη γαλάζιοι πέτρα. Είναι 

μαγική, κάνε μια ευχή κι αυτό που θέλεις θα 

πραγματοποιηθεί.  

-Αχ και να είχα φτερά θα ήμουν αμέσως στη 

στεριά, είπα βιαστικά …. γιατί το χέρι μου που 

κρατούσε τη σανίδα είχε παραλύσει από την κούραση 

και φοβόμουνα πως δεν θα άντεχα άλλο και θα 

πνιγόμουν… 

Ο Τζακ κοίταξε την Μαρκέλλα που τον άκουγε με 

προσοχή και συνέχισε  

–Δεν πρόλαβα να τελειώσω τα λόγια μου και βγήκα 

εδώ στην αμμουδιά, στο δικό σου νησί πετώντας μια 

και στην πλάτη μου  είχαν βγει  δυο φτερούγες. 

-Ναι τώρα σε πιστέψαμε, είπε γελώντας η 

Μαρκέλλα κι έβαλε τα γέλια. Ήταν σίγουρη πως όλα 

αυτά ο Τζακ τα φαντάστηκε ή τα έλεγε γιατί ήταν 

ακόμα ζαλισμένος μα….σαν εκείνος 

γύρισε την πλάτη και είδε τα φτερά… 

-Πόσο σε ζηλεύω και τι δεν θα 

’δινα να πετάξω κι εγώ σαν πουλί, 

έστω για μια φορά. 

Τότε ο Τζακ έβγαλε από την 

τσέπη του την γαλάζια πέτρα και 
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χωρίς να διστάσει καθόλου, παρ’ όλου που ο γέρος  

τον είχε προειδοποιήσει πως μόνο τρεις ευχές  

μπορούν να πραγματοποιηθούν είπε: 

-Ας είχαμε όλοι φτερά….κι  ο Τζακ έκανε για πρώτη 

φορά το χατίρι σε κάποιον άνθρωπο κι ήταν ένα σημάδι 

πως σιγά-σιγά  άλλαζε. Τι παράξενη παρέα που ήταν 

τώρα πια , όλοι είχαν φτερά ακόμα και το σκυλί 

-Έλα, είπε η Μαρκέλλα, θα σου 

δείξω το νησί μου. 

Πέταξαν πάνω από τις αμμουδιές και 

τις παραλίες  που πήγαινε το Καλοκαίρι για 
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μπάνιο. Πήγαν στο δάσος κι Τζακ είχε τρελαθεί από 

τα χρώματα που έβλεπε στη φύση. Πράσινα, κόκκινα, 

κίτρινα, πορτοκαλί, καφέ φύλλα χόρευαν από το 

φύσημα του αέρα.  Πάνω στα φύλλα ήταν σαλιγκαράκια 

κι είχαν φυτρώσει πολλά μανιτάρια γιατί ήταν 

Φθινόπωρο και πριν λίγες  μέρες είχε πέσει δυνατή 

βροχή από τα γκρίζα σύννεφα. Μέχρι τότε το χρώμα 

που έβλεπε περισσότερο ο Τζακ ήταν το χρώμα της 

θάλασσας. Κι εκεί που δεν χόρταινε την τόση ομορφιά 

ακούσανε κάποιον να κλαίει με παράπονο… κοιτάζουν 

και βλέπουν ένα ελάφι να παγιδευμένο. Τα κέρατά του 

είχαν μπλεχτεί σε έναν θάμνο αγκαθωτό. Κατεβαίνουν 

στη στιγμή. Τα αγκάθια θα τρυπήσουν  τα χέρια 

εκείνου που θα προσπαθήσει να βοηθήσει.  

-Μπράβο Τζακ τα κατάφερες μια χαρά, 

ελευθέρωσες το ελάφι, τελικά είναι χρήσιμος ο γάντζος 

που έχεις για δεξί χέρι, είπε η Μαρκέλλα κι ο 

πειρατής έλαμψε από χαρά. 

Συνέχισαν να πετάνε, είδαν χωράφια οργωμένα 

και σπαρμένα.. Περιβόλια με δέντρα με φρούτα 

φορτωμένα.  

-Πεινάω , είπε ο Τζακ κι η Μαρκέλλα τον 

οδήγησε στο περιβόλι του 

παππού της. Την ακολούθησε κι 

είδε εκεί κάτι που δεν είχε 

ξαναδεί στη θάλασσα που 

ταξίδευε. Ένα θηρίο  φύλαγε το 

περιβόλι και είχε σηκώσει τη 

σκούπα  του ψηλά 
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«Θα χτυπήσει την Μαρκέλλα», σκέφτηκε   και 

χωρίς να τρομάξει καθόλου. γιατί οι πειρατές δεν 

φοβούνται τίποτε, έβγαλε το σπαθί του κι 

ετοιμάστηκε να παλέψει με τον εχθρό. 

-Ένα σκιάχτρο είναι μόνο, δεν είναι αληθινό, 

ένα σκιάχτρο απλά για να τρομάζει τα πουλιά 

, του εξήγησε κι αυτός ντράπηκε πολύ. 
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Κάθισαν Στη σκιά μια μηλιάς κι αφού έφαγαν κόκκινα 

νόστιμα μήλα συνέχισαν τη βόλτα τους για να γνωρίσει 

ο Τζακ και το υπόλοιπο νησί. Ήταν πράγματι 

πανέμορφο , νεραϊδένιο. 

 -Nύχτωσε, καιρός να πάμε σπίτι, είπε η Μαρκέλλα, 

θα ανησυχούν και οι γονείς μου, μα τότε θυμήθηκε τα 

φτερά. 

-Ωχ τι κάνουμε τώρα μ’ αυτά; 

  _Έχω ακόμα μία ευχή , είπε ο Τζακ και χωρίς να 

διστάσει στιγμή έβγαλε τη γαλάζια πέτρα 

-Ας γίνουμε σαν πρώτα άνθρωποι κανονικοί και 

όχι παράξενα όντα φτερωτά. 

Όλοι έγιναν όπως και πριν κι η πέτρα έγινε ένα 

μικρό άσπρο βότσαλο. Ο Τζακ είχε πάρει πια απόφαση 
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πως ζωή του θα ήταν διαφορετική. Του άρεσε το 

Νεραϊδηνήσι, η Μαρκέλλα και αποφάσισε να μείνει για 

πάντα εκεί. Τι θα έκανε όμως ένας πειρατής στην 

στεριά; Το σκέφτηκε και βρήκε λύση γι’ αυτό.  

Έγινε ο Φαροφύλακας του νησιού κι έτσι 

μπορεί να ζει κοντά στη θάλασσα που τόσο 

αγαπά και στην Μαρκέλλα τη δική του νεράιδα 

που την παντρεύτηκε τελικά. Έβαλε το άσπρο 

βότσαλο πάνω στο τζάκι, το σπαθί στη θήκη του και 

το κρέμασε για να το έχει ενθύμιο από την 

προηγούμενη ζωή του.  

 

Τώρα πια ζουν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα 

 


