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Α΄και Β΄τάξεων του Ηαννείου Εκπαιδευτθρίου, ςτα πλαίςια  

τθσ ςυνεργαςίασ και των κοινών ςτόχων τουσ ςτο μάκθμα τθσ  

Ευζλικτθσ Ηώνθσ για το Σχολικό Ζτοσ 2013-2014 που αφορά  

ςτθν υλοποίθςθ του Προγράμματοσ «Παραμφκια και  

παιχνίδια του κόςμου» και αποτελείται από τζςςερα μζρθ: 

Α΄ μζροσ: Παραμφκια από όλον τον κόςμο 

Β΄ μζροσ: Παιχνίδια του κόςμου 

Γ΄ μζροσ: Σφνδεςθ και παρουςίαςθ του 

προγράμματοσ τθσ Ευζλικτθσ Ηώνθσ με το κεατρικό 

δρώμενο «Ο κθςαυρόσ του μυλωνά», ςτο τζλοσ του 

Σχολικοφ Ζτουσ 2013-2014 
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«Παραμφκια 

του κόςμου» 
 

 

 
 

Ψάξαμε, μάκαμε, ακοφςαμε και γνωρίςαμε  
διαφορετικζσ ιςτορίεσ, παραμφκια και παιχνίδια από 
διάφορεσ χϊρεσ του κόςμου.  
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Εξαςκθκικαμε  ςτθ φιλαναγνωςία μζςα από τθν 
ανάγνωςθ των ιςτοριϊν. 
 
Ρροςπακιςαμε μζςα από τα παραμφκια να  αντλιςουμε  
πλθροφορίεσ  για τισ παραδόςεισ άλλων λαϊν  και  
γίναμε πιο δεκτικοί  ςτθ διαφορετικότθτα.  
 
Μάκαμε ποφ βρίςκεται περίπου θ κάκε χϊρα από τθν 
οποία προζρχεται θ εκάςτοτε ιςτορία.  
 
Συηθτιςαμε  για τα ικθ και ζκιμα χωρϊν του κόςμου ςε 
αυτό το όμορφο «ταξίδι» τθσ εφρεςθσ λαογραφικϊν και 
πολιτιςτικϊν ςτοιχείων. 

Εκφραςτικαμε μζςα από τα εικαςτικά ζχοντασ ωσ 

ερεκίςματα από τισ διάφορεσ ιςτορίεσ.  

Ευαιςκθτοποιθκικαμε απζναντι ςτον άνκρωπο και τα 

κζματα που ςχετίηονται με τθν κοινωνία μασ. 

Εργαςτικαμε ςε ομάδεσ, δραματοποιιςαμε κάποια 

παραμφκια, παίξαμε βιωματικά παιχνίδια, ηωγραφίςαμε, 

ςυγκρίναμε και ςυνδζςαμε τα παραμφκια και τα 

παιχνίδια αυτά, με τα δικά μασ.  

 

 Παραμύθια από την Αφρική 

 Ο λαγόσ κι ο χωρικόσ 

Κάποτε ςε ζνα χωριό ςτθν Αφρικι ηοφςε ζνασ εργατικόσ χωρικόσ που τον ζλεγαν Μαχμαντοφ. 

Μια μζρα ο Μαχμαντοφ πιγε να δει το χωράφι του δίπλα ςτο ποτάμι, που είχε φυτζψει 

αράπικα φιςτίκια... 
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Ζκπλθκτόσ ανακάλυψε πϊσ ζλειπε ζνα μεγάλο μζροσ από τθ ςοδειά του. Τθν επόμενθ μζρα 

ξαναπιγε ςτο χωράφι. Πταν είδε πωσ ζλειπαν κι άλλα φιςτίκια κατάλαβε πϊσ κάποιοσ 

ζμπαινε κρυφά τα βράδια ςτο χωράφι και τα ζκλεβε. 

Γφριςε κυμωμζνοσ ςπίτι του και διθγικθκε τθν ιςτορία ςτθ γυναίκα και ςτα παιδιά του. 

«Νόμιηα πωσ ςτο χωριό μασ ηοφςαν μόνο τίμιοι και εργατικοί άνκρωποι. Μα απ' ότι φαίνεται 

υπάρχει ζνασ κλζφτθσ. Και δεν μποροφμε να τον αφιςουμε ατιμϊρθτο!» 

«Μθ ςτενοχωριζςαι πατζρα» είπε ο γιοσ του Μαχμαντοφ, ο Φαχίμ. «Κα πιάςω εγϊ τον 

κλζφτθ. Σιμερα το βράδυ κα παραφυλάξω ςτο χωράφι μασ, κι αν τολμιςει και ζρκει κα του 

επιτεκϊ και κα τον πιάςω! Κα πάρω κι ζνα ςπακί μαηί μου για να τον πολεμιςω αν 

χρειαςτεί.» 

Κι ζτςι ο Φαχίμ ξεκίνθςε νωρίσ το απόγευμα, με τισ ευχζσ των γονιϊν του, για το χωράφι 

τουσ. 

Πταν ζφταςε, κρφφτθκε πίςω από ζνα ςωρό με πζτρεσ και περίμενε. Θ ϊρα περνοφςε αλλά ο 

κλζφτθσ δεν φαινόταν. Ο Φαχίμ είχε νυςτάξει και άρχιςε να πθγαίνει πάνω κάτω ςτο χωράφι 

μιπωσ και ξυπνιςει. Ικελε πολφ να κοιμθκεί αλλά ςκεφτόταν ότι ζπρεπε πρϊτα να πιάςει 

τον κλζφτθ. Κάκιςε ςε μια γωνιά να περιμζνει μα πριν καλά καλά το καταλάβει βυκίςτθκε ςε 

ζνα γλυκό φπνο. 

Δεν πζραςε λίγθ ϊρα και ο κλζφτθσ τρφπωςε ςτο χωράφι και άρχιςε να κλζβει τα φιςτίκια 

του Μαχμαντοφ..Ο καθμζνοσ ο Φαχίμ είχε αποκοιμθκεί και δεν πιρε είδθςθ τίποτα. Εμείσ 

όμωσ που δεν κοιμθκικαμε μποροφμε να δοφμε τον κλζφτθ� 

Ο κλζφτθσ λοιπόν, δεν ιταν παρά ζνασ πειναςμζνοσ λαγόσ.. 

Πταν γζμιςε τθ κοιλιά του άρχιςε να χοροπθδάει χαροφμενα γφρω γφρω ςτο χωράφι ϊςπου 

ξαφνικά είδε το γιο του Μαχμαντοφ...νΣτθν αρχι τρόμαξε μα μόλισ κατάλαβε πωσ κοιμόταν 

τον πλθςίαςε διςτακτικά. Πταν είδε το ςπακί δίπλα του κατάλαβε πωσ το παιδί ςχεδίαηε να 

τον πιάςει. 

   Ϊςτε κεσ να με πιάςεισ; Ε, λοιπόν ςε περιμζνει μια ζκπλθξθ όταν 
ξυπνιςεισ... 
 
Με μιασ πιρε το ςπακί, το ζςπαςε ςε δφο κομμάτια, το άφθςε ςτα πόδια του 

κοιμιςμζνου Φαχίμ και ζφυγε τρζχοντασ.Το άλλο πρωί όταν Μαχμαντοφ πιγε ςτο χωράφι 
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να δει τι είχε κάνει ο γιόσ του, τον βρικε κοιμιςμζνο και το χωράφι ρθμαγμζνο απ τον 

κλζφτθ! 

Ξφπνα υπναρά!!Αντί να φυλάσ το χωράφι μασ εςφ κοιμάςαι; Πχι πατζρα δεν είναι ζτςι 

!Ζκλειςα τα μάτια μου για μια ςτιγμι τθν αυγι και τότε ιρκε ο κλζφτθσ. 

 Ζφταςαν ςτο ςπίτι ςτενοχωρθμζνοι που είχαν χάςει κι άλλα φιςτίκια. Μόλισ άκουςε τθν 

ιςτορία θ μικρι αδερφι του Φαχίμ, θ Ηαρίνα άρχιςε να τον κοροϊδεφει. Σιμερα το βράδυ 

κα πάω εγϊ να παραφυλάξω και ςίγουρα κα πιάςω εγϊ τον κλζφτθ του είπε 

κοροϊδευτικά. Μόλισ άρχιςε να ςουρουπϊνει θ Ηαρίνα πιρε το τόξο και τα βζλθ τθσ και 

πιγε να φυλάξει το χωράφι.πΖμεινε άγρυπνθ όλθ τθ νφχτα μα μόλισ άρχιςε να ξθμερϊνει 

τα μάτια τθσ ζκλειςαν και αποκοιμικθκε. Δεν πζραςε λίγθ ϊρα και ο λαγόσ ζφταςε 

χοροπθδϊντασ ςτο χωράφι. Αφοφ καταβρόχκιςε κάμποςα φιςτίκια πλθςίαςε το 

κοιμιςμζνο κοριτςάκι. Ριρε το τόξο και τα βζλθ τα ζςπαςε κομματάκια και τα πζταξε εδϊ 

και κει.ο 

\Μόλισ που είχε φφγει όταν ξφπνθςε θ Ηαρίνα. Κοιτάει γφρω-γφρω και αντί για φιςτίκια 

βλζπει τα κομμάτια από το τόξο και τα βζλθ τθσ.Στενοχωρθμζνθ γφριςε ςπίτι. Ο αδερφόσ 

τθσ άρχιςε αμζςωσ να τθν κοροϊδεφει αλλά ο πατζρασ τουσ ιταν πολφ ςτενοχωρθμζνοσ. 

«Μθ ςτενοχωριζςαι άντρα μου» είπε θ γυναίκα του Μαχμαντοφ, θ Ληόκε. «Σιμερα κα 

παραφυλάξω εγϊ για τον κλζφτθ. Μάλιςτα ξζρω και τι όπλο κα πάρω μαηί μου. Ζνα 

τςεκοφρι. Το ξφλινο χζρι του είναι τόςο χοντρό που ςίγουρα ο κλζφτθσ δε κα καταφζρει 

να το ςπάςει.» 

Θ Ληόκε πιγε να φυλάξει το χωράφι όμωσ ιταν πολφ κουραςμζνθ απο τισ δουλείεσ του 

ςπιτιοφ. Κι ζτςι τα ξθμερϊματα, χωρίσ να το κζλει, τθν πιρε ο φπνοσ. Ωσ ςυνικωσ μετά 

από λίγο φάνθκε κι ο λαγόσ. Αφοφ πρϊτα ζφαγε κάμποςα φιςτίκια πλθςίαςε τθν 

κοιμιςμζνθ Ληόκε.Μόλισ είδε το τςεκοφρι ςτα χζρια τθσ, το πιρε προςεχτικά και 

ςκεφτόταν τι να το κάνει. Κακϊσ δεν μποροφςε να το ςπάςει το πζταξε ςτο ποτάμι που 

ιταν δίπλα ςτο χωράφι και ζφυγε τρζχοντασ. Πταν ξθμζρωςε κάποιοσ ςκοφντθςε τθν 

Ληόκε και τθν ξφπνθςε. 

Ανοιξε τα μάτια τθσ και είδε το κυμωμζνο πρόςωπο του Μαχμαντοφ.ο το 

νΡάλι μασ ζκλεψε αυτόσ ο άκλιοσ!! Πλοι κοιμάςτε και κανείσ ςασ δεν είναι άξιοσ να φυλάξει 

αυτό το χωράφι. Σιμερα κα παραφυλάξω εγϊ!! 

Ριγαν γριγορα ςτθ καλφβα τουσ και ο Μαχμαντοφ πιγε να ξαπλϊςει για να είναι 

ξεκοφραςτοσ το βράδυ. Θ ηζςτθ όμωσ ιταν αφόρθτθ και κατάφερε να κοιμθκεί λίγεσ μόνο 

ϊρεσ. Αποφαςιςμζνοσ να πιάςει τον κλζφτθ ξεκίνθςε για το χωράφι του. Για να είναι καλά 

προετοιμαςμζνοσ πιρε ζνα μεγάλο δόρυ. 
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Μόλισ ζφταςε ςτο χωράφι πιγε και κρφφτθκε πίςω από κάτι κάμνουσ. Κακόταν και 

περίμενε ανυπόμονα πότε κα φανεί ο κλζφτθσ που του είχε κλζψει όλα τα φιςτίκια για να 

τον πιάςει!Τελικά όμωσ ο Μαχμαντοφ δεν άντεξε και χωρίσ να το καταλάβει 

αποκοιμικθκε!!'Ετςι τα ξθμερϊματα ιρκε ο λαγόσ και ζφαγε όςα φιςτίκια μποροφςε. 

Ζπειτα πλθςίαςε τον κοιμιςμζνο  Μαχμαντοφ πιρε το δόρυ του και εξαφανίςτθκε! 

 Ο Μαχμαντοφ ξφπνθςε απότομα. Σαν κατάλαβε πωσ ο κλζφτθσ είχε ζρκει ξανα 

απογοθτεφτθκε. «Αν ςυνεχιςτεί αυτό ςε λίγο δε κα μου μείνουν κακόλου φιςτίκια!» 

ςκζφτθκε.«Ρρζπει να βρω μια λφςθ και μάλιςτα γριγορα.» Κάκιςε λοιπόν ςε μια γωνιά και 

άρχιςε να ςκζφτεται πωσ κα μποροφςε να πιάςει ςτα χζρια του τον κλζφτθ αφοφ κανείσ δεν 

είχε καταφζρει να μείνει ξφπνιοσ ωσ τϊρα.Ξαφνικά πετάχτθκε χαροφμενοσ «Μα βζβαια πωσ 

δεν το είχα ςκεφτεί νωρίτερα!!» και άρχιςε να τρζχει πίςω ςτθ καλφβα του. 

Μόλισ ζφταςε ςπίτι πιγε ςτο κιπο και ζκοψε  μια κολοκφκα. Μετά πιγε ςτο δωμάτιο του 

πιρε κάτι παλιά ροφχα κι ζνα κοφτερό μαχαίρι. Θ γυναίκα του και τα παιδιά του ρωτοφςαν 

τι τα ικελε όλα αυτά αλλά αυτόσ ντροπιαςμζνοσ που δεν είχε πιάςει ακόμα το κλζφτθ δεν 

απάντθςε ςτισ ερωτιςεισ τουσ και ζφυγε τρζχοντασ για το χωράφι. 

Μόλισ ζφταςε εκεί ζψαξε να βρει ζνα καουτςουκόδεντρο. Χάραξε με το μαχαίρι του το 

κορμό του δζντρου και μάηεψε το άςπρο υγρό που άρχιςε να τρζχει.Το υγρό αυτό 

λζγεταικαουτςοφκ και κολλάει ςα τθ πιο δυνατι κόλλα. 

Μετά πιρε δυο κλαδιά δζντρου και τα ζδεςε ςταυρωτά.Στο τζλοσ πιγε ςτθ μζςθ του 

χωραφιοφ ζςτθςε το ςταυρό ςτο χϊμα, ζβαλε από πάνω τθν κολοκφκα και τον ζντυςε με τα 

παλιά του ροφχα.  

Ζφτιαξε ζτςι ζνα ςκιάχτρο! Επειδι όμωσ ιταν πονθρόσ παςάλειψε όλο το ςκιάχτρο με το 

καουτςοφκ για να κολλάει.Πταν τζλειωςε τθ δουλεία του πιγε κουραςμζνοσ ςπίτι και χωρίσ 

να αποκαλφψει το ςχζδιο του ςε κανζνα ζπεςε για φπνο.κ 

Αυτι τθ νφχτα ο λαγόσ πιγε ξανά να κλζψει φιςτίκια. Πταν είδε το ςκιάχτρο ςτθ μζςθ του 

χωραφιοφ τρόμαξε. «Ροίοσ είναι αυτόσ που κατάφερε να μείνει ξφπνιοσ και ςτζκεται ςτθ 

μζςθ του χωραφιοφ;;» αναρωτικθκε και τον πλθςίαςε. Πταν είδε τα παλιά ροφχα που 

φοροφςε νόμιηε πϊσ ιταν κάποιοσ άλλοσ κλζφτθσ που ικελε κι αυτόσ να κλζψει φιςτίκια. 

Πμωσ ο λαγόσ δεν ικελε να μοιραςτεί τα φιςτίκια του Μαχμαντοφ με κανζνα. «Τα φιςτίκια 

αυτά είναι δικά μου!» του φϊναξε. «Κι αν δεν εξαφανιςτείσ αμζςωσ κα ςε κάνω μαφρο ςτο 

ξφλο!» Ο άγνωςτοσ δεν μιλοφςε.«Καλά δεν μ' ακοφσ;» Φϊναξε κυμωμζνοσ ο λαγόσ. 

«Εξαφανίςου αμζςωσ από εδϊ! 

Μιασ και δεν ζβλεπε το ξζνο να φοβάται αποφάςιςε να του επιτεκεί για να τον διϊξει μια 

και καλι. Μόλισ όμωσ πιδθξε πάνω ςτο ςκιάχτρο κόλλθςε πάνω ςτο καουτςοφκ και δεν 
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μποροφςε να κουνιςει. Ζτςι όπωσ ιταν κολλθμζνοσ και πάλευε να ξεφφγει μπερδεφτθκε 

ακόμα χειρότερα ϊςπου δεν μποροφςε να κάνει οφτε βιμα..� 

Το επόμενο πρωί ζφταςε ο Μαχμαντοφ με τα δφο παιδιά του ςτο χωράφι και βρικε το λαγό 

κολλθμζνο πάνω ςτο ςκιάχτρο.«Ϊςτε εςφ είςαι που ρθμάηεισ το χωράφι μου τόςο καιρό!» Ο 

λαγόσ φοβικθκε και άρχιςε αμζςωσ να δικαιολογείται. «Το ξζρω πωσ νομίηετε πωσ εγϊ 

είμαι ο κλζφτθσ μα δεν είναι ζτςι. Ριγαινα απλά μια βόλτα και κόλλθςα καταλάκοσ πάνω 

ς'αυτό το ςκιάχτρο.» 

Ο Μαχμαντοφ φυςικά δεν τον πίςτεψε και αποφάςιςε να τον τιμωριςει για τθν κλεψιά 

του.Ελευκζρωςε το λαγό και είπε ςτα παιδιά του «Ράρτε γριγορα το λαγό ςτο ςπίτι και 

πείτε ςτθ μθτζρα ςασ να τον κάνει ψθτό!» 

«Καταλάβατε τι ςασ είπε ο πατζρασ ςασ;»  

είπε ο πονθρόσ λαγόσ ςτα παιδιά κακϊσ γφριηαν  ςπίτι.  

«Είπε να μου μαγειρζψει θ μθτζρα ςασ ζνα ψθτό.» 

«Πχι λεσ ψζματα!» είπε θ Ηαχίρα. 

«Ο πατζρασ είπε να ςε κάνει ψθτό θ μθτζρα μασ!» 

«Τρελάκθκεσ;;» φϊναξε ο λαγόσ ςαν να τον είχαν αδικιςει. «Δεν άκουςεσ που ζλεγα ςτο 

μπαμπά ςου ότι ιμουν για μια βόλτα ςτο χωράφι του; Κι αυτόσ για να με ευχαριςτιςει που 

ζδιωξα τον κλζφτθ είπε να μου κάνετε το τραπζηι.» 

«Νομίηω πωσ ζχει δίκιο» είπε ο Φαχίμ. «Δεν μπορϊ να φανταςτϊ άλλωςτε πωσ ζνα τόςο 

μικρό ηωάκι κα κατζςτρεφε όλα μασ τα όπλα!» 

Ζτςι τα παιδιά πίςτεψαν το ψζμα του λαγοφ. 

Πταν ζφταςαν  ςτο ςπίτι θ Ληόκε ζκπλθκτθ άκουςε τα παιδιά τθσ να λζνε πϊσ ο μπαμπάσ 

είπε ότι ο λαγόσ ιταν καλεςμζνοσ τουσ και πωσ ζπρεπε να του μαγειρζψει ζνα ωραίο 

φαγθτό. 

Ο Μαχμαντοφ γίνεται όλο και πιο παράξενοσ ςκζφτθκε εκείνθ και ρϊτθςε το λαγό τι κα 

ικελε να φάει. «Ψθτά φιςτίκια! Αυτό είναι το αγαπθμζνο μου φαγθτό.» Θ Ληόκε ζτρεξε 

αμζςωσ να εκπλθρϊςει τθν δικεν επικυμία του άντρα τθσ και ετοίμαςε ζνα μεγάλο τραπζηι 

για το λαγό με ψθτά φιςτίκια και άλλα ωραία φαγθτά. 

Ο λαγόσ αφοφ ζφαγε ευχαρίςτθςε τθ γυναίκα και τα παιδιά και ζφυγε τρζχοντασ πρίν 

γυρίςει ο Μαχμαντοφ� 

Κι από τότε μζχρι ςιμερα ,από φόβο για τθν εκδίκθςθ του Μαχμαντοφ, δεν ζχει φάνει 

κανζνασ λαγόσ ς' αυτό το χωριό.                           

 Σο λιοντάρι, το τςακάλι και ο άνκρωποσ 
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Μια φορά κι ζναν καιρό, τον πολφ παλιό καιρό, το Λιοντάρι, ο βαςιλιάσ τθσ ηοφγκλασ, και 

το Τςακάλι, ο μυςτικοςφμβουλόσ του, ςυναντικθκαν για να ςυηθτιςουν πϊσ κα 

αντιμετωπίςουν τουσ εχκροφσ του βαςιλείου. Κάποια ςτιγμι το Λιοντάρι άρχιςε να 

καυχιζται για τθ δφναμι του. «Είμαι το πιο δυνατό και το πιο ζξυπνο ηϊο», είπε, «μονάχα 

εγϊ αξίηει να είμαι βαςιλιάσ». Το Τςακάλι πάντα κολάκευε το Λιοντάρι, όμωσ, αυτι τθ 

φορά, αποφάςιςε να του δϊςει ζνα μάκθμα. «Ολα τα ηϊα αναγνωρίηουν τθ δφναμθ και 

τθν εξυπνάδα ςου», του απάντθςε, «όμωσ, δυςτυχϊσ, υπάρχει ζνα ηϊο πιο δυνατό από 

ςζνα. Το λζνε άνκρωπο, και το αρςενικό του, ο άνδρασ, ζχει πολλά χαρίςματα». 

«Ράμε να μου το δείξεισ», είπε το Λιοντάρι. «Ρρόςεξε, όμωσ, γιατί αν με κοροϊδεφεισ, κα 

το πλθρϊςεισ ακριβά». 

Μπροςτά το Τςακάλι πίςω το Λιοντάρι, άρχιςαν να περιπλανιοφνται ςτθ ςαβάνα, 

αναηθτϊντασ τον άνδρα, το πιο δυνατό ηϊο ςτον κόςμο. Στον δρόμο τουσ ςυνάντθςαν ζνα 

αγόρι. 

«Αυτόσ είναι ο πανίςχυροσ άνδρασ;», ρϊτθςε το Λιοντάρι. 

«Οχι», απάντθςε το Τςακάλι, «αυτόσ δεν ζχει γίνει ακόμα άνδρασ, βαςιλιά μου». 

Υςτερα από λίγο ςυνάντθςαν ζναν γζροντα, που βάδιηε με ςκυμμζνο το κεφάλι, 

ςτθριγμζνοσ ς' ζνα μπαςτοφνι. 

«Αυτόσ είναι ο πανίςχυροσ άνδρασ;», ρϊτθςε το Λιοντάρι. 

«Οχι, βαςιλιά μου», απάντθςε το Τςακάλι, «κάποτε ιταν πανίςχυροσ άνδρασ, αλλά δεν 

είναι πια». 

Συνζχιςαν να βαδίηουν, ϊςπου, ςε λίγο, ςυνάντθςαν ζναν νεαρό, που είχε βγει με τα 

ςκυλιά του να κυνθγιςει. 

«Να τοσ ο άνδρασ, βαςιλιά μου», είπε το Τςακάλι. «Αναμετριςου μαηί του, κι αν τον 

νικιςεισ, τότε είςαι ςτ' αλικεια το πιο δυνατό ηϊο ςτον κόςμο». 

 

«Τϊρα κα δει με ποιον ζχει να κάνει», είπε το Λιοντάρι, ενϊ το Τςακάλι ζτρεξε να κρυφτεί 

πίςω από τουσ κάμνουσ, για να παρακολουκιςει με αςφάλεια τθ μονομαχία Ανκρϊπου 

και Λιονταριοφ. 

Μ' ζναν δυνατό βρυχθκμό, το Λιοντάρι όρμθςε προσ τον κυνθγό, αλλά πριν προλάβει να 

τον πλθςιάςει, τα ςκυλιά το περικφκλωςαν. Χωρίσ να τουσ δϊςει μεγάλθ ςθμαςία, τα 

παραμζριςε με τθν πατοφςα του και τα ςκόρπιςε, αλλά αυτά ςυνζχιςαν να γαβγίηουν και 

να του δείχνουν τα δόντια τουσ. 

Τότε, ο άνδρασ πυροβόλθςε και χτφπθςε το Λιοντάρι ςτον ϊμο. Οφτε τϊρα πτοικθκε το 

Λιοντάρι και επιτζκθκε ςτον κυνθγό. Εκείνοσ, γριγοροσ ςαν αςτραπι, ζβγαλε το ατςάλινο 

μαχαίρι του και χτφπθςε με δφναμθ το ηϊο. Το Λιοντάρι, τρομαγμζνο, το ζβαλε ςτα πόδια, 

ενϊ ςφφριηαν ςτ' αυτιά του οι ςφαίρεσ του κυνθγοφ. 

«Τι λεσ, λοιπόν; Συνεχίηεισ να είςαι το πιο δυνατό ηϊο ςτον κόςμο;» ρϊτθςε το Τςακάλι 

όταν το Λιοντάρι, λαχανιαςμζνο, ζφταςε κοντά του. 
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«Οχι, Τςακάλι», απάντθςε το Λιοντάρι, «παραχωρϊ τον τίτλο μου ς' αυτόν τον -πϊσ τον 

είπεσ;- άνκρωπο. Δεν ζχω δει άλλον ςαν αυτόν. Στθν αρχι ζςτειλε δζκα από τουσ 

ςωματοφφλακζσ του να μου χιμιξουν. Μετά, όταν προςπάκθςα να τον πλθςιάςω, ζφτυςε 

φωτιά καταπάνω μου. Κι φςτερα, όταν άρχιςα να παλεφω μαηί του, ξεκόλλθςε από το 

ςϊμα του ζνα από τα πλευρά του και μ' αυτό με πλιγωςε άςχθμα. Για να γλιτϊςω τον 

κάνατο, αναγκάςτθκα να το βάλω ςτα πόδια και τότε άρχιςε να μου πετάει καυτζσ μπάλεσ 

που με τςουροφφλιςαν. Οχι, Τςακάλι, ς' αυτόν αξίηει ο τίτλοσ του πιο δυνατοφ ςτον 

κόςμο». 

 Γιατί ο Ηλιοσ και θ ελινθ ηουν ςτον ουρανό 

                                                                                                                                       Από τθ Νιγθρία 

Ρριν από πολλά πολλά χρόνια, ο Θλιοσ και το Νερό ιταν καλοί φίλοι και κατοικοφςαν ςτθ 

γθ. Ο Θλιοσ περνοφςε πολφ ςυχνά από το ςπίτι του Νεροφ, αλλά το Νερό ποτζ δεν 

επιςκεπτόταν τον Θλιο. Μια μζρα, λζει ο Θλιοσ ςτο Νερό: «Καλζ μου φίλε, ζχω ζνα 

παράπονο. Γιατί ποτζ δεν περνάσ από το ςπίτι μου να μου πεισ μια καλθμζρα;» «Α, φίλε 

μου», απάντθςε το νερό, «το ςπίτι ςου είναι πολφ μικρό. Αν ζρκω να ςε επιςκεφτϊ με τθ 

ςυνοδεία μου, εςφ πρζπει να βγεισ απ' το παράκυρο, για να χωρζςουμε. Αν κζλεισ να ςε 

επιςκεφκϊ, πρζπει να χτίςεισ ζνα λαμπρό παλάτι. Σε προειδοποιϊ, όμωσ: να είναι 

πελϊριο, γιατί θ ςυνοδεία μου είναι πραγματικά πολφ μεγάλθ». 

Ο Θλιοσ υποςχζκθκε να χτίςει ζνα πελϊριο παλάτι, κι αμζςωσ γφριςε ςπίτι του ςτθ γυναίκα 

του, τθ Σελινθ. «Ρρζπει να χτίςουμε ζνα τεράςτιο παλάτι για τον φίλο μασ το Νερό», είπε 

ςτθ Σελινθ. «Δεν μποροφμε να το δεχτοφμε εδϊ μζςα. Εμπρόσ, αρχίηουμε το χτίςιμο». 

 

Ρζραςε καιρόσ ϊςπου να τελειϊςουν, κι όταν πια είχε μπει και το τελευταίο κεραμίδι, 

όταν είχε φυτευτεί και το τελευταίο λουλοφδι, ο Θλιοσ κάλεςε το Νερό να ζρκει να τον 

επιςκεφτεί. 

 

Οταν ζφταςε ςτθν πόρτα, το Νερό φϊναξε ςτον Θλιο: «Θλιε, φίλε μου, είςαι ςίγουροσ ότι 

μπορϊ να μπω;» κι εκείνοσ απάντθςε «Μα ναι, φίλε μου! Εχτιςα για ςζνα ζνα πελϊριο 

παλάτι. Ρζραςε μζςα». 

 

Και τότε το Νερό άρχιςε να ρζει μζςα ςτο παλάτι, και το ςυνόδευαν τα ψάρια κι όλα τα 

πλάςματα τθσ κάλαςςασ, των ποταμϊν και των λιμνϊν. Ανζβαινε το νερό, κι ζφταςε τον 

Θλιο ϊσ το γόνατο. Τότε, τον ξαναρϊτθςε: «Θλιε, φίλε μου, είςαι ςίγουροσ ότι μπορϊ να 

μπω;» «Ναι, φίλε μου», απάντθςε ο Θλιοσ και το Νερό ςυνζχιςε να ρζει μζςα ςτο παλάτι. 

Οταν πια είχε φτάςει τον Θλιο ϊσ τον ϊμο, το Νερό ξαναρϊτθςε: «Θλιε, φίλε μου, χωράει 

κι άλλουσ δικοφσ μου το παλάτι ςου;» Ο Θλιοσ και θ Σελινθ, μθ κζλοντασ να 

δυςαρεςτιςουν τον καλεςμζνο τουσ, απάντθςαν και πάλι «Ναι». Και τότε το Νερό 
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πλθμμφριςε το παλάτι, αναγκάηοντασ τον Θλιο και τθ Σελινθ να ςκαρφαλϊςουν ςτθ ςτζγθ 

για να μθν πνιγοφν. 

Για τελευταία φορά, ρϊτθςε το Νερό: «Θλιε, φίλε μου, μιπωσ πρζπει να ςταματιςουν να 

ζρχονται οι δικοί μου;» Ομωσ ο Θλιοσ και θ Σελινθ δεν μποροφςαν πια να απαντιςουν. Το 

Νερό είχε πλθμμυρίςει τα πάντα και το ηευγάρι είχε εγκαταλείψει τθ ςτζγθ και είχε 

γαντηωκεί από ζνα ςφννεφο για να γλιτϊςει. Κι ζτςι, ποτζ ξανά δεν κατζβθκαν ςτθ Γθ ο 

Θλιοσ και θ Σελινθ και μζχρι ςιμερα ηουν ευτυχιςμζνοι -και ςτεγνοί- ψθλά ςτον ουρανό. 

 Σο Κολιμπρί                                       Από τθν Μπουρκίνα Φάςο 

Τα πουλιά ικελαν να εκλζξουν βαςιλιά. Γιατί να ζχουν βαςιλιά οι άνκρωποι και τα ηϊα, 
ςκζφτθκαν, κι εμείσ όχι; Συγκεντρϊκθκαν, λοιπόν, ςε ζνα ξζφωτο, για να αποφαςίςουν. 
«Να διαλζξουμε τθ Στρουκοκάμθλο, είναι το μεγαλφτερο πουλί!», ακοφςτθκε μια φωνι. 
«Οχι, δεν μπορεί να πετάξει». 
«Τότε τον Αετό, που ζχει το πιο διαπεραςτικό βλζμμα!». 
«Οχι, είναι πολφ άςχθμοσ». 
«Τον Γφπα, που ζχει τα πιο δυνατά φτερά!» 
«Ο Γφπασ είναι βρομερόσ, μυρίηει απαίςια». 
«Το Ραγόνι, που είναι όμορφο!». 
«Τα πόδια του είναι πολφ άςχθμα, το ίδιο και θ φωνι του». 
«Τθν Κουκουβάγια, που βλζπει ςτο ςκοτάδι!». 
«Θ Κουκουβάγια είναι άχρθςτθ τθ μζρα, δεν αντζχει το φωσ». 
Ζφταςε το βράδυ κι ακόμα δεν μποροφςαν να ςυμφωνιςουν. Τότε μια καρακάξα φϊναξε: 
«Να κάνουμε διαγωνιςμό! Πποιοσ μπορζςει να ανεβεί πάνω από τα ςφννεφα, κα γίνει 
βαςιλιάσ!». «Ναι, ναι!» τςίριξαν τα πουλιά. Δόκθκε το ςφνκθμα κι όλα μαηί ηυγιάςτθκαν 
ψθλά ςτον ουρανό. 
Ο Γφπασ πετοφςε τρεισ ολόκλθρεσ μζρεσ χωρίσ να ςταματιςει, κόντευε να φτάςει τον ιλιο. 
Στο τζλοσ τθσ τρίτθσ μζρασ, φϊναξε δυνατά: «Ρζταξα πιο ψθλά απ' όλουσ, είμαι ο 
βαςιλιάσ!» 
«Τςίου-τςίου-τςίου», άκουςε μια φωνοφλα από πάνω του. Σικωςε το κεφάλι του, και τι να 
δει! Το Κολιμπρί τον είχε ξεπεράςει. Είχε γαντηωκεί, χωρίσ κανζνασ να το πάρει μυρωδιά, 
ςτο φτερό του Γφπα και δεν είχε πζςει, γιατί ιταν ελαφρφ ςαν ποφπουλο. «Τςίου-τςίου-
τςίου! Εγϊ ζφταςα πιο ψθλά, είμαι ο βαςιλιάσ!», τραγοφδθςε το Κολιμπρί. 
Ο Γφπασ πζταξε άλλθ μια μζρα, ςυνεχίηοντασ να ανεβαίνει προσ τον ιλιο. «Εφταςα πιο 
ψθλά απ' όλουσ ςασ, είμαι ο βαςιλιάσ», φϊναξε. 
«Τςίου-τςίου-τςίου! Εγϊ ζφταςα πιο ψθλά, εγϊ είμαι ο βαςιλιάσ!», τςίριξε κοροϊδευτικά 
το Κολιμπρί, ξεπροβάλλοντασ μζςα από τα φτερά του Γφπα. 
Ο Γφπασ ςυνζχιςε να πετάει και τθν πζμπτθ μζρα. «Κανζνασ δεν μπορεί να ανεβεί πιο 
ψθλά από μζνα!» φϊναξε. «Είμαι ο βαςιλιάσ!». 
«Τςίου-τςίου-τςίου!», τραγοφδθςε το Κολιμπρί πάνω απ' το κεφάλι του. «Εγϊ ζφταςα πιο 
ψθλά, είμαι ο βαςιλιάσ!». 
Ο Γφπασ είχε πια κουραςτεί και κατζβθκε ςτθ Γθ. Ολα τα πουλιά είχαν κυμϊςει. Το 
Κολιμπρί ζπρεπε να τιμωρθκεί γιατί τα είχε κοροϊδζψει. Ρζταξαν καταπάνω του, κι εκείνο 
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μόλισ πρόλαβε να κρυφτεί ςτθ φωλιά ενόσ ποντικοφ. Ρϊσ κα το ζβγαηαν από εκεί; Κάποιοσ 
ζπρεπε να παραφυλάξει και να το πιάςει, μόλισ κα ξεμφτιηε. 
«Θ Κουκουβάγια πρζπει να παραφυλάξει! Εχει τα μεγαλφτερα μάτια και βλζπει ςτο 
ςκοτάδι!», φϊναξαν τα πουλιά. 
Θ Κουκουβάγια πιρε κζςθ μπροςτά ςτθν ποντικότρυπα. Ολθ τθ νφχτα φρουροφςε 
άγρυπνα τθ φωλιά. Ομωσ γριγορα ξθμζρωςε, και ο ηεςτόσ ιλιοσ ςκορποφςε τζτοια 
καλπωρι, που θ Κουκουβάγια νφςταξε και αποκοιμικθκε. 
Το Κολιμπρί κρυφοκοίταξε, είδε ότι θ Κουκουβάγια κοιμόταν και φρρρτ!, το ζςκαςε. Οταν 
τα πουλιά ζφταςαν για να τιμωριςουν το Κολιμπρί, θ ποντικότρυπα ιταν άδεια. «Τςίου-
τςίου», άκουςαν από ψθλά. Σικωςαν το κεφάλι τουσ και είδαν το παμπόνθρο πουλάκι 
κακιςμζνο ςτο ψθλότερο κλαδί. 
Αυτόσ που κφμωςε περιςςότερο ιταν ο Αςπροκόρακασ. Γφριςε τθν πλάτθ του ςτα πουλιά 
και ζκραξε: «Δεν είμαςτε άξιοι να εκλζξουμε βαςιλιά. Γι' αυτό κι εγϊ δεν κα ξαναβγάλω 
λζξθ από το ςτόμα μου». Και από εκείνθ τθ μζρα, ο Αςπροκόρακασ δεν ξαναμίλθςε. Ακόμα 
και να πλθγωκεί, φωνι δεν βγάηει. 
 

 
 Ελζφαντασ και Χελϊνα                             Από τθν Μπουρκίνα Φάςο 

 

Μια φορά κι ζναν καιρό, τον πολφ παλιό καιρό, όταν ςτον κόςμο υπιρχε μόνο θμζρα και θ 

νφχτα ιταν άγνωςτθ, ο Ελζφαντασ και θ Χελϊνα μάλωςαν άςχθμα. Αιτία ιταν το πλοφςιο 

γραςίδι ενόσ λιβαδιοφ. «Είναι δικό μου!» ζλεγε θ Χελϊνα. «Πχι, είναι δικό μου!» επζμενε ο 

Ελζφαντασ. Κανζνασ δεν υποχωροφςε, ϊςπου, ςτο τζλοσ, ο Ελζφαντασ κφμωςε πολφ. «Κα 

ςου ςπάςω το καφκαλο!» φϊναξε και ςικωςε το πόδι του να χτυπιςει τθ Χελϊνα. Εκείνθ, 

κατατρομαγμζνθ, ζτρεξε να κρυφτεί ανάμεςα ςτουσ κάμνουσ τθσ ςαβάνασ και κρφφτθκε 

τόςο καλά, που ο Ελζφαντασ δεν κατάφερε να τθ βρει. Πμωσ, τθν άλλθ μζρα, ο Ελζφαντασ 

ηιτθςε τθ βοικεια των υπόλοιπων ηϊων, κι όλοι μαηί ξεκίνθςαν για να τθν ξετρυπϊςουν 

και να τθν τιμωριςουν. 

Στο μεταξφ θ Χελϊνα, που ιταν ζξυπνθ και ιξερε πολλά μαγικά, βλζποντασ ότι δεν 

μποροφςε να ξεφφγει, άρπαξε τθ ςκόνθ και τθν πζταξε ςτον άνεμο. Τότε θ νφχτα, που 

όπωσ είπαμε ιταν άγνωςτθ ϊσ εκείνθ τθ ςτιγμι, ςκζπαςε τθ γθ... 

 

Τα ηϊα, μθ βλζποντασ πια τον ιλιο, τρομοκρατικθκαν. «Τι πυκνό ςκοτάδι!», ζλεγαν το ζνα 

ςτο άλλο. «Τι ζγινε ο ιλιοσ, ποφ πιγε θ μζρα; Ρϊσ κα ηιςουμε τϊρα χωρίσ φωσ;». Ο 

Ελζφαντασ, καταςτενοχωρθμζνοσ, κζλθςε να διορκϊςει τα πράγματα. Εςτειλε τον Κόκορα 

να ηθτιςει ςυγγνϊμθ από τθ Χελϊνα και να τθν παρακαλζςει να ξαναφζρει τθ μζρα ςτον 

κόςμο. Ο Κόκορασ ηιτθςε από τθ Χελϊνα να ςυγχωριςει τον Ελζφαντα, κι εκείνθ δζχτθκε, 

φζρνοντασ και πάλι τον ιλιο ςτον ουρανό. Ομωσ από τότε οι μζρεσ δεν είναι πια πάντα 

θλιόλουςτεσ και το φωσ δίνει τθ κζςθ του ςτο ςκοτάδι κάκε νφχτα. 
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 Ο γάμοσ του ποντικοφ                Από τθν Αικιοπία 

 

Ρριν από πολλά πολλά χρόνια γεννικθκε ζνασ όμορφοσ λευκόσ ποντικόσ. Οςο μεγάλωνε 

τόςο πιο όμορφοσ γινόταν. Πλοι τον καφμαηαν και τον καμάρωναν. Οι γονείσ του και οι 

φίλοι του αναρωτιοφνταν: «Είναι τόςο χαριτωμζνοσ κι ευγενικόσ! Ροφ κα βροφμε νφφθ 

αντάξιά του;». Το ςκζφτθκαν από δω, το ςκζφτθκαν από κει και αποφάςιςαν ότι μόνο ςτθν 

οικογζνεια του Βαςιλιά κα ζβριςκαν γυναίκα κατάλλθλθ για τον ωραίο Λευκοπόντικα. 

Ζτςι, τρεισ γζροντεσ προξενθτζσ, κείοι του ποντικοφ, ξεκίνθςαν για το παλάτι του Βαςιλιά, 

να του ηθτιςουν νφφθ για το παλικάρι τουσ. Ζφταςαν ςτθν πφλθ του παλατιοφ 

καταφοβιςμζνοι. Τρζμοντασ πζραςαν ςτθν αίκουςα του κρόνου και γονάτιςαν με ςεβαςμό 

μπροςτά ςτον Βαςιλιά. 

«Μεγαλειότατε», είπαν, «μασ ζςτειλε να μεςιτζψουμε ςτθ μεγαλοςφνθ ςου θ οικογζνεια 

του όμορφου ποντικοφ, που ςίγουρα τον ζχεισ ακουςτά. Είναι λευκόσ ςαν χιόνι, το πιο 

ωραίο πλάςμα τθσ φφςθσ. Ψάχνουμε για γυναίκα αντάξιά του, αλλά μονάχα ςτθ δικι ςου τθ 

γενιά κα βροφμε κατάλλθλθ νφφθ, αφοφ εςφ είςαι ο πιο δυνατόσ και ο πιο ςπουδαίοσ 

άνκρωποσ ςτον κόςμο». 

Ο Βαςιλιάσ τοφσ κοίταξε καλά καλά, χαμογζλαςε και απάντθςε: «Στον γιο ςασ πράγματι 

αξίηει γυναίκα απ' τθν καλφτερθ γενιά. Δεν κα τθ βρείτε όμωσ εδϊ. Υπάρχει μια γενιά πιο 

δυνατι απ' τθ δικι μου. Είναι θ γενιά του Ανζμου. Ρθγαίνετε να τον βρείτε». 

Οι γζροντεσ ςυμφϊνθςαν και ξεκίνθςαν για το ςπίτι του Ανζμου. Μπικαν ςτθν αυλι και 

περίμεναν. 

«Ελάτε μζςα!» τουσ φϊναξε απ' το μπαλκόνι του ο Άνεμοσ. «Τι ηθτάτε;» 

«Ψάχνουμε μια γυναίκα άξια να παντρευτεί τον πιο ωραίο ποντικό του κόςμου», είπαν οι 

γζροντεσ. «Ριγαμε πρϊτα ςτον Βαςιλιά, αλλά αυτόσ μασ είπε ότι ο Άνεμοσ είναι 

δυνατότερόσ του. Κι ζτςι ιρκαμε ςε ςζνα, να ςου ηθτιςουμε νφφθ από τθ γενιά ςου». 

Ο Άνεμοσ τουσ άκουςε, ςκζφτθκε και είπε: «Ρολφ καλι θ ιδζα ςασ και ςασ ευχαριςτϊ. Πμωσ 

δεν είμαι εγϊ ο δυνατότεροσ. Πταν φυςάω με όλθ μου τθ δφναμθ ςθκϊνω ςκόνθ και 

ξεριηϊνω δζντρα, αλλά μπροςτά ςτο Βουνό είμαι ανίςχυροσ. Φυςάω και φυςάω, μα το 

Βουνό μζνει ακίνθτο. Βλζπετε, είναι δυνατότερο από μζνα. Ρθγαίνετε να το βρείτε». 

Τι να κάνουν οι προξενθτζσ, ξεκίνθςαν για το ςπίτι του Βουνοφ. Ρερπάτθςαν μερόνυχτα, κι 

ζφταςαν κουραςμζνοι. Το Βουνό τουσ καλοδζχτθκε. «Τι ςασ ζφερε ςτα μζρθ μου;» τουσ 

ρϊτθςε. «Ψάχνουμε νφφθ από καλι γενιά για τον πιο όμορφο ποντικό του κόςμου», 

απάντθςαν, «και ο Ανεμοσ μασ είπε πωσ εςφ, απ' όλα τα πλάςματα, είςαι το πιο ςπουδαίο 

και το πιο δυνατό». 

«Δυνατόσ είμαι», είπε το Βουνό, «αλλά όχι ο δυνατότεροσ. Υπάρχει κάποιοσ καλφτεροσ από 

μζνα. Σκάβει τα κεμζλιά μου μζρα-νφχτα. Φτιάχνει λαγοφμια ςτα πλευρά μου, και με κάνει 

να τρζμω. Θ γενιά του είναι θ πιο δυνατι». 

«Α, μα ςτ' αλικεια είναι δυνατό ζνα τζτοιο πλάςμα!», φϊναξαν οι προξενθτζσ. «Ροφ μζνει;» 
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Το Βουνό ζδειξε μια τρφπα ςτθ ρίηα του και οι γζροντεσ πιγαν προσ τα εκεί. Ιταν το ςπίτι 

του Γκριηοπόντικα. Χτφπθςαν, μπικαν, είπαν τι ηθτάνε. «Βρικατε τθν κατάλλθλθ γυναίκα για 

τον γιο ςασ!», φϊναξε κατενκουςιαςμζνοσ ο γζροσ Γκριηοπόντικασ. «Τι χαρά να ενωκοφν 

δφο μεγάλεσ οικογζνειεσ!» 

Κι ζτςι ο όμορφοσ Λευκοπόντικασ βρικε γυναίκα αντάξιά του. 

 Ραραμφκι από τθ Σκωτία 

 Ο μικρόσ ψαράσ και το δαχτυλίδι τθσ Γοργόνασ 

Κάποτε, ςε μια μικρι παρακαλάςςια πόλθ, ηοφςε ζνασ μικρόσ ψαράσ, που ιταν τόςο 
ερωτευμζνοσ μ’ ζνα όμορφο κορίτςι, ϊςτε δεν ζκανε τίποτ’ άλλο από το να τθ ςκζφτεται 
νφχτα μζρα. 
Μια μζρα, μάηεψε το κουράγιο του και τθσ μίλθςε για τθν αγάπθ του. Εκείνθ χαμογζλαςε 
γλυκά, χαμιλωςε τα μάτια και του εξομολογικθκε ότι αγαποφςε κάποιον άλλο. 
Από εκείνθ τθ ςτιγμι το αγόρι δεν ικελε πια να βγαίνει με τουσ φίλουσ του, δεν ικελε να 
πθγαίνει περίπατο οφτε να ψαρεφει μαηί τουσ. Πλοι ιξεραν ότι θ κοπζλα δεν τον 
αγαποφςε. 
Ζτςι, με βαριά καρδιά, μάηεψε τα πράγματά του, πιρε τα δίχτυα του, μπικε ςτθ βάρκα του 
και πιγε ς’ ζνα μικρό ακατοίκθτο νθςί. Εκεί ζχτιςε μια καλφβα και ζμεινε μόνοσ του. Κάκε 
μζρα ςθκωνόταν τα χαράματα, ζβγαινε με τθ βάρκα του ςτ’ ανοιχτά κι ζριχνε τα δίχτυα 
του. Πταν ζπιανε όςα ψάρια χρειαηόταν, πιγαινε ςτο λιμάνι μιασ πόλθσ όπου κανείσ δεν 
τον ιξερε, τα πουλοφςε, αγόραηε ό,τι χρειαηόταν και γφριηε ςτο νθςί του. Κι ζτςι, μζρα με 
τθ μζρα, πζραςε πολφσ καιρόσ. 
 
Ζνα πρωί, κακϊσ είχε ρίξει τα δίχτυα του ςτθ κάλαςςα, είδε κάτι να λάμπει ανάμεςα ςτα 
ψάρια, να ςπαρταράει και να ταράηει τθ κάλαςςα γφρω του. Μάηεψε τα δίχτυα όςο πιο 
γριγορα μποροφςε, τα τράβθξε με δφναμθ και τα ζριξε ςτθ βάρκα. 
-         Βγάλε με από δω! άκουςε μια φωνι. 
Μια μικρι γοργόνα πάλευε να ελευκερωκεί από τα μπερδεμζνα δίχτυα. 
-         Τάξε μου κάτι για να ςε βγάλω! απάντθςε ο μικρόσ ψαράσ. 
-         Ξζρω ζνα ναυαγιςμζνο καράβι εδϊ κοντά, μ’ ζνα ςεντοφκι γεμάτο χρυςά νομίςματα! 
Φαντάηομαι ότι είναι καλι αμοιβι για ςζνα! είπε θ γοργόνα. 
-         Αν ςκεφτείσ καλφτερα, κα καταλάβεισ τι πραγματικά κζλω! τθσ είπε ο ψαράσ. 
-         Ναι, ξζρω, είπε ςκεφτικά θ γοργόνα. Κζλεισ τθν αγάπθ τθσ όμορφθσ κοπζλασ! Αλλά 
γιατί επιμζνεισ τόςο; 
-         Για τα γαλανά τθσ μάτια, τα ξανκά μαλλιά τθσ, τον τρόπο που περπατάει! Είναι το πιο 
όμορφο κορίτςι του κόςμου! Αν δεν κερδίςω τθν αγάπθ τθσ δε κζλω κανζνα άλλο κορίτςι! 
-         Μα είναι μια κοπζλα ςαν όλεσ τισ άλλεσ! Δεν ζχει κάτι ξεχωριςτό! είπε θ γοργόνα με 
απορία. 
Ο μικρόσ ψαράσ ζςφιξε περιςςότερο τα δίχτυα γφρω τθσ. Θ γοργόνα αναγκάςτθκε να 
ςυμφωνιςει. 
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- Μπορϊ να εκπλθρϊςω τθν επικυμία ςου, του είπε, αλλά αυτό που ηθτάσ χρειάηεται 
χρόνο. Ελευκζρωςζ με και κα ςου χαρίςω το μαγικό μου δαχτυλίδι. Πταν περάςει ζνασ 
χρόνοσ από ςιμερα, πιγαινε ςτθν κοπζλα που αγαπάσ και πρόςφερζ τθσ το. Δε κα ςου 
αρνθκεί! 
Ο ψαράσ ελευκζρωςε τθ γοργόνα, πιρε το μαγικό δαχτυλίδι και τθν άφθςε να φφγει. Πταν 
γφριςε ςτθν καλφβα του, ζκρυψε το δαχτυλίδι μζςα ς’ ζνα όμορφο κοχφλι. Μετά κρζμαςε 
ςτον τοίχο τθσ καλφβασ του μια πλατειά ςανίδα, και για κάκε μζρα που περνοφςε χάραηε 
μια γραμμι.  Ζτςι μετροφςε τον καιρό περιμζνοντασ να περάςει ζνασ χρόνοσ. 
Ζνα μεςθμζρι, κακϊσ γφριηε με τθ βάρκα του ςτο νθςί του, κοίταξε από μακριά τθν ακτι 
και είδε κάτι που ζμοιαηε με ςωρόσ από φφκια. Το πιο παράξενο ιταν ότι ο ςωρόσ αυτόσ 
του φάνθκε ότι κουνιόταν! Σαν ζφταςε ςτθν ακτι και βγικε από τθ βάρκα, είδε ότι αυτό 
που είχε περάςει για ςωρό από φφκια ιταν ζνα μικρόςωμο μελαμψό κορίτςι, με 
κατάμαυρα μακριά ςγουρά μαλλιά. 
-         Τι κεσ εςφ εδϊ!! φϊναξε κυμωμζνοσ. 
-         Ζφυγα από το ςπίτι μου. Θ μθτζρα μου ζχει πεκάνει και ο πατζρασ μου παντρεφτθκε 
μια γυναίκα λίγο πιο μεγάλθ από μζνα. Είναι ςτριμμζνθ και δε με χωνεφει. Φοβάμαι 
μιπωσ μου κάνει κακό. Δεν ζχω ποφ να πάω. Σε παρακαλϊ, μθ με διϊξεισ! 
-         Δε μπορείσ να μείνεισ εδϊ! Γφρνα πίςω και αντιμετϊπιςε τθν κατάςταςθ! είπε ο 
μικρόσ ψαράσ. 
-         Μθ μου ηθτάσ να το κάνω αυτό! Κι ζπειτα, δε μπορϊ να φφγω από δω γιατί δε 
φυςάει οφριοσ άνεμοσ και θ βάρκα μου τρφπθςε. 
-         Αφριο ο άνεμοσ κα αλλάξει και κα ςου ζχω φτιάξει τθ βάρκα ςου, επζμεινε ο ψαράσ. 
-         Σε παρακαλϊ, είπε το κορίτςι. Ζχω ανάγκθ να μείνω κάπου όπου κα νιϊκω μόνθ και 
αςφαλισ. 
-         Το ίδιο κι εγϊ, απάντθςε κοφτά ο ψαράσ. 
Σϊπαςαν για λίγα λεπτά. Ζπειτα θ κοπζλα είπε: 
-         Αν μ’ αφιςεισ να μείνω δε κα ς’ ενοχλϊ. Κα είναι ςα να μζνεισ μόνοσ ςου. Δε κα με 
βλζπεισ κακόλου. 
-         Αν είν’ ζτςι, ςφμφωνοι, είπε ο ψαράσ. 
Θ κοπζλα κράτθςε το λόγο τθσ. Ζμεινε ςτο νθςί χωρίσ να τθ βλζπει ο ψαράσ. Ροφ πιγαινε, 
ποφ κοιμόταν, δεν ιξερε. Πταν όμωσ γφριηε ςτθν καλφβα του εφριςκε πότε ζνα πιάτο 
μαγειρεμζνο φαγθτό ςτο τραπζηι του, πότε ζνα καλάκι με άγρια φροφτα. 
Μια μζρα, επιςτρζφοντασ από τθ δουλειά του, τθ ςυνάντθςε κοντά ςτθν καλφβα του. 
-         Μθ φεφγεισ, τθσ είπε. Κάκιςε να φάμε μαηί. 
Θ κοπζλα ζμεινε, ζφαγαν μαηί αλλά μίλθςαν πολφ λίγο. Τθν άλλθ μζρα όμωσ μίλθςαν 
περιςςότερο, και τθν επόμενθ ακόμα πιο πολφ. Μετά από μερικζσ μζρεσ είχαν μάκει τα 
πάντα ο ζνασ για τον άλλο. 
Το αγόρι, όταν άκουςε τθν ιςτορία τθσ κατάλαβε γιατί ζπρεπε να φφγει από το ςπίτι τθσ 
και κφμωςε πολφ με τον πατζρα τθσ που δεν ζβλεπε ςε τι κίνδυνο τθν είχε βάλει. 
Το κορίτςι, όταν ζμακε τθν αγάπθ του αγοριοφ για τθν όμορφθ κοπζλα και τα ςχζδιά του 
να κερδίςει τθν καρδιά τθσ με το δαχτυλίδι τθσ γοργόνασ, ζφτιαξε ζνα θμερολόγιο ς’ ζνα 
μεγάλο χαρτί, για να μετράνε πιο εφκολα τισ μζρεσ. 
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Κακϊσ ο καιρόσ περνοφςε, οι δυο νζοι είχαν γίνει φίλοι. Το κορίτςι είχε φυτζψει μικρά 
δζντρα και λουλοφδια γφρω από τθν καλφβα κι άρχιςε να βοθκάει το αγόρι να βγάηει τα 
ψάρια από τα δίχτυα. 
Ζνα απόγευμα, το αγόρι, κακϊσ είχε ανζβει ςτα βράχια να μαηζψει αλάτι, βρικε μια μικρι 
ςπθλιά. Στθ μιαν άκρθ τθσ ιταν ςτρωμζνοσ ζνασ ςωρόσ ξερά φφκια και ςτθν άλλθ άκρθ, 
μια χφτρα πάνω ςε μιςοκαμζνα ξφλα. Κατάλαβε ότι εκεί ζμενε το κορίτςι και ντράπθκε που 
τόςο καιρό δεν είχε ενδιαφερκεί να μάκει ποφ μζνει. 
Τθν άλλθ μζρα δεν πιγε για ψάρεμα. Ριγε ςτο μικρό δαςάκι του νθςιοφ και μάηεψε 
χοντρά γερά ξφλα που τα ζφερε ςτθν καλφβα του. Τισ επόμενεσ μζρεσ τισ πζραςε 
φτιάχνοντασ μια άλλθ καλφβα δίπλα ςτθ δικι του. 
  
Τθν κάκε μζρα τθν ακολουκοφςε θ νφχτα και τθν κάκε νφχτα τθν ακολουκοφςε θ μζρα. Κι 
ζτςι κφλθςε ο καιρόσ γριγορα, πζραςε ζνασ χρόνοσ κι ιρκε θ τελευταία μζρα. Το άλλο 
πρωί το αγόρι ζπρεπε να πάρει το μαγικό δαχτυλίδι και να πάει να το δϊςει ςτθν κοπζλα 
που αγαποφςε. Εκείνο το τελευταίο απόγευμα θ φίλθ του μπικε ςτθν καλφβα του 
κρατϊντασ ζνα δζμα με τα πράγματά τθσ. 
-         Φεφγω πια, είπε. Γυρίηω ςτο πατρικό μου. 
-         Τι; Δεν ανθςυχείσ για το τι κα ςου ςυμβεί; ρϊτθςε το αγόρι 
-         Κα τα καταφζρω. Τϊρα είμαι πιο μεγάλθ. 
-         Μα… ο άνεμοσ δεν είναι οφριοσ! είπε το αγόρι. 
-         Κα καλυτερζψει ςφντομα. 
-         Ναι…αλλά δεν ςου ζχω φτιάξει τθ βάρκα ςου… 
-         Τθν ζφτιαξα εγϊ. Κα φφγω όπωσ ιρκα. 
Το κορίτςι τράβθξε το θμερολόγιο από τον τοίχο, το ακοφμπθςε πάνω ςτο τραπζηι και 
ζςβθςε τθν τελευταία μζρα. Ζπειτα ζφυγε. 
Το αγόρι απόμεινε να κάκεται ςτθν καρζκλα του όλο το υπόλοιπο απόγευμα. 
Αποκοιμικθκε με το κεφάλι ακουμπιςμζνο ςτο τραπζηι. Σαν ξφπνθςε τα χαράματα, το 
βλζμμα του ζπεςε πάνω ςτο θμερολόγιο. 
Σθκϊκθκε, πιρε το μαγικό δαχτυλίδι, μπικε ςτθ βάρκα του και πιγε να αναηθτιςει τθν 
αγαπθμζνθ του. Πμωσ δεν ζβαλε πλϊρθ για τθν πόλθ που γεννικθκε, αλλά για τθν πόλθ 
απ’ όπου είχε ζρκει θ κοπζλα που είχε μείνει μαηί του όλο το χρόνο. Τθ βρικε να κάκεται 
ςτον κιπο του πατρικοφ τθσ και τθσ ζδωςε το δαχτυλίδι. 
Οι δυο νζοι παντρεφτθκαν ζχοντασ γφρω τουσ τθν οικογζνειά τουσ και όλουσ τουσ φίλουσ 
που τουσ αγαποφςαν. 
Πταν ξαναπιγαν ςτο νθςί τουσ, βρικαν τθ γοργόνα να κάκεται ς’ ζνα βράχο. 
-         Λοιπόν, βρικεσ τθν αγαπθμζνθ ςου; ρϊτθςε το μικρό ψαρά. 
-         Ναι, τθ βρικα! Να τθ! 
-         Μα δεν ζχει ξανκά μαλλιά οφτε γαλανά μάτια, είπε θ γοργόνα. 
-         Πχι, αλλά δεν ζχει ςθμαςία. Εγϊ αυτιν αγαπϊ. 
-         Τότε θ ςυμφωνία μασ τθρικθκε, απάντθςε θ γοργόνα. Ριρεσ αυτό που ηιτθςεσ!, και 
γλιςτρϊντασ από το βράχο βυκίςτθκε ςτο γαλανό νερό και κανείσ δεν τθν είδε πια! 
Το κορίτςι κι ο μικρόσ ψαράσ ζηθςαν ευτυχιςμζνοι για πολλά χρόνια.  
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 Ραραμφκια από τθν Κίνα 
 Σο κορίτςι που ςκότωςε το Δράκο 

Στθν Κίνα, πριν από πολλά χρόνια, ηοφςε ζνα γιγάντιο Φίδι, που είχε φωλιάςει ςε μια 
βακειά και ςκοτεινι ςπθλιά, πάνω ςτο βουνό. Από κει ζβγαινε κάκε φορά που πεινοφςε κι 
άρπαηε ό,τι ζβριςκε μπροςτά του. Ρολλοί άνκρωποι είχαν φαγωκεί και οι κάτοικοι του 
χωριοφ ηοφςαν μζςα ςτον τρόμο. 
Μια νφχτα, ζνασ χωρικόσ είδε ζνα προφθτικό όνειρο: για να ςταματιςει το κακό, ζπρεπε, 
λζει, μια φορά το χρόνο να ςτζλνουν μια δεκατριάχρονθ παρκζνα ςτθ ςπθλιά του Φιδιοφ.  
Οι άρχοντεσ του τόπου, ανιμποροι να βρουν άλλθ λφςθ, δζχτθκαν τθ  ςυμβουλι. Κάκε 
χρόνο, λοιπόν, διάλεγαν ζνα κορίτςι από τισ πιο φτωχζσ οικογζνειεσ και το πιγαιναν ςτουσ 
λόφουσ. Εννιά παρκζνεσ κυςιάςτθκαν ζτςι. 
Πταν μπικε ο δζκατοσ χρόνοσ, οι άρχοντεσ άρχιςαν από νωρίσ να ψάχνουν για τθν παρκζνα 
του Φιδιοφ                                
Σϋ ζνα χωριό εκεί κοντά, ηοφςε μια φτωχι οικογζνεια με ζξι κόρεσ. Θ Λι Τςι, θ μικρότερθ 
κόρθ τουσ, μόλισ είχε γίνει δεκατριϊν χρονϊν. Άκουςε ότι οι άρχοντεσ ζψαχναν για τθν 
παρκζνα του Φιδιοφ και αποφάςιςε να πάει εκελοντικά. Ηιτθςε τθν άδεια από τουσ γονείσ 
τθσ λζγοντάσ τουσ: 
- Αγαπθμζνοι μου γονείσ, είμαςτε τόςο φτωχοί που δε κα μπορζςω να ςασ φροντίςω όταν 
γεράςετε. Ενϊ τϊρα, με τα χριματα που κα πάρετε για μζνα κα μπορζςετε να ηιςετε καλά 
γεράματα. 
- Τι λεσ κόρθ μου, είπε ο πατζρασ τθσ, και πϊσ μποροφμε να ηιςουμε καλά γεράματα όταν 
εςφ κα ζχεισ πεκάνει! 
Και δεν τθν άφθςε να πάει. 
Εκείνθ όμωσ ζφυγε κρυφά και πιγε να ςυναντιςει τουσ άρχοντεσ. Τουσ είπε ότι κα πιγαινε 
με τθ κζλθςι τθσ ςτθ ςπθλιά του Φιδιοφ,  αρκεί να τθσ ζδιναν ζνα κοφτερό ςπακί, ζνα 
ςκφλο από αυτοφσ που ξετρυπϊνουν τα φίδια, λίγο φαγθτό και μια τςακμακόπετρα. 
Οι άρχοντεσ τθσ ζδωςαν ό,τι τουσ ηιτθςε και θ Λι Τςι ξεκίνθςε για το επικίνδυνο ταξίδι τθσ. 
Πταν ζφταςε κοντά ςτθ ςπθλιά του Φιδιοφ μάηεψε ξφλα κι άναψε μια μεγάλθ φωτιά 
απζναντι από το άνοιγμά τθσ.  Ζπειτα ζβαλε μερικοφσ ριηοκεφτζδεσ κοντά ςτθν είςοδο και 
κρφφτθκε πίςω από τουσ κάμνουσ, κρατϊντασ ςφιχτά ςτο ζνα χζρι το ςπακί και ςτο άλλο 
χζρι το δεμζνο ςκφλο, και περίμενε υπομονετικά. 
Μυρίηοντασ τουσ ριηοκεφτζδεσ το Φίδι ςφρκθκε ζξω, και μόλισ είδε τθ Λι Τςι και το ςκφλο, 
όρμθςε κι άνοιξε το ςτόμα του. Αμζςωσ θ Λι Τςι άφθςε το ςκφλο ελεφκερο. Εκείνοσ 
πετάχτθκε πάνω ςτο Φίδι κι άρχιςε να το δαγκϊνει. Θ Λι Τςι τράβθξε ζνα αναμμζνο ξφλο 
από τθ φωτιά και το πζταξε ςτο ανοιχτό ςτόμα του Φιδιοφ, που τίναξε το κεφάλι του δεξιά 
κι αριςτερά προςπακϊντασ να αποφφγει τον καυτό πόνο. Τότε θ κοπζλα κράτθςε γερά με τα 
δυο τθσ χζρια το ςπακί τθσ και το κάρφωςε ςτο λαιμό του Φιδιοφ, που ςωριάςτθκε νεκρό. 
Πταν βεβαιϊκθκε ότι το Φίδι ζχει πεκάνει, θ Λι Τςι μπικε ςτθ ςπθλιά και βρικε τα κρανία 
των εννιά κοριτςιϊν που είχαν πάει ςτο βουνό πριν από αυτι. Τα κοίταξε και είπε: 
-          Τι κρίμα! Σκοτωκικατε επειδι δεν παλζψατε! 
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Αργά, πολφ αργά, πιρε πάλι το δρόμο του γυριςμοφ, παίρνοντασ μαηί τθσ τα εννιά κρανία. 
Πταν ζφταςε ςτο χωριό τα παρζδωςε ςτουσ ςυγγενείσ των κοριτςιϊν για να τα κάψουν και 
γφριςε ςπίτι τθσ. 
Πταν ο νεαρόσ άρχοντασ του τόπου ζμακε τι είχε κάνει θ Λι Τςι, καφμαςε το κάρροσ τθσ και 
τθσ ηιτθςε να τον παντρευτεί και να γίνει θ αρχόντιςςά του. Οι δφο νζοι παντρεφτθκαν κι 
ζηθςαν ευτυχιςμζνοι. 
Θ οικογζνεια τθσ κοπζλασ πιρε πολλά χριματα ϊςτε να ηιςει άνετα. 
Θ περιοχι απαλλάχκθκε από το τζρασ, κι ακόμθ και ςιμερα οι κάτοικοί τθσ τραγουδοφν 
μπαλάντεσ προσ τιμι τθσ Λι Τςι, τθσ μικρισ κοπζλασ που ςκότωςε το Φίδι. 

Θ ΓΛΕ- 
  

 Η Γιε- εν (Yeh-Shen, Κίνα)       (Κινζηικθ παραλλαγι τθσ Σταχτοποφτασ) 
  

Τον καιρό τθσ Δυναςτείασ των Τςιν και των Χαν ηοφςε ζνασ αρχθγόσ φυλισ, ο Βου, που 
παντρεφτθκε δφο γυναίκεσ. Κακεμία από τισ γυναίκεσ του γζννθςε από μία κόρθ. 

Ρζραςαν χρόνια, και κάποτε ο αρχθγόσ Βου και θ μία του γυναίκα πζκαναν, αφινοντασ τθν 
κόρθ τουσ, τθ Γιε- Σεν, ςτθ φροντίδα τθσ μθτριάσ τθσ. Θ μθτριά δε χϊνευε τθ Γιε- Σεν γιατί 
ιταν πιο όμορφθ και πιο ευγενικι από τθ δικι τθσ κόρθ, γι’ αυτό δεν τθ φρόντιηε κακόλου. 
Θ Γιε- Σεν ζκανε τισ πιο βαριζσ  δουλειζσ του ςπιτιοφ. 
Ο μόνοσ φίλοσ που είχε ιταν ζνα όμορφο ψάρι με μεγάλα χρυςαφζνια μάτια. Κάκε μζρα το 
ψάρι πλθςίαηε ςτθν όχκθ και ζβγαινε από το νερό για να το ταϊςει θ Γιε- Σεν. Και θ Γιε- Σεν 
μοιραηόταν με το ψάρι το λιγοςτό φαγθτό που είχε για τον εαυτό τθσ. 
Θ μθτριά τθσ, μακαίνοντασ για το ψάρι, μεταμφιζςτθκε ςε Γιε Σεν, το ξεγζλαςε, το ζπιαςε, 
το ςκότωςε και το μαγείρεψε. Θ Γιε- Σεν ςπάραξε από τον πόνο όταν ζμακε το κάνατο του 
ψαριοφ. Κακϊσ κακόταν κι ζκλαιγε ςτθν παραλία άκουςε μια φωνι να τθσ μιλάει. Είδε ζναν 
θλικιωμζνο ςοφό, με τραχιά ροφχα και μακριά μαλλιά μζχρι τουσ ϊμουσ, να βγαίνει από τθ 
κάλαςςα. Τθσ είπε ότι τα κόκκαλα του ψαριοφ είχαν μαγικι δφναμθ κι ότι όταν είχε ανάγκθ 
από κάτι κα μποροφςε να γονατίηει και να τουσ ηθτάει αυτό που επικυμεί. Τθν 
προειδοποίθςε να μθ ςπαταλιςει τθν προςφορά τουσ. Θ Γιε- Σεν μάηεψε τα κόκκαλα και τα 
ζκρυψε. 

Ρζραςε ο καιρόσ και πλθςίαηαν οι γιορτζσ τθσ άνοιξθσ. Ιταν ο καιρόσ που οι νζοι και οι 
νζεσ μαηεφονταν ςτο χωριό, γνωρίηονταν μεταξφ τουσ και διάλεγαν ταίρι. Θ Γιε- Σεν 
λαχταροφςε να πάει ςτθ γιορτι αλλά θ μθτριά τθσ δεν τθν άφθνε γιατί φοβόταν μιπωσ 
κάποιοσ προτιμιςει εκείνθ από τθν κόρθ τθσ. Ζτςι θ μθτριά τθσ και θ κόρθ τθσ ζφυγαν για 
τθ γιορτι αφινοντάσ τθ μόνθ. 
Θ Γιε- Σεν, που ικελε πάρα πολφ να πάει κι εκείνθ ςτθ γιορτι, ηιτθςε από τα κόκκαλα του 
ψαριοφ να τθσ δϊςουν ροφχα. Και ξαφνικά βρζκθκε ντυμζνθ μ’ ζνα ωραίο γαλάηιο φόρεμα 
κι ζνα μανδφα κεντθμζνο με πτερφγια ψαριοφ γφρω από τουσ ϊμουσ τθσ. Στα πόδια τθσ 
φοροφςε όμορφα παποφτςια. Είχαν κεντθμζνα λζπια από χρυςοκλωςτι και οι ςόλεσ τουσ 
ιταν φτιαγμζνεσ από κακαρό χρυςάφι. Πταν περπατοφςε ζνιωκε ςαν να πετάει. Μια 
μυςτικι φωνι τθν προειδοποίθςε να προςζξει να μθ χάςει τα παποφτςια. 
Θ Γιε- Σεν πιγε ςτθ γιορτι όπου όλοι τθ καφμαηαν. Θ μθτριά τθσ και θ κόρθ τθσ τθν 
πλθςίαςαν για να τθν κοιτάξουν καλφτερα επειδι νόμιηαν πωσ κάπου τθν ιξεραν. Θ Γιε- 
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Σεν φοβικθκε μιπωσ τθν αναγνωρίςουν και ζφυγε τρζχοντασ, χάνοντασ ςτθ βιαςφνθ τθσ 
το ζνα τθσ παποφτςι. 
Μζχρι να φτάςει ςτο ςπίτι τθσ τα ωραία τθσ ροφχα είχαν χακεί και τθσ απόμειναν τα 
κουρζλια. Ριγε ςτο μζροσ όπου είχε κρφψει τα κόκκαλα και τουσ μίλθςε αλλά εκείνα 
ζμειναν ςιωπθλά. Λυπθμζνθ, ζκρυψε το άλλο τθσ παποφτςι κάτω από το ςτρϊμα τθσ. 
Σαν τζλειωςε θ γιορτι, κάποιοσ βρικε το χαμζνο παποφτςι τθσ Γιε- Σεν. Καταλαβαίνοντασ 
τθ μεγάλθ του αξία, το δϊριςε ςτο βαςιλιά. Ο βαςιλιάσ κζλθςε να βρει τθν κάτοχο του 
κομψοφ παπουτςιοφ. Ζςτειλε τουσ ανκρϊπουσ του να ψάξουν αλλά καμιάσ κοπζλασ το 
πόδι δεν μποροφςε να χωρζςει ςτο μικρό χρυςό παποφτςι. Τότε ζβαλε να καταςκευάςουν 
ζνα περίπτερο ςτο ςθμείο του δρόμου όπου βρζκθκε το παποφτςι, και το τοποκζτθςε εκεί, 
με μια ανακοίνωςθ που ζλεγε ότι επικυμοφςε να επιςτρζψει το παποφτςι ςτθν κάτοχό του. 
Θ φρουρά του βαςιλιά κρφφτθκε εκεί τριγφρω και περίμενε. 
Ζνα ςκοτεινό βράδι, θ Γιε- Σεν πιγε ελαφροπατϊντασ ςτο περίπτερο, πιρε το χρυςό 
παποφτςι και γφριςε να φφγει αλλά θ φρουρά του βαςιλιά τθ ςυνζλαβε. Οδθγικθκε 
μπροςτά ςτο βαςιλιά που κφμωςε επειδι δεν πίςτευε ότι μια κοπζλα ντυμζνθ ςτα 
κουρζλια μπορεί να ζχει ζνα χρυςό παποφτςι. Κακϊσ τθν πλθςίαςε όμωσ ζμεινε ζκπλθκτοσ 
από τθν ομορφιά τθσ  και παρατιρθςε ότι είχε το πιο λεπτό πόδι του κόςμου. 
 Ο βαςιλιάσ και θ φρουρά του τθ ςυνόδευςαν ςτο ςπίτι τθσ. Εκεί θ Γιε- Σεν φόρεςε το 
παποφτςι και, βγάηοντασ και το άλλο που είχε κρυμμζνο κάτω από το ςτρϊμα, το φόρεςε 
ςτο άλλο πόδι. Και τότε τα κουρζλια τθσ μεταμορφϊκθκαν ςτα πλοφςια ροφχα που 
φοροφςε ςτθ γιορτι. 
Ο βαςιλιάσ κατάλαβε ότι αυτι ιταν θ γυναίκα που του ταίριαηε. Ραντρεφτθκαν και ζηθςαν 
ευτυχιςμζνοι για πολλά πολλά χρόνια. 
Ο βαςιλιάσ απαγόρευςε ςτθ μθτριά και τθν κόρθ τθσ να ξαναδοφν τθ Γιε- Σεν. Τισ 
καταδίκαςε να ηιςουν όλθ τουσ τθ ηωι ςτθ ςπθλιά τουσ μζχρι τθν θμζρα που πζκαναν και 
οι δφο από μια κατολίςκθςθ. 
 
 
 

 Ραραμφκια από τθν Λνδία 
 Οι δφο Λφκοι 

Ζνα βράδυ ζνασ γζροσ ινδιάνοσ τθσ φυλισ Τςερόκι, μίλθςε ςτον εγγονό του για τθ μάχθ 
που γίνεται μζςα ςτθν ψυχι των ανκρϊπων. Είπε: 
«Γιζ μου, θ μάχθ γίνεται μεταξφ δυο 'λφκων' που υπάρχουν μζςα ςε όλουσ μασ. 
Ο ζνασ είναι το Κακό: ο κυμόσ, θ ηιλια, θ κλίψθ, θ απογοιτευςθ, θ απλθςτία, θ 
αλαηονεία, θ αυτολφπθςθ, θ ενοχι, θ προςβολι, θ κατωτερότθτα, τα ψζματα, θ 
ματαιοδοξία, θ υπεροψία, και το εγϊ. 

Ο άλλοσ είναι το Καλό: θ χαρά, θ ειρινθ, θ αγάπθ, θ ελπίδα, θ θρεμία, θ ταπεινοφροςφνθ, 
θ ευγζνεια, θ φιλανκρωπία, θ ςυμπόνια, θ γενναιοδωρία, θ αλικεια, θ ευςπλαχνία και θ 
πίςτθ ςτο Κεό.» 
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Ο εγγονόσ το ςκζφτθκε για ζνα λεπτό και μετά ρϊτθςε τον παπποφ του: 

«Ροιοσ λφκοσ νικάει;» 
 Ο γζρο - ινδιάνοσ απάντθςε απλά: 
 «Αυτόσ που ταΐηεισ.» 

 Σα πουλιά και το Ουράνιο Σόξο 

Πταν θ Γθ ιταν ακόμα φρεςκοπλαςμζνθ, τα πυκνά δάςθ κάλυπταν μεγάλεσ εκτάςεισ και 
ιταν γεμάτα από κάκε είδουσ άγρια ηϊα και πουλιά. Ενϊ όμωσ τα ηϊα και τα φυτά είχαν 
το κακζνα τα χρϊματά του, τα πουλιά δεν είχαν χρϊματα. Ιταν γκρίηα κι άχαρα. Αυτό τα 
ςτενοχωροφςε πολφ. Ιταν τόςθ θ λαχτάρα τουσ να αποκτιςουν χρϊμα, ϊςτε πολλζσ 
φορζσ ζτριβαν τα φτερά τουσ με τα πζταλα των λουλουδιϊν ι με τα φφλλα των φυτϊν, 
προςπακϊντασ να τα βάψουν. Οι προςπάκειζσ τουσ όμωσ ιταν μάταιεσ, γιατί, ακόμα κι 
αν κατάφερναν να πάρουν λίγο χρϊμα, μετά από λίγεσ ϊρεσ αυτό ξζβαφε και χανόταν. Κι 
ζτςι κάκονταν λυπθμζνα ςτα κλαδιά των δζντρων, κοιτάηοντασ τα πολφχρωμα λουλοφδια 
και καυμάηοντασ το ουράνιο τόξο, όποτε εκείνο ζβγαινε να ςτολίςει τον ουρανό. Τι 
όμορφο που ιταν! Τα χρϊματά του ιταν πιο λαμπερά και κακαρά από τα χρϊματα των 
λουλουδιϊν! Ρόςο κα κελαν να ζχουν κι αυτά λίγο από τα χρϊματά του! 
Μια μζρα που ζβρεχε, τα πουλιά μαηεφτθκαν πάλι ςτα κλαδιά των δζντρων για να δουν 
το αγαπθμζνο τουσ ουράνιο τόξο. Μα…τι ιταν αυτό που ζβλεπαν; Το ουράνιο τόξο δεν 
ιταν πια θ φωτεινι και πολφχρωμθ γζφυρα που ιξεραν αλλά μια γκρίηα 
ςκοροφαγωμζνθ ανάποδθ παρζνκεςθ!! Κάτι κακό ςυνζβαινε…αλλά τι; 
Τα πουλιά άρχιςαν να πετοφν εδϊ κι εκεί, κρϊηοντασ ανιςυχα, ρωτϊντασ τα ηϊα, τα 
γζρικα δζντρα, τα ρυάκια, για να μάκουν τι ζπακε του ουράνιο τόξο. Κανείσ όμωσ δεν 
ιξερε να τουσ πει. 
Ρζραςαν οι ϊρεσ, ο ιλιοσ ζδυςε, θ ςκιά του ουράνιου τόξου ζςβθςε αφινοντασ ςτα 
πουλιά τθν ελπίδα ότι το επόμενο πρωί όλα κα ιταν καλά, ότι τα χρϊματα κα είχαν 
ξαναγυρίςει ςτο ουράνιο τόξο. Πμωσ, όχι…το άλλο πρωί το ουράνιο τόξο ιταν πάλι γκρίηο 
και ςκοτεινό. 
Ξαφνικά, θ καμπι υγρι ατμόςφαιρα φωτίςτθκε από ζνα χρυςό φωσ που κατζβθκε από τα 
ςφννεφα και ςτάκθκε ςτθν κορφι μιασ πανφψθλθσ ανκιςμζνθσ κουρουπίτα. 
 Ιταν ζνα ουράνιο πουλί, ζνασ Φοίνικασ, που είχε ζρκει να ηθτιςει τθ βοικεια των 
πουλιϊν για να ςωκεί το ουράνιο τόξο. 
-Ζνα τεράςτιο ςμινοσ από ςκόρουσ ζχει πζςει πάνω ςτο ουράνιο τόξο και το κατατρϊει. 
Μόνο με τθ βοικεια των πουλιϊν μπορεί να ςωκεί. Πςοι από ςασ ζχετε το κάρροσ να 
πετάξετε τόςο ψθλά και να πολεμιςετε , ακολουκείςτε με! 
Τα πουλιά ςάςτιςαν! Μια τζτοια πτιςθ ιταν πολφ επικίνδυνθ, ιδιαίτερα για τα 
μικρόςωμα. Λίγα λεπτά διςταγμοφ ακολοφκθςαν τα τελευταία λόγια του Φοίνικα. 
Ζπειτα…ο παπαγάλοσ τίναξε τα φτερά του, άφθςε τθ ςιγουριά του κλαδιοφ του και 
πζταξε προσ τθν κορφι τθσ κουρουπίτα. Το παγϊνι και το φλαμίνγκο τον μιμικθκαν. Ο 
φαςιανόσ και θ αγριόπαπια τουσ ακολοφκθςαν. Σιγά ςιγά πολλά πουλιά ξεκάρρευαν και 
αποφάςιηαν να βοθκιςουν το ουράνιο τόξο. Ακόμα και μικρά πουλάκια όπωσ ο 



[22] 

 

μελιςςοφάγοσ, το καναρίνι, θ καρδερίνα, ο κοκκινολαίμθσ, κζλθςαν να πάρουν μζροσ 
ςτθν εκςτρατεία διάςωςθσ. Ωσ και το μικροφλι κολιμπρί πζταξε μαηί τουσ! Μαηεφτθκαν 
όλα ςτα κλαδιά του μεγάλου δζντρου, γφρω από το Φοίνικα, και με το παράγγελμά του 
πζταξαν όλα μαηί προσ το ουράνιο τόξο. 
Οι ςκόροι, ακοφγοντασ το χτφπθμα χιλιάδων φτερϊν, άφθςαν το τραγάνιςμα και χίμθξαν 
ςτα πουλιά. Ζπεφταν πάνω ςτα μάτια τουσ για να τα εμποδίςουν να βλζπουν, 
χωνόντουςαν ςτα ρουκοφνια τουσ για να μθ μποροφν να αναπνεφςουν, ζμπαιναν μζςα 
ςτο φτζρωμά τουσ κι άρχιηαν να το μαςουλάνε με μανία. Τα πουλιά πάλευαν, πολλζσ 
φορζσ ςτα τυφλά, χτυπϊντασ τα φτερά τουσ κι ανοιγοκλείνοντασ τα ράμφθ τουσ, 
λιϊνοντασ εκατοντάδεσ ςκόρουσ ςε κάκε προςπάκεια. Μετά από πολφωρο αγϊνα, οι 
ςκόροι, βλζποντασ ότι λιγοςτεφουν, τράπθκαν ςε φυγι. 
Τα πουλιά, με όςεσ δυνάμεισ τουσ είχαν απομείνει, ανζβθκαν πάνω ςτο ουράνιο τόξο και 
άρχιςαν να το κακαρίηουν από τουσ ςκόρουσ που είχαν τρυπϊςει μζςα του. Κακϊσ το 
κακάριηαν, οι ακτίνεσ του ιλιου ζπλεκαν νζο φωτεινό ιςτό και ζκλειναν τισ τρφπεσ που 
είχαν δθμιουργιςει οι ςκόροι. Τα χρϊματα άρχιςαν πάλι να λάμπουν ςτουσ διαδρόμουσ 
του. Τα πουλιά χάρθκαν τόςο πολφ που άρχιςαν να βουτάνε μζςα ςτα χρϊματα … και 
τότε… ζγινε κάτι μαγικό! Τα χρϊματα ζβαψαν τα φτερά τουσ και τα πουλιά ζγιναν 
πολφχρωμα! 
Πταν γφριςαν ςτο δάςοσ τουσ ιταν εξουκενωμζνα αλλά πολφ ευτυχιςμζνα. Είχαν νικιςει 
τουσ ςκόρουσ, είχαν ςϊςει το ουράνιο τόξο τουσ, κι εκείνο, ςε αντάλλαγμα, τουσ είχε 
δωρίςει λίγο από τα χρϊματά του!  Στα κλαδιά των δζντρων περίμεναν όςα πουλιά δεν 
είχαν τολμιςει να πάρουν μζροσ ςτθν εκςτρατεία. Αυτά είχαν μείνει με τα άχρωμα φτερά 
τουσ και κα ζμεναν ζτςι για πάντα. 
 

 Η θμαδεμζνθ   (Λνδιάνικθ παραλλαγι τθσ Σταχτοποφτασ) 

 
Μια φορά κι ζνα καιρό ιταν ζνα χωριό χτιςμζνο πλάι ςε μια λίμνθ. Στθ μια άκρθ του 

χωριοφ ηοφςαν τρεισ αδελφζσ με τον πατζρα τουσ. Θ μθτζρα τουσ είχε πεκάνει. Θ 
μικρότερθ αδελφι ιταν κοντι, αδφναμθ και αρρϊςταινε ςυχνά. 

Αυτό όμωσ δεν εμπόδιηε κακόλου τισ μεγαλφτερεσ αδελφζσ τθσ να είναι ςκλθρζσ μαηί 
τθσ και να τθ βαςανίηουν. Τθν ζβαηαν να κάνει τισ πιο βαριζσ δουλειζσ του ςπιτιοφ, και 
όταν ικελαν να τθν τιμωριςουν για κάτι, τθν ζκαιγαν με αναμμζνα κάρβουνα ςτο 
πρόςωπο και ςτα χζρια. Ζτςι το ςϊμα τθσ ιταν γεμάτο ςθμάδια και γι’ αυτό ο κόςμοσ 
τθ φϊναηε: θ Σθμαδεμζνθ. Πταν ο πατζρασ τουσ γφριηε το βράδυ ςτο ςπίτι και τθν 
ζβριςκε ςε κακι κατάςταςθ, ρωτοφςε τισ αδελφζσ τθσ τι ςυμβαίνει ςτθ μικρι. Κι 
εκείνεσ του ζλεγαν ότι, παρόλο που τθσ απαγόρευαν να πλθςιάηει ςτο τηάκι, εκείνθ 
κακόταν κοντά ςτθ φωτιά και οι ςπίκεσ που πετάγονταν τθν ζκαιγαν. Και θ μικρι 
κοπζλα δεν τολμοφςε να πει τθν αλικεια ςτον πατζρα τθσ γιατί δεν τθν πίςτευε. Κι ζτςι 
ζκανε υπομονι. 

Στθν άλλθ άκρθ του χωριοφ είχε το ςπίτι του ο Αόρατοσ Κυνθγόσ. Αυτόσ ιταν ο 
καλφτεροσ κυνθγόσ του χωριοφ, αλλά είχε μια παράξενθ επικυμία: να είναι αόρατοσ. 
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Δεν ικελε να τον βλζπει κανείσ εκτόσ από τθν αδελφι του. Και κανείσ εκτόσ από αυτι 
δεν μποροφςε να δει τον κυνθγό οφτε το τόξο του οφτε το υπζροχο ζλκυκρό του, που 
το ζςερναν ζξι μεγάλα ελάφια. Και ζλεγαν ότι όποια κοπζλα κατάφερνε να τον δει κα 
τον παντρευόταν. Ρολλζσ ιταν εκείνεσ που προςπάκθςαν αλλά καμιά δεν τα 
κατάφερε. 

Μια μζρα λοιπόν, οι δυο μεγάλεσ αδελφζσ τθσ Σθμαδεμζνθσ αποφάςιςαν να 
δοκιμάςουν τθν τφχθ τουσ και να προςπακιςουν να δουν τον Αόρατο Κυνθγό. 
Φόρεςαν τα καλά τουσ ροφχα ζγιναν όςο πιο όμορφεσ μποροφςαν και το βράδι πιγαν 
ςτο ςπίτι του. Εκεί βρικαν τθν αδελφι του κυνθγοφ που τισ πιρε και πιγαν να κάνουν 
ζνα περίπατο ςτθν όχκθ τθσ λίμνθσ. Και όταν είδε το ζλκυκρό του να βγαίνει από το 
δάςοσ και να κατθφορίηει το μονοπάτι, τισ ρϊτθςε αν τον βλζπουν. Κι εκείνεσ τθσ είπαν 
ψζματα, πωσ τον βλζπουν. Τότε τισ ρϊτθςε: 

- Ρϊσ είναι τα λουριά που δζνουν τα ελάφια του ςτο ζλκυκρο; 

- Μα, από δζρμα, φυςικά, τθσ απάντθςαν. 

Πμωσ θ αδελφι του Αόρατου Κυνθγοφ ιξερε πωσ τθσ λζνε ψζματα και ότι ςτθν 
πραγματικότθτα δεν τον ζβλεπαν. Και τουσ είπε να φφγουν. Κι ζτςι οι δυο αδελφζσ 
γφριςαν απογοθτευμζνεσ ςτο ςπίτι τουσ. 

Ρζραςε λίγοσ καιρόσ και θ Σθμαδεμζνθ ςκζφτθκε να πάει κι εκείνθ ςτο ςπίτι του 
Αόρατου Κυνθγοφ για να δοκιμάςει τθν τφχθ τθσ. Αλλά μια και δεν είχε καλά ροφχα 
οφτε παποφτςια για να φορζςει, πιγε ςτον κάμπο, μάηεψε ξερά χόρτα, τα ζπλεξε κι 
ζφτιαξε ζνα φόρεμα που το ςτόλιςε με μικρά λουλοφδια. Φόρεςε κι ζνα ηευγάρι παλιά 
παποφτςια του πατζρα τθσ, που τθσ ιταν τόςο μεγάλα ϊςτε τθσ ζφευγαν από τα πόδια, 
και ξεκίνθςε. 

Οι αδελφζσ τθσ, όταν τθν είδαν ζτςι παράξενα ντυμζνθ, προςπάκθςαν να τθν κάνουν 
να ντραπεί και να γυρίςει ςπίτι. Αλλά θ Σθμαδεμζνθ δεν τισ άκουςε κι ζφυγε. Ρζραςε 
μζςα από το χωριό και οι χωρικοί που τθν ζβλεπαν τθν πείραηαν και τθν κορόιδευαν. 
Αλλά εκείνθ δε δείλιαςε και δε ςταμάτθςε μζχρι που ζφταςε ςτο ςπίτι του Αόρατου 
Κυνθγοφ. Θ αδελφι του παραξενεφτθκε όταν τθν είδε αλλά τθν καλωςόριςε και τθσ 
φζρκθκε με καλοςφνθ. Κι όταν πιγαν ςτθν όχκθ τθσ λίμνθσ και είδε τον αδελφό τθσ να 
ζρχεται από μακριά τθσ είπε: 

- Ο αδελφόσ μου ζρχεται. Τον βλζπεισ; 
- Δεν είμαι ςίγουρθ… ναι, τον βλζπω. Και πόςο ωραίοσ είναι! 
- Ρϊσ είναι τα λουριά που δζνουν τα ελάφια του ςτο ζλκυκρο; 
- Τα λουριά του είναι… είναι το Ουράνιο Τόξο! 
- Ναι, ζτςι είναι! Και από πϊσ είναι το τόξο του; 
- Το τόξο του είναι… είναι το Μονοπάτι των Ρνευμάτων! 
Θ αδελφι του Αόρατου Κυνθγοφ ιξερε ότι τθσ ζλεγε τθν αλικεια. Χαμογζλαςε, τθν 
πιρε μαηί τθσ και γφριςαν ςτο ςπίτι. Εκεί τθσ ζβγαλε τα παράξενα ροφχα και τθν ζπλυνε 
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τρίβοντάσ τθν απαλά με τα μαλακά τθσ χζρια. Κάτω από αυτά τα χάδια τα ςθμάδια τθσ 
κοπζλασ εξαφανίςτθκαν και το δζρμα τθσ ζγινε λαμπερό. Θ αδελφι τθσ χτζνιςε τα 
μαλλιά και κακϊσ τα χτζνιηε εκείνα μάκραιναν κι ζφταςαν μζχρι τθ μζςθ τθσ. 
Θ Σθμαδεμζνθ δεν είχε νιϊςει τζτοια φροντίδα από τότε που πζκανε θ μθτζρα τθσ και 
θ χαρά που ζνιωςε τθν ζκανε να λάμπει από ομορφιά. 
Τότε θ αδελφι άνοιξε το μπαοφλο τθσ και ζβγαλε ζνα ωραίο φόρεμα και τθν ζντυςε μ’ 
αυτό. 
Εκείνθ τθ ςτιγμι φάνθκε ςτθν πόρτα ο κυνθγόσ που δεν ιταν πια αόρατοσ. Ρλθςίαςε 
τθν κοπζλα, πιρε τα χζρια τθσ ςτα δικά του και τθσ είπε: 
- Τόςα χρόνια ζψαχνα να βρω μια γυναίκα με αγνι καρδιά και γενναίο πνεφμα. Μόνο 
μια τζτοια γυναίκα κα μποροφςε να με δει. Και τϊρα που ςε βρικα κα γίνεισ γυναίκα 
μου. 
  
Κι ζτςι παντρεφτθκαν. Κι από τότε τθν κοπζλα δεν τθ φϊναηαν πια Σθμαδεμζνθ αλλά 
Ρολυαγαπθμζνθ. Πςο για τον κυνθγό, δεν ξανάγινε αόρατοσ γιατί δεν είχε πια ανάγκθ 
να κρφβεται από τα μάτια του κόςμου.  

 

 Η Δφναμθ τθσ Φιλίασ 

Κάποτε, ςτθν όχκθ μιασ λίμνθσ ηοφςε ζνα μικρό Γεράκι. Στθν απζναντι όχκθ ηοφςε μια 
Γερακίνα, ενϊ γφρω από τθ λίμνθ είχαν επίςθσ τθ φωλιά τουσ ζνα Μεγάλοσ Αθτόσ κι ζνα 
Λιοντάρι. Στθ μζςθ τθσ λίμνθσ υπιρχε ζνα μικρό νθςί. Εκεί ζμενε μια Νεροχελϊνα. 
Μια μζρα το μικρό Γεράκι πζταξε μζχρι τθ φωλιά τθσ Γερακίνασ και τθ ηιτθςε ςε γάμο. 
-         Ζχεισ φίλουσ; Το ρϊτθςε εκείνθ. 
-         Πχι, δεςποινίσ, απάντθςε διςτακτικά το Γεράκι. 
-         Μα πρζπει να ζχουμε φίλουσ, του είπε εκείνθ. Δε μποροφμε να ηοφμε μόνοι μασ. 
Ζχουμε ανάγκθ από ςυντροφιά και ςυμπαράςταςθ ςτθ ηωι μασ. Σε παρακαλϊ πολφ να 
βρεισ φίλουσ. 
-         Μα με ποιον κα μποροφςα να γίνω φίλοσ; ρϊτθςε το Γεράκι. 
-         Χμ! Τι κα ζλεγεσ να γίνεισ φίλοσ με τον Αθτό και το Λιοντάρι, που είναι γείτονζσ μασ. 
Ακόμα και με τθ Νεροχελϊνα, που ηει ςτο νθςί. 
Το μικρό Γεράκι ακολοφκθςε τθ ςυμβουλι τθσ Γερακίνασ, πιγε και βρικε τα άλλα ηϊα και 
ηιτθςε τθ φιλία τουσ. Εκείνα δζχτθκαν με χαρά τθν πρόταςι του, μια κι εκείνα ζνιωκαν 
μοναξιά. Ζτςι ζκαναν όλα μαηί μια παρζα με ςτακερι φιλία, δίνοντασ τθν υπόςχεςθ να 
προςτατεφουν ο ζνασ τον άλλο. 
Σε λίγο καιρό θ Γερακίνα γζννθςε δυο αυγά απ’ όπου βγικαν δφο γερακόπουλα. 
Μια μζρα μερικοί άνκρωποι από το κοντινό χωριό πιγαν ςτο δάςοσ να κυνθγιςουν. 
Ζψαχναν όλθ τθν θμζρα χωρίσ να καταφζρουν να πιάςουν τίποτα. Τότε κατζβθκαν ςτθ 
λίμνθ να ψαρζψουν. Στάκθκαν κοντά ςτο δζντρο όπου είχε τθ φωλιά του το Γεράκι και 
άναψαν φωτιά να ηεςτακοφν. Ο καπνόσ τθσ φωτιάσ ζφταςε μζχρι τα πουλάκια που, μθ 
μπορϊντασ να αναπνεφςουν καλά, ζβγαλαν μια κραυγι. Οι άνκρωποι τα άκουςαν και 
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ςκζφτθκαν να τα φάνε. Άρχιςαν λοιπόν να ρίχνουν κι άλλα ξφλα ςτθ φωτιά για να τθ 
δυναμϊςουν και να ψιςουν τα γερακόπουλα. 
Θ Γερακίνα, που ζτυχε να βρίςκεται εκεί κοντά, κατάλαβε τι ςυνζβαινε κι ζτρεξε να βρει 
τον άντρα τθσ. 
-         Ριγαινε γριγορα να βρεισ το Μεγάλο Αθτό, του είπε. Κινδυνεφουν τα παιδιά μασ! 
 Κι όςθ ϊρα ζκανε το Γεράκι να πάει να φζρει τον Αθτό, εκείνθ πετοφςε γφρω από τουσ 
ανκρϊπουσ προςπακϊντασ να τουσ αποςπάςει τθν προςοχι και να τουσ κακυςτεριςει. 
Ο Μεγάλοσ Αθτόσ ζφταςε γριγορα. εκείνθ τθ ςτιγμι ζνασ από τουσ ανκρϊπουσ ανζβαινε 
ςτο δζντρο να πάρει τα μικρά από τθ φωλιά ενϊ οι υπόλοιποι εμπόδιηαν τθ Γερακίνα να 
του επιτεκεί. Τότε ο Αθτόσ ζπεςε ςτθ λίμνθ, ζβρεξε τα πλατιά φτερά του, τίναξε τα νερά 
πάνω από τθ φωτιά και τθν ζςβθςε! 
Ο άνκρωποσ που είχε ανζβει ςτο δζντρο άφθςε τα πουλιά ςτθ φωλιά και κατζβθκε να 
βοθκιςει τουσ ςυντρόφουσ του να μαηζψουν ξφλα για να ανάψουν άλλθ φωτιά. Πμωσ ο 
Αθτόσ τθν ζςβθςε κι αυτι βουτϊντασ ςτθ λίμνθ και τινάηοντασ νερό από τα φτερά του 
πάνω τθσ. Και πάλι οι άνκρωποι άναψαν καινοφργια φωτιά, και πάλι τθν ζςβθςε ο Αθτόσ, 
κι αυτό ςυνεχίςτθκε για ϊρεσ πολλζσ, ϊςπου ο Αθτόσ κουράςτθκε. Δε ςκζφτθκε όμωσ οφτε 
ςτιγμι να ςταματιςει. Τότε θ Γερακίνα είπε ςτον άντρα τθσ: 
-         Άντρα μου, ο Αθτόσ εξαντλικθκε από τθν προςπάκεια. Ριγαινε γριγορα και φϊναξε 
τθ Νεροχελϊνα . 
Κι όςθ ϊρα ζκανε το Γεράκι να πάει να φζρει τθ Νεροχελϊνα, εκείνθ πετοφςε γφρω από 
τουσ ανκρϊπουσ προςπακϊντασ να τουσ αποςπάςει τθν προςοχι και να τουσ 
κακυςτεριςει. 
Θ Νεροχελϊνα ιρκε όςο πιο γριγορα μποροφςε, μάηεψε λάςπθ, τθν ζριξε ςτθ φωτιά και 
τθν ζςβθςε. Τότε ζνασ από τουσ ανκρϊπουσ κατάφερε να τθν πιάςει. 
-         Ασ μαγειρζψουμε τθ Νεροχελϊνα!  Είπε ςτουσ άλλουσ. Είναι αρκετι για να 
χορτάςουμε όλοι!   
Αλλά όταν τθν ζδεςαν με ζνα ςχοινί θ Νεροχελϊνα τουσ τράβθξε και τουσ ζριξε ςτο νερό. 
Οι άνκρωποι βγικαν από τθ λίμνθ ςτάηοντασ και τουρτουρίηοντασ. Επειδι είχε πια 
νυχτϊςει, άναψαν μια φωτιά για να ςτεγνϊςουν και περίμεναν να ξθμερϊςει. Τότε θ 
Γερακίνα είπε ςτον άντρα τθσ: 
-         Άντρα μου, μόλισ χαράξει και κα μποροφν να βλζπουν, αυτοί οι άνκρωποι κα πάρουν 
τα μικρά μασ για να τα ψιςουν. Ριγαινε λοιπόν ςτο Λιοντάρι, όςο είναι καιρόσ, και ηιτα τθ 
βοικειά του. 
Το Γεράκι ζτρεξε ςτο Λιοντάρι, που κοιμόταν ςτθ φωλιά του, και το ξφπνθςε.  
-         Τι ς’ ζπιαςε κι ιρκεσ τζτοια ϊρα; Βρυχικθκε το Λιοντάρι ενοχλθμζνο, ανοίγοντασ 
μόνο το ζνα του μάτι! 
  
Μόλισ όμωσ άκουςε πωσ οι φίλοι του κινδυνεφουν ξφπνθςε για τα καλά. Σθκϊκθκε, τίναξε 
τθ χαίτθ του και είπε ςτο Γεράκι: 
-         Ριγαινε γριγορα ςτθ γυναίκα ςου και ςτα παιδιά ςου και πεσ τουσ να μθν 
ανθςυχοφν. 
 Το Γεράκι ζκανε ό,τι του είπε το Λιοντάρι. Μετά από λίγο, ςτο φωσ τουσ φεγγαριοφ, τα 
Γεράκια, ο Αθτόσ και θ Νεροχελϊνα διζκριναν τθ ςιλουζτα του Λιονταριοφ να πλθςιάηει 
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ακόρυβα τθν ομάδα των ανκρϊπων. Ζνα φοβερό μουγκρθτό ζκανε να τρανταχτεί θ γθ και 
ν’ αντιλαλιςει ο τόποσ. Οι άνκρωποι πετάχτθκαν κατατρομαγμζνοι κι ζτρεξαν να κρυφτοφν 
μακριά, μζςα ςτο δάςοσ. τότε τα άλλα ηϊα μαηεφτθκαν γφρω από το Λιοντάρι 
πανθγυρίηοντασ τθ ςωτθρία των γερακόπουλων. Θ Γερακίνα και το Γεράκι ευχαρίςτθςαν 
τουσ φίλουσ τουσ που ζτρεξαν πρόκυμα να τουσ βοθκιςουν ςτον κίνδυνο. 
Τα ηϊα ςυνζχιςαν τθ φιλία τουσ ςε όλθ τουσ τθ ηωι. Πςο για τουσ ανκρϊπουσ, κανείσ απ’ 
αυτοφσ δεν τόλμθςε να ξαναπλθςιάςει τισ όχκεσ τθσ λίμνθσ! 
 

 Ραραμφκι από τθν Ελλάδα 
 Οι δϊδεκα μινεσ 

 
 
Μια φορά κι ζνα καιρό ηοφςε μια φτωχι χιρα με πζντε παιδιά που προςπακοφςε να τα 
ηιςει ξενοδουλεφοντασ πότε ςτο ζνα ςπίτι και πότε ςτο άλλο. 
Μια χρονιά, που ο χειμϊνασ ιταν βαρφσ, δεν εφριςκε πουκενά να δουλζψει, μόνο μια 
πλοφςια γειτόνιςςα τθσ είχε ηθτιςει να πθγαίνει μία φορά τθν εβδομάδα να τθσ 
ηυμϊνει τα ψωμιά. Εκείνο τον καιρό, βλζπετε, οι νοικοκυρζσ ηφμωναν κι ζψθναν μόνεσ 
τουσ το ψωμί τθσ οικογζνειασ. 
Αυτι θ γειτόνιςςα ιταν τόςο τςιγκοφνα που δεν ζδινε ςτθ φτωχι γυναίκα οφτε ζνα 
ξεροκόμματο για να ταΐςει τα παιδιά τθσ. Δεν τθν άφθνε να πλφνει οφτε τα χζρια τθσ 
μετά το ηφμωμα, για να μθ τθσ ξοδζψει το νερό. Μα θ φτωχι γυναίκα ιταν καλόγνωμθ 
και δεν άφθνε τθ ςτενοχϊρια να τθσ μαυρίςει τθν καρδιά.  Ζτςι, κάκε φορά που ζφευγε 
από το ςπίτι τθσ πλοφςιασ, πιγαινε ςτο ςπίτι τθσ με τα χζρια γεμάτα ηυμάρι και τα 
ξζπλενε με κακαρό νερό. Ζπειτα ζβραηε το νερό, που γινόταν ςα χυλόσ, και μ’  αυτό 
ζκρεφε τα παιδιά τθσ. Αυτόσ ο χυλόσ τα κρατοφςε χορτάτα όλθ τθν εβδομάδα, μζχρι θ 
μάνα τουσ να ξαναπάει ςτθ γειτόνιςςα να τθσ ηυμϊςει. Κι όςο περνοφςε ο καιρόσ τα 
παιδιά τθσ γίνονταν παχουλά και ροδοκόκκινα, ενϊ τα παιδιά τθσ πλοφςιασ, που 
ζτρωγαν απ’ όλα τα καλά, ζμεναν αδφνατα και ηαρωμζνα. 
Το είδε αυτό θ πλοφςια και παραξενεφτθκε τόςο πολφ που το κουβζντιαςε με τισ φίλεσ 
τθσ. Εκείνεσ τθσ είπαν: 
-       - Ζτςι που φεφγει με τα χζρια γεμάτα ηυμάρι, παίρνει όλθ τθν τφχθ των παιδιϊν 
ςου και τθν πθγαίνει ςτα δικά τθσ παιδιά. 
Θ πλοφςια δεν ζψαξε να βρει άλλθ εξιγθςθ. Ζτςι μίηερθ όπωσ ιταν και μακθμζνθ να τα 
βλζπει όλα ςτραβά, πίςτεψε αυτό που τθσ είπαν οι φίλεσ τθσ, κι όταν θ φτωχι γυναίκα 
ξανάρκε τθν κακοριςμζνθ μζρα για να τθσ ηυμϊςει, τθν ζβαλε, πριν να φφγει, να 
πλφνει καλά καλά τα χζρια τθσ. 
Θ φτωχι ζφυγε από το ςπίτι τθσ πλοφςιασ με δάκρυα ςτα μάτια γιατί ιξερε ότι δεν κα 
μποροφςε πια να κρζφει τα παιδιά τθσ με το χυλό που ζφτιαχνε από τα άπλυτα χζρια 
τθσ. Ριρε τουσ δρόμουσ και γφριςε από πόρτα ςε πόρτα, ηθτϊντασ να τθσ δϊςουν ζνα 
κομμάτι ψωμί, ϊςπου κάποια πονετικι γυναίκα τθσ ζδωςε ζνα μπαγιάτικο καρβζλι. Θ 
φτωχι το πιγε ςτο ςπίτι τθσ κι αφοφ το ζδωςε ςτα παιδιά τθσ, τα ζβαλε να κοιμθκοφν. 
Κατά τα μεςάνυχτα, ςαν εκείνα αποκοιμικθκαν, αυτι, απελπιςμζνθ, ζφυγε από το 
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ςπίτι για να μθν τα δει να πεκαίνουν από τθν πείνα.  
Ρερπάτθςε πολλι ϊρα, χωρίσ να βλζπει ποφ πθγαίνει. Βγικε από το χωριό τθσ κι 
άρχιςε ν’ ανεβαίνει το γειτονικό λόφο ϊςπου, ανάμεςα ςτα δζντρα, ξεχϊριςε ζνα φωσ 
που ζφεγγε, και πιγε κατά κει. Βρικε μια μεγάλθ ςτρογγυλι ςκθνι, ςκεπαςμζνθ με 
ωραία υφάςματα και ςτολιςμζνθ με γιρλάντεσ και ςιρίτια, που μζςα τθσ φαινόταν να 
καίει μια ηωθρι φωτιά. Θ φτωχι γυναίκα μπικε μζςα όπου βρικε δϊδεκα νζουσ να 
κάκονται γφρω από τθ φωτιά και να κουβεντιάηουν. Από τθν κορυφι τθσ ςκθνισ, 
κρεμόταν θ υδρόγειοσ και γφρω τθσ ζκαιγαν δϊδεκα κεριά ςτερεωμζνα ς’ ζνα χρυςό 
ςτεφάνι. 
Τρεισ από τουσ νζουσ κάκονταν παρζα κι είχαν ςτθν αγκαλιά τουσ λουλοφδια και 
πράςινα χορτάρια, που αρωμάτιηαν και δρόςιηαν τον αζρα γφρω τουσ. Μπροςτά τουσ 
είχαν κοφπεσ με παχφ, μυρωδάτο γάλα και πιατζλεσ με τυριά. 
Δίπλα απ’ αυτοφσ κάκονταν άλλοι τρεισ, με γυμνά τα θλιοκαμμζνα ςτικθ τουσ, που 
κρατοφςαν χρυςά ςτάχυα και ςτα πόδια τουσ είχαν καλάκια με φροφτα και λαχανικά. 
 Ριο πζρα κάκονταν άλλοι τρεισ, ςτεφανωμζνοι με κλαδιά από αμπζλι, που είχαν 
μπροςτά τουσ πιατζλεσ με κόκκινα και κίτρινα ςταφφλια και κερνοφςαν τουσ άλλουσ 
κραςί από κρυςτάλλινεσ φιάλεσ. 
 Στο τζλοσ του κφκλου κάκονταν τρεισ νζοι ντυμζνοι από τθν κορυφι ωσ τα νφχια με 
ηεςτά ροφχα, που ςε κάκε κίνθςθ των χεριϊν τουσ ζπεφταν νιφάδεσ χιονιοφ κι ο αζρασ 
γφρω τουσ πάγωνε.  Στα πόδια τουσ είχαν καλάκια γεμάτα με καρφδια, κάςτανα και 
φουντοφκια. 
-    Καλϊσ τθν κυροφλα, είπαν ςτθ γυναίκα ςαν τθν είδαν. Ζλα να κακίςεισ μαηί μασ 
κοντά ςτθ φωτιά. Ρϊσ βρζκθκεσ εδϊ πάνω τζτοια ϊρα μόνθ ςου, μ’ αυτό το κρφο; 
Τθν ζβαλαν να κακίςει ανάμεςά τουσ κι εκείνθ τουσ μίλθςε για τθ φτϊχια τθσ και τα 
βάςανά τθσ, για τθν απελπιςία και το φόβο τθσ ότι τα παιδιά τθσ κα πεκάνουν τθσ 
πείνασ.   
Τότε ςθκϊκθκε ζνασ από τουσ νζουσ που ιταν ντυμζνοι ηεςτά  και τθσ ζβαλε να φάει 
και να πιεί απ’ όλα τα καλά που είχαν. Θ γυναίκα πρόςεξε πωσ κοφτςαινε λιγάκι. Πςο 
ζτρωγε οι νζοι τθσ ζπιαςαν κουβζντα ρωτϊντασ τθ για διάφορα πράγματα ϊςπου ςτο 
τζλοσ, ζνασ από εκείνουσ που είχαν ςτθν αγκαλιά τουσ λουλοφδια και πράςινα 
χορτάρια τθ ρϊτθςε: 
-    Ρεσ μου, κυροφλα, τι γνϊμθ ζχετε ςτο χωριό ςασ για τουσ μινεσ του χρόνου; Τι λζτε 
για τουσ μινεσ τθσ άνοιξθσ, τον Μάρτθ, τον Απρίλθ και το Μάθ; 
Χαμογζλαςε θ φτωχι, ξζχαςε για λίγο τισ ζγνοιεσ τθσ και του απάντθςε με 
ενκουςιαςμό: 
-     Αχ, παλικάρι μου, είναι να μθν περνάμε καλά μ’ αυτοφσ τουσ μινεσ, που ςαν 
ζρχονται, πραςινίηουν οι κάμποι και οι πλαγιζσ, τα λουλοφδια γεμίηουν τον τόπο με 
χρϊματα κι ευωδιζσ, όλθ θ πλάςθ γιορτάηει, κι εμείσ οι άνκρωποι χαιρόμαςτε που 
αφινουμε πίςω μασ τισ βαρυχειμωνιζσ. 
-Και για τουσ μινεσ του καλοκαιριοφ, τον Λοφνιο, τον Λοφλιο και τον Αφγουςτο, τι ζχεισ 
να μασ πεισ; τθ ρϊτθςε ζνασ από τουσ νζουσ με τα θλιοκαμμζνα ςτικθ. 
- Αυτοί οι μινεσ είναι κθςαυρόσ. Με τθ ηζςτθ που κάνει μεςτϊνουν τα ςτάχυα που κα 
μασ δϊςουν το ψωμί, ωριμάηουν τα φροφτα και τα λαχανικά, οι άνκρωποι ςταματάνε 
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για λίγο τισ δουλειζσ τουσ, πθγαίνουν διακοπζσ και δροςίηονται ςτθ κάλαςςα, του 
απάντθςε. 
- Για το Σεπτζμβριο, τον Οκτϊβριο και το Νοζμβριο, που φζρνουν το φκινόπωρο, τι 
λζτε; ρϊτθςε ηωθρά ζνασ από τουσ νζουσ που ιταν ςτεφανωμζνοι με κλαδιά από 
αμπζλι. 
- Σ’ αυτοφσ τουσ μινεσ ο καιρόσ γλυκαίνει γιατί παφει θ κάψα του καλοκαιριοφ. Θ γθ 
εξακολουκεί και μασ δίνει τουσ καρποφσ τθσ, όπωσ τα ςταφφλια, τα κάςτανα, τα 
καρφδια αλλά τθν ίδια ςτιγμι ετοιμάηεται να πζςει ςτο βακφ χειμωνιάτικο φπνο τθσ. 
Ενϊ εμείσ, οι άνκρωποι, που ζχουμε επιςτρζψει ξεκοφραςτοι από τισ καλοκαιρινζσ 
διακοπζσ μασ, αρχίηουμε τισ δουλειζσ μασ με καινοφργια δφναμθ. 
- Με τουσ χειμωνιάτικουσ μινεσ, το Δεκζμβρθ, τον Λανουάριο και το Φεβρουάριο, πϊσ 
περνάτε, τθ ρϊτθςε ζνασ νζοσ από κείνουσ που ιταν ντυμζνοι με ηεςτά ροφχα. 
- Κι αυτοί οι μινεσ μασ είναι πολφτιμοι γιατί φζρνουν το κρφο, που κακαρίηει τθν 
ατμόςφαιρα, φζρνουν το χιόνι, που όταν λιϊςει τθν άνοιξθ κα μασ δϊςει νερό, και τισ 
βροχζσ που τρζφουν τα ςπαρτά. Οι άνκρωποι περνοφν καλά γιατί αυτοί οι μινεσ μασ 
φζρνουν τα Χριςτοφγεννα, τθν Ρρωτοχρονιά και τισ Απόκριεσ. Βλζπετε λοιπόν, 
παλικάρια μου, πωσ όλοι οι μινεσ του χρόνου είναι καλοί και χριςιμοι. Για κανζνα δεν 
πρζπει να παραπονιόμαςτε, μόνο να τουσ ευχαριςτοφμε που μασ φροντίηουν, ο 
κακζνασ με τον τρόπο του. 
Οι δϊδεκα νζοι άκουγαν με ευχαρίςτθςθ τα γλυκά λόγια τθσ γυναίκασ. Πταν 
ςταμάτθςε να μιλάει ςθκϊκθκε ο κουτςόσ νζοσ που τθσ είχε προςφζρει το φαγθτό, 
πιρε ζνα όμορφο ρόδι από ζνα καλάκι και τθσ το ζδωςε: 
- Ράρε, κυροφλα, αυτό το ρόδι, για τθν καλοςφνθ ςου, γφρνα ςτο ςπίτι ςου και μθ 
φοβάςαι. Πλα κα πάνε καλά, τθσ είπε. Αλλά πρόςεξε να μθ ςπάςεισ το ρόδι παρά μόνο 
όταν κα μπεισ ςτθν κάμαρά ςου. 
  
Θ φτωχι γυναίκα ζβαλε το ρόδι ςτον κόρφο τθσ, ευχαρίςτθςε τουσ νζουσ, τουσ 
αποχαιρζτθςε και πιρε το δρόμο τθσ επιςτροφισ. Δεν ζνιωκε πια τθν απελπιςία να τθσ 
ςφίγγει τθν καρδιά. Αντίκετα, ζνιωκε κουράγιο κι ελπίδα, που τθν ζκαναν τόςο 
ανάλαφρθ ϊςτε προχωροφςε ςχεδόν τρζχοντασ. Ζφταςε ςτο ςπίτι τθσ τθν ϊρα που 
χάραηε. Ευτυχϊσ τα παιδιά τθσ δεν είχαν ξυπνιςει ακόμα και δεν είχαν καταλάβει τθν 
απουςία τθσ. Θ γυναίκα μπικε ςιγανοπερπατϊντασ ςτθν κάμαρά τθσ κι ζςπαςε το ρόδι. 
Αντί όμωσ για τα κόκκινα ςπόρια του το ρόδι είχε κατακόκκινα ρουμπίνια τυλιγμζνα 
μζςα ςε χρυςζσ κθκοφλεσ. Θ γυναίκα κόντεψε να τρελακεί από τθ χαρά τθσ. Τϊρα πια 
κα μποροφςε να κρζψει τα παιδιά τθσ χωρίσ αγωνίεσ και βάςανα.  
Από κείνθ τθν θμζρα θ φτωχι γυναίκα δεν ξαναπιγε να ηυμϊςει ςτο ςπίτι τθσ 
πλοφςιασ γειτόνιςςάσ τθσ. Θ πλοφςια παραξενεφτθκε και υποψιάςτθκε ότι κάτι 
ςυνζβαινε. Γι’ αυτό πιγε ςτο ςπίτι τθσ φτωχισ και τθ ρϊτθςε μιπωσ ζπακε κάτι, τάχα 
πωσ είχε ανθςυχιςει. Θ φτωχι, που ιταν αγακι και άκακθ, τθσ είπε όλθ τθν ιςτορία. 
Τότε θ πλοφςια ηιλεψε και ςκζφτθκε να πάει κι εκείνθ να βρει τουσ δϊδεκα νζουσ. 
Το βράδυ λοιπόν, ςαν κοιμικθκαν ο άντρασ και τα παιδιά τθσ, ζβαλε τα ηεςτά τθσ 
ροφχα και πιρε το δρόμο για το γειτονικό λόφο, εκεί που τθσ είχε πει θ φτωχι πωσ είχε 
ςυναντιςει τουσ νζουσ. Θ βραδιά ιταν παγωμζνθ και ςκοτεινι, το μονοπάτι που 
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οδθγοφςε ςτθν κορφι του λόφου ιταν ανθφορικό και γεμάτο κροκάλεσ. Θ γυναίκα 
περπατοφςε με δυςκολία, ςκοντάφτοντασ, βαριαναςαίνοντασ και γκρινιάηοντασ από 
μζςα τθσ ςε κάκε δυςκολία: 
«Φτου ςασ, παλιόπετρεσ, ςκεφτόταν κάκε φορά που ςκόνταφτε πάνω ςτισ πζτρεσ, όλεσ 
εδϊ ςασ ζριξε ο Κεόσ;… Ουφ! Ο ανιφοροσ μου κόβει τθν ανάςα! … Ροφ ςτο καλό 
πιγαν κι αυτοί οι ομορφονιοί να μείνουν! Χάκθκε ο κάμποσ; Μόνο πιγαν και 
ςκάλωςαν πάνω ςτα ψθλϊματα!» 
Ζτςι μουρμουρίηοντασ ζφταςε κάποτε μζχρι τθ μεγάλθ ςκθνι και μπικε μζςα. 
-Καλϊσ τθν κυρά, τθσ είπαν οι νζοι ςαν τθν είδαν. Ροιοσ καλόσ άνεμοσ ςε φζρνει μζχρι 
εδϊ; 
- Κακόσ και ψυχρόσ άνεμοσ! απάντθςε εκείνθ λαχανιαςμζνθ. Ξζρετε τι κρφο κάνει ζξω; 
Κι εγϊ θ άμοιρθ, φτωχι γυναίκα, αναγκάςτθκα ν’ ανζβω ωσ εδϊ να ηθτιςω τθ βοικειά 
ςασ! 
-Καλά, κάκιςε κοντά ςτθ φωτιά να ηεςτακείσ, τθσ είπαν. Τι να ςε κεράςουμε; 
- Τίποτα, ευχαριςτϊ, ζχω φάει, απάντθςε εκείνθ και κάκιςε άκεφθ. 
- Ρϊσ περνάτε ςτο χωριό, τϊρα που ζχουν ζρκει οι χειμωνιάτικοι μινεσ, ο Δεκζμβρθσ, 
ο Λανουάριοσ και ο Φεβρουάριοσ; τθ ρϊτθςαν. 
- Απ’ το κακό ςτο χειρότερο! τουσ απάντθςε. Θ παγωνιά μασ ζχει περονιάςει, το χιόνι 
ςκεπάηει τουσ δρόμουσ του χωριοφ και δεν μποροφμε να βγοφμε από το ςπίτι μασ να 
πάμε ςτισ δουλειζσ μασ. 
- Και με τουσ άλλουσ μινεσ, πϊσ τα πάτε; 
- Ρϊσ να τα πάμε; Πλοι τουσ ζχουν το κουςοφρι τουσ. Τθν άνοιξθ, ο Μάρτθσ, ο Απρίλθσ 
και ο Μάθσ είναι τόςο άςτατοι που πότε φζρνουν κρφο και πότε ηζςτθ. Δεν ξζρουμε τι 
να φορζςουμε. Ζπειτα το καλοκαίρι ςταματοφν τα κρφα αλλά ζρχονται τζτοιεσ κάψεσ 
που ξεραίνουν τα φυτά μασ, ταλαιπωροφν τα ηωντανά μασ κι εμείσ οι ίδιοι 
ναρκωνόμαςτε από τθ ηζςτθ. Κι αν με ρωτιςετε για το φκινόπωρο, το Σεπτζμβριο, τον 
Οκτϊβριο και το Νοζμβριο, τι να ςασ πω; Αρχίηουν τθν ψφχρα και τθν υγραςία τόςο 
που αρρωςταίνουμε με γρίπεσ και κρυολογιματα. Ππωσ βλζπετε με κανζνα μινα δεν 
είμαςτε ευχαριςτθμζνοι γιατί κανζνασ τουσ δε μασ φζρνει τα πράγματα ζτςι όπωσ τα 
κζλουμε. 
Στενοχωρικθκαν οι νζοι από τα λόγια τθσ αλλά δεν το ζδειξαν. Σθκϊκθκε ζνασ τουσ, 
ζβγαλε από το καλάκι  ζνα μπαγιάτικο ρόδι και τθσ το ζδωςε λζγοντάσ τθσ να το 
ανοίξει μόνο ςαν κα ζφτανε ςτο ςπίτι τθσ. Θ γυναίκα το πιρε με χαρά κι ζτρεξε πίςω 
ςτο χωριό. Κλείςτθκε μζςα ς’ ζνα δωμάτιο και το ζςπαςε αλλά αντί για ρουμπίνια και 
χρυςάφι πετάχτθκαν από μζςα μαφρα ςκουλικια, ςκορπιοί και δθλθτθριϊδθ ζντομα, 
που τθν τςίμπθςαν και τθ ςκότωςαν με το δθλθτιριό τουσ. 
Θ φτωχι γειτόνιςςά τθσ όμωσ πζραςε τθν υπόλοιπθ ηωι τθσ χαροφμενθ γιατί τα 
πλοφτθ κακόλου άλλαξαν το χαρακτιρα τθσ, παρά ζμεινε καλόκαρδθ και γλυκομίλθτθ, 
κι ζτςι ζγιναν και τα παιδιά τθσ. 

 
 Ο ταχτοποφτθσ 

  
Το αγόρι που μζνει ςυνζχεια ςτο ςπίτι κακιςμζνο κοντά ςτο τηάκι, ανακατεφοντασ τισ 
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ςτάχτεσ, είναι ζνασ ιρωασ που δυςκολεφεται να αφιςει τθ ςιγουριά του γονεϊκοφ του 
ςπιτιοφ για να αναηθτιςει τθν τφχθ του. Μερικζσ φορζσ είναι ζνασ μοναχογιόσ, 
ορφανόσ από πατζρα, προςκολθμμζνοσ ςτθ μθτζρα του. Άλλεσ φορζσ είναι ο τρίτοσ γιόσ 
μιασ οικογζνειασ όπου θ μθτζρα ζχει πεκάνει, και τα μεγαλφτερα αδζλφια, πολλζσ 
φορζσ και  ο πατζρασ, δεν πιςτεφουν ςτισ ικανότθτζσ του. 
Στθν αρχι του  παραμυκιοφ, ο ιρωασ δείχνει να μζνει ςτο ςπίτι άπραγοσ μζχρι να 
δθμιουργθκεί θ ςυνκικθ εκείνθ που κα του κινιςει το ενδιαφζρον και κα τον ωκιςει 
να ενεργοποιθκεί. 

Ιςτορίεσ με Σταχτόπαιδα ςυναντάμε ςτουσ λαοφσ του Καυκάςου, ςτθν Ελλάδα, ςτθ 
Γερμανία, ςτθν Αφρικι και ςτισ Σκανδιναβικζσ χώρεσ,  ιδιαίτερα ςτθ Νορβθγία, όπου 
ο Asheladden (το Σταχτόπαιδο) είναι ςυνθκιςμζνοσ και  χαρακτθριςτικόσ ιρωασ των 
λαϊκών τουσ παραμυκιών.Το παραμφκι που ακολουκεί είναι ελλθνικό. 

  
 Μια φορά κι ζνα καιρό ιταν μια φτωχι χιρα μ’ ζνα γιό που του άρεςε να κάκεται κοντά 
ςτο τηάκι και να ανακατεφει τισ ςτάχτεσ. Γι’ αυτό θ μθτζρα του τον φϊναηε Σταχτοποφτθ. 
Ο Σταχτοποφτθσ δεν ζβγαινε ποτζ ζξω από το ςπίτι κι θ καθμζνθ θ μάνα του δεν ιξερε τι 
να τον κάνει! 
-         Ραιδί μου, βγεσ κι εςφ λίγο, ςαν τ’ άλλα παιδιά, του είπε μια μζρα. 
-         Καλά, απάντθςε το παιδί. Αν μου δϊςεισ το χαρτηιλίκι μου κα βγω! 
 Θ μάνα του ζδωςε χαρτηιλίκι και το παιδί βγικε ζξω. Κακϊσ περπατοφςε βρζκθκε ς’ ζνα 
ςτενό όπου μια παρζα παιδιϊν βαςάνιηε ζνα ςκυλί. Κόντευαν να το ςκοτϊςουν το 
κακόμοιρο το ηωντανό αλλά ο Σταχτοποφτθσ πρόλαβε και τουσ είπε: 
- Δϊςτε μου το ςκφλο και κα ςασ δϊςω το χαρτηιλίκι μου. 
 Τα παιδιά του ζδωςαν το ςκφλο. Τον πιρε ο Σταχτοποφτθσ, τον πιγε ςτο ςπίτι του και 
κακόταν ϊρεσ κοντά ςτο τηάκι παίηοντασ μαηί του. Τθσ κακοφαινόταν τθσ μάνασ του 
αλλά δεν ζλεγε τίποτα. Σαν πζραςε λίγοσ καιρόσ, του ξαναλζει: 
-         Ραιδί μου, δε βγαίνεισ κι εςφ λίγο, ςαν τ’ άλλα παιδιά; 
-         Καλά, αν μου δϊςεισ το χαρτηιλίκι μου κα βγω! αποκρίκθκε εκείνοσ. 
 Θ μάνα του ζδωςε πάλι χαρτηιλίκι και το παιδί βγικε ζξω. Λίγο πιο κάτω από το ςπίτι 
του ςυνάντθςε μια παρζα παιδιϊν που βαςάνιηαν μια γάτα. 
-         Δε μου δίνετε τθ γάτα να ςασ δϊςω το χαρτηιλίκι μου; τουσ είπε ο Σταχτοποφτθσ. 
 Τα παιδιά του ζδωςαν τθ γάτα, τθν πιγε ςπίτι του και κακόταν κοντά ςτο τηάκι ϊρεσ 
πολλζσ, παίηοντασ με το ςκφλο και τθ γάτα. Τάβλεπε αυτά θ μάνα κι αναςτζναηε, μα δεν 
ζλεγε τίποτα. Ρζραςαν μερικζσ μζρεσ και του λζει: 
-         Ραιδί μου, βγεσ και λίγο ζξω, να πασ μια βόλτα ςαν τ’ άλλα παιδιά! 
-         Καλά, δϊςε μου το χαρτηιλίκι μου και κα βγω! τθσ απαντάει εκείνοσ. 
 Θ μάνα του ζδωςε το χαρτηιλίκι του κι ο Σταχτοποφτθσ βγικε ζξω. Ρερνϊντασ μπροςτά 
από ζνα μεγάλο χωράφι ςυνάντθςε μια παρζα παιδιϊν που είχαν βρει ζνα μικρό 
αδφναμο φιδάκι κι ικελαν να το ςκοτϊςουν. Ρρόλαβε ο Σταχτοποφτθσ και τουσ είπε: 
- Δϊςτε μου το φιδάκι και κα ςασ δϊςω το χαρτηιλίκι μου. 
 Τα παιδιά του ζδωςαν το φιδάκι που το πιρε κι αυτό ςτο ςπίτι του. Κατατρόμαξε θ 
μάνα του ςαν το είδε! Αλλά ό,τι κι αν του είπε, όςο κι αν του φϊναξε, ο  
Σταχτοποφτθσ δεν ικελε να το αποχωριςτεί. Το κράτθςε λοιπόν κι αυτό, και κακόταν 
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μζρεσ ολόκλθρεσ κοντά ςτο τηάκι παίηοντασ με τα τρία ηϊα του. Σαν μεγάλωςε λίγο το 
φιδάκι και δυνάμωςε, ςικωςε μια μζρα το κεφαλάκι του και του είπε: 

-         Σταχτοποφτθ ς’ ευχαριςτϊ που μ’ ζςωςεσ και με φιλοξζνθςεσ τόςο καιρό ςτο 
ςπίτι ςου. Ιρκε όμωσ θ ϊρα να με πασ ςτθν πατρίδα μου, τθ Φιδοχϊρα, γιατί κα με 
ψάχνουν οι γονείσ μου! 
-         Να ςε πάω φιδάκι μου, του απάντθςε ο Σταχτοποφτθσ. 
 Ετοιμάςτθκε λοιπόν και ξεκίνθςε για το ταξίδι του ςτθ Φιδοχϊρα, ζχοντασ το φιδάκι 
οδθγό του. Κακϊσ πιγαιναν το φιδάκι του είπε: 
-         Ο πατζρασ μου είναι ο βαςιλιάσ τθσ Φιδοχϊρασ. Τϊρα που κα πάμε εκεί κα 
κελιςει να ςε ευχαριςτιςει επειδι με ζςωςεσ και κα ςου προςφζρει χρυςά νομίςματα 
και πολφτιμα πετράδια. Αλλά εςφ να μθν πάρεισ τίποτ’ απ’ αυτά, παρά να του ηθτιςεισ 
να ςου δϊςει το δαχτυλίδι που ζχει φυλαγμζνο κάτω από τθ γλϊςςα του. 
 Σαν ζφταςαν λοιπόν ςτθ Φιδοχϊρα, το φιδάκι ςφφριξε και όλα τα φίδια βγικαν από 
τισ φωλιζσ τουσ και μαηεφτθκαν γφρω του, χαροφμενα που το είδαν ηωντανό. Ιρκαν και 
οι γονείσ του φιδιοφ, που μια ζκλαιγαν και μια γελοφςαν από τθ χαρά τουσ. Το φιδάκι 
τουσ διθγικθκε πωσ ο Σταχτοποφτθσ το είχε ςϊςει από τα παιδιά που ικελαν να το 
ςκοτϊςουν, πωσ το είχε πάρει ςπίτι του και το είχε φροντίςει. Τότε ο Φιδοβαςιλιάσ 
είπε ςτο Σταχτοποφτθ: 
-         Ραλικάρι μου, για το καλό που μασ ζκανεσ κα ςου δϊςω πολλά πλοφτθ! 
 Και διζταξε τουσ υπθρζτεσ του να φζρουν τςουβάλια με χρυςά νομίςματα και καςζλεσ 
με πολφτιμα πετράδια. Αλλά ο Σταχτοποφτθσ του είπε: 
-         Βαςιλιά μου ς’ ευχαριςτϊ, αλλά δε κζλω οφτε χρυςά νομίςματα οφτε πετράδια. 
Το μόνο που ςου ηθτάω είναι το δαχτυλίδι που ζχεισ φυλαγμζνο κάτω από τθ γλϊςςα 
ςου. 
-         Αυτό που μου ηθτάσ, παιδί μου, δε μπορϊ να ςτο δϊςω, απάντθςε ο 
Φιδοβαςιλιάσ. 
-         Τότε δεν πειράηει, κράτα τουσ κθςαυροφσ ςου, του είπε ο Σταχτοποφτθσ και 
γφριςε να φφγει με άδεια χζρια. 
 Αλλά το φιδάκι πετάχτθκε και είπε ςτον πατζρα του: 
-         Ρατζρα μου, τόςο λίγο αξίηω εγϊ για ςζνα, που δε κζλεισ να δϊςεισ το δαχτυλίδι 
ςου ς’ αυτόν που μ’ ζςωςε; 
 Ο Φιδοβαςιλιάσ ςτενοχωρικθκε πολφ από τα λόγια του γιοφ του, ζβγαλε το δαχτυλίδι 
του και τόδωςε ςτο Σταχτοποφτθ. 
 Στο δρόμο, κακϊσ γφριηε, ο Σταχτοποφτθσ πείναςε. Αλλά δεν είχε χριματα ν’ αγοράςει 
ψωμί! 
-         Να πάρει θ ευχι! Τόςα πλοφτθ μου ζδινε ο Φιδοβαςιλιάσ κι εγϊ πιρα μόνο αυτό 
το δαχτυλίδι. Και τϊρα δεν ζχω να φάω! ςκζφτθκε και πζταξε κάτω το δαχτυλίδι 
κυμωμζνοσ. 
 Το δαχτυλίδι, μόλισ ζπεςε, χτφπθςε πάνω ςε μια πζτρα και ξαφνικά πετάχτθκε από 
μζςα ζνα κεόρατο ςτοιχειό! 
-         Τι ηθτάσ, αφζντθ μου! ρϊτθςε το Σταχτοποφτθ. 
 Ο Σταχτοποφτθσ τάχαςε αλλά ςυνιλκε γριγορα και απάντθςε: 
- Ρεινάω. Κζλω κάτι να φάω! 
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 Το ςτοιχειό του δαχτυλιδιοφ ζςτρωςε αμζςωσ ζνα μεγάλο τραπζηι με πλοφςια φαγθτά. 
Ο Σταχτοποφτθσ ζφαγε με τθν ψυχι του. Πταν χόρταςε, το ςτοιχειό μάηεψε το τραπζηι 
και μπικε πάλι μζςα ςτο δαχτυλίδι. 
Γφριςε ςτο ςπίτι του ο Σταχτοποφτθσ κι από κείνθ τθν θμζρα περνοφςαν καλά αυτόσ κι 
θ μάνα του, γιατί όποτε πεινοφςαν χτυποφςε το δαχτυλίδι του και το ςτοιχειό ζςτρωνε 
τραπζηι. Κάκε πρωί πια ο Σταχτοποφτθσ κατζβαινε ςτο παηάρι κι ζπιανε κουβζντα με 
τουσ πωλθτζσ, παρατθροφςε πϊσ διαλαλοφςαν τθν πραμάτεια τουσ και πϊσ ζκαναν 
ςυμφωνίεσ με τουσ πελάτεσ. Μ’ αυτόν τον τρόπο ζκανε γνωριμίεσ και μάκαινε το 
εμπόριο. 
Μια μζρα, κακϊσ γυρνοφςε από το παηάρι, πζραςε μπροςτά από τουσ κιπουσ του 
βαςιλιά. Εκείνθ τθν ϊρα θ βαςιλοποφλα ζπαιηε τόπι με τισ φίλεσ τθσ. Σε μια ριξιά 
αςτόχθςε και το τόπι πζραςε πάνω από το φράχτθ κι ζπεςε ςτα πόδια του 
Σταχτοποφτθ. Εκείνοσ το μάηεψε και τθσ το ζδωςε. Θ βαςιλοποφλα τον ευχαρίςτθςε 
ευγενικά και του χαμογζλαςε. Από κείνθ τθν ϊρα θ εικόνα τθσ δεν ζφευγε από το 
μυαλό του. Το άλλο πρωί πζραςε πάλι από τουσ βαςιλικοφσ κιπουσ όπου θ 
βαςιλοποφλα ζπαιηε με τισ φίλεσ τθσ. Ράλι το τόπι τθσ ξζφυγε και πάλι τθσ το ζδωςε 
πίςω ο Σταχτοποφτθσ, κι αυτό ςυνεχίςτθκε για αρκετζσ μζρεσ. Ϊςπου μια μζρα λζει το 
παλικάρι ςτθ μάνα του: 
-         Ριγαινε, μάνα μου, ςτο βαςιλιά και ηιτα τθν κόρθ του για γυναίκα μου. 
-         Τι λεσ, παιδί μου; απάντθςε θ μάνα. Εμείσ είμαςτε φτωχοί άνκρωποι, πϊσ κα μασ 
δϊςει ο βαςιλιάσ τθν κόρθ του; 
-         Μθ νοιάηεςαι γι’ αυτό. Εςφ να πασ να τθ ηθτιςεισ. 
Ριγε θ μάνα ςτο βαςιλιά και ηιτθςε τθν κόρθ του γυναίκα για το γιο τθσ. 
-         Κα του τθ δϊςω αν μπορζςει να ταϊςει όλο μου το ςτρατό. Σε ςαράντα μζρεσ να 
ζρκει ςτθ μεγάλθ πλατεία να ςτρϊςει τραπζηι για το ςτρατό μου. Αν δεν τα καταφζρει, 
κα του πάρω το κεφάλι! τθσ είπε ο βαςιλιάσ. 
 Θ μάνα γφριςε ανιςυχθ και τα είπε όλα ςτο Σταχτοποφτθ. 
- Μθν ανθςυχείσ, μάνα, αυτό που ηθτάει ο βαςιλιάσ είναι εφκολο για μζνα, τθσ είπε. 
Μετά από ςαράντα μζρεσ πιγε ο Σταχτοποφτθσ πρωί πρωί ςτθ μεγάλθ πλατεία, 
χτφπθςε το δαχτυλίδι του να βγει το ςτοιχειό και το διζταξε να γεμίςει τθν πλατεία με 
φαγθτά. Το ςτοιχειό ζςτρωςε τραπζηια και τα γζμιςε με όλα τα καλά του κόςμου. Πταν 
ιρκε ο ςτρατόσ του βαςιλιά ζτρωγε κι ζπινε ϊρεσ ολόκλθρεσ αλλά τα φαγθτά 
περίςςεψαν.  
Ριγε πάλι θ μάνα του Σταχτοποφτθ ςτο βαςιλιά και του είπε: 
-         Ο γιοσ μου ζκανε ό,τι του ηιτθςεσ. Δϊςε του τθν κόρθ ςου για γυναίκα. 
-         Κα του τθ δϊςω αν μπορζςει να χτίςει ζνα παλάτι καλφτερο από το δικό μου, 
απάντθςε ο βαςιλιάσ. Του δίνω ςαράντα μζρεσ διορία. Αν δεν τα καταφζρει κα του 
πάρω το κεφάλι! 
 Σαν πζραςαν ςαράντα μζρεσ, πιγε νφχτα ο Σταχτοποφτθσ απζναντι από το παλάτι του 
βαςιλιά, χτφπθςε το δαχτυλίδι του και διζταξε το ςτοιχειό να του φτιάξει ζνα παλάτι 
πιο όμορφο από αυτό του βαςιλιά. Το άλλο πρωί, όταν ο βαςιλιάσ άνοιξε το παράκυρό 
του, αντίκριςε ζνα παλάτι δυο φορζσ πιο μεγάλο και πιο όμορφο από το δικό του. 
Ριγε πάλι θ μάνα του Σταχτοποφτθ ςτο βαςιλιά και του είπε: 
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-         Ο γιοσ μου ζκανε ό,τι του ηιτθςεσ. Δϊςε του τθν κόρθ ςου για γυναίκα. 
-         Κα του τθ δϊςω αν καταφζρει να φτιάξει ζνα δρόμο από το παλάτι μου ωσ το 
δικό του, ςτρωμζνο με φλουριά. Του δίνω ςαράντα μζρεσ διορία. Αν δεν τα καταφζρει 
κα του πάρω το κεφάλι! 
 Μετά από ςαράντα μζρεσ χτφπθςε το δαχτυλίδι ο Σταχτοποφτθσ και διζταξε το 
ςτοιχειό να φτιάξει ζνα δρόμο που να ενϊνει τα δυο παλάτια και να τον ςτρϊςει με 
φλουριά. Το άλλο πρωί, όταν ο βαςιλιάσ άνοιξε το παράκυρό του, κάμπωςαν τα μάτια 
του από τα φλουριά που ζλαμπαν ςτον ιλιο! 
Τότε κάλεςε τθ μάνα του Σταχτοποφτθ και τθσ είπε να ετοιμαςτεί για το γάμο. 
Ζγινε ο γάμοσ με χαρζσ και γλζντια και το νζο ηευγάρι πιγε να μείνει ςτο καινοφργιο 
παλάτι. Ο βαςιλιάσ ζδωςε ςτθν κόρθ του ζναν υπθρζτθ να τθσ κάνει τα κελιματα. 
Αυτόσ ο υπθρζτθσ όμωσ ιταν πονθρόσ. Ραραμόνεψε κι ζμακε ότι ο Σταχτοποφτθσ 
ζκανε όλα τα μεγάλα κατορκϊματα χάρθ ςτο μαγικό του δαχτυλίδι, κι ζνα βράδυ, που 
το ηευγάρι κοιμόνταν, κατάφερε να του το κλζψει! Μόλισ το πιρε ςτα χζρια του, το 
χτφπθςε κάτω και παρουςιάςτθκε το ςτοιχειό. 
-         Τι ηθτάσ, αφζντθ μου; 
-         Ράρε αυτόν τον άντρα που κοιμάται, μαηί με το ςτρϊμα του, κι άφθςζ τον μεσ το 
δρόμο, χωρίσ να τον ξυπνιςεισ. Μετά ςικωςε όλο το παλάτι, μαηί μ’ εμζνα και τθ 
βαςιλοποφλα και πιγαινζ μασ ςτθ μζςθ τθσ κάλαςςασ. 
 Το ςτοιχειό ςικωςε το Σταχτοποφτθ με το ςτρϊμα του και τον άφθςε ςτθ μζςθ του 
δρόμου, χωρίσ εκείνοσ να καταλάβει τίποτα. Ζπειτα ςικωςε όλο το παλάτι με τθ 
βαςιλοποφλα και τον πονθρό υπθρζτθ και πιγε και το ζςτθςε μακριά, ςτθ μζςθ τθσ 
κάλαςςασ. 
Το πρωί ξφπνθςε ο Σταχτοποφτθσ και είδε ότι είχε μείνει ςτο δρόμο, χωρίσ γυναίκα και 
χωρίσ παλάτι. Απελπιςμζνοσ, και μθν ζχοντασ ποφ να πάει, γφριςε ςτθ μάνα του. Τότε θ 
γάτα του πιγε και τρίφτθκε ςτα πόδια του. 
- Τι ζχεισ, αφζντθ μου, κι είςαι λυπθμζνοσ; τον ρϊτθςε 
- Αχ, καλι μου γάτα, τθσ απάντθςε. Ρϊσ να μθν είμαι λυπθμζνοσ; Κακϊσ κοιμόμουνα, ο 
πονθρόσ υπθρζτθσ ζκλεψε το μαγικό μου δαχτυλίδι, πιρε τθ γυναίκα μου και το παλάτι 
μου κι εξαφανίςτθκαν. 
- Μθ ςτενοχωριζςαι, αφζντθ μου. Δϊςε μου το ςκφλο να τον καβαλικζψω και κα πάω 
να ςου φζρω το δαχτυλίδι ςου, του είπε θ γάτα. 
 Τθσ δίνει το ςκφλο ο Σταχτοποφτθσ, τον καβαλάει θ γάτα, κι εκείνοσ, κολυμπϊντασ, τθν 
πάει ςτθ μζςθ τθσ κάλαςςασ, όπου είχε μεταφερκεί το παλάτι. Αμζςωσ θ γάτα πιδθξε 
ςτθ ςτζγθ και χϊκθκε κάτω από τα κεραμίδια, εκεί όπου είχαν φωλιζσ οι ποντικοί. 
Ζτυχε εκείνθ το βράδι οι ποντικοί να κάνουν γάμο. Πρμιςε θ γάτα κι άρπαξε τθ νφφθ. 
Οι ποντικοί άρχιςαν να κλαίνε και να τθν παρακαλοφν: 
-         Άςε μασ τθ νφφθ, κυρά γάτα, και πάρε όποιον άλλον κζλεισ από μασ. 
-         Δε κα αφιςω τθ νφφθ παρά μονάχα αν μου κάνετε μια χάρθ. Κζλω να μου 
φζρετε το δαχτυλίδι που ζχει ο υπθρζτθσ κρυμμζνο μζςα ςτο ςτόμα του. 
-         Κα πάω εγϊ να ςου το φζρω, τθσ λζει ο κουμπάροσ- ποντικόσ. 
     Και μια και δυο κατζβθκε ςτθ κρεβατοκάμαρα όπου κοιμόταν ο υπθρζτθσ, του 
γαργάλθςε τθ μφτθ με τθν ουρά του κι εκείνοσ φτερνίςτθκε. Με το φτζρνιςμα 
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πετάχτθκε το δαχτυλίδι ζξω από το ςτόμα του, το άρπαξε ο ποντικόσ και το πιγε ςτθ 
γάτα. Άφθςε τότε θ γάτα τθ νφφθ, πιρε το δαχτυλίδι και καβάλθςε το ςκφλο. Εκείνοσ 
ζπεςε ςτθ κάλαςςα κι άρχιςε να κολυμπάει για να γυρίςουν πίςω. Κακϊσ κολυμποφςε 
με τθ γάτα ςτθν πλάτθ του, τθσ λζει: 
-         Ζλα, κυρά γάτα, δϊςε μου κι εμζνα το δαχτυλίδι, να το δϊ! 
-         Τϊρα ςοφ’ ρκε θ όρεξθ να δεισ το δαχτυλίδι; φϊναξε θ γάτα. Άςε να πάμε πρϊτα 
ςτθ ςτεριά και κα ςου το δείξω! 
 Ο ςκφλοσ πείςμωςε, ςταμάτθςε να κολυμπάει και απείλθςε να τθ ρίξει ςτθ κάλαςςα. 
Φοβικθκε θ γάτα και του ζδωςε το δαχτυλίδι. Κακϊσ όμωσ αυτόσ το πιρε να το δει, 
του γλίςτρθςε, ζπεςε ςτθ κάλαςςα και το κατάπιε ζνα ψάρι. Αμζςωσ το ψάρι ζγινε 
πολφχρωμο και λαμπερό. 
Θ γάτα πιγε να ςκάςει από τθ ςτενοχϊρια τθσ αλλά δε μποροφςε να κάνει τίποτα πια. 
Ο ςκφλοσ ςυνζχιςε να κολυμπά και ςε λίγο βγικαν ςτθν παραλία και κάκιςαν κοντά ς’ 
ζνα αραγμζνο καϊκι να ξαποςτάςουν. Ο ςκφλοσ, καταμουςκεμζνοσ, ξάπλωςε με το 
κεφάλι ανάμεςα ςτα πόδια του, λυπθμζνοσ και μετανιωμζνοσ για τθν απεριςκεψία 
του. Θ γάτα όμωσ δεν το ζβαηε κάτω! Τριγφριηε πζρα δϊκε κοιτάηοντασ γφρω τθσ και 
μυρίηοντασ τον αζρα. Μια μυρωδιά ψαριοφ τθσ ερχόταν μζςα από το καϊκι. Ρλθςίαςε 
και είδε τον καραβοκφρθ να κακαρίηει ζνα ψάρι πολφχρωμο και λαμπερό. Θ γάτα το 
γνϊριςε, ιταν αυτό που είχε καταπιεί το δαχτυλίδι! Άρχιςε λοιπόν να νιαουρίηει ςιγανά 
και να τρίβεται με χάρθ ϊςπου ο καραβοκφρθσ, που τθν ζκανε χάηι, τθσ ζριξε τ’ άντερα 
του ψαριοφ. Αμζςωσ τάψαξε θ γάτα, βρικε το δαχτυλίδι, καβάλθςε πάλι το ςκφλο και 
γφριςαν ςτο ςπίτι του Σταχτοποφτθ. 
Τον βρικαν να κάκεται ςτο πεηοφλι με το κεφάλι ςκυφτό. Ζτρεξε θ γάτα, πιδθξε ςτα 
γόνατά του και του άφθςε το δαχτυλίδι ςτθν παλάμθ. Τότε ο Σταχτοποφτθσ, 
χαροφμενοσ, το χτφπθςε κάτω και διζταξε το ςτοιχειό να φζρει πίςω το παλάτι του με 
τθ βαςιλοποφλα και τον υπθρζτθ. Ρζταξε το ςτοιχειό πάνω από τθ κάλαςςα, ζφερε το 
παλάτι και το ξανάβαλε ςτθ κζςθ που ιταν πριν. Ο Σταχτοποφτθσ μπικε μζςα και, 
αφοφ ςκότωςε τον πονθρό υπθρζτθ, αγκάλιαςε τθν αγαπθμζνθ του γυναίκα και 
γιόρταςαν τθ χαρά τουσ. Επειδι όλα είχαν πάει καλά, δεν τιμϊρθςε το ςκφλο για τθν 
ανοθςία του, παρά κράτθςε και τα δφο ηϊα κοντά του, κι ζηθςαν όλοι καλά για πολλά 
πολλά χρόνια. 
 

 Ραραμφκι από τθ Βιρμανία 
 
 

 
 Σα τρία χρυςά αυγά 

 
Μια φορά κι ζνα καιρό ηοφςε ζνασ ξυλοκόποσ που από τθν αυγι μζχρι το ςοφρουπο 
ζκοβε ξφλα και πιγαινε ςτθν πόλθ να τα πουλιςει. Το βράδι γφριηε κατάκοποσ ςτο ςπίτι 
του φζρνοντασ μαηί του ζνα καρβζλι ψωμί και όςα τρόφιμα είχε καταφζρει να αγοράςει 
με τα λιγοςτά χριματα που είχε κερδίςει. 
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Μια νφχτα του χειμϊνα ο ξυλοκόποσ κοιμικθκε βακειά και είδε ζνα παράξενο όνειρο: 
βριςκόταν ςτθν καρδιά του δάςουσ, μπροςτά από ζνα αιωνόβιο δζντρο που είχε χαμθλά 
ςτον κορμό του μια μεγάλθ κουφάλα. Μια όμορφθ νεράιδα κακόταν ςτθν είςοδο τθσ 
κουφάλασ κι ζπλεκε ζνα ςτεφάνι από αγριολοφλουδα και κιςςό. Γφριςε το πρόςωπό τθσ 
και τον κοίταξε χαμογελϊντασ του με καλοςφνθ. Φςτερα το όνειρο ζςβθςε αφινοντασ 
ςτθ κζςθ του μια γλυκιά ανάμνθςθ. 
Το άλλο πρωί ο ξυλοκόποσ αποφάςιςε να ψάξει να βρει το δζντρο που είχε δει ςτον 
φπνο του. Σαν πιγε ςτο δάςοσ προχϊρθςε μακρφτερα από άλλεσ φορζσ και βρζκθκε ς’ 
ζνα ςθμείο όπου δεν είχε πάει ποτζ. Εκεί τα δζντρα ιταν πανφψθλα, με χοντροφσ, 
ροηιαςμζνουσ κορμοφσ, ςκεπαςμζνουσ με μοφςκλια και κιςςό, πράγμα που ζδειχνε ότι 
είχαν φυτρϊςει εδϊ και πάρα πολλά χρόνια. Κακϊσ ζψαχνε να βρει ανάμεςά τουσ 
κανζνα αςκενικό ι μιςοξεραμζνο δζντρο, κατάλλθλο για καυςόξυλα, ο ξυλοκόποσ 
αντίκριςε ζνα δζντρο που ζμοιαηε μ’ εκείνο τθσ νεράιδασ που είχε ονειρευτεί τθν 
περαςμζνθ νφχτα. Ιταν μεγάλο ςε θλικία μα φαινόταν εφρωςτο, με πυκνά γερά κλαδιά 
που ζκρυβαν φωλιζσ πουλιϊν κάτω από τα φυλλϊματά τουσ, και με ςτριφογυριςτζσ 
ρίηεσ που ςχθμάτιηαν μια μεγάλθ κουφάλα ςτα πόδια του. Ο ξυλοκόποσ πίςτεψε πωσ 
αυτό ιταν το ςπίτι τθσ νεράιδασ, γι’ αυτό, γεμάτοσ ςεβαςμό, ζνωςε τα χζρια του, 
υποκλίκθκε και είπε: 
-         Καλι ςου μζρα, Κυρά μου!   
Ζπειτα ζφτιαξε ζνα μπουκζτο με αγριολοφλουδα και το άφθςε μζςα ςτθν κουφάλα. 
Από τότε, κάκε φορά που βριςκόταν ςτο δάςοσ, επιςκεπτόταν το δζντρο τθσ νεράιδασ. 
Είχε κακαρίςει τθν κουφάλα και τθν είχε ςτολίςει με κουρελάκια από πολφχρωμα 
υφάςματα που είχαν περιςςζψει από τισ φορεςιζσ που ζραβε θ γυναίκα του για τισ 
κυράδεσ τθσ πόλθσ. Συχνά άφθνε μζςα ςτθν κουφάλα μπουκζτα από ανεμϊνεσ, 
μαργαρίτεσ και παπαροφνεσ, αν ιταν άνοιξθ, ι από κυκλάμινα αν ιταν φκινόπωρο. 
Μερικζσ φορζσ άφθνε μια φοφχτα καρφδια ι αμφγδαλα και λίγα φροφτα. Ραρόλο που 
δεν είχε δει ποτζ του τθ νεράιδα, ζμενε κάμποςθ ϊρα και τθσ μιλοφςε, γιατί πίςτευε 
πωσ το πνεφμα τθσ ηοφςε μζςα ςτο δζντρο. Κζλοντασ λοιπόν να τθσ κρατιςει 
ςυντροφιά, τθσ ανιςτοροφςε τισ χαρζσ, τισ λφπεσ και τισ δυςκολίεσ τθσ κακθμερινισ του 
ηωισ. 
Ρζραςε ζτςι αρκετόσ καιρόσ και το πνεφμα του δζντρου ςυμπάκθςε τόςο πολφ τον 
ξυλοκόπο για τθ φροντίδα και τθν πίςτθ του ϊςτε αποφάςιςε να του κάνει ζνα δϊρο. 
Ζτςι τθν επόμενθ φορά που εκείνοσ μπικε ςτθν κουφάλα βρικε μια φωλιά πουλιοφ με 
τρία χρυςά αυγά. Ξαφνιαςμζνοσ ο ξυλοκόποσ γονάτιςε κι ευχαρίςτθςε τθ νεράιδα για το 
δϊρο τθσ. Ζπειτα πιρε το δρόμο για το ςπίτι του, κρατϊντασ ςτισ ενωμζνεσ χοφφτεσ του 
τθ φωλιά με τα αυγά και περπατϊντασ βιαςτικά, ανυπομονϊντασ να πει το χαροφμενο 
νζο ςτθ γυναίκα του και ςτα παιδιά του. Ιξερε ότι είχαν περάςει πια οι μζρεσ τθσ 
φτϊχειασ κι ότι από δω και πζρα θ ηωι τουσ κα ιταν πιο άνετθ. 
 Λίγο πιο κάτω, ςε μια πυκνι ςυςτάδα δζντρων, μια πολυλογοφ κίςςα, κρυμμζνθ ςτα 
πυκνά φυλλϊματα ενόσ χαμθλοφ κλαδιοφ, τάραηε τθν θρεμία του δάςουσ με τθ ςτριγκιά 
φωνι τθσ: "ςκααργκ… ςκααργκ ". Ππωσ όλεσ οι κίςςεσ, ζτςι κι αυτι, εκτόσ από τα πολλά 
λόγια αγαποφςε και τα φανταχτερά ςτολίδια. Πταν λοιπόν ο ξυλοκόποσ πζραςε κάτω 
από το κλαδί τθσ, τα χρυςά αυγά που ζλαμπαν τράβθξαν τθν προςοχι τθσ. Ρζταξε 
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αμζςωσ και, πριν ο ξυλοκόποσ προλάβει να τθ διϊξει, του άρπαξε το ζνα αυγό! Ιταν ό,τι 
ζπρεπε για να ςτολίςει τθ φωλιά τθσ! 
Ο ξυλοκόποσ ςτενοχωρικθκε που ζχαςε το αυγό, αλλά δε μποροφςε να κάνει τίποτα 
πια. Θ κίςςα είχε εξαφανιςτεί. Ζβαλε τα υπόλοιπα αυγά ςτθν τςζπθ του για να τα 
αςφαλίςει και ςυνζχιςε το δρόμο του παρθγορϊντασ τον εαυτό του με τθ ςκζψθ ότι τα 
δφο αυγά που είχαν απομείνει ιταν αρκετά για να εξαςφαλίςουν ςτθν οικογζνειά του 
μια ξεκοφραςτθ ηωι. 
Ρερπάτθςε κάμποςθ ϊρα κι ζφταςε ςε μια νερομάνα *, που το κρυςτάλλινο νερό τθσ 
πθδοφςε άφκονο από το άνοιγμά τθσ και ςχθμάτιηε ζνα ρυάκι που χυνόταν ςτο κοντινό 
ποτάμι. Διψαςμζνοσ από το γριγορο περπάτθμα ο ξυλοκόποσ ζςκυψε να πιει, μα τότε 
ζνα χρυςό αυγό γλίςτρθςε από τθν τςζπθ του και χάκθκε μζςα ςτο ρυάκι. Ο ξυλοκόποσ 
ςτενοχωρικθκε πολφ που ζχαςε και το δεφτερο αυγό, αλλά δε μποροφςε να κάνει 
τίποτα γιατί το είχε παραςφρει το ρεφμα του νεροφ. Ζβγαλε από τθν τςζπθ του το 
μοναδικό αυγό που του είχε απομείνει, το ζκλειςε ςφιχτά ςτθν παλάμθ του και ςυνζχιςε 
το δρόμο του παρθγορϊντασ τον εαυτό του με τθ ςκζψθ ότι αυτό το αυγό ιταν αρκετό 
για να βελτιϊςει τθ ηωι τθσ οικογζνειάσ του. 
Πταν ζφταςε ςτο ςπίτι του όλοι μαηεφτθκαν γφρω του και καφμαηαν με φωνζσ και γζλια 
το χρυςό αυγό που τουσ είχε δωρίςει θ νεράιδα. Οι φωνζσ τουσ κίνθςαν τθν περιζργεια 
του κακότροπου γείτονά τουσ, που τουσ παρακολοφκθςε κακϊσ ζκρυβαν το χρυςό αυγό 
ςτο βάηο όπου φφλαγαν το ρφηι. 
Σαν ζπεςε το ςκοτάδι τθσ νφχτασ και θ οικογζνεια του ξυλοκόπου βυκίςτθκε ς’ ζναν 
ευτυχιςμζνο φπνο, ο γείτονασ άνοιξε το μιςοχαλαςμζνο παράκυρο, μπικε ςτο ςπίτι κι 
ζκλεψε το τελευταίο χρυςό αυγό.    
Το πρωί ο ξυλοκόποσ είδε ότι ζλειπε το χρυςό αυγό από το βάηο του ρυηιοφ και 
ντράπθκε για τθν αδυναμία του να φυλάξει ςωςτά το πολφτιμο δϊρο που του είχε 
χαριςτεί. Τϊρα θ ηωι του κα ςυνεχιηόταν το ίδιο ςκλθρι όπωσ πριν. Με βαριά καρδιά 
πιρε ξανά το τςεκοφρι του και κίνθςε για το δάςοσ. Ριγε πρϊτα ςτο δζντρο τθσ 
νεράιδασ και τθσ ηιτθςε ςυγνϊμθ για τθν απεριςκεψία του. Ζπειτα δοφλεψε όλθ τθ 
μζρα κόβοντασ ξφλα κι όταν ςουροφπωςε και δεν ζβλεπε πια καλά, ξεκίνθςε να φφγει. 
Στο δρόμο του πζραςε από ζνα δζντρο με ϊριμα φροφτα μάνγκο και ςταμάτθςε να 
κόψει μερικά για το βραδινό φαγθτό. Κακϊσ μάηευε τα φροφτα ανεβαςμζνοσ ςτα 
κλαδιά του δζντρου βρικε μια φωλιά πουλιοφ. Κοίταξε μζςα και είδε να λάμπει το 
πρϊτο χρυςό αυγό! Γεμάτοσ ευγνωμοςφνθ ευχαρίςτθςε τθ νεράιδα που του το 
επζςτρεφε, το πιρε και γφριςε ςπίτι του. Εκεί τον περίμενε κι άλλθ ευχάριςτθ ζκπλθξθ: 
είχε βρεκεί και το δεφτερο χρυςό αυγό ςτθν κοιλιά ενόσ ψαριοφ που είχε ψαρζψει ςτο 
ποτάμι ο μεγάλοσ του γιοσ. Πλθ θ οικογζνεια άρχιςε να γελά, να τραγουδά και να 
χορεφει από τθ χαρά τθσ κάνοντασ τζτοιο ςαματά που ο κακότροποσ γείτονάσ τουσ 
παραξενεφτθκε και πιγε να τουσ ρωτιςει τι ςυμβαίνει. Μόλισ όμωσ ζμακε τα νζα 
ταράχτθκε. Σκζφτθκε ότι θ νεράιδα του δάςουσ, που προςτάτευε τον ξυλοκόπο, ίςωσ να 
τον τιμωροφςε επειδι του είχε κλζψει ζνα μζροσ από το δϊρο τθσ. Ζτςι όταν νφχτωςε 
και θ οικογζνεια του ξυλοκόπου αποκοιμικθκε πάλι ευτυχιςμζνθ, ο γείτονασ ξαναμπικε 
ςτο ςπίτι κι άφθςε το τρίτο χρυςό αυγό ςτο βάηο με το ρφηι. 
Τθν επόμενθ μζρα ο ξυλοκόποσ ποφλθςε τα τρία χρυςά αυγά και με τα χριματα που 
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πιρε ζχτιςε ζνα καινοφργιο ςπίτι, άνοιξε ζνα μαγαηί και ςποφδαςε τα παιδιά του. Δεν 
ξζχαςε όμωσ τθ νεράιδα του δάςουσ που ιταν θ πθγι τθσ καλισ του τφχθσ. Συνζχιςε να 
πθγαίνει ςτο δζντρο τθσ κάκε μζρα, να τθσ μιλά και να τθσ προςφζρει μικρά δϊρα, μζχρι 
το τζλοσ τθσ ηωισ του.    

 

 Παραμφκι από τθν Ανατολι 

 Η ιςτορία τθσ Φατιμά 

 

Μια φορά κι ζνα καιρό, τα πολφ παλιά τα χρόνια, ηοφςε ςτθ Σμφρνθ μια κοπζλα που τθ 
ζλεγαν Φατιμά. Θ Φατιμά μεγάλωνε με τον πατζρα και τθ μθτζρα τθσ, και ιταν 
ευτυχιςμζνθ. Ο πατζρασ τθσ ιταν κλϊςτθσ, ζφτιαχνε κλωςτζσ και νιματα από μαλλί, από 
βαμβάκι, από μετάξι. Θ Φατιμά κακόταν ϊρεσ πολλζσ μαηί του κι είχε μάκει να γνζκει και 
να φτιάχνει κλωςτζσ ς’ όλα τα χρϊματα του ουράνιου τόξου. 
 Πταν μεγάλωςε κι ζγινε κόρθ τθσ παντριάσ, ο πατζρασ τθσ τθν πιρε μαηί του, να 
ταξιδζψουν, για να βρει ζνα όμορφο παλικάρι να πάρει γι’ άντρα τθσ. Διάλεξαν λοιπόν ζνα 
καράβι, ζνα ςκαρί τρικάταρτο, που το φόρτωςαν κλωςτζσ και νιματα. Άνοιξαν πανιά, 
βγικαν από το λιμάνι τθσ Σμφρνθσ και ςταμάτθςαν ςτθ Χίο όπου ποφλθςαν ζνα μζροσ από 
το εμπόρευμά τουσ κι αγόραςαν χιϊτικθ μαςτίχα. Φςτερα πιγαν ςτθ Σάμο, όπου αγόραςαν 
κραςί ςαμιϊτικο. Από κει κατζβθκαν ακόμα πιο νότια κι ζφταςαν ςτθ όδο. Κι ενϊ, ςε όλο 
το ταξίδι, ο πατζρασ εμπορευόταν, θ Φατιμά γλυκοκοίταηε τουσ νζουσ, περιμζνοντασ να 
βρει αυτόν που κα ζπαιρνε γι’ άντρα τθσ.   
Από τθ όδο ζβαλαν πλϊρθ για τθν Κριτθ. Αλλά ςτο δρόμο, 
ξζςπαςε κφελλα.Βουνά ςθκϊκθκαν τα κφματα, και το καράβι πιγαινε πζρα δϊκε ςαν 
καρυδότςουφλο, ϊςπου βοφλιαξε. 
Φατιμά βρζκθκε μιςοπεκαμζνθ ςε μιαν ακτι κοντά ςτθν Αλεξάνδρεια, μόνθ κι ζρθμθ, 
αφοφ ο πατζρασ τθσ και όλο το πλιρωμα του πλοίου είχαν χακεί ςτα κφματα. 
Χαμζνθ κακϊσ ιταν, τριγυρνοφςε ςτθν αμμουδιά, μθ ξζροντασ ποφ να πάει. Εκεί τθ βρικε 
ζνασ υφαντουργόσ. Καλόσ άνκρωποσ! Τθν πιρε κοντά του και τθσ ζμακε να υφαίνει από το 
πιο χοντρό πανί μζχρι το πιο λεπτό κι αραχνοχφαντο.  
Ζτςι θ Φατιμά ζφτιαξε πάλι τθ ηωι τθσ και ςε λίγα χρόνια ιταν ξανά ευτυχιςμζνθ. 
Μια μζρα όμωσ που βριςκόταν ςτθν παραλία με τισ φίλεσ τθσ, βγικαν δουλζμποροι ςτθ 
ςτεριά, άρπαξαν τισ κοπζλεσ και τισ πιγαν ςτθν Κωνςταντινοφπολθ να τισ πουλιςουν 
ςκλάβεσ. Θ ηωι τθσ Φατιμά ζγινε για δεφτερθ φορά ςυντρίμμια. Στο ςκλαβοπάηαρο τθν 
αγόραςε ζνασ τεχνίτθσ που ζφτιαχνε κατάρτια Θ Φατιμά βρζκθκε να πελεκάει κορμοφσ 
δζντρων για να τουσ κάνει ψθλά κατάρτια για τα πλοία. Ιταν ςκλθρι δουλειά, αλλά 
δοφλεψε τόςο καλά ϊςτε ο τεχνίτθσ τθσ ζδωςε τθν ελευκερία τθσ και τθν ζκανε ζμπιςτθ 
βοθκό του. 
Θ κοπζλα ζνιωςε ξανά επιτυχθμζνθ και ευχαριςτθμζνθ. 
Κάποτε, ο τεχνίτθσ αποφάςιςε να τθ ςτείλει ς’ ζνα μακρινό ταξίδι, ςτθν Λάβα, που 
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βρίςκεται απζναντι από τισ ακτζσ τθσ Κίνασ. Εκεί κα πουλοφςε ζνα μεγάλο φορτίο με 
κατάρτια. 
Ξεκίνθςε θ Φατιμά από τθν Κωςταντινοφπολθ και ταξίδευε μινεσ και μινεσ. Ρζραςε τθν 
Ρροποντίδα, διζςχιςε όλο το Αιγαίο Ρζλαγοσ  και ζφταςε ςτθν Κφπρο. Ζμεινε εκεί ζνα μινα 
για να ξεκουραςτεί το πλιρωμα του πλοίου, γιατί από κει και φςτερα το ταξίδι ιταν 
μεγάλο και κα περνοφςαν από κάλαςςεσ και χϊρεσ που δεν τουσ ιταν γνϊριμεσ. 
Σαν πζραςε λοιπόν ο μινασ, το καράβι τθσ Φατιμά άνοιξε πάλι τα πανιά. Ζπλευςε νότια, 
ζφταςε ςτθν Αίγυπτο και από κει βγικε ςτθν Ερυκρά Κάλαςςα. Άφθςε πίςω τισ ερθμικζσ 
ακτζσ τθσ Αραβίασ, ζφταςε ςτθν Λνδία και άραξε για λίγο καιρό ςτο λιμάνι τθσ Καλκοφτασ. 
Είχε περάςει ςχεδόν ζνασ χρόνοσ από τότε που θ Φατιμά είχε ξεκινιςει από τθν 
Κωνςταντινοφπολθ. Τϊρα πια βριςκόταν αρκετά κοντά ςτθν Λάβα, που ιταν ο προοριςμόσ 
τθσ. Υπολόγιηε ότι ςε λίγεσ εβδομάδεσ κα κατάφερνε να φτάςει, με το καράβι τθσ 
φορτωμζνο όχι μόνο με κατάρτια, αλλά και με άλλα ακριβά και ςπάνια εμπορεφματα που 
είχε αγοράςει ςτο ταξίδι τθσ. 
Πμωσ, όταν ζφταςε ζξω από τισ ακτζσ τθσ Κίνασ, ζνασ τυφϊνασ τςάκιςε το πλοίο κι εκείνθ 
βρζκθκε ξανά ριγμζνθ ςτθν παραλία μιασ άγνωςτθσ χϊρασ. 
Για άλλθ μια φορά ζκλαψε πικρά για τθν τφχθ τθσ, γιατί τίποτα ςτθ ηωι τθσ δεν ερχόταν 
όπωσ το ικελε. Πποτε πιγαιναν καλά τα πράγματα, κάτι ξαφνικό τα κατζςτρεφε όλα. Αλλά 
δεν μποροφςε να κάνει τίποτα γι’ αυτό. Ραρόλθ τθσ τθν αποκάρρυνςθ κατάφερε να ςτακεί 
ξανά ςτα πόδια τθσ και να περπατιςει προσ το εςωτερικό τθσ χϊρασ. 
Στθ Κίνα κυκλοφοροφςε από παλιά ζνασ χρθςμόσ που ζλεγε πωσ κάποτε κα ζρκει μια ξζνθ 
από τθ μεριά τθσ κάλαςςασ και κα φτιάξει μια ςκθνι για τον αυτοκράτορα. 
Ο αυτοκράτορασ τθσ Κίνασ είχε μεγάλο ςτρατό που ζκανε ςυχνζσ μετακινιςεισ ανάμεςα 
από δφςβατα, χιονιςμζνα μζρθ. Ο ςτρατόσ αυτόσ χρειαηόταν ςκθνζσ γερζσ, που να 
μποροφν να προςτατζψουν τουσ ςτρατιϊτεσ από τθν παγωνιά τθσ νφχτασ, τον άνεμο και τθ 
βροχι. Πμωσ κανζνασ τεχνίτθσ δεν είχε καταφζρει να φτιάξει μια τόςο καλι ςτρατιωτικι 
ςκθνι. Γι’ αυτό περίμεναν με πίςτθ να εκπλθρωκεί ο χρθςμόσ, και ηθτοφςαν από κάκε ξζνθ 
να παρουςιαςτεί ςτον αυτοκράτορα.    
Πταν λοιπόν θ Φατιμά ζφταςε ςε μια πόλθ, τθν οδιγθςαν ςτο παλάτι. 
Εκεί ο αυτοκράτορασ τθ ρϊτθςε: 
-    Κοπζλα μου, μπορείσ να φτιάξεισ μια ςκθνι για το ςτρατό μου, που να μθν αφινει τον 
αζρα, τθ βροχι και το χιόνι να περνοφν ςτο εςωτερικό τθσ; 
-  Γιε του Ουρανοφ, κα προςπακιςω να τθ φτιάξω, αποκρίκθκε θ Φατιμά. 
Ηιτθςε τότε να τθσ φζρουν πολλά μζτρα χοντρό ςκοινί, καραβόπανο και γεροφσ 
παςςάλουσ,  μα τα ςχοινιά που τθσ ζφεραν δεν ιταν καλοφτιαγμζνα, τα πανιά δεν ιταν 
τόςο ανκεκτικά όςο χρειαηόταν και οι πάςςαλοι δεν ιταν φτιαγμζνοι από το ςωςτό ξφλο. 
Τότε θ Φατιμά χρθςιμοποίθςε όλα όςα είχε μάκει μζχρι τότε ςτθ ηωι τθσ: ζφτιαξε ςχοινί, 
όπωσ ζφτιαχνε τισ κλωςτζσ ςτθ Σμφρνθ – φφανε καραβόπανο, όπωσ φφαινε πανιά ςτθν 
Αλεξάνδρεια – πελζκιςε παςςάλουσ, όπωσ πελεκοφςε κατάρτια ςτθν Κωνςταντινοφπολθ.  
Και, τελικά, ζφτιαξε μια πανζμορφθ και γερι ςτρατιωτικι ςκθνι. 
Πταν τθν είδε ο αυτοκράτορασ ενκουςιάςτθκε και τθσ ηιτθςε να του πει τι επικυμεί. Θ 
Φατιμά αποφάςιςε να μείνει ςτθν Κίνα, όπου παντρεφτθκε κι ζηθςε εκεί ευτυχιςμζνθ 
ανάμεςα ςτα παιδιά τθσ ωσ το τζλοσ τθσ ηωισ τθσ. 
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 Ραραμφκι από τθν Λςπανία 

 Ο Μαγικόσ Κακρζφτθσ 

Μια φορά κι ζνα καιρό, ς’ ζνα μακρινό βαςίλειο, ηοφςε ζνασ βαςιλιάσ. Ραρόλο που ιταν νζοσ κι 
ζκανε πολλά λάκθ ςτθν διακυβζρνθςθ του τόπου, οι υπικοοί του τον αγαποφςαν πολφ, και 
ξζρετε γιατί; Επειδι παραδεχόταν τα λάκθ του και προςπακοφςε να τα διορκϊςει. 

Κάποτε ο βαςιλιάσ αποφάςιςε ότι ιταν καιρόσ να παντρευτεί. Αλλά πϊσ να διαλζξει τθν 
κατάλλθλθ κοπζλα; ϊτθςε τον κουρζα του τθν ϊρα που τον ξφριηε.  

-         Μθν ανθςυχείσ, βαςιλιά μου, του απάντθςε ο κουρζασ. Κα ςε βοθκιςω εγϊ.   

Από τθν άλλθ κιόλασ μζρα ο κουρζασ ζλεγε ςε κακζνα που ζμπαινε ςτο μαγαηί του ότι ο 
βαςιλιάσ ικελε να παντρευτεί.   

-         Και πϊσ κα διαλζξει τθ νφφθ; τον ρωτοφςαν όλοι. 

 Τότε εκείνοσ τουσ ζδειχνε ζναν ωραίο χρυςοςτόλιςτο κακρζφτθ και τουσ ζλεγε:  

-         Βλζπετε αυτόν τον κακρζφτθ; Είναι μαγικόσ! Αν κάποιοσ κοιταχτεί μζςα, κάκε του ελάττωμα 
κα καμπϊςει το κρφςταλλο ςα λεκζσ! Πποια κοπζλα λοιπόν κζλει να παντρευτεί το βαςιλιά 
πρζπει να κοιταχτεί μζςα ςτον κακρζφτθ για να φανοφν τα ελαττϊματά τθσ. Εγϊ κα βρίςκομαι 
δίπλα τθσ για να τα δω και να τα πω ςτο βαςιλιά. Κι εκείνοσ κα αποφαςίςει αν θ κοπζλα του 
ταιριάηει ι όχι. 

 Στόμα με ςτόμα θ είδθςθ ζφταςε ςε όλουσ τουσ κατοίκουσ του βαςιλείου. Ρολλοί γζλαςαν με 
τον παράξενο τρόπο που κα χρθςιμοποιοφςε ο κουρζασ του βαςιλιά για να του βρει νφφθ. Πλοσ 
ο κόςμοσ νόμιηε ότι οι ανφπαντρεσ κοπζλεσ κα ζκαναν ουρζσ ζξω από το κουρείο για να 
δοκιμάςουν τθν τφχθ τουσ. Πμωσ δεν πιγε καμιά! 

Ρερνοφςαν οι μζρεσ, περνοφςαν οι εβδομάδεσ, αλλά καμιά κοπζλα, οφτε φτωχι οφτε πλοφςια, 
δεν είχε το κάρροσ να δείξει τα ελαττϊματά τθσ ςτον κακρζφτθ του κουρζα. 

Ο καθμζνοσ ο βαςιλιάσ ιταν πολφ ςτενοχωρθμζνοσ που καμιά κοπζλα δε ηθτοφςε να τον 
παντρευτεί. 

-         Οι βαςιλιάδεσ των γειτονικϊν χωρϊν δε δυςκολεφτθκαν να βρουν γυναίκα. Εγϊ γιατί δε 
μπορϊ να βρω μία; ρωτοφςε τον κουρζα του. 

-         Βαςιλιά μου, απαντοφςε εκείνοσ, κάνε υπομονι. Ρολλζσ κοπζλεσ κάκελαν να γίνουν 
βαςίλιςςεσ αλλά φοβοφνται να κοιτάξουν ςτο μαγικό κακρζφτθ. Εδϊ που τα λζμε δεν είναι 
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εφκολο πράγμα να φανερϊςει κάποιοσ τα ελαττϊματά του. Ασ περιμζνουμε λίγο ακόμα μιπωσ 
κάποια πάρει κάρροσ κι ζρκει να κοιτάξει μζςα ςτον κακρζφτθ μου.   

Αλλά πζραςαν κι άλλεσ μζρεσ χωρίσ κανζνα αποτζλεςμα. Ο βαςιλιάσ απελπίςτθκε. Ζχαςε τθν 
υπομονι του και μάλωςε τον κουρζα του: 

-         Μ’ αυτζσ τισ παράξενεσ ιδζεσ ςου κατάντθςα να μθ μπορϊ να βρω γυναίκα! Υποςχζκθκεσ να 
μου βρεισ μια κοπζλα αντάξιά μου. Βρεσ τθ μου λοιπόν! 

-         Υπάρχει ακόμα μια ελπίδα, είπε ςκεπτικόσ ο κουρζασ. Θ βοςκοποφλα, που βόςκει το κοπάδι 
τθσ ςτο απζναντι βουνό, ίςωσ να μθ φοβθκεί τθ μαγικι δφναμθ του κακρζφτθ μου. Πμωσ κα τθ 
δεχόςουν για γυναίκα ςου; 

-         Ραράγγειλζ τθσ να ζρκει, απάντθςε ο βαςιλιάσ. Εξιγθςζ τθσ τι κάνει ο μαγικόσ κακρζφτθσ και 
πεσ τθσ ότι πρζπει να κοιταχτεί μζςα ς’ αυτόν. Αν αποφαςίςει να ζρκει κα τθ δεχτϊ με όλεσ τισ 
τιμζσ ςτθ μεγάλθ αίκουςα του παλατιοφ. 

Θ βοςκοποφλα ιταν μια απλι κοπζλα, οφτε πολφ όμορφθ οφτε πολφ άςχθμθ. Ηοφςε ς’ ζνα 
ςπιτάκι κοντά ςτουσ πρόποδεσ του βουνοφ. Κάκε μζρα ξυπνοφςε από τα χαράματα για να 
βοςκιςει τα πρόβατά τθσ, που τ’ αγαποφςε και τα φρόντιηε πολφ. Πταν ζμακε ότι ο βαςιλιάσ τθσ 
ηθτοφςε να δοκιμάςει το μαγικό κακρζφτθ δζχτθκε. 

Τθν κακοριςμζνθ θμζρα μαηεφτθκε πολφσ κόςμοσ ςτθ μεγάλθ αίκουςα του παλατιοφ. Πταν θ 
βοςκοποφλα μπικε μζςα, ο βαςιλιάσ τθν υποδζχτθκε ευγενικά και τθσ είπε: 

-         Καλι μου κοπζλα, χαίρομαι που ιρκεσ! Αν κζλεισ να γίνεισ γυναίκα μου πρζπει να κοιταχτείσ 
μζςα ς’ αυτόν τον κακρζφτθ. Αν ζχεισ κάνει ςτθ ηωι ςου κάτι που δεν είναι ςωςτό, ο κακρζφτθσ 
κα καμπϊςει. 

-         Βαςιλιά μου, απάντθςε θ κοπζλα, κάνω λάκθ κάκε μζρα, όπωσ ςυμβαίνει ςε όλουσ. Να, για 
παράδειγμα, πολλζσ φορζσ οδθγϊ το κοπάδι μου ς’ ζνα λιβάδι που δεν ζχει πολφ χορτάρι, κι 
ζτςι τα πρόβατά μου μζνουν πειναςμζνα. Άλλεσ φορζσ τα ζχω βγάλει να βοςκιςουν με άςχθμο 
καιρό και μερικά μου ζχουν αρρωςτιςει. Μια φορά αναποδογφριςα κατά λάκοσ το δοχείο με το 
γάλα και το γάλα χφκθκε όλο ςτο πάτωμα. Πμωσ παραδζχομαι τα λάκθ μου και προςπακϊ να 
μθν τα ξανακάνω. Φαίνεται ότι τα πρόβατά μου καταλαβαίνουν τθν προςπάκειά μου και με 
εμπιςτεφονται. Δε με νοιάηει αν κα γίνω βαςίλιςςα αλλά κα κοιταχτϊ ςτον κακρζφτθ ςου γιατί 
δεν ζχω τίποτα να κρφψω.  

Και πλθςιάηοντασ τον κακρζφτθ, κοιτάχτθκε μζςα…Είδε το πρόςωπό τθσ να απεικονίηεται 
πεντακάκαρα ςτθν επιφάνειά του χωρίσ να καμπϊςει κακόλου το κρφςταλλο. Οι κοπζλεσ που 
βρίςκονταν μζςα ςτθν αίκουςα πλθςίαςαν κι αυτζσ και κοίταξαν μζςα. Τα πρόςωπά τουσ 
κακρεφτίςτθκαν κακαρά. Τότε ζγινε φαςαρία και οι κοπζλεσ φϊναηαν κυμωμζνεσ: 

-         Μασ ξεγελάςατε! Αυτόσ ο κακρζφτθσ δεν είναι μαγικόσ. Είναι ζνασ κακρζφτθσ ςαν όλουσ τουσ 
άλλουσ! 
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-         Πχι κοπζλεσ μου, απάντθςε ιρεμα ο βαςιλιάσ. Μόνεσ ςασ πζςατε ςτθν παγίδα. Αν είχατε 
εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό ςασ, όπωσ θ βοςκοποφλα, δε κα φοβόςαςτε να κοιταχτείτε ςτον 
κακρζφτθ.    

Ζτςι ο βαςιλιάσ παντρεφτθκε τθ βοςκοποφλα και κυβζρνθςαν μαηί το βαςίλειο για πολλά πολλά 
χρόνια, με αγάπθ και δικαιοςφνθ. Αλλά θ βοςκοποφλα δεν ξζχαςε το κοπάδι τθσ. Το ζδωςε ςτον 
καλφτερο βοςκό του βαςιλιά, που το αγαποφςε και το φρόντιηε όπωσ εκείνθ!     

 Ραραμφκι από τθν Αίγυπτο 

 Η ιςτορία τθσ Ροδϊπιδασ      (ΑΛΓΥΡΤΛΑΚΘ ΡΑΑΛΛΑΓΘ ΤΘΣ ΣΤΑΧΤΟΡΟΥΤΑΣ) 
 

 
 
Τα πολφ παλιά τα χρόνια, ςτθν Αρχαία Αίγυπτο, όπου τα πράςινα νερά του ποταμοφ Νείλου 
χφνονται ςτα γαλάηια νερά τθσ Μεςογείου, ηοφςε μια κοπζλα που τθν ζλεγαν οδϊπιδα. 
Είχε γεννθκεί ςτθν Ελλάδα, αλλά τθν είχαν αιχμαλωτίςει πειρατζσ που τθν ποφλθςαν 
ςκλάβα ςτθν Αίγυπτο.  
Ζτυχε ο κφριόσ τθσ να είναι ζνασ καλόσ θλικιωμζνοσ άνκρωποσ. που περνοφςε τον 
περιςςότερο καιρό του με το να κοιμάται ξαπλωμζνοσ κάτω από ζνα δζντρο. Γι’ αυτό δεν 
ζβλεπε ποτζ πόςο οι άλλεσ υπθρζτριεσ του ςπιτιοφ κορόιδευαν και πείραηαν τθ οδϊπιδα 
επειδι ιταν διαφορετικι από αυτζσ.  
Τα μαλλιά τουσ ιταν ίςια και μαφρα ενϊ εκείνθσ ιταν ξανκά και ςγουρά. Εκείνεσ είχαν 
καςτανά μάτια ενϊ εκείνθ είχε πράςινα. Το δικό τουσ δζρμα είχε το χρϊμα του χαλκοφ ενϊ 
εκείνθ είχε άςπρο δζρμα που εφκολα κοκκίνιηε κάτω από το φωσ του ιλιου και γι’ αυτό τθ 
φϊναηαν οδϊπιδα, που ςθμαίνει ροδομάγουλθ.  
Τθν ζβαηαν να δουλεφει ςκλθρά φωνάηοντάσ τθσ όλθ μζρα: «πιγαινε ςτο ποτάμι να 
πλφνεισ», «άψε μου το φουςτάνι», «διϊξε τισ χινεσ από τον κιπο», «ψιςε το ψωμί». 
Θ οδϊπισ δεν είχε άλλουσ φίλουσ παρά μόνο τα ηϊα. Τα πουλιά είχαν μάκει να τρϊνε από 
το χζρι τθσ, ζνασ πίκθκοσ να κάκεται ςτον ϊμο τθσ, και ο γερο-ιπποπόταμοσ γλιςτροφςε 
ςτθν όχκθ, ζξω από τθ λάςπθ, για να είναι πιο κοντά τθσ. Το λιόγερμα, αν δεν ιταν πολφ 
κουραςμζνθ, κατζβαινε μζχρι το ποτάμι για να βρει τουσ φίλουσ τθσ τα ηϊα, κι αν τθσ ζμενε 
ακόμα κακόλου δφναμθ μετά από τθ ςκλθρι  
δουλειά τθσ μζρασ, χόρευε και τραγουδοφςε γι’ αυτά.  
Ζνα βράδυ, κακϊσ χόρευε, ςτριφογυρίηοντασ πιο ελαφριά κι απ’ τον αγζρα, πατϊντασ 
ελάχιςτα με τα πόδια τθσ ςτθ γθ, ο θλικιωμζνοσ κφριόσ τθσ ξφπνθςε 
από τον φπνο του και τθν κοίταηε όςο χόρευε. Καφμαςε το χορό τθσ 
και ςκζφτθκε ότι μια κοπζλα με τόςο ταλζντο δεν ζπρεπε να μείνει 
χωρίσ παποφτςια.  Και τθσ χάριςε ζνα όμορφο ηευγάρι δερμάτινα 
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ςανδάλια ςτολιςμζνα με κόκκινο χρυςό. Τότε οι άλλεσ υπθρζτριεσ τθ μίςθςαν περιςςότερο 
γιατί ηιλεψαν τα όμορφα ςανδάλια τθσ.  

Μια μζρα ο Φαραϊ δίκαηε ςτθ Μζμφιδα και προςκάλεςε όλο τον κόςμο. 
Αχ, πόςο κάκελε θ οδϊπισ να πάει κι εκείνθ μαηί με τισ άλλεσ κοπζλεσ! 
Εκεί κα χόρευαν, κα τραγουδοφςαν και κα δοκίμαηαν εξαίςια φαγθτά. 
Αλλά εκείνεσ, πριν να φφγουν ντυμζνεσ με τα καλά τουσ φορζματα, τθσ 
ζδωςαν να κάνει πολλζσ αγγαρείεσ μζχρι να επιςτρζψουν. Κι ζςπρωξαν 
τισ ςχεδίεσ τουσ μακριά, αφινοντασ τοκλιμμζνο κορίτςι ςτθν όχκθ του 
ποταμοφ.   
Κακϊσ θ οδϊπισ ζπλενε τα ροφχα ςτο ποτάμι τραγουδοφςε ζνα 

λυπθτερό τραγουδάκι: 
«πλφνε τα ροφχα,  
Ξεχορτάριαςε τον κιπο, 
Άλεςε το ςτάρι». 
Ο ιπποπόταμοσ κουράςτθκε ν’ ακοφει αυτό το τραγοφδι και βοφτθξε ςτο ποτάμι 
καταβρζχοντασ τα ςανδάλια τθσ οδϊπιδασ.  
 
Εκείνθ τα πιρε αμζςωσ, τα ςκοφπιςε και τα ζβαλε ςτον ιλιο να ςτεγνϊςουν.   
Κακϊσ ςυνζχιηε να πλζνει τα ροφχα, ο ουρανόσ ςκοτείνιαςε και ζνα γεράκι όρμιςε, άρπαξε 
το ζνα ςανδάλι και πζταξε μακριά. Θ οδϊπισ το κοίταξε με δζοσ γιατί κατάλαβε ότι ιταν ο 
κεόσ Ϊροσ που πιρε το ςανδάλι τθσ. Κι ζκρυψε το άλλο ςανδάλι ςτο χιτϊνα τθσ.  
 
Στο μεταξφ ο Φαραϊ Άμμωςισ Λ, Φαραϊ τθσ Άνω και τθσ Κάτω Αιγφπτου, κακόταν ςτο κρόνο 
του, κοίταηε τον κόςμο γφρω του και ζνιωκε βαριεςτθμζνοσ. Κα προτιμοφςε να καλπάηει 
ςτθν ζρθμο με τθν άμαξά του. Ξαφνικά το γεράκι χαμιλωςε κι άφθςε το κοκκινόχρυςο 
ςανδάλι να πζςει ςτα γόνατά του. Ζκπλθκτοσ ο Φαραϊ, αναγνωρίηοντασ ότι αυτό ιταν ζνα 
ςθμάδι του κεοφ, ζβγαλε διαταγι όλεσ οι κοπζλεσ τθσ Αιγφπτου να δοκιμάςουν το ςανδάλι, 
και θ κάτοχοσ του ςανδαλιοφ κα γινόταν βαςίλιςςά του. 
Πταν οι υπθρζτριεσ του κυρίου τθσ οδϊπιδασ ζφταςαν ςτο παλάτι, θ γιορτι είχε τελειϊςει 
και ο Φαραϊ είχε φφγει πάνω ςτο άρμα του ψάχνοντασ για το κορίτςι που φοροφςε το 
χρυςό ςανδάλι. Αφοφ ζψαξε όλθ τθ ςτεριά χωρίσ να το βρει, μπικε ςτο πλοίο του και άρχιςε 
να ταξιδεφει ςτο Νείλο, ςταματϊντασ ςε κάκε αποβάκρα για να δοκιμάηουν οι κοπζλεσ το 
ςανδάλι.  
 
Κακϊσ το πλοίο πλθςίαηε τθν όχκθ μπροςτά από το ςπίτι τθσ οδϊπιδασ, ακοφςτθκε ο ιχοσ 
του γκόνγκ, το ςάλπιςμα από τισ τρομπζτεσ και φάνθκαν τα πορφυρά μεταξωτά πανιά του 
βαςιλικοφ πλοίου.  
 
Οι υπθρζτριεσ ζτρεξαν ςτθν αποβάκρα να δοκιμάςουν το ςανδάλι ενϊ θ οδϊπισ κρφφτθκε 
ςτα βοφρλα. Πταν οι υπθρζτριεσ είδαν το ςανδάλι κατάλαβαν ότι ιταν το ςανδάλι τθσ 
οδϊπιδασ αλλά δεν είπαν τίποτα παρά προςπάκθςαν να χωρζςουν το πόδι τουσ ς’ αυτό με 
το ηόρι. Ο Φαραϊ διζκρινε τθ οδϊπιδα μζςα ςτα βοφρλα και τθσ ηιτθςε να δοκιμάςει κι 
εκείνθ. Θ κοπζλα γλίςτρθςε το λεπτό τθσ πόδι μζςα ςτο ςανδάλι και ζβγαλε από χιτϊνα τθσ 
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το άλλο. Ο Φαραϊ ανιγγειλε ότι κα τθν κάνει γυναίκα του. Οι υπθρζτριεσ φϊναξαν πωσ 
αυτι ιταν μια ςκλάβα και ότι δεν ιταν καν Αιγφπτια. Αλλά ο Φαραϊ είπε: 
- Είναι πιο Αιγφπτια από όλεσ… γιατί τα μάτια τθσ είναι πράςινα ςαν τον Νείλο, τα μαλλιά 
τθσ ξανκά ςαν τον πάπυρο και το δζρμα τθσ ροδαλό ςαν το άνκοσ του λωτοφ!  

 Ραραμφκι από τθν Λαπωνία 
 Σο αςθμζνιο κουδουνάκι 

Κάποτε ςε ζνα χωριό δίπλα ςτθ κάλαςςα ηοφςε ζνασ ςοφόσ γζροντασ. Του άρεςε να κάκεται 

ςτθ βεράντα του και να κοιτά τθ κάλαςςα. Για να μθ νιϊκει μοναξιά είχε κρεμάςει ζνα 

αςθμζνιο κουδουνάκι ςτθ ςκεπι τθσ βεράντασ. Μόλισ φυςοφςε λίγο ο αζρασ το αςθμζνιο 

κουδουνάκι χτυποφςε χαροφμενα. Ο γζροντασ περνοφςε ϊρεσ και ϊρεσ ςτθ βεράντα του. 

Χάηευε τθ κάλαςςα, άκουγε το κουδουνάκι και χαμογελοφςε ευτυχιςμζνοσ. 

Στο ίδιο χωριό ηοφςε κι ζνασ φαρμακοποιόσ. Ιταν πολφ δυςτυχιςμζνοσ γιατί οι δουλείεσ του 

δεν πιγαιναν καλά κι ιταν τόςο λυπθμζνοσ που δεν ιξερε τι να κάνει. 

Αποφάςιςε λοιπόν να πάει ςτο γζροντα και να ηθτιςει τθ ςυμβουλι του. Πταν ζφταςε ςπίτι 

του τον είδε να κάκεται ευτυχιςμζνοσ δίπλα ςτθ κάλαςςα. Μόλισ άκουςε το γλυκό ιχο του 

κουδουνιοφ κατάλαβε το γιατί. 

Ζτςι ηιτθςε από τον γζροντα να του δανείςει για λίγο το κουδουνάκι. Γιατί όχι; -είπε 

εκείνοσ- Σε παρακαλϊ όμωσ να μου το επιςτρζψεισ γιατί χωρίσ αυτό είμαι δυςτυχιςμζνοσ. 

Ο φαρμακοποιόσ τον ευχαρίςτθςε και υποςχζκθκε να του φζρει το κουδουνάκι τθν άλλθ 

μζρα. 

Πταν πιγε ςπίτι του ζβαλε το κουδουνάκι ςτο κιπο του κι ο ιχοσ του ιταν τόςο 

χαροφμενοσ που ο φαρμακοποιόσ χαλάρωςε, θ ηωι του φάνθκε όμορφθ και άρχιςε 

μονομιάσ να χορεφει.. 

Τθν επόμενθ μζρα ο φαρμακοποιόσ δε φάνθκε από το ςπίτι του γζροντα και εκείνοσ είχε 

κιόλασ χάςει το κζφι του χωρίσ το κουδουνάκι του.... Κάκε λίγο και λιγάκι ζβγαινε ςτο 

δρόμο και κοιτοφςε μιπωσ ερχόταν κανείσ αλλά που. 

Ζτςι όταν πιγε πια μεςθμζρι ο γζροντασ φϊναξε ζνα μακθτι του, τον Τςιάο και του είπε: 

Ριγαινε μζχρι το ςπίτι του φαρμακοποιοφ ςε παρακαλϊ.Χτεσ του δάνειςα το αςθμζνιο 

κουδουνάκι μου μα ξζχαςε να μου το επιςτρζψει. Ρεσ του πωσ τον περιμζνω με μεγάλθ 

ανυπομονθςία! 

Ο Τςιάο ζτρεξε ςτο ςπίτι του φαρμακοποιοφ αλλά μόλισ μπικε ςτο κιπο άκουςε τθ 

γλυκιά μελωδία από το κουδουνάκι. Είδε το φαρμακοποιό να χορεφει και αιςκάνκθκε 

τόςο χαροφμενοσ που άρχιςε κι αυτόσ να χορεφει! Εν τω μεταξφ είχαν περάςει κιόλασ 

τόςεσ ϊρεσ και ςτο ςπίτι του γζροντα δεν είχε φανεί οφτε ο φαρμακοποιόσ οφτε ο Τςιάο. 
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Ο γζρο ςοφόσ κυμωμζνοσ φϊναξε ζνα άλλο μακθτι του, τον Κοτάρο και του είπε: 

Τρζχα ςτο ςπίτι του φαρμακοποιοφ και πεσ του να μου φζρει αμζςωσ το αςθμζνιο μου 

κουδουνάκι. Κι αν ςυναντιςεισ ςτο δρόμο τον Τςιάο πεσ του πωσ πρζπει να ντρζπεται 

που δεν ακοφει το δάςκαλο του.  

Ο Κοτάρο πιγε ςτο ςπίτι του φαρμακοποιοφ όςο πιο γριγορα μποροφςε. 

Πταν ζφταςε εκεί είδε ζκπλθκτοσ τον Τςιάο και το φαρμακοποιό να χορεφουν χαροφμενοι 

ςτον κιπο. Και πριν καλά καλά το καταλάβει αιςκάνκθκε τόςο ευτυχιςμζνοσ που άρχιςε 

να χορεφει κι εκείνοσ. 

Ο ιλιοσ κόντευε να δφςει και ο γζροντασ ακόμα περίμενε το αςθμζνιο κουδουνάκι του.  

Τον ζπιαςε μια βακιά μελαγχολία χωρίσ τον ιχο του αγαπθμζνου του κουδουνιοφ. Τελικά 

δεν άντεξε άλλο και πιγε ο ίδιοσ να δει τι ςυνζβαινε. 

Σαν ζφταςε επιτζλουσ ςτο ςπίτι άκουςε τον ιχο του αςθμζνιου κουδουνιοφ και είδε ςτον 

κιπο,ανάμεςα ςτα λουλοφδια, τον φαρμακοποιό και τουσ δυό του μακθτζσ να χορεφουν 

χαροφμενα. 

Ο γζροντασ απόρθςε και δεν ιξερε τι εξιγθςθ να δϊςει. Δεν ζμεινε όμωσ πολφ ϊρα ζτςι. 

Θ λφπθ του εξαφανίςτθκε και ζνιωςε τθν επικυμία να χορζψει. Ριάςτθκε χζρι-χζρι με το 

φαρμακοποιό,τον Τςιάο και τον Κοτάρο και ευτυχιςμζνοι ςυνζχιςαν να χορεφουν όλοι 

μαηί.  

Κι όποιοσ περνοφςε απ το ςπίτι του φαρμακοποιοφ το ζριχνε κι αυτόσ ςτο χορό.Κι αν 

τφχει και περάςεισ ποτζ από κει κα τουσ δεισ ακόμα, όλουσ μαηί να χορεφουν. Μα δεν 

ξζρω αν κα γυρίςεισ πίςω γιατί μπορεί κι εςφ να μείνεισ εκεί και να χορζψεισ μαηί τουσ 

 Ραραμφκι από τθ ωςία 

 Σα όνειρα του βαςιλιά 

Στα πολφ παλιά χρόνια, παιδιά μου, ηοφςε ζνασ ςοφόσ και δίκαιοσ βαςιλιάσ, που όλοι τον 

αγαποφςαν και τον άκουγαν με ςεβαςμό. 

Μια νφχτα είδε ζνα όνειρο που τον τρόμαξε: μια αλεποφ, λζει, κρεμόταν από τθν ουρά τθσ 

πάνω από το κρεβάτι του. Πταν ξφπνθςε το πρωί φϊναξε τουσ ςυμβοφλουσ του και τουσ 

ηιτθςε να του εξθγιςουν το όνειρο. Μα κανείσ δεν ιξερε τι να πει. Φϊναξε τουσ φρουροφσ 

του. Τίποτα. Τότε, ζβαλε τελάλθ να πει πωσ όποιοσ του εξθγιςει το όνειρο κα πάρει χίλια 

χρυςά φλουριά κι ό,τι άλλο ηθτιςει. 

Τ’ άκουςε ζνασ φτωχόσ χωρικόσ και είπε: «δεν πάω ςτο φίλο μου να μοφ το εξθγιςει;» Μια 

και δυο πάει ςτο ςτενό μονοπάτι ζξω από το χωριό του και βρίςκει το φίλο του – ιταν ζνα 
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ζξυπνο φίδι. «Αυτό κι αυτό ςυμβαίνει» του λζει «μπορείσ να με βοθκιςεισ;» «Κα ςε 

βοθκιςω αν μου δϊςεισ τα μιςά φλουριά» του απαντάει το φίδι. «Σφμφωνοι» λζει ο 

χωρικόσ. Και το φίδι του εξιγθςε το όνειρο: θ αλεποφ είναι θ ψευτιά, θ κλεψιά και θ 

πανουργία που υπάρχει μζςα ςτο βαςίλειο. Είναι ζνα κακό που πρζπει να ξεριηωκεί. 

Ευχαριςτθμζνοσ ο χωρικόσ τρζχει ςτο βαςιλιά, του εξθγεί το όνειρο, παίρνει τα φλουριά και 

τα δϊρα και φεφγει. Οφτε ςκζφτθκε βζβαια να τα μοιραςτεί με το φίδι. 

Ρζραςε κάμποςοσ καιρόσ κι ο βαςιλιάσ είδε ζνα άλλο όνειρο:  πωσ πάνω από το κρεβάτι του 

κρεμόταν ζνα γυμνό ςπακί. Τρομαγμζνοσ, πετάχτθκε από το κρεβάτι του και φϊναξε τον 

υπαςπιςτι του. «Να πασ να μου βρεισ εκείνον τον χωρικό. Μόνο αυτόσ μπορεί να μοφ 

εξθγιςει το όνειρο». 

Πταν ζμακε ο χωρικόσ το όνειρο, ζτρεξε ςτο φίδι. Του υποςχζκθκε πάλι να του δϊςει τα 

μιςά κι εκείνο του είπε: «Αν και με γζλαςεσ τθν άλλθ φορά, ωςτόςο πεσ ςτο βαςιλιά πωσ το 

γυμνό ςπακί είναι πόλεμοσ. Οι εχκροί είναι κοντά και οι προδότεσ μζςα ςτο παλάτι». 

Ευχαριςτθμζνοσ ο χωρικόσ, ζτρεξε ςτο βαςιλιά και του εξιγθςε το όνειρο. Κι ο βαςιλιάσ του 

ζδωςε πάλι χίλια φλουριά και πολλά δϊρα. Μα ο χωρικόσ οφτε κι αυτι τθ φορά ζδωςε τα 

μιςά ςτο φίδι, όπωσ του είχε τάξει. 

Μια μζρα, κακϊσ ο χωρικόσ δοφλευε ςτο χωράφι του, παρουςιάςτθκε το φίδι. «Ιρκα να 

πάρω αυτά που μου χρωςτάσ», του είπε. Ο χωρικόσ ςκζφτθκε γριγορα-γριγορα και του 

απάντθςε: «Καλά ζκανεσ κι ιρκεσ. Ρλθςίαςε να πάρεισ τα φλουριά ςου. Τα ’χω ς’ αυτό το 

ςακοφλι». Και ξαφνικά, τραβάει ζνα μεγάλο μαχαίρι να χτυπιςει το φίδι. Το φίδι όμωσ ιταν 

ζξυπνο και μ’ ζνα πιδθμα γλφτωςε τθ μαχαιριά. Μόνο που του κόπθκε ζνα κομμάτι από τθν 

ουρά του. 

Ζφυγε ο χωρικόσ για το ςπίτι του, κρφφτθκε το φίδι ς’ ζνα βράχο κι όλα κα ξεχνιόνταν αν ο 

βαςιλιάσ δεν ζβλεπε πάλι ζνα όνειρο. Ρωσ πάνω από το κρεβάτι του κρεμόταν ζνα ιςυχο 

αρνί, χωρίσ να βελάηει. Πταν ζςτειλε να φωνάξουν το χωρικό, εκείνοσ τα χρειάςτθκε: «Ρϊσ 

να πάω ςτο φίδι, ςκζφτθκε, που το ’χω γελάςει τόςεσ φορζσ;» Ναι, αλλά ο βαςιλιάσ 

περίμενε κι αν δεν πιγαινε κα τον τιμωροφςε. Τι να κάνει; Μια και δυο πάει και βρίςκει το 

φίδι: «Να με ςυγχωριςεισ για ό,τι ζκανα, του είπε, μα αυτι τθ φορά κα κρατιςω το λόγο 

μου. Κα ςου δϊςω τα μιςά φλουριά αν με βοθκιςεισ». «Σφμφωνοι, απάντθςε το φίδι με 

καλοςφνθ. Ρεσ ςτο βαςιλιά πωσ τϊρα ςτο βαςίλειο υπάρχει ειρινθ κι ο κόςμοσ ηει ιςυχα 

όπωσ ζνα αρνί». Πταν άκουςε ο βαςιλιάσ τθν εξιγθςθ του ονείρου του χάρθκε πολφ κι 

ζδωςε πλοφςια δϊρα ςτο χωρικό κι άλλα χίλια χρυςά φλουριά. Κι αυτόσ, φορτωμζνοσ με 

τουσ κθςαυροφσ του, πιρε το δρόμο για το ςτενό μονοπάτι. Εκεί βρικε το φίδι. «Ιρκα, 

όπωσ ςου υποςχζκθκα, να μοιραςτοφμε όςα μου ζδωςε ο βαςιλιάσ, του είπε. Ρεσ μου ποφ 

κζλεισ να τα πάω». «Δεν είναι ανάγκθ να ςτενοχωριζςαι, του απάντθςε το φίδι. Δεν φταισ 

εςφ για ό,τι ζγινε. Τον καιρό που όλοσ ο κόςμοσ ιταν ψεφτθσ και κλζφτθσ, κι εςφ μου είπεσ 
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ψζματα και μ’ ζκλεψεσ. Τθν άλλθ φορά, όταν ο πόλεμοσ ιταν κοντά κι οι προδότεσ μεσ το 

παλάτι, τράβθξεσ το μαχαίρι ςου να με ςκοτϊςεισ και μου ’κοψεσ τθν ουρά. Τϊρα που όλοι 

ζγιναν καλοί κι ευγενικοί, κι εςφ άλλαξεσ. Ιρκεσ μόνοσ ςου να μου δϊςεισ τα μιςά φλουριά. 

Γιατί θ αγάπθ γφριςε ςτθν καρδιά των ανκρϊπων. Γι’ αυτό δεν κζλω τίποτα. Ριγαινε ςτο 

ςπίτι ςου και ηιςε ευτυχιςμζνοσ». Αυτά είπε το φίδι και χϊκθκε μζςα ςτουσ βράχουσ. Κι ο 

χωρικόσ γφριςε ςτθ δουλειά του κι ζηθςε ιςυχα και καλά με τουσ δικοφσ του. 

�  

 

 

 

 

Μζροσ  Β’ 

«Παιχνίδια του 

κόςμου» 
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Το Βϋ μζροσ του προγράμματοσ τθσ Ευζλικτθσ περιλαμβάνει τα 

παιχνίδια με τα οποία αςχολθκικαμε, ψάξαμε και παίξαμε ςτθν 

αυλι του ςχολείου μασ. 
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Αρχικά ζγινε μια ςφγκριςθ των παιχνιδιϊν που παίηουν ςιμερα οι 

μικροί μακθτζσ μασ με αυτά που ζπαιηαν οι γονείσ ι οι παπποφδεσ 

τουσ. 

Μια ςθμαντικι διαφορά που επιςιμαναν οι μακθτζσ είναι τα 

παιχνίδια ςτον υπολογιςτι, τα κινθτά, τα τάμπλετ κτλ, τα οποία δεν 

υπιρχαν παλαιότερα. Σθμείωςαν τισ κετικζσ και αρνθτικζσ 

επιπτϊςεισ των παιχνιδιϊν μπροςτά από μία οκόνθ. 

Ζπειτα, κλικθκαν να ςχεδιάςουν παιχνίδια που παίηουν με τθν 

παρζα τουσ ι και μόνοι τουσ. 
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Ραίξαμε διάφορα παιχνίδια ςτθν αυλι του Σχολείου, θ Αϋ και θ Β’ 

τάξεισ μαηί! 
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Κάποια παιχνίδια που βρικαμε και  μάκαμε τουσ κανόνεσ τουσ: 

o Κουτςό 

 Το κουτςό είναι ζνα παιχνίδι που παίηεται ςε πολλζσ χϊρεσ. Τα παιδιά 

χαράηουν αρικμοφσ από το 1 ζωσ το 10  ςτο τςιμζντο ι όπου αλλοφ βρίςκονται 

με κιμωλία ςυνικωσ. Ο παίκτθσ πετάει τθν πζτρα του ςτον αρικμό που ορίηει 

π.χ. ςτον αρικμό ζνα. Άμα τθν πετάξει ςε κάποιον άλλο χάνει τθ ςειρά του και 

παίηει άλλοσ παίκτθσ.   

o          Μιλα  

Τα μιλα είναι ζνα ωραίο παιχνίδι και παλιό. Τα παιδιά χωρίηονται ςε δφο 

ομάδεσ, ζρχονται οι δφο αρχθγοί μπροςτά και ζνασ κρφβει ςτα χζρια του μία 

μικρι πζτρα, όποιοσ τθ βρει κα είναι μζςα. Αυτοί που είναι ζξω πετάνε τθν 
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μπάλα και όταν μείνει ζνασ παίκτθσ τότε αρχίηουν τα δωδζκατα. Οι μακθτζσ 

μασ, γνωρίηουν και τα «γερμανικά μιλα»  

o Βατραχάκια 

Τα βατραχάκια είναι ζνα καλοκαιρινό παιχνίδι και παίηονται ςε μζρθ με νερό. 

Τα παιδιά παίρνουν μία λεία πζτρα και όποιοσ τθν πετάξει πιο μακριά ςτο νερό 

κάνοντασ «βατραχάκια» κερδίηει και βγαίνει από το παιχνίδι.       

o      Μπίλιεσ ι βόλοι 

Οι μπίλιεσ είναι ζνα παλιό παιχνίδι. Τα παιδιά κάνουν μία τρφπα ςτο χϊμα, 

και πετοφν τισ μπίλιεσ μζςα, οποίοσ τθν βάλει πρϊτοσ κερδίηει και βγαίνει 

από το παιχνίδι. 

o Σπαςμζνο τθλζφωνο 

Το ςπαςμζνο τθλζφωνο το παίηουν οι μακθτζσ μασ ςυχνά ςτο διάλειμμα. Ο 

πρϊτοσ παίκτθσ λζει μία λζξθ ςτον δεφτερο, ο δεφτεροσ ςτον τρίτο και πάει 

ανάλογα με τα παιδιά. Πταν φτάςει ςτον τελευταίο αυτόσ φωνάηει τθν λζξθ 

δυνατά. Άμα είναι ςωςτι πθγαίνει ςτθν αρχι και άμα είναι λάκοσ παραμζνει 

ςτθ κζςθ του. 

 

o Μακριά γαϊδοφρα  

Ραίηεται από 2 ομάδεσ των 5-6 ατόμων. Θ «μάνα» τθσ ομάδασ ακουμπάει 

τον τοίχο όρκια και τα υπόλοιπα παιδιά ςκφβουν και ςχθματίηουν τθ 

γαϊδοφρα. Tα παιδιά τθσ άλλθσ ομάδα πθδάν ςτισ  πλάτεσ των 

ςκυμμζνων παιδιϊν. Οι παίχτεσ τθσ κάτω ομάδασ κουνιοφνται 

προςπακϊντασ να ρίξουν αυτοφσ που είναι πάνω. Θ μάνα μετράει μζχρι 

το 10. Αν δεν πζςουν κερδίηουν. Αν πζςουν χάνουν και αλλάηουν ρόλουσ.   

o Κυνθγθτό 

Ζνα αγαπθμζνο παιχνίδι ςτο οποίο κυνθγάει ζνασ και οι άλλοι τρζχουν 

χωρίσ να  κρφβονται, όςο πιο γριγορα μποροφν για να μθν τουσ πιάςει. 

o Σχοινάκι ι καμάρα  
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Ραίηουν όςα παιδιά κζλουν, αλλά όχι πάρα πολλά. Δφο παιδιά βγαίνουν 

ζξω και γυρνάνε το ςχοινάκι. Τα παιδιά πθδοφν και όποιο μπερδευτεί 

ςτο ςχοινάκι, χάνει, βγαίνει ζξω και γυρνάει το ςχοινί.  

o Τυφλόμυγα 

Τα παιδιά δζνουν μ' ζνα πανί τα μάτια του παιδιοφ που τα «φυλάει» -τθν 

«τυφλόμυγα»- και τ' άλλα γυρίηουν γφρω του, πειράηοντάσ το. Το παιδί με 

τα κλειςμζνα μάτια προςπακεί να πιάςει ζναν από τουσ ςυμπαίχτεσ του. 

Πταν το καταφζρει, τον ψθλαφίηει και προςπακεί από το φψοσ του, τα 

ροφχα του και γενικά τα χαρακτθριςτικά του να μαντζψει ποιοσ είναι, 

οπότε λζει το όνομα του και, αν μαντζψει ςωςτά, το παιδί αυτό γίνεται 

τυφλόμυγα. 

o Ραντομίμα / βαςιλιάσ 

Μετά από κλιρο τα  παιδιά   κάνουνε  παντομίμα  τθν δουλειά που τουσ 

ανακζτει ο βαςιλιάσ και  ο  εκείνοσ  πρζπει  να  τθ  βρει.  

 

 

 

 

Μζροσ  Γ’ 

«Ενςωμάτωςθ τθσ 

Ευζλικτθσ ςε 
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κεατρικι 

παράςταςθ» 

 

 

Θ παρουςίαςθ του προγράμματοσ τθσ Ευζλικτθσ Ηϊνθσ 

των Α’ , Βϋ και Γ’ τάξεων ζγινε με ζνα κεατρικό δρϊμενο 

που παρουςιάςτθκε ςτο τζλοσ του ςχολικοφ ζτουσ με τίτλο 

«Ο κθςαυρόσ του μυλωνά», όπου περιζχει παραμφκια 

που δουλζψαμε, τον κφκλο του ψωμιοφ τθσ Γϋ τάξθσ και 

μφκουσ του Αιςϊπου με τουσ οποίουσ αςχολθκικαμε ςτο 

μάκθμα τθσ Μυκολογίασ. 
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Για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ  

ςυνεργάςτθκαν και ςυμμετείχαν οι: 

 

μακθτζσ τθσ Α τάξθσ  

μακθτζσ τθσ Βϋ τάξθσ 

Ηθςιάδου Ειρινθ (δαςκάλα τθσ Α’ τάξθσ) 

Κανταρτηόγλου Φϊτιοσ (δάςκαλοσ τθσ Β’ τάξθσ) 

 

 

 


