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Λίγα λόγια από τη Διευθύντρια 
του Δημοτικού Σχολείου Φανερωμένης 

 
 
 

Αγαπημένα μου παιδιά, 
 

Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη και περήφανη για την εξαιρετική δουλειά που κάνατε. Σας αξίζουν χίλια ΜΠΡΑΒΟ 
για την υπέροχη αυτή έκδοση. 
 

Δουλέψατε με πολύ ενθουσιασμό, αγάπη και μεράκι. Ακούσατε από τους γονείς σας όμορφα παραμύθια και μας 
ταξιδέψατε σε διάφορα μέρη της Γης μας. Η εικονογράφηση, με τα πανέμορφα χαρακτικά σας, δίνει μια άλλη, εντυπωσιακή 
διάσταση στην έκδοσή σας. 
 

Συγχαρητήρια από καρδιάς, τόσο σε εσάς, όσο και στη δασκάλα σας, κ. Χαρά Μακρυγιάννη, που σας εμπνέει και σας 
καθοδηγεί συνεχώς. 
 

Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω όλους τους γονείς για τη συνεργασία τους, τον χαράκτη κ. Κυριάκο 
Θεοχάρους που δίδαξε τη χαρακτική τέχνη, καθώς και τη δασκάλα Τέχνης κ. Μύρια Σχίζα, την κ. Κυριακή Ιακωβίδου-Ricau, 
την κ. Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους και την κ. Χαρά Μάτσα, εκπαιδευτικό ΔΡΑ.ΣΕ, που στήριξαν τη μαθησιακή διαδικασία. 
Ευχαριστίες επίσης στο Πρόγραμμα «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης» (ΔΡΑ.Σ.Ε.) και σε όλα τα πρόσωπα που 
συνέβαλαν, ώστε η έκδοση αυτή να υλοποιηθεί. 
 

Είμαι σίγουρη ότι θα συνεχίσετε και στο μέλλον να μας εντυπωσιάζετε με τις πρωτοποριακές δημιουργίες σας. 
 

 
Με αγάπη, 
 
 
Χρυστάλλα Λάμπρου-Θεοδωρίδου 

 



 



 

Το ταξίδι της Χαλιμάς 
(απόσπασμα) 

 

Εικονογραφήθηκε από: 

Aran Karwan Faraj 

Kerim Aziz Kerim 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαρακτικό: Aran Karwan Faraj 



 

Μια φορά και έναν καιρό, σταμάτησε να βρέχει στη Χώρα του Ήλιου. Τα ποτάμια και οι λίμνες ξεράθηκαν και οι άνθρωποι δεν είχαν 

νερό να ποτίσουν τα χωράφια τους. Όλοι τους ήταν πολύ στενοχωρημένοι και δεν ήξεραν τι να κάνουν. 

Ο σοφότερος των Σοφών είπε στην αρχηγό της Χώρας του Ήλιου ότι έπρεπε η κόρη της, η Χαλιμά, να ταξιδέψει μέχρι τη Χώρα της 

Βροχής και να ζητήσει να στείλουν σύννεφα που βρέχουν. Η μητέρα της Χαλιμάς ήταν στενοχωρημένη γι’ αυτό που συνέβαινε στη χώρα της 

και δεν ήθελε να στείλει τη Χαλιμά σε ένα τόσο επικίνδυνο ταξίδι. 

Εκείνη την ώρα εμφανίστηκε η Χαλιμά, που άκουσε την πρόταση του σοφότερου των Σοφών και πήρε την απόφαση να κάνει το ταξίδι, 

που θα έφερνε σύννεφα βροχής. «Θα δεις μαμά! Θα κάνω αυτό το ταξίδι και θα έρθει πάλι η βροχή. Τότε, όλοι μας θα είμαστε χαρούμενοι!», 

είπε και έπεισε τη μητέρα της να την αφήσει να κάνει αυτό το ταξίδι. 

Ο Σοφός έδωσε στη Χαλιμά ένα λεμόνι, ένα πουγκί και μια λευκή κόλλα χαρτί και της είπε ότι θα της φανούν χρήσιμα στο ταξίδι της. Η 

μητέρα της γέμισε τον σάκο της με ρούχα, νερό και φαγητό για το ταξίδι της. Πήρε τη Χαλιμά αγκαλιά, τη φίλησε και της είπε ότι την 

αγαπάει πολύ. 

Η Χαλιμά ανέβηκε στην αγαπημένη της καμήλα και είπε στη μητέρα της: «Είμαι ενθουσιασμένη που θα κάνω αυτό το ταξίδι! Θα 

συναντήσω διαφορετικές χώρες, θα κάνω νέες φιλίες και θα φέρω τη βροχή!». Χαιρέτησε τη μητέρα της και ξεκίνησε το ταξίδι της… 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Το απόσπασμα αυτό είναι από το παραμύθι του Νίκου Καλαϊτζίδη που βρήκαμε στην ιστοσελίδα http://thejourneyofhalima.com/ 

wp-content/uploads/2016/08/halima_book_digital_GR.pdf. Το επιλέξαμε για εικονογράφηση επειδή μιλά ακριβώς για 

το ταξίδι ενός παιδιού που είχε στόχο, όπως κι εμείς, να κάμει τον κόσμο μας καλύτερο». 

http://thejourneyofhalima.com/%0bwp-content/uploads/2016/08/halima_book_digital_GR.pdf
http://thejourneyofhalima.com/%0bwp-content/uploads/2016/08/halima_book_digital_GR.pdf


Χαρακτικό: Kerim Aziz Kerim 



 

Τα τρία αγόρια και η σφεντόνα 

Καταγράφηκε και εικονογραφήθηκε από τον Διονύση Πορφυρίδη 

 

 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας πλούσιος άνδρας. Είχε τρία αγόρια. Μια ημέρα ο μπαμπάς τους τούς είπε: «Μεγαλώσατε πλέον, θα 

πρέπει να πάτε να παντρευτείτε». Τους έδωσε μια σφεντόνα. 

Πρώτος έριξε τη σφεντόνα ο μεγαλύτερος και όποιαν έβρισκε αυτή θα παντρευόταν. Αυτός πέτυχε μια χοντρή κοπέλα. Ο δεύτερος 

πέτυχε μια ψηλή και αδύνατη κοπέλα που γελούσε πολύ. 

Ο μικρότερος πήγε προς το ποτάμι και πέτυχε έναν βάτραχο. Τότε είπε από μέσα του: «Δεν είναι ντροπή να τον πιάσω και να τον 

πάρω σπίτι μου;». 

Το καλοσκέφτηκε και τον πήρε στα χέρια και ο βάτραχος άρχισε να μιλάει. Ο βάτραχος του είπε: «Πάρε με σπίτι σου και θα δεις τι θα 

γίνω». Και το αγόρι του είπε: «Τι μπορείς να κάνεις;». 

Με τα πολλά παρακάλια, ο μικρός γιος πήρε τον βάτραχο σπίτι κρυφά, τον έβαλε σε ένα δωμάτιο και ο πατέρας του τού είπε να του 

φέρουν να δει τι πέτυχε. Όταν βράδιασε ο βάτραχος έγινε μια πανέμορφη γυναίκα. Κι έτσι έζησαν ευτυχισμένοι. 

 

 

 

 

 

 

 

«Αυτό το παραμύθι μου το είπε η μαμά μου, Λιουντμίλα, στις 10 Ιανουαρίου 2019». 



Χαρακτικό: Διονύσης Πορφυρίδης 



 

Πώς ο λύκος έγινε η μαμά 

της μικρής αγελαδίτσας 

Καταγράφηκε και εικονογραφήθηκε από την Ευδοκία Αζωίδου 

 

Μια φορά ένας λύκος έκλεψε από ένα χωριό ένα μικρό αγελαδάκι. Το έβαλε στο μεγάλο σάκο του και το έφερε στο ξύλινο σπιτάκι 

του. Εκεί αποφάσισε να το φάει, αλλά δεν το έφαγε επειδή σκέφτηκε να το φάει μετά, όταν θα μεγαλώσει και θα έχει όρεξη ο λύκος. Το 

αγελαδάκι βγήκε από τον σάκο και είπε ο λύκος: 

«Τι μικρούλης! Τι χαριτωμένος!» 

«Μααααμά», είπε το μικρούλι. 

«Πού;», είπε ο λύκος. 

«Εσύ είσαι η μαμά μου», είπε και έδειξε με το δάκτυλο του το μικρό. 

Βιαστικά, ο λύκος έκανε γύρω στο ξύλινο σπιτάκι, είδε στον καθρέφτη ξανά, τον καθάρισε για να δει πιο καλά και κοιτάχτηκε στον 

καθρέφτη: 

«Μα… Αφού είμαι αρσενικός λύκος, τι μου λες; Μα γεννήθηκες εχτές;» 

«Όχι…», είπε το αγελαδάκι, «σήμερα». 

«Ααααα…, τότε άλλο θέμα αυτό», συμφώνησε ο λύκος. «Εσύ κοιμήσου τώρα, ύστερα θα αποφασίσω τι θα σου είμαι: μαμά ή μπαμπάς». 

Ο λύκος έβαλε το αγελαδάκι σε μια κουβέρτα, αλλά αυτός πήγε στο κρεβάτι του να κοιμηθεί και εκεί αναρωτήθηκε: «Τόσο μικρούλι! 

Τόσο γλυκούλικο! Δεν μπορώ να το φάω». 

Ύστερα ξύπνησε ο μικρούλης και είπε: «Θέλω να φάω!». 

Εκείνη τη στιγμή η αλεπού περπατούσε δίπλα από το σπίτι του λύκου. Άκουσε την κραυγή της αγελαδίτσας, πήγε κοντά στο 

παράθυρο, είδε την αγελαδίτσα και είπε: «Ωωω, λύκε! Τι αγελαδίτσα! Έλα να τη φάμε!». 

«Τι λες!», φώναξε ο μικρούλης.  

«Εντάξει», είπε η αλεπού. «Όταν μεγαλώσει θα τη φάμε». 



- Χαρακτικό: Ευδοκία Αζωίδου



 

 

Ύστερα η αλεπού έφυγε για τον δρόμο της. Ο λύκος πήγε βιαστικά σε μια κατσίκα για να φέρει φαγητό στην αγελαδίτσα. Της είπε για 
την αγελαδίτσα και η κατσίκα του έδωσε έναν κουβά με γάλα. Μετά πήρε τον κουβά με το γάλα και της έδωσε ένα ωραίο λουλούδι. 

Περπατούσε προσεκτικά για να μην χύσει το γάλα. Όταν έφτασε στο σπίτι, έδωσε στο αγελαδάκι το γάλα για να πιει και αμέσως αυτό 
μεγάλωσε. Ο λύκος είπε στο αγελαδάκι: «Πήγαινε και κάνε μια βόλτα, εγώ θα καθαρίσω το σπίτι». 

Κοντά στο σπίτι του ένα αγριογούρουνο στεκόταν με ένα τσιγάρο στο στόμα του. 

«Τι κάνεις;», ρώτησε το αγριογούρουνο. 

«Τι! Δεν βλέπεις; Πλένω τα ρούχα», αποκρίθηκε ο λύκος. 

«Ααα….είπες στην αλεπού ότι θα μοιραστείς την αγελάδα;» 

«Ναι! Ναι!», απάντησε ο λύκος. 

«Εντάξει!», είπε το αγριογούρουνο κι έκανε πως έφευγε. 

Το αγριογούρουνο όμως δεν έφυγε, αλλά πήγε να συναντήσει το αγελαδάκι. Σε κάποια στιγμή το αγριογούρουνο έδωσε τσιγάρο στο 
μικρό για να καπνίσει. Μόλις ο λύκος είδε ότι το αγριογούρουνο έδωσε στο μικρό το τσιγάρο θύμωσε πάρα πολύ και έβαλε τις φωνές:«Θα σου 
δώσω ένα μάθημα, διότι δίνεις στο μικρό αγελαδάκι να καπνίσει. Φύγε από δω τώρα!» 

Ο λύκος έφερε το αγελαδάκι στο σπίτι, αλλά το μικρό πάλι ήθελε να φάει! Τι να κάνει, σκεφτόταν ο λύκος, ώσπου αποφάσισε να γίνει 
αδίστακτος. Έτσι, κρύφτηκε ο λύκος πίσω από ένα δέντρο. Κοιτάζοντας, είδε έναν άνθρωπο να κουβαλάει χόρτα με το άλογο. Πήγε κοντά 
του ο λύκος που φορούσε ένα καπέλο, μάσκα και ένα μαχαίρι στο χέρι και είπε: 

«Τι προτιμάς να κρατήσεις, τα χόρτα ή τη ζωή σου;» 

«Τη ζωή, τη ζωή μου», είπε ο άνθρωπος. 

Άφησε ο άνθρωπος τα χόρτα, πήρε το άλογο και πήγε μακριά. Ο λύκος έφερε όλα τα χόρτα και φώναξε στο αγελαδάκι: «Φάε γιε μου, 
γίνε μεγάλος!». 

Από έξω ήταν ένας άρκουδος κι έβλεπε μέσα στο σπίτι, ώσπου είπε: 

«Γεια σου, γείτονα. Η αλεπού έλεγε ότι θα μοιραστείς μαζί της το αγελαδάκι για να το φάτε». 

«Σιγά, σιγά», είπε ο λύκος. «Άντε, φύγε από ‘δω!». 

 

 



 

Ο άρκουδος συμφώνησε και έφυγε χωρίς να βγάλει άχνα. Ύστερα ο λύκος μπήκε μέσα στο σπίτι. Το αγελαδάκι είχε φάει όλα τα 

χόρτα και ξαφνικά από μικρούλης έγινε ακόμα πιο μεγάλος. 
 

«Άκου», είπε στον λύκο. «Το αγριογούρουνο είπε ότι δεν είμαι ο γιος σου». 

«Τι λες τώρα!;». Ο λύκος κοίταξε στον καθρέφτη και είπε: «Να, κοίτα! Μου μοιάζεις, έτσι;» 

«Ναι», συμφώνησε το αγελαδάκι. «Όμως, ξέρεις κάτι… Πάλι θέλω να φάω!». 
 

Έτσι, ο λύκος πήγε στο χωριό και συνάντησε έναν γέρο που έκοβε ξύλα. Ο λύκος πήγε κοντά του και είπε: «Θέλω να σας βοηθήσω!». 

Ο γέρος συμφώνησε και ο λύκος ανέλαβε τη δουλειά! Όταν τελείωσε, ο γέρος του έδωσε φαγητό. Ο λύκος πήρε το φαγητό σπίτι και το 
έδωσε να το φάει το αγελαδάκι. 

Η αλεπού, το αγριογούρουνο και ο άρκουδος παρακολουθούσαν τον λύκο, αλλά ο λύκος είχε κρύψει το αγελαδάκι στο σπίτι και 
έκλεισε την πόρτα.  Μάλιστα, πήγε κοντά τους και φώναξε: «Δεν θα το δώσω! Δικό μου είναι, δικό μου!». 

Αλλά αυτοί οι τρεις έξω δεν έδωσαν σημασία. Ανέβηκαν στον φράχτη και πήγαν κοντά στην πόρτα. Ήθελαν να σπρώξουν τον λύκο, 
για να φάνε το αγελαδάκι. 

Εκείνη τη στιγμή το αγελαδάκι έφαγε όλο το φαγητό και έγινε μια τεράααστια αγελάδα. Η αγελάδα άκουσε ότι εκείνοι οι τρεις 
στεναχωρούσαν τον λύκο και, με τα κέρατά της, έσπασε την πόρτα.  Ερχόταν πάνω τους η αγελάδα και ως αποτέλεσμα, η αλεπού, το 
αγριογούρουνο και ο άρκουδος τρόμαξαν και έφυγαν πανικοβλημένοι στο δάσος.  

Ο λύκος χάρηκε και είπε: «Γιε μου, μπράβο!». 

«Μπαμπάκα», το αγελαδάκι είπε στον λύκο. 
 

«Ουυυ!», χάρηκε ο λύκος. «Επιτέλους, σταμάτησες να λες μαμά και μαμά…». 

 
 

 

 

 

 

«Το παραμύθι μου το διηγήθηκε η μητέρα μου, Ιζομπέλα Μουρατίδου, την Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019. 
Σύμφωνα με τη μαμά μου, αυτό το παραμύθι είναι από τη Ρωσία». 



 

Χήνες και κύκνοι! 

Καταγράφηκε και εικονογραφήθηκε από την Καρίνα Ζαμκοτσιάν 

 

Ζούσε σε ένα χωριό μια οικογένεια που είχε δύο παιδιά, μιαν κόρη που την έλεγαν Μάσια και ένα αγοράκι που τον έλεγαν Βάνια. 

Η μητέρα και ο πατέρας ετοιμάζονταν για να πάνε στην πόλη. Ο πατέρας λέει στην κόρη του: «Μην ανοίξετε την πόρτα, να μην πάτε 

πουθενά. Θα είστε φρόνιμοι για να σας φέρουμε δώρα και σοκολάτες». 

Οι γονείς έφυγαν και η Μάσια πήρε τον αδελφό της στο παράθυρο για να βλέπει έξω και η Μάσια πήγε να παίξει με τις φίλες της. 

Ξέχασε η Μάσια τον αδελφό της και ήρθαν οι χήνες και οι κύκνοι και τον πήρανε. Γύρισε στο σπίτι και ο αδελφός της δεν ήταν σπίτι, 

κοιτούσε δεξιά, αριστερά και δεν τον έβρισκε. Φώναζε: «Βάνια, Βάνια» και αυτός δεν απαντούσε. 

Άρχισε να κλαίει. Ένιωθε ότι η ίδια έφταιγε και ότι η ίδια έπρεπε να τον βρει. Βγήκε στους δρόμους η Μάσια και τον έψαχνε και 

έβλεπε από μακριά να πετούν οι κύκνοι, ώσπου εξαφανίστηκαν. Όταν κατάλαβε ότι τον αδελφό της τον πήραν οι κύκνοι, άρχισε να τους 

κυνηγάει. 

Έτρεχε, έτρεχε. Ξαφνικά, βλέπει στη μέση του δάσους έναν φούρνο: «Φούρνε μου, φούρνε μου, μήπως είδες πού πετούσαν οι κύκνοι;». 

Ο φούρνος της απάντησε και της είπε: «Φάε μια πατατόπιτα και να σου πω». Η Μάσια του απάντησε: «Όχι, δεν έχω χρόνο, πρέπει να 

φύγω». 

Πήγε παρακάτω και είδε ένα δέντρο με μήλα. Και λέει η Μάσια στο δέντρο: «Μηλιά μου, μηλιά μου, μήπως είδες πού πήγανε οι 

κύκνοι;». Η μηλιά της λέει: «Φάε ένα μήλο από το δέντρο μου και να σου πω». Η Μάσια της απάντησε: «Δεν έχω χρόνο, πρέπει να φύγω». 

Η Μάσια πάει παρακάτω και βλέπει ένα ποταμάκι με νερό να τρέχει. Το ρωτά: «Ποταμάκι μου, ποταμάκι μου, μήπως είδες πού 

πέταξαν οι κύκνοι;». Ούτε το ποταμάκι δεν μπορούσε να βοηθήσει και έτσι πήγε παρακάτω. 

Ξαφνικά, βλέπει έναν σκαντζόχοιρο και τον ρωτά: «Σκαντζόχοιρε, σκαντζόχοιρε, μήπως ξέρεις πού πέταξαν οι κύκνοι;». Ο 

σκαντζόχοιρος της απαντά: «Έλα μαζί μου». Την παίρνει στο σπιτάκι της μάγισσας. Εκεί βρισκόταν ο αδελφός της και έτρεξε να τον 

γλυτώσει από τη μάγισσα και βλέπει πάλι έξω να πετάνε οι κύκνοι. 

 



Χαρακτικό: Καρίνα Ζαμκοτσιάν 



 

Τρέχουν, τρέχουν και φτάνουν στον φούρνο και λέει στον φούρνο: «Φούρνε, κρύψε μας γρήγορα επειδή μας κυνηγάνε οι κύκνοι». 

Τους έκρυψε ο φούρνος και ήρθαν οι κύκνοι. Οι κύκνοι πήραν φωτιά. 

«Ευχαριστώ εσένα φούρνε μου, φούρνε μου». 

«Πιάστε λίγες πατατόπιτες για τον δρόμο να φάτε». 

Έφτασαν στο σπίτι η Μάσια και ο Βάνια. Εξήγησαν στους γονείς τους τι έγινε, ζήτησαν συγνώμη και έτσι τελείωσε το παραμύθι. 

Εσείς ζήσατε καλά και εμείς καλύτερα! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Το παραμύθι μου το διηγήθηκε η μαμά μου, Αντελίνα Αρναούτη, το βράδυ της Τετάρτης, 9 Ιανουαρίου 2019.  

Σύμφωνα με τη μητέρα μου, αυτό το παραμύθι είναι από τη Ρωσία». 



 

Ibong Adarna 
 

Καταγράφηκε και εικονογραφήθηκε από τον Κωνσταντίνο Χριστοδούλου 

      Χαρακτήρες: 
      Βασιλιάς Φερνάντο 
      Βασίλισσα Βαλεριάνα 
      Δον Πέδρο 
      Δον Ντιέγκο 
      Δον Χουάν 

 
Δόνια Χουάνα 
Δόνια Λεονώρα 
Βασιλιάς Σαλέρμο 
Πριγκίπισσα Μαρία Μπλάνκα 

 

Μια φορά κι έναν καιρό, υπήρχε ένα βασίλειο που ονομαζόταν Βερμπάνια. Το κυβερνούσαν ο Βασιλιάς Φερνάντο και η Βασίλισσα Βαλεριάνα, 
που είχαν τρεις γιους:  τον Δον Πέδρο (ο πρώτος γιος), τον Δον Ντιέγκο (ο δεύτερος γιος) και τον Δον Χουάν (ο μικρότερος γιος). Μια νύχτα ο Βασιλιάς 
Φερνάντο είχε ένα κακό όνειρο: είδε ότι ο μικρότερος πρίγκιπας και αγαπημένος του, ο Δον Χουάν, ρίχτηκε μακριά σε ένα ανατριχιαστικά βαθύ πηγάδι. 

Ο Βασιλιάς άρχισε να εξασθενεί για κάποιους άγνωστους λόγους. Φάνηκε ότι τίποτα δεν θα μπορούσε να τον φέρει πίσω στην υγιή του 
κατάσταση. Οι ιατρικοί του σύμβουλοί του τον συμβούλεψαν να ακούσει το τραγούδι του πουλιού Αδάρνα. 

 Έτσι, ο Βασιλιάς Φερνάντο ανέθεσε στους τρεις γιους του να κυνηγήσουν το μαγικό πουλί. Ο Δον Πέδρο πήγε πρώτος, αλλά δεν κατάφερε να 

πετύχει. Αν και έφτασε στο Όρος Τάμπορ και στο χρυσό δέντρο Πιέδρας Πλάτας, όπου το πτηνό Αδάρνα είχε τη φωλιά του, ο πρίγκιπας κοιμήθηκε 

αφού άκουσε το τραγούδι του πουλιού. Ακόμη χειρότερα, μετατράπηκε σε πέτρα όταν το υπέροχο πουλί έφτασε κοντά του! 

Ο δεύτερος πρίγκιπας, ο Δον Πέδρο, πήγε να κυνηγήσει στη συνέχεια. Δυστυχώς, είχε την ίδια πικρή τύχη όπως ο μεγαλύτερος αδελφός 

του. Το βασίλειο βασιζόταν στον Δον Χουάν, ο οποίος πήγε στη συνέχεια. 

 Ο μικρότερος πρίγκιπας ανέβηκε στο Όρος Τάμπορ. Συναντήθηκε με έναν πολύ ηλικιωμένο λεπρό που του έδωσε συμβουλές για το 

μαγευτικό δέντρο του Πιέδρας Πλάτας και πώς να πιάσει το πτηνό Αδάρνα. Ο Δον Χουάν έπιασε με επιτυχία το πουλί και βοήθησε τους δυο 

αδελφούς του να γίνουν και πάλι άνθρωποι. 

Λόγω του φθόνου και της απληστίας της εξουσίας, οι δυο ένωσαν τις δυνάμεις τους για να νικήσουν τον Δον Χουάν μέχρι θανάτου και να 
τον πετάξουν σε ένα βαθύ πηγάδι. Οι δυο τότε επέστρεψαν στο σπίτι με το πουλί Αδάρνα. Ωστόσο, η ασθένεια του Βασιλιά χειροτέρευε επειδή το 
πουλί δεν τραγουδούσε κανένα τραγούδι. 

 

Ευτυχώς, η δύναμη του Δον Χουάν επέστρεψε. Είχε θεραπευθεί από τον φτωχό γέρο που τον βοήθησε στο βουνό. Επέστρεψε στο βασίλειο 
της Βερμπάνιας. Ο Βασιλιάς Φερνάντο έμαθε την αλήθεια όταν το πουλί άρχισε να τραγουδάει, αφού είδε τον Δον Χουάν. 

 

 
 



 

Ο Βασιλιάς πήγε να τιμωρήσει τους δυο γιους του, αλλά ο Δον Χουάν ζήτησε από τον πατέρα του να τους συγχωρήσει. Ο Βασιλιάς ενέδωσε 
στο αίτημά του και ζήτησε από τους τρεις πρίγκιπες να φυλάξουν το πουλί Αδάρνα. 
 

Εξαιτίας του Δον Πέδρο το πουλί πέταξε μακριά και δραπέτευσε. Ο Δον Χουάν έφυγε από το βασίλειο, έτσι ο Βασιλιάς δεν τιμώρησε τον 
αδελφό του. Ο Βασιλιάς Φερνάντο ζήτησε από τους δυο πρίγκιπες να αναζητήσουν τον Δον Χουάν. Τον βρήκαν στο βασίλειο της Αρμενίας. 
Αποφάσισαν να ζήσουν εκεί. Μια μέρα βρήκαν κάτι ενδιαφέρον στο πηγάδι και μόνο ο Δον Χουάν κατέβηκε με επιτυχία. Βρήκε δύο υπέροχες 
πριγκίπισσες, τη Δόνια Χουάνα και τη Δόνια Λεονώρα, αιχμάλωτες από ένα γιγαντιαίο φίδι. Χάρη στις δεξιότητές που είχε αποκτήσει από την 
πάλη, ο ισχυρός πρίγκιπας σκότωσε το φίδι και έσωσε τις δυο πριγκίπισσες. 

 

Ο Δον Πέδρο ζήτησε να δει τον νεαρό πρίγκιπα. Έκοψε το σχοινί όταν ο πρίγκιπας κατέβηκε μέσα στο φρεάτιο που είχε ξεχάσει το 
δαχτυλίδι της Δόνα Λεονώρα. Εν πάση περιπτώσει, ήταν εύκολο για τον Δον Ντιέγκο να κάνει τη Δόνια Χουάνα να τον ερωτευτεί μαζί. Έτσι, όταν 
επέστρεψαν στη Βερμπάνια, παντρεύτηκαν. Από την άλλη πλευρά, ο Δον Πέδρο έκανε τα πάντα για να ακολουθήσει τη Δόνια Λεονώρα, αλλά 
απέτυχε. Μια μαγεμένη αλεπού βοήθησε τον Δον Χουάν και γρήγορα γιατρεύτηκε. 

 

Το πουλί Αδάρνα εμφανίστηκε ξαφνικά και του είπε για την πριγκίπισσα του Βασιλείου των Κρυστάλλων. Έψαξε αμέσως για την 
πριγκίπισσα και ανακάλυψε τον σκληρό Βασιλιά Σαλέρμο. Παρά τα εμπόδια που του έβαλε ο σκληρός Βασιλιάς, αντιμετώπισε όλους τους 
αντίπαλους και, με τη βοήθεια της πριγκίπισσας Μαρίας Μπλάνκα, κόρης του Βασιλιά Σαλέρμο, τα κατάφερε. Λόγω του εγωιστή Βασιλιά, οι δύο 
προσπάθησαν να ξεφύγουν. Η Μαρία Μπλάνκα καταδικάστηκε να σέρνεται σαν σαλιγκάρι και να ξεχαστεί από τον πρίγκιπα Δον Χουάν. 

 

Ο Δον Χουάν επέστρεψε στη Βερμπάνια, όπου τον καλωσόρισε η μητέρα του, η Βασίλισσα Βαλεριάνα και η πριγκίπισσα Λεονώρα. Έχει ξεχάσει 
τη Μαρία Μπλάνκα, λόγω της πριγκίπισσας Λεονώρας. Ο Δον Χουάν και η πριγκίπισσα Λεονώρα άρχισαν να προγραμματίζουν να παντρευτούν. 

 

Την ημέρα του γάμου η Μαρία Μπλάνκα επισκέφθηκε τον Αυτοκράτορα. Προσπάθησε να επαναφέρει όλες τις αναμνήσεις και να 
υπενθυμίσει στον Δον Χουάν την αγάπη τους. Ευτυχώς θυμήθηκε ο Δον Χουάν και κατάλαβε τα πάντα. Παντρεύτηκαν με τη Μαρία Μπλάνκα, 
ενώ η πριγκίπισσα Λεονώρα παντρεύτηκε τον Δον Πέδρο. Τελικά, ο Δον Πέδρο έγινε ο νέος Βασιλιάς των Βερμπανιών, ενώ ο Δον Χουάν έγινε και 
εκείνος Βασιλιάς στο Βασίλειο των Κρυστάλλων. 

 

 

 

 

 

«Την ιστορία αυτή μου την διηγήθηκε τη μισή η μαμά μου και την υπόλοιπη την βρήκα μέσα από το Google, το βράδυ της 

Τρίτης, 8 Ιανουαρίου 2019. Αυτό το παραμύθι είναι από τις Φιλιππίνες, εκεί απ’ όπου κατάγομαι.  

Το βιβλίο το διαβάζουν σε όλα τα σχολεία, το διαβάζουν στα μικρά παιδιά και το μελετούν στο Γυμνάσιο». 



Χαρακτικό: Κωνσταντίνος Χριστοδούλου



 

Η κατσίκα και οι κατσίκες της 

Καταγράφηκε και εικονογραφήθηκε από τη Μαρία Ζαμκοτσιάν  

 

 Ζούσε μια κατσίκα με τις κατσίκες της. Η κατσίκα είπε στα παιδιά της: «Εγώ φεύγω, μην ανοίξετε σε κανέναν την πόρτα. Όταν έρθω 

θα σας τραγουδήσω: «Η μανούλα σας ήρθε, γαλατάκι σας έφερε, ανοίξτε την πόρτα». Όταν το ακούσετε αυτό, μόνο, να ανοίξετε την πόρτα». 

Έτσι είπε και έφυγε. 

Ήρθε, όμως, κι ο λύκος και τραγούδησε: «Η μανούλα σας ήρθε, γαλατάκι σας έφερε, ανοίξτε την πόρτα». Τα εφτά κατσικάκια του 

είπαν: «Φύγε κακέ λύκε, δεν είσαι η μαμά μας». 

Ο λύκος έφυγε, αλλά επέστρεψε ξανά και έκανε τη φωνή της μαμάς τους και είπε ξανά: «Κατσικάκια μου ανοίξτε, η μανούλα σας 

ήρθε, γαλατάκι σας έφερε». 

Τότε το πιο μικρό κατσικάκι κρύφτηκε μέσα στον φούρνο και τα υπόλοιπα άνοιξαν την πόρτα στον κακό λύκο. Έτσι, ο λύκος έφαγε 

τα έξι, αντί για εφτά, επειδή δεν μπορούσε να βρει το έβδομο. 

Πέρασε λίγη ώρα, ήρθε η μαμά τους και λέει: «Γιατί είναι ανοιχτή η πόρτα;» Μπήκε στο σπίτι και λέει «Κατσικούλες μου;». Τότε το 

μικρό κατσικάκι βγήκε από τον φούρνο και είπε στη μαμά του ότι ο λύκος τα είχε φάει και τα έξι. Έπειτα ο μικρούλης πήγε με τα κέρατα του 

και χτύπησε την κοιλιά του λύκου και τα έξι αδελφάκια του βγήκαν. 

Η μαμά τους τούς ρώτησε: «Γιατί ανοίξατε την πόρτα;». Τότε τα κατσικάκια της είπαν την περιπέτειά τους, αλλά υποσχέθηκαν να μην 

το ξανακάνουν και να ακούνε πάντα τη μαμά τους. 

 

 

 

 

 

«Το παραμύθι το άκουσα από τη γιαγιά μου, Νέλη Ισάκοβα, την Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2019.  

Το παραμύθι αυτό, σύμφωνα με τη γιαγιά μου, το έλεγαν στα παιδιά στη Ρωσία».



 

Η πονηρή αλεπού και το πάθημα του κατεργάρη λύκου 

Καταγράφηκε και εικονογραφήθηκε από τη Μαρία Ζαμκοτσιάν 
 

Μια φορά κι έναν καιρό, το λιοντάρι - που, όπως ξέρουμε, είναι ο Βασιλιάς των ζώων - αρρώστησε βαριά. Φοβήθηκε πως θα πεθάνει 
κι έδωσε διαταγή να συγκεντρωθούν όλα τα ζώα του μεγάλου δάσους μπροστά του, για να του πουν τι πρέπει να κάνει για να γιατρευτεί. 
Όλα τα ζώα του είπαν τη γνώμη τους, ώσπου ήρθε και η σειρά του λύκου. 

 

«Βασιλιά μου», είπε με σεβασμό. «Δεν γνωρίζω κανένα γιατρικό για την αρρώστια σου, μα ούτε και όσα ζώα είναι συγκεντρωμένα εδώ 
γνωρίζουν. Το μόνο ζώο που ξέρει από φάρμακα είναι η αλεπού! Αλλά αυτή σε περιφρόνησε και δεν ήλθε στο κάλεσμά σου. Άκουσα, 
μάλιστα, να λένε ότι χάρηκε για την αρρώστια σου και ότι δεν τη νοιάζει αν πεθάνεις». Ο λύκος τα είπε επίτηδες αυτά τα λόγια διότι δεν 
χώνευε την αλεπού και ήταν σίγουρος ότι το λιοντάρι θα την τιμωρούσε! 

 

«Ώστε έτσι!», φώναξε θυμωμένο το λιοντάρι. «Να τη βρείτε αμέσως και να τη φέρετε μπροστά μου. Θα της κόψω τη γλώσσα!». 
 

Ο λύκος έτριψε τα χέρια του από τη χαρά του. Είχε έλθει η στιγμή να κάνει κακό στην αλεπού. Ένα πουλάκι, όμως, πέταξε γρήγορα 
και βρήκε την αλεπού. «Αυτό κι αυτό συμβαίνει!», της είπε. «Ο λύκος σε συκοφάντησε και το λιοντάρι θα σου κόψει τη γλώσσα για να σε 
τιμωρήσει». «Σ’ ευχαριστώ, καλό μου πουλάκι», του είπε η αλεπού. «Μην φοβάσαι, θα καταφέρω να γλυτώσω». 

 

Μάζεψε, τότε, μερικά αγριόχορτα και μια και δυο τράβηξε με θάρρος για τη σπηλιά του λιονταριού. Όταν την είδε, το λιοντάρι άφρισε 
από το κακό του. 

 

«Έλα εδώ!» της φώναξε. «Πού ήσουν; ∆εν έμαθες ότι κάλεσα όλα τα ζώα να παρουσιαστείτε μπροστά μου;». 
 

«Ναι, Βασιλιά μου», του απάντησε με θάρρος η αλεπού. «Το έμαθα πως είσαι άρρωστος βαριά, γι’ αυτό κι εγώ, πριν έλθω, πήγα και 
μάζεψα αυτά τα βότανα, που θα σε κάνουν καλά». 

 

Ο θυμός του λιονταριού έπεσε αμέσως. 
 

«Ώστε… γι’ αυτό άργησες να έλθεις;», της είπε. «Καλά έκανες… Θα… γίνω καλά όταν πάρω αυτά τα βότανα;». 
 

«Ναι, Βασιλιά μου. Μόνο που χρειάζεται να τ’ ανακατέψεις με κάτι ακόμα, για να γίνει τέλειο το φάρμακο». 
 

«Με τι;», ρώτησε το λιοντάρι. 
 

«Να τα βράσεις μαζί με μια γλώσσα λύκου. Αυτή βέβαια… εσύ ξέρεις πού θα την βρεις.», αποκρίθηκε πονηρά η αλεπού. 
 

«Και βέβαια ξέρω!», φώναξε το λιοντάρι. «Θα κόψω τη γλώσσα αυτού του λύκου!». 
 

Το είπε και το έκανε αμέσως. Έτσι, η πονηρή η αλεπού τιμώρησε τον λύκο για τη συκοφαντία του. 
 

 
«Το παραμύθι το άκουσα από τον Θείο μου Γιάννη Ντανατσίδη, την Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019. Ο θείος μου το διάβασε από αυτή την 

ιστοσελίδα για παιδικά παραμύθια: https://www.paidika-paramythia.gr/story/86/i-poniri-alepoy-kai-pathima-toy-katergari-lykoy». 

https://www.paidika-paramythia.gr/story/86/i-poniri-alepoy-kai-pathima-toy-katergari-lykoy


Χαρακτικό: Μαρία Ζαμκοτσιάν



 

Η Κοκκινοσκουφίτσα 

Καταγράφηκε και εικονογραφήθηκε από τη Μαλίνα  Σαχπαζίδου 

 

Μια φορά και έναν καιρό, είχε ένα κοριτσάκι που ονομαζόταν Κοκκινοσκουφίτσα που η μητέρα της την είχε στείλει να πάει στη 

γιαγιά της επειδή ήταν άρρωστη. 

Η Κοκκινοσκουφίτσα, χωρίς να γκρινιάσει, πήγε στη γιαγιά της. Στον δρόμο της γνώρισε τον λύκο που τη ρώτησε πού πήγαινε. Η 

Κοκκινοσκουφίτσα είπε στον λύκο πως πάει στη γιαγιά της. Ο λύκος την ξαναρώτησε πού ζούσε η γιαγιά της και η Κοκκινοσκουφίτσα είπε 

πως ζει στο λιβάδι. 

 Ο λύκος, τρεχάτος, έτρεξε και έφυγε. Η Κοκκινοσκουφίτσα, μόλις έφτασε στο σπίτι της γιαγιάς της, άνοιξε την πόρτα και είδε τη 

γιαγιά της να ξαπλώνει άρρωστη στο κρεβάτι. Όμως, είχε καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Η μύτη της ήταν πολύ μεγάλη, το στόμα της 

τεράστιο και τα δόντια της κοφτερά.  

Ύστερα την ρώτησε: 

«Γιαγιά γιατί έχεις τόσο μεγάλα αυτιά;». 

«Είναι για να σε ακούω, καλή μου». 

«Γιατί έχεις τόσα τεράστια μάτια;». 

«Είναι για να σε βλέπω καλύτερα». 

«Καλά, μα τα σουβλερά δόντια;». 

«Αυτάαα είναι για να σε φάωω!». 

Τότε η Κοκκινοσκουφίτσα άρχισε να τρέχει. Ξέφυγε! Άκουσε ξαφνικά παράξενους ήχους στην ντουλάπα και τότε την άνοιξε και βρήκε 

τη γιαγιά της δεμένη. Την ξέδεσε και μαζί έπιασαν τον λύκο. Μαζί τον έδιωξαν και έτσι όλοι  και όλες έζησαν καλά και εμείς καλύτερα. 

 

«Το παραμύθι μου το διηγήθηκε η μαμά μου, Μαρίνα Μπεζανίδου, χθες το βράδυ στις 9 Ιανουαρίου 2019. 

Το άκουγε από τη γιαγιά της, που ήταν από τη Ρωσία». 



Χαρακτικό: Μαλίνα Σαχπαζίδου



 

Ο Βασιλιάς, το αγόρι και ο πατέρας του 

Καταγράφηκε και εικονογραφήθηκε από τον Μιχάλη Ροσένοβ 

 

Σε ένα μακρινό τόπο οι άνθρωποι ζούσαν πολύ ευτυχισμένοι διότι τους κυβερνούσε ένας καλός Βασιλιάς. 

Όμως, μετά από κάποια χρόνια ο Βασιλιάς πέθανε και στη θέση του ήρθε ο γιος του, που βασίλευε με κακία. Είχε πολύ άδικη γνώμη 

για τους ηλικιωμένους. Πίστευε τάχα ότι οι γέροι δεν δούλευαν καθόλου, ούτε βοηθούσαν και γι’ αυτό διέταξε να τους σκοτώσουν όλους, 

ακόμα και τους μπαμπάδες και τους παππούδες. 

Όμως, ένας άνθρωπος δεν σκότωσε τον πατέρα του επειδή τον αγαπούσε και τον σεβόταν πολύ. Όταν πέρασε καιρός και ήρθε το 

καλοκαίρι, ο Βασιλιάς τους είπε ότι όποιος δεν μάζευε 5 ή 10 βαλίτσες σιτάρι θα τον σκότωναν. Το αγόρι, που δεν σκότωσε τον πατέρα του, 

ήταν πολύ δυστυχισμένο.  Ο πατέρας του τον ρώτησε: «Τι έχεις;» και ο γιος του του είπε: «Ο Βασιλιάς μας είπε αν δεν μαζέψουμε 5 ή 10 

βαλίτσες σιτάρι θα μας σκοτώσει». Ο πατέρας του απάντησε: «Γιε μου …» και του είπε ένα μυστικό για το πώς θα βρει σιτάρι. Έτσι, ενώ οι 

άλλοι δεν είχαν σιτάρι, εκείνος βρήκε. 

Tότε ο Βασιλιάς τον ρώτησε «Πώς βρήκες σιτάρι;». Είπε αυτός: «Να σου πω, αλλά να μην με σκοτώσεις» και ο Βασιλιάς είπε: 

«Υπόσχομαι δεν θα σε σκοτώσω». Έτσι του αποκάλυψε ότι είχε αφήσει τον πατέρα του να ζήσει κι ότι αυτός ήξερε την κρυψώνα και του την 

έδειξε. 

Τότε, όλη η πόλη πήγε εκεί στην κρυψώνα και μάζεψε περίπου 10000 κιλά σιτάρι. Μετά από αυτό, ο Βασιλιάς μετάνιωσε κι είπε 

πλέον να σέβονται και να φροντίζουν τους γέρους. 

 

 

 

 

 

«Αυτό το παραμύθι μου το είπε ο παππούς μου, Velcho Hristov, στις 9 Ιανουαρίου 2019. 

Αυτό το παραμύθι είναι από τη Βουλγαρία».



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Χαρακτικό: Μιχάλης Ροσένοβ



 

Ο Πατέρας των Πάγων 
Καταγράφηκε και εικονογραφήθηκε από τη Νάταλη Κουλτουρίδου 

 

 Μια φορά και έναν καιρό, σε μια μακρινή στέπα της Σιβηρίας ζούσε μια γυναίκα που είχε δύο κόρες. Τη μία κόρη την υπεραγαπούσε, 

ενώ τη θετή της κόρη τη μισούσε. 

Ζήτησε τότε από τον σύζυγό της να την εγκαταλείψει στο έλεος της βαρυχειμωνιάς για να πεθάνει στην ερημιά. Εκείνος, παρόλο που 

αγαπούσε το μικρό κορίτσι, το οδήγησε στο δάσος να πεθάνει από το κρύο. 

Η μικρή κοπέλα εγκαταλείφθηκε τότε, ολομόναχη μέσα στην καρδιά του δάσους, ικετεύοντας να εισακουστούν οι προσευχές της. Τότε 

η ανάσα της κόπηκε στη θέα ενός ηλικιωμένου άνδρα με μακριά λευκή γενειάδα και μια μικρή κορώνα στο κεφάλι του. Εκείνος πλησίασε το 

κορίτσι και τη ρώτησε με τη βαθιά του φωνή:  

«Γνωρίζεις ποιος είμαι;» 

«Βεβαίως, Πατέρα των Πάγων…», απάντησε γλυκά το κορίτσι. «Επιτέλους, οι προσευχές μου εισακούστηκαν από Εκείνον και ήρθες 

για την αμαρτωλή ψυχή μου…». 
 

«Αισθάνεσαι καλά παιδί μου;» ρώτησε εκείνος. 
 

«Περίφημα», αποκρίθηκε το κορίτσι, που έτρεμε από το κρύο. 
 

Ο Πατέρας των Πάγων χαιρόταν με την καλοσύνη εκείνου του κοριτσιού. Ήξερε, όμως, ότι εκείνη δεν θα επιβίωνε στο παγωμένο 

βασίλειο του χειμώνα. Το καλόκαρδο κορίτσι συγκίνησε τον Πατέρα των Πάγων, ο οποίος αποφάσισε να μην την παγώσει μέχρι θανάτου, 

αλλά να της δώσει ένα μπαούλο γεμάτο ζεστά ρούχα, τα οποία θα την έσωζαν. 
 

Η κακιά μητριά τότε ζήτησε από τον σύζυγο της να ξαναπάει στο δάσος και να φέρει το σώμα της μικρής για να θαφτεί. Σύντομα ο 

πατέρας επέστρεψε, κρατώντας όχι την πεθαμένη κόρη, όπως εκείνη περίμενε, αλλά ένα μεγάλο μπαούλο. Η μεγαλύτερη έκπληξη, όμως, 

ήταν η σώα και αβλαβής κοπέλα, που έλαμπε σαν τον Ήλιο μέσα στα καινούργια ρούχα της. 
 

Η γριά γυναίκα ζήτησε τότε από τον άνδρα της να στείλει τη δικιά της κόρη στο δάσος, προκειμένου να αποκτήσει και εκείνη τους 

θησαυρούς που απέκτησε η θετή, μισητή της κόρη. Η θυγατέρα της βρέθηκε στο ίδιο σημείο και σύντομα ο Πατέρας των Πάγων την 

επισκέφτηκε και εκείνη. 
 

«Αισθάνεσαι καλά;», την ρώτησε εκείνος. 
 



 

«Άφησέ με μόνη…», απάντησε κοφτά το άλλο κορίτσι. «Δεν βλέπεις ότι τουρτουρίζω μέσα στην παγωνιά;», συμπλήρωσε με αγένεια. 
 

Τότε ο Πατέρας των Πάγων κατάλαβε ότι η νέα επισκέπτρια δεν είχε καμιά διαφορά από όλους τους άλλους ανθρώπους στην αγένεια 

και τη μικροψυχία της και την πάγωσε μέχρι που αρρώστησε. Η μητέρα της, περιμένοντας για τέταρτη φορά με ανυπομονησία για τα δώρα 

της κόρης της, έστειλε ακόμα μια φορά τον άνδρα της στο δάσος.  Όταν αυτός επέστρεψε, η καρδιά της ράγισε στη θέα της άρρωστης κόρης 

της κι έκλαιγε γοερά. Σε κάθε της δάκρυ και λυγμό καταλάβαινε ότι η ίδια της η κακία και η ζήλια ευθύνονταν για αυτό που έπαθε το παιδί 

της. Είχε καταλάβει το λάθος της κι από τότε φερόταν και στα δύο κορίτσια με αγάπη. 

 
 

«Ερεύνησα και βρήκα το παραμύθι στην ιστοσελίδα της Μαρίας Βούλγαρη. Το ανάρτησε στην ιστοσελίδα https://www.willowisps.gr/main/-

/26/9/2017 στις 26 Σεπτεμβρίου 2017 και, σύμφωνα με την πηγή αυτή, το παραμύθι αυτό είναι από τη συλλογή του Ρώσου βιβλιοθηκάριου 

Alexander Nikolayevich Afanasyev (Алекса́ндр Никола́евич Афана́сьев, 1826-1871), o οποίος κατάφερε να συγκεντρώσει και να δημοσιεύσει 

τη μεγαλύτερη συλλογή παραμυθιών και λαϊκών διηγήσεων στο κόσμο (σχεδόν 600 παραμύθια και διηγήσεις)». 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Πηγή χαρακτικού: http://barefootcornwall.com/lino-printing-with-lee-stevenson/#sthash.nigtkT80.dpbs 

https://www.willowisps.gr/main/-/26/9/2017
https://www.willowisps.gr/main/-/26/9/2017
http://barefootcornwall.com/lino-printing-with-lee-stevenson/#sthash.nigtkT80.dpbs


 

Το έξυπνο κοράκι 

Καταγράφηκε από τον Χρίστο ΜΟΥΧΑΜΑΝΤ 

Εικονογραφήθηκε από την Kashbeen Qader Moohammed 

 

 

Μια φορά και έναν καιρό, ήταν ένα κοράκι που ήταν διψασμένο πολύ και γύριζε από εδώ και από εκεί να βρει νερό. Ξαφνικά είδε μια 

κούπα με νερό. 

Πώς, όμως, μπορούσε να πιει, αφού το νερό ήταν κάτω χαμηλά και δεν το έφτανε με το ράμφος του; 

Ξαφνικά του ήρθε μια ιδέα! Σκέφτηκε να πιάσει πέτρες να γεμίσει την κούπα. 

Έτσι, το νερό ήρθε πάνω και κατάφερε να το πιεί. Και η μέρα του κόρακα έγινε πιο ωραία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Γεια σας, είμαι ο Χρίστος και το παραμύθι μου το είπε η μαμά μου, Ρόζη, ένα βράδυ. 

Αυτό το παραμύθι είναι από την Ινδία και η μαμά μου το άκουσε από τους γονείς της».



Χαρακτικό: Kashbeen Qader Moohammed 



 

Ο ήρεμος άνθρωπος 
Καταγράφηκε και εικονογραφήθηκε από την Νταγιάνα Τσακίρη 

 

Ένας ήρεμος άνθρωπος κάποτε κατοικούσε σε ένα χωριό. Καμία προσβολή, καμία κακία που άκουγε δεν τον πείραζε. 

Μέχρι που μία στιγμή διαπιστώθηκε πως μία νέα κοπέλα είχε παιδί μέσα στα σπλάχνα της. Οργισμένοι, οι γονείς της την πίεζαν να 
ομολογήσει το όνομα του πατέρα, αλλά εκείνη πεισματικά αρνιόταν. Μέχρι που δεν άντεξε και, ψευδώς, τους παρουσίασε, ως μέλλοντα 
πατέρα, τον ήρεμο άνθρωπο. Εκείνοι έξαλλοι πήγαν να τον βρουν και του μίλησαν με τα εξής λόγια: «Τόσο ήρεμος άνθρωπος… πώς έκρυβες 
τόσο μεγάλη ατιμία μέσα σου! Θα αναλάβεις όλες σου τις ευθύνες μέχρι τελευταίας ρανίδας». 

Ο ήρεμος άνθρωπος δεν θύμωσε μαζί τους καθόλου. Αντιθέτως, φρόντιζε τη νεαρή κοπέλα και αγόραζε τρόφιμα για εκείνη, αλλά και 
για το μωρό όταν γεννήθηκε. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος και η κοπέλα δεν άντεξε από το βάρος των τύψεων και ομολόγησε πως δεν ήταν 
εκείνος ο πατέρας του παιδιού τους, αλλά ένας νεαρός ο οποίος δούλευε στην ψαραγορά. 

Μετανιωμένοι, οι γονείς πήγαν να βρουν τον ήρεμο άνδρα και απολογήθηκαν για τα άσχημα λόγια τους. Εκείνος και πάλι δεν 
αποκρίθηκε κάτι. 

«Πώς μπορείς», τον ρώτησαν, «να παραμένεις πάντοτε τόσο ήρεμος; Σε κατηγορήσαμε άδικα…». 

«Η πραγματικά ηρεμία κατακτιέται όταν δεν αφήνεις κανέναν και τίποτα έξω από εσένα να σε αλλάζουν», αποκρίθηκε εκείνος. 

 

 

 

 

 

 
 

 
«Ερεύνησα και εντόπισα το παραμύθι αυτό στην ιστοσελίδα: https://www.paidika-paramythia.gr/story/99/o-iremos-anthropos. 

Συγγραφέας του παραμυθιού είναι η Μαρία Σκαμπαρδώνη. Η ιστορία αυτή δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 2018». 

https://www.paidika-paramythia.gr/story/99/o-iremos-anthropos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαρακτικό: Νταγιάνα Τσακίρη 



 

 «Ασαλάτου-αλαζάιν» 

Καταγράφηκε και εικονογραφήθηκε από τον Αμπτούλ-Ραχμάν Αράτζ 

 

Ήταν μια φορά κι έναν καιρό ένας ράφτης, φτωχός και λίγο περίεργος, που προκαλούσε έκπληξη στους ανθρώπους με τη 

συμπεριφορά του. Αλλά αυτό που τους παραξένευε πιο πολύ ήταν ο τρόπος που δούλευε. Ανάμεσα σε δύο βελονιές άφηνε το μαγαζάκι του, 

πήγαινε στο τζαμί και ανέβαινε στον μιναρέ να κοιτάξει προσεκτικά στον ουρανό, σαν κάτι να έψαχνε. Ύστερα κατέβαινε, γύριζε πίσω στο 

μαγαζάκι του να περάσει άλλη μια βελονιά και ξαναπήγαινε στον μιναρέ. Αυτό γινόταν όλη μέρα. Γιατί άραγε; Ποια είναι η ιστορία του; 

Λένε λοιπόν πως πολύ παλιά ο φτωχός ραφτάκος ήταν μουεζίνης και ζούσε μόνος του, χωρίς γυναίκα και χωρίς παιδιά. Περνούσε τις 

μέρες του καθιστός, ράβοντας κελεμπίες και καφτάνια. Όταν κουραζόταν έπεφτε να κοιμηθεί για να ξυπνήσει με την αυγή, να καλέσει τους 

ανθρώπους για προσευχή (αντάν) και ζητούσε απ’ τον Αλλάχ να του δώσει μια σύζυγο κι ένα ευτυχισμένο σπίτι. 

Μια μέρα, λοιπόν, κι ενώ ο ράφτης δεν είχε ακόμη τελειώσει το κάλεσμα για προσευχή, ένας μεγάλος αετός χαμήλωσε δίπλα του. Τον 

σήκωσε με τα γαμψά του νύχια ψηλά και πέταξαν μαζί. Πέρασαν ερήμους, πέρασαν θάλασσες. Κάποια στιγμή ο αετός χαμήλωσε κι 

ακούμπησε το φτωχό ραφτάκο στην άκρη μιας μακρινής πόλης. 

Κανένας θόρυβος δεν ακουγόταν. Κανένας φτωχός και κανένας ζητιάνος δεν γύριζε στους δρόμους της πόλης αυτής. Τα πρόσωπα των 

ανθρώπων ήταν φωτεινά και τα ρούχα τους καθαρά, με ζωηρά χρώματα. Ακόμα και στην καρδιά του σουκ, της αγοράς, δεν άκουγες 

φασαρία,, ούτε έβλεπες τσακωμό. Οι άνθρωποι αγόραζαν και πουλούσαν ειρηνικά, επαναλαμβάνοντας τη φράση «ασαλάτου-αλαζάιν» μία ή 

περισσότερες φορές, έπαιρναν αυτό που ήθελαν κι έφευγαν ευτυχισμένοι και χαμογελαστοί. 

Η έκπληξη του έγινε μεγαλύτερη στην παράξενη πόλη όταν στάθηκε μπροστά στο μαγαζάκι ενός ράφτη και είδε τον ιδιοκτήτη του 

ικανοποιημένο, ευτυχισμένο και καθόλου κουρασμένο να φτιάχνει τις κελεμπίες και τα καφτάνια του. 

Χαιρετάει και λέει στο αφεντικό του μαγαζιού: «Κι εγώ ράφτης είμαι, όπως κι εσύ. Ήρθα στην πόλη σας από χώρα μακρινή. Μήπως 

έχεις δουλειά για μένα; Επειδή θέλω πολύ να ζήσω σ’ αυτή την ευτυχισμένη πόλη». Και το αφεντικό του απαντάει: «Κάθισε και βοήθα με. Η 

πληρωμή σου θα είναι πενήντα ασαλάτου-αλαζάιν κάθε βδομάδα». 

Έτσι έμαθε ο ράφτης μας από τον ιδιοκτήτη του ραφτάδικου πως οι άνθρωποι της πόλης Ασαλάτου-Αλαζάιν δεν γνωρίζουν τα 

χρήματα. Πουλάνε, αγοράζουν και δουλεύουν μόνο με τη φράση «ασαλάτου-αλαζάιν». Κάθισε, λοιπόν, και δούλεψε στο ραφτάδικο. Έμεινε 

έκπληκτος όταν το αφεντικό του άρχισε να του διηγείται τις συνήθειες της περίεργης αυτής πόλης. 

 



 

Όλα τα πράγματα εδώ γίνονται με το ασαλάτου-αλαζάιν, μέχρι και οι γάμοι. Κάθε Πέμπτη βγαίνουν τα κορίτσια της πόλης βόλτα 

στην παραλία. Κουβαλάνε όλες τους μια στάμνα με νερό και, αν κάποιος θέλει να πάρει μια απ’ αυτές για γυναίκα του, δεν έχει παρά να της 

ζητήσει να πιει νερό από τη στάμνα της, προφέροντας τη φράση «ασαλάτου-αλαζάιν». Αν εκείνη συμφωνήσει, τότε γίνεται γυναίκα του. 

Περίμενε ο ράφτης ως την Πέμπτη και κατά το απόγευμα πάει στην παραλία. Μια από τις όμορφες κοπέλες συμφωνεί να τον 

ξεδιψάσει απ’ τη στάμνα της, γίνεται γυναίκα του και αρχίζει τη ζωή της μαζί του στο όμορφο σπίτι που αγόρασαν οι δυο τους πληρώνοντας 

μερικά ασαλάτου-αλαζάιν. Κάθε μέρα που περνούσε, όταν τελείωνε τη δουλειά του αγόραζε με τα ασαλάτου-αλαζάιν ό,τι επιθυμούσε από την 

αγορά και βιαζόταν να γυρίσει στη γυναίκα του και στο ευτυχισμένο του σπίτι. 

Μια μέρα, όμως, πηγαίνοντας ο ράφτης στην αγορά βλέπει ένα τεράστιο ψάρι. Δεν είχε δει ποτέ στη ζωή του ψάρι όμοιο μ’ αυτό. 

Θέλοντας πολύ να το αποκτήσει, λέει στον εαυτό του: «Μ’ αυτό το ψάρι θα φάμε μέχρι να σκάσουμε! Πόσο νόστιμο φαίνεται να είναι το 

κάτασπρο κρέας του! Η γυναίκα μου θα μου το μαγειρέψει με χίλιους τρόπους!». 

Μπαίνει ο ράφτης στο σπίτι του κουβαλώντας το τεράστιο ψάρι του. Τρομάζει η γυναίκα του που τον βλέπει και του λέει: «Τι είναι 

αυτό που κουβαλάς στα χέρια σου; Σε τύφλωσε η απληστία! Το ψάρι αυτό είναι για να χορτάσουν δέκα άνθρωποι, ενώ εμείς είμαστε μόνο 

δύο! Πήρες απ’ την αγορά πολύ περισσότερα απ’ όσα χρειαζόσουν. Από δω κι εμπρός δεν έχεις πια δικαίωμα να ζεις στην πόλη του 

Ασαλάτου-Αλαζάιν». 

Ήρθε ο αετός, πήρε τον ράφτη στα φτερά του και πέταξαν μακριά. Πέρασαν ερήμους, πέρασαν θάλασσες. Ύστερα τον εναπόθεσε 

μπροστά στο παλιό του μαγαζάκι κι ο φτωχός ράφτης πέρασε την υπόλοιπη ζωή του αναπολώντας τις όμορφες μέρες που είχε ζήσει στην 

πόλη του Ασαλάτου-Αλαζάιν. 

Γύρισε πίσω στα καφτάνια και στις κελεμπίες του, μόνο που, ανάμεσα σε δύο βελονιές, ανέβαινε στον μιναρέ και κοίταζε προσεχτικά 

τον ουρανό, με την ελπίδα μήπως ξαναγυρίσει ο αετός και ξαναπετάξουν μαζί για άλλη μια φορά στη χώρα του Ασαλάτου-Αλαζάιν… 

Μα ο αετός δεν γύρισε ποτέ! 

 

 

 

 

«Ερεύνησα και βρήκα αυτό το παραμύθι στην ιστοσελίδα http://paramithi-paramithi.blogspot.com/2010/10/blog-post.html.  
Το παραμύθι που διάλεξα είναι αραβικό επειδή έχω οικογενειακούς δεσμούς με  

την Ιορδανία και το Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα». 

http://paramithi-paramithi.blogspot.com/2010/10/blog-post.html


 

 

Χαρακτικό: Αμπτούλ-Ραχμάν Αράτζ 
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