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Μηα θμνά θη έκακ θαηνό ζε έκα μηθνό, μαθνηκό πςνηό δμύζακ δομ 

αδέιθηα . Ο έκαξ ήηακ πμιύ πιμύζημξ άζπεμμξ θαη θαθόροπμξ, μ άιιμξ 

αδενθόξ όμςξ ήηακ πμιύ θηςπόξ, όμμνθμs θαη θαιόροπμs.  

 

 

Τμ θάζηνμ ημο πιμύζημο 
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Ο έκαs δμύζε ζ’ έκα πιμύζημ θαη μεγαιμπνεπέξ  παιάηη εκώ μ 

άιιμξ δμύζε ζε μηα μηθνή θαη άζπεμε θαιύβα. Επεηδή μ πιμύζημξ δήιεοε 

ημ θηςπό αδενθό ημο δεκ ημο έδηκε πνήμαηα θαη έηζη θηςπόξ δεκ 

μπμνμύζε κα δήζεη. 

 

Η Καιύβα ημο θηςπμύ 

Μηα θόνα είπε ένζεη ζημ μηθνό πςνηό έκα πμιύ όμμνθμ θαη 

πιμύζημ θμνίηζη.  

 Καζώξ πενπαημύζε ζηα ζηεκάθηα ημο πςνημύ, είδε ημκ θηςπό 

άκζνςπμ.  
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Καζώξ πενπαημύζε είδε ημκ θηςπό. 

Τόηε γύνηζε πανμύμεκε ζπίηη. Οη γμκείξ ηεξ είπακ όηη πνέπεη κα 

πακηνεοηεί ημκ πιμύζημ θαη εθείκε δεκ ημκ ήζειε θαη είπε «δεκ ημκ 

ζέις δεκ μμο ανέζεηξ θαη δεκ ζα ημκ πακηνεοηώ» θαη έθογε από ημ 

ζπίηη ηεξ .        
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Τμ θάζηνμ ηεξ μάγηζζαξ 

 

Μόιηξ μ πιμύζημξ ημ έμαζε ζύμςζε πμιύ θαη πήγε ζε  μηα μάγηζζα θαη 

ηεξ είπε:  

-Θέις κα θάκεη αοηή ηε θμπέια κα με ενςηεοηεί. 

- Πνέπεη κα μμο θένεηξ μία ημύθα από ηα μαιιηά ηεξ, ημο είπε με μηα 

θαθηά θαη βναπκηαζμέκε θςκή. 

- Μα πώξ κα ημ θάκς αοηό; Τε νώηεζε. 

- Πάνε αοηά ηα οπκςηηθά θμίμηζε ηεκ. Τμο είπε αοηή. 
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«Φένε μμο μηα ημύθα από ηα μαιιηά ηεξ» είπε ε μάγηζζα. 

 

Τόηε αοηόξ άνπηζε κα θάκεη βόιηεξ ζημ πςνηό γηα κα βνεη ηεκ όμμνθε 

θμπέια. 

Ξαθκηθά ηεκ βνίζθεη ζε έκα μηθνό ζηεκάθη κα θιαίεη. Εθείκμξ ηεκ 

παίνκεη θμκηά ημο θαη ηεξ ιέεη. 

-Έια μαδί μμο ζημ ζπίηη μμο. Τεξ είπε με μηα πμκενή θςκή. 

Τόηε ηεξ δίκεη έκα πμηήνη κενό πμο μέζα είπε οπκςηηθά θαη ηεκ αθήκεη 

ζε έκα βαζύ ύπκμ. 

Τόηε ηεξ θόβεη μηα ημύθα μαιιηά θαη πεγαίκεη ζηεκ μάγηζζα. 

Μεηά από ιίγμ αθμύ άνπηζε ε μάγηζζα κα, θηηάπκεη ημ, θίιηνμ ηεκ 

νώηεζε μ πιμύζημξ ακοπόμμκα: 
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-Τειείςζεξ; 

-Ναη. ημο απάκηεζε. 

-Αοηό ημ θίιηνμ μόιηξ εημημάζηεθε. 

Ο πιμύζημξ ημ παίνκεη θαη ε μάγηζζα ημο ιέεη:  

-Θα ημ πάξ ζημ ζπίηη ηεξ όηακ θμημάηαη θαη ζα ηεξ ημ νίλεηξ πάκς 

ηεξ.   

Μεηά ημ παίνκεη θαη πεγαίκεη ζημ ζπίηη ημο θαηαπανμύμεκμξ. 

Τεκ επόμεκε μένα μ πιμύζημξ πεγαίκεη ζημ ζπίηη ηεξ θαη όηακ θμημόηακ 

ηεξ ημ ένηλε ημ θίιηνμ επάκς ηεξ. Όηακ λύπκεζε ήηακ ηνειά 

ενςηεομέκε μαδί ημο θαη δέπηεθε κα ημκ πακηνεοηεί. 

   Ο θηςπόξ πμο ηεκ αγάπεζε ηόζμ πμιύ ζηεκαπςνήζεθε όηακ 

έμαζε όηη αοηή πμο αγαπμύζε  ζα πακηνεοηεί άιιμκ θαη έηζη έπεζε ζε 

μειαγπμιία. Δεκ  έηνςγε μύηε θμημόηακε μύηε έπηκε. Δεκ πήγαηκε ζηεκ 

δμοιεηά ημο θαη μύηε θνόκηηδε ημκ εαοηό ημο. Μία μένα βγήθε έλς από 

ηεκ θαιύβα ημο θαη θακείξ δεκ ημκ ακαγκώνηζε, μύηε μη θίιμη ημο ημκ 

ακαγκώνηζακ θαη ημκ πέναζακ γηα λέκμ, γένμ θαη πμιύ άζπεμμ. Καη όηακ 

ημοξ είπε  πμίμξ είκαη ημκ θμνόηδεοακ πάνα μα πάνα πμιύ. Τόζμ πμο 

ζηεκμπςνήζεθε θαη θιείζηεθε ζημ θηςπό θαιοβάθη ημο. 

Ο πιμύζημξ έβγαιε θηνμάκη όηη ζα πακηνεοηεί ηεκ θμπέια ζε όιμ ημ 

πςνηό. Ο θηςπόξ μόιηξ ημ άθμοζε ζηεκαπςνήζεθε αθόμε πημ πμιύ. 

Έκα  μήκα πνηκ από ημκ γάμμ θαη μη δύμ ημοξ ήηακ πμιύ πανμύμεκμη 

αιιά ε θμπέια έκμηςζε θάηη πμο δεκ μπμνμύζε κα πνμζδημνίζεη. 

Καζόηακ ώνεξ θαη ζθεθηόηακ ηη ηεξ έιεηπε. 
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 Πέναζακ γνήγμνα μη μένεξ θαη ηειηθά μ γάμμξ ήνζε. Τεκ μένα ημο 

γάμμο, ήνζακ πμιιμί θαιεζμέκμη θαη μ πιμύζημξ ήηακ θαηαπανμύμεκμξ, 

εκώ ε θμπέια ήηακ πνμβιεμαηηζμέκε. Σημ γάμμ ήνζε θαη μ θηςπόξ πμο 

ζηεθόηακ πίζς – 

πίζς θαη θακείξ 

δεκ ημκ είδε. 

Όηακ μ Πάηεν 

νώηεζε ηεκ 

θμπέια «δέπεζαη 

ημκ πιμύζημ γηα 

ζύδογμ ζμο;» ε 

θμπέια δεκ 

απάκηεζε, 

λαθκηθά ηα μάγηα 

ιύζεθακ θαη ε 

θμπέια απάκηεζε 

«Όπη!!!», θαη μ 

πιμύζημξ ζύμςζε 

ηόζμ πμιύ  πμο 

έπηαζε ηεκ 

θμπέια θαη ηεκ 

θιείδςζε ζ’ έκα 

ρειό πέηνηκμ 

παιηό πύνγμ. 

 Η θμπέια 

έθιαηγε 

αζηαμάηεηα θαη 

ζθεθηόηακ ημ 

θηςπό.  

           Ο πιμύζημξ ηεκ θιείδςζε ζ’ έκα ρειό πύνγμ.  



 
 

~ 9 ~ 
 

Ο θηςπόξ ημ έμαζε, έηνελε αμέζςξ κα ηεκ βνεη. Καζώξ ακέβαηκε ημκ 

πύνγμ βνήθε μπνμζηά ημο ημκ πιμύζημ, θμκημζηάζεθακ γηα ιίγμ μεηά 

έπηαζακ θαη μη δύμ ηα ζπαζηά πμο θνέμμκηακ  ζημκ ημίπμ θαη άνπηζακ κα 

μμκμμαπμύκ. 

 Μεηά από μηα μεγάιε θαη ελακηιεηηθή μάπε μ πιμύζημξ 

παναπάηεζε θαη έπεζε από ημ πανάζονμ. Εκώ μ θηςπόξ έηνελε 

γνήγμνα  αιιά δεκ ημκ πνόιαβε θαη από ηόηε δεκ ημκ λακαείδε θακείξ.  

 

 

¤  ΤΕΛΟΣ  ¤ 

 

    

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μια θξοά κι έμαμ καιοό ήηαμ δρξ αδέοθια 

πξρ ήηαμ πξλύ θρμωμέμα και γμώοιζαμ 

μια όμξοθη κξπέλα. Μια μέοα  

ηζακώθηκαμ για  ηξ πξιξπ θα ηημ πάοει.  

Σηημ ιζηξοία μαπ πήοε μέοξπ και μια 

μάγιζζα ηι οόλξ έπαινε αρηή;  

Πξιξπ θα παμηοερηεί ηημ κξπέλα;  

Διαβάζηε  ηημ ιζηξοία μαπ για μα δείηε ηι 

έγιμε…….!!!!! 

 

 


