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ανθολόγιον παραμυθιών 

 

« ξετυλίγω την κλωστή, 

να κεντήσω ένα λουλούδι, 

γέλιο, κλάμα και τραγούδι » 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Παραμύθια κεντημένα  με μολυβοβελόνες και γραμματοκλωστές, στολισμένα 

με πολύχρωμα όνειρα, πλουμιστά ψέμματα και καλοραμμένες αλήθειες. 

Κεντήστρες και τερζήδες ρίχνουμε παραμυθένιες βελονιές στα μέτρα μας για 

να διαβάσετε ιστορίες κεντημένες από τα δικά μας τα χεράκια. Έχουν ήρωες 

και ηρωίδες που αγαπούν την περιπέτεια. Τολμούν να ακολουθήσουν το όνειρό 

τους. Βγαίνουν στους δρόμους που ανοίγονται μπροστά τους και 

αντιμετωπίζουν αισιόδοξα τις δυσκολίες τους. Στην αέναη μάχη ανάμεσα στο 

καλό και στο κακό, αγωνίζονται θαρραλέα με σπαθί και με μολύβι, με  βελόνι 

και  πινέλο.                                                                                                                 

Τεντώνουμε το τόξο μας και βρίσκουμε στόχο στη γνώση για την ελληνική και 

παγκόσμια προφορική παράδοση, την άυλη πολιτισμική κληρονομιά. 

Προσεγγίζουμε θέματα  που έχουν σχέση με τις καθημερινές μας εμπειρίες 

από τη σχολική και κοινωνική ζωή, όπως ανθρώπινες σχέσεις, 

διαφορετικότητα, ελληνική λαϊκή τέχνη, πολιτισμός, βιβλίο, διατροφή. 

Κεντήματα, κλωστές, βελόνες, χαρτιά, πινέλα, μπογιές, βότανα και 

μαντζούνια, θόλοι και μπουντρούμια, κάστρα ερειπωμένα, πηγές, βρυσούλια 

και τρεχούμενα νερά που γυρίζουν φτερωτές παλιών νερόμυλων, γιορτινά 

τραπέζια και τσιμπούσια, γίνονται αφορμή και έμπνευση για εμάς να 

Διερευνήσουμε 

Τεκμηριώσουμε                                                  

Εκπαιδευτούμε                                                                                                      

Συνεργαστούμε 

 Ακούσουμε 

 Γράψουμε   

τα δικά μας παραμύθια ! 

Μύθοι, παραμύθια, θρύλοι, ιστορίες, κεντήδια χρωματιστά συναντώνται 

σ΄αυτές τις σελίδες και περιμένουν να ακουστούν, να μοιραστούν, να 
διαδοθούν.  

 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Πρώτης Γυμνασίου.                                                                              

H υπεύθυνη καθηγήτρια Βλάχου Βαϊτσα ΠΕ15. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Για βρύσες, βρυσούλια, νιβριτάρια, νερομάνες, 

ιαματικά νερά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                   

Η  Γαλανόβρυση 

       Μια φορά κι έναν καιρό στο Βελβεντό, ένα χωριό στα ριζά των Πιερίων, 

κάτω από ένα αιωνόβιο πλατάνι έτρεχε το θολό, σα γαλανό, νερό μιας πηγής 

που για το λόγο αυτό οι άνθρωποι του χωριού την έλεγαν Γαλανόβρυση. 

Εκεί λοιπόν, στα παλιά τα χρόνια κατέβαιναν από τα Πιέρια τέσσερις Μούσες, 

Ξουθιές τις έλεγαν οι Βελβεντινοί και χόρευαν γύρω από τη βρύση όλη νύχτα. 

Αλλοίμονο σ΄όποιον τύχαινε να περάσει από εκεί! Τον άρπαζαν και τον έβαζαν 

να χορεύει μαζί τους μέχρι να πέσει ξερός. 

- Χόρευε, χόρευε, φώναζαν, αλλιώς θα σε κάνουμε γαϊδούρι. 

Όσοι γλύτωναν, το κατάφερναν γιατί ήξεραν το μυστικό τους. Κλέβεις το 

μαντήλι της νεράιδας και γίνεται δούλα σου. Να το πετύχεις όμως, έπρεπε 

να΄σουν πιτήδειος, καταφερτζής, δεν μπορούσε ο πάσα ένας. 

Τα καλοκαίρια, τον Αύγουστο μήνα, στη γιορτή της Μεταμορφώσεως του 

Σωτήρος, που  γιόρταζε το κοντινό στη βρύση ξωκλήσι, οι Βελβεντινοί από τον 

εσπερινό ακόμα εκκλησιάζονταν. Σαν έβγαινε το φεγγάρι, με όργανα, 

καρπούζια και σταφύλια έστηναν ένα γλέντι δίπλα στη Γαλανόβρυση μέχρι το 

πρωί. Τραγουδούσαν και χόρευαν, χόρευαν και τραγουδούσαν: 
- Απάνω στου Σωτήρου τις μαγευτικές πλαγιές 

Χορεύουν και πηδούνε με τραγούδια και χαρές! 

Σήμερα παρδαλίζουν τα σταφύλια μας φανταχτερά 

Τσιμπολογήστε τα λοιπόν και τραγουδήστε με χαρά! 

Τραλαλά, λα, λα, λα! 

Και δόστου να χτυπούν τα πόδια τους πάνω στη γη και δόστου να 

στριφογυρίζουν με το βιολί, τη γκάιντα, το κλαρίνο, το λαγούτο. Τα παλικάρια 

είχαν μάτια για τις όμορφες κι αυτές όλο νάζια και φιγούρες και κρυφά 

χαμόγελα. Η Σάννα, η Μαριγούλου, η Βαϊούλου, η Μαρίτσα, η Βέρθα με τις 

χοντρές πλεξούδες και η γαλανομάτα Ρίνα πρώτες στο χορό. Πολλά παλικάρια 

ήθελαν να τις παντρευτούν, αλλά αυτές είχαν μάτια μόνο για έναν όμορφο νέο, 

το Μίκα, άξιο και γενναίο κυνηγό. 

Την άλλη μέρα το πρωί λειτουργήθηκαν όλοι στο μικρό ξωκλήσι από τον 

αγαπημένο τους παπά, τον παπα Χαρίλαο. Με το σχόλασμα της λειτουργίας, οι 

νέες έστρωσαν βελέντζες στις σκιερές βελανιδιές, άπλωσαν σε υφαντές 

μισάλες, ταψιά με χορτόπιτες, ψάρια που ψάρεψαν οι νέοι από τον Αλιάκμονα, 

τσιρόνια στον νταβά, γριβάδια τηγανητά, γαβάθες με κουσιάφια, καρπούζια, 

πεπόνια, σταφύλια, ροδάκινα, όλα τα καλά του Αυγούστου. Κι αφού έφαγαν 

και χόρτασαν και το Θεό εδόξασαν, έπιασαν πάλι τα τραγούδια και τους 

χορούς!  Εκεί τους βρήκε το αυγουστιάτικο λαμπερό φεγγάρι. Μάγεψε το 

Μίκα με τις ασημένιες του κλωστές που τον τράβηξαν ως το αιωνόβιο πλατάνι 

της Γαλανόβρυσης. Στη βρύση ο Μίκας αντίκρυσε κάτι που του΄κοψε την 



ανάσα.  Πίσω από το πλατάνι  παρακολουθούσε αυτό που γίνονταν, μη 

πιστεύοντας στα μάτια του. 

 Μα, τι ήταν αυτό που θάμπωσε το όμορφο παλικάρι; 

Γύρω από τη βρύση που κελάρυζε, χόρευαν και λούζονταν στα νερά της οι 

Ξουθιές των Πιερίων. Και τι θάμα!  Μόλις αυτές ακουμπούσαν τα δάχτυλά 

τους στο νερό, αυτό λαμπύριζε σα να είχε διαμάντια. Ο Μίκας γνώριζε από τον 

παππού του το μυστικό πώς να σκλαβώσει  μια νεράιδα.  Μόλις ξεχώρισε την 

πιο όμορφη, τόσο όμορφη σαν τα πρώτα ζουμπούλια της άνοιξης, τράβηξε 

γρήγορα  το μαντήλι από τα μαλλιά της πριν τον καταλάβει η Ξουθιά. Οι άλλες 

τρόμαξαν μ΄αυτό το ξαφνικό κακό που βρήκε την αδερφή τους και χάθηκαν 

στο βουνό σαν αέρας. Ο Μίκας την άρπαξε στην αγκαλιά του και την πήγε στο 

χωριό, στο σπίτι του. Έκρυψε καλά το μαντήλι της, μην το βρει η Ξουθιά και 

του φύγει και την έκαμε γυναίκα του. Όλο το χωριό γλέντησε και χάρηκε. 

Μόνο η Ξουθιά του δε γελούσε κι όλο έκλαιγε. Ο Μίκας δεν άντεχε να τη 

βλέπει να κλαίει και να αναστενάζει. Κάθε πρωί την ξύπναγε με τραγούδια:  
Μια μικρούλα ζουμπουλάτη 

Και Βελβεντινή 

Σαν αγκίτσι μυρωδάτη 

Σα λαγκίτα τραγανή ! 

Της έκανε όλα τα χατήρια, της χάριζε τα πιο σπάνια δώρα, της αγόραζε τα  πιο 

όμορφα φορέματα, αλλά μάταια!  Την πήγαινε σε όλες τις γιορτές και τα 

πανηγύρια  να διασκεδάσει, αλλά του κάκου ! Η Ξουθιά του ήταν αγέλαστη και 

μαραμένη. Το μόνο που την παρηγορούσε ήταν να ανεβαίνει στη Γαλανόβρυση 

μήπως και ανταμώσει τις αδερφές της. 

Αυτές όμως το μόνο που έκαναν ήταν να ζηλεύουν την αδερφή τους για την 

αγάπη που της είχε το παλικάρι και σκέφτονταν το κακό της. Τυφλωμένες από 

τη ζήλεια, ένα πρωί, της έστησαν καρτέρι στη Γαλανόβρυση. Όταν η αδερφή 

τους ανέβηκε στη βρύση  να τις αναζητήσει για άλλη μία φορά, αυτές 

παρουσιάστηκαν μπροστά της με ψεύτικα  γέλια,  την κέρασαν κρασί,  τάχα να 

γιορτάσουν το γάμο της και να χαρούν με τη χαρά της. Αυτή, από την καλή της 

την καρδιά, χάρηκε τόσο που τις είδε ,που έκανε ό,τι της έλεγαν οι αδερφές 

της. Και ήπιε κι έφαγε και εγέλασε. Δεν έβαλε κακό στο νου της. Έτσι, τη 

δηλητηρίασαν και την άφησαν να ψυχορραγεί δίπλα στο νερό. Η όμορφη, σαν 

τα άσπρα κρινάκια της αυγής, Ξουθιά, όταν κατάλαβε τι της έκαναν οι 

αδερφές της, ήταν πια αργά! Έβγαλε μια κραυγή τόσο δυνατή που την άκουσε 

ο Μίκας στο χωριό. Τη βρήκε δίπλα στη βρύση να αργοσβήνει. Κλείνοντας τα 

γαλάζια μάτια της, ξέφυγε ένα διαμαντένιο δάκρυ, κύλισε στην αγκαλιά του 

Μίκα και έπεσε στο νερό της Γαλανόβρυσης. Μια λάμψη, ντιγκ! και τα θολά, 

γαλανά νερά της βρύσης έγιναν διάφανα σαν το διαμαντένιο δάκρυ της 

Ξουθιάς. 

Οι Βελβεντινοί ανήσυχοι που δεν είδαν το Μίκα και την Ξουθιά του όλη μέρα, 

ανέβηκαν στη Γαλανόβρυση  να τους ψάξουν. Εκεί αντίκρυσαν και θαύμασαν 

τα λαμπερά καθάρια νερά της που κελάρυζαν διαμαντένια και κυλούσαν στην 

πλαγιά σα να άκουγες γέλια καρκαριστά. 



Ο Μίκας δε βρέθηκε και οι άνθρωποι είπαν πως τον πήραν οι Ξουθιές της 

βρύσης, μετανοιωμένες για το κακό που έκαναν, να μην ζει χώρια από την 

αγαπημένη του! 

Η Γαλανόβρυση δεν έχει πια νερό, βρίσκεται όμως πάντα εκεί, κάτω από το 

αιωνόβιο πλατάνι. Και, ακούστε κι αυτό, κάθε άνοιξη όλη η πλαγιά της βρύσης 

ντύνεται στα λευκά από τ΄άσπρα κρινάκια της αυγής που φυτρώνουν γύρω. 

Λέτε να είναι τα δάκρυα της Ξουθιάς;  
Απρίλη μήνα φαίνεσαι 

Το Μάη μήνα βγαίνεις 

Σαν τη νεράιδα γένεσαι 

Στολίζεσαι και βγαίνεις. 

Άσπρο κρινάκι της αυγής 

Καθάριο δάκρυ της πηγής.  

                                                                   
                                                                   Φρόσω Μπιάλα, Ευδοκία Σκαρκαλά,         

Μαρία Στεργίου, Νεκταρία Τσε 

                                                                                                                Α΄Γυμνασίου, Μάιος 

2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Το μαγεμένο βρυσούλι στις Καρυές 

 

Μια φορά κι έναν καιρό στις Καρυές, ένα μαγευτικό ισιάδι στις πλαγιές των 

Πιερίων κατάφυτο με καρυδιές, ακουγόταν ασταμάτητα το κελάρυσμα του 

νερού από ένα πέτρινο βρυσούλι. Οι διαβάτες που περνούσαν από εκεί, 

ανεβαίνοντας ή κατεβαίνοντας το βουνό, πρόσεχαν πάρα πολύ τις ώρες που θα 

ξεδίψαγαν τη δίψα τους  στο δροσερό νερό της. Οι γέροντες του κοντινού 

χωριού έλεγαν πως αν κάποιος περάσει από εκεί μετά τα μεσάνυχτα που το 

νερό κοιμάται και πιει, θα χάσει τη μιλιά του.Για να μην πάθει αυτό το κακό, 

θα πρέπει πριν το πιεί να το ταράξει με το χέρι του, να το ξυπνήσει, να μη 

θυμώσει το νερό. Κι έλεγαν ακόμα πως τα βράδια με πανσέληνο κατέβαιναν 

στο βρυσούλι ξωτικά και πλανεύτρες νεράιδες που έστηναν καρτέρι στους 

ανυποψίαστους περαστικούς. Τους τρέλαιναν με τα χαχανητά, τα πειράγματα 

και τα μάγια τους. 

Ένα απόγευμα, βασιμαηλιού, ένα γεροδεμένο παλικάρι που δούλευε υλοτόμος 

ψηλά στην κορυφή, στο Φλάμπουρο, ιδρωμένο, κατάκοπο σταμάτησε στο 

βρυσούλι να πάρει μιαν ανάσα. Ξάπλωσε στην καρυδιά από κάτω και τα μάτια 

του έκλεισαν πριν το καταλάβει. Η καρυδιά όμως κάνει «βαρύ ίσκιο» και το 

παλικάρι βαριακοιμήθηκε. Ξύπνησε από το δυνατό φως του φεγγαριού, αργά 

τα μεσάνυχτα και καθώς δίψαγε γέμισε τις χούφτες του με δροσερό νερό από 

το βρυσούλι. Ο καψερός, δε λογάριασε το νερό που κοιμόταν και το ξύπνησε. 

Άλλο που δεν ήθελαν τα ζούδια και οι κυράδες της βρύσης. Αφού τον ξεθέωσαν 

στο χορό, τον τρέλαναν με τα τσιριχτά και τα καμώματά τους:  « σήκω, κάτσε, 

χόρευε, τραγούδα,  γκάριζε, λάλα σαν πετεινάρι ».  Στο τέλος του πήραν τη 

μιλιά και τον έχωσαν στην κουφάλα μιας γέρικης καρυδιάς. Άρχιζε να χαράζει 

όταν αποφάσισαν να τον αφήσουν ήσυχο και να ανηφορίσουν για τη σκοτεινή 

σπηλιά στ΄ς  Σιαμέλ΄, στην κρυψώνα τους, ψηλά στη Μαυράχ΄ στο 

Φλάμπουρο. Μια νεράιδα όμως, η μικρότερη και η πιο πονετικιά, λυπήθηκε το 

παλικάρι και κοντοστάθηκε να το βοηθήσει. « Για να λύσεις τα μάγια, του είπε 

με ανθρώπινη λαλιά, να έρθεις πάλι στο βρυσούλι όταν το φεγγάρι θα είναι 

γεμάτο. Θα κουνήσεις το γαληνεμένο νερό της βρύσης με το δάχτυλό σου τρεις 

φορές. Το νερό θα ξυπνήσει και συ θα πιεις τρεις φορές. Μην ξεχάσεις! Το 

μαγικό κλειδί που λύνει τα μάγια είναι το τρία!»  Ο υλοτόμος έκανε ακριβώς 

ό,τι του είπε η Καλοκυρά κι έτσι τα μάγια λύθηκαν.  

Χαρούμενος  επέστρεψε στο χωριό και εξιστόρησε στους συγχωριανούς του 

όσα του είχαν συμβεί: 

-  το και το, στη βρύση με βρήκε το κακό κι εγώ μια νεράιδα αγαπώ! 
Χτες στον ύπνο μου αργά, έλα γεια, έλα γεια! 

Ήρθε μια νεράιδα, έλα, έλα, έλα γεια. 



Μου΄δωσε γλυκό φιλί, μ΄άρεσε πολύ! 

Και μου είπε στο αυτί ό,τι μ΄αγαπά. 

Σήμερα πρωί πρωί, έλα γεια, έλα γεια! 

Είδα την Ανατολή, έλα, έλα, έλα γεια! 

Εμφανίστηκε αργά, πίσω απ΄τα βουνά 

Κι έκλαψα γιατί έχασα τη νεράιδα! 

 Την άλλη μέρα για να ευχαριστήσει τη νεράιδα που τον βοήθησε, έστησε ένα 

γλέντι στις Καρυές. Κάλεσε όλο το χωριό. Οι συγχωριανοί του φόρεσαν τα 

καλά τους, γέμισαν τα καλάθια τους με πίτες, αυγά, ψητά, τσίπουρο, κρασί και 

γλέντησαν με την ψυχή τους κάτω από τις καρυδιές.  

 Πριν κατηφορίσουν το βραδάκι για το χωριό κέρασαν το βρυσούλι ένα σωρό 

καλούδια, λουλούδια, καρπούς, σπόρους, ζαχαρομπίμπιλα, νομίσματα. Της 

είπαν κι ένα τραγούδι:  
- Βρύση μου πετροκάμαρη 

Και με το κρυό σου το νερό, μωρέ το νερό. 

Βρύση μ΄ κι αν έ, βρυσούλα μου 

Βρύση μ΄ κι αν έρθ΄η αγάπη μου, κι αν έρθ΄η καλούδα μου. 

- Δεν ξέρω ποια είν΄η αγάπη σου, και ποια είν΄η καλούδα σου. 

- Φορεί γιορντάνια στο λαιμό 

Χρυσή κορδέλα στα μαλλιά. 

Από τότε μέχρι σήμερα οι κάτοικοι του χωριού, ανεβαίνουν παρέες παρέες στο 

βρυσούλι στις Καρυές για να χαρούν την ομορφιά της φύσης, να γλεντήσουν, 

να γιορτάσουν, να μαγευτούν στις φεγγαροβραδιές, να χαρούν ο ένας τον 

άλλον. 

                                                                                                    

Ήμουνα κι εγώ εκεί 

                                                                                                       Μ΄ένα κόκκινο 

βρακί !              
                                              Δελνιώτης Αλέξανδρος 

Α΄Γυμνασίου, 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Η πηγή της Τζιαραμπάρας 

Αρχή του παραμυθιού καλησπέρα σας ! 

Μια φορά κι έναν καιρό σ΄ένα χωριό στην κοιλάδα του μακρύτερου ποταμού 

της χώρας, ζούσε ένα παλικάρι με την οικογένειά του. Ήταν όμορφο, δυνατό, 

αγαπούσε τη γη και τη μουσική. Όλη τη μέρα δούλευε με τον πατέρα του στα 

χωράφια τους. Το βράδυ έπαιρνε την γκάιντα του, πήγαινε να βρει τους φίλους 

του και σκόρπιζε  χαρά με τη μουσική του. Η ζωή του Τζιάρα, έτσι λεγόταν το 

παλικάρι μας, κυλούσε όμορφα, χαρούμενα, αγαπημένα. Ίσως γι αυτό να τον 

ζήλεψε η μοίρα και ο νέος μας αρρώστησε βαριά. 
Ζητάει νιρό ΄π τουν τόπου του, 

Μήλου απ΄τη μηλιά του, 

Ζητάει κι μουσχουστάφλου 

Απ΄την κληματαριά του. 

 Κανένας γιατρός και κανένα ιλιάτσ(ι) δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν από 

τα « κακά» σπυριά που είχε βγάλει σ΄όλο του το σώμα. Ούτε τα βοτάνια και οι 

αλοιφές που του έφτιαχναν οι γριές του χωριού έφερναν αποτελέσματα.  

Ο πατέρας του απελπισμένος αποφάσισε να τον πάει στη μεγάλη πολιτεία που 

ήταν πέρα από το ποτάμι, τον Αλιάκμονα. Ανέβασε το γιο του στο άλογο και 

κίνησαν. Περνώντας το ποτάμι, σταμάτησαν στην ακροποταμιά να 

ξεκουραστεί το άλογό τους. Ο Τζιάρας  θέλησε να ξεμουδιάσει κάνοντας μια 

βόλτα δίπλα στο ποτάμι. Ξαφνικά ο αέρας μύρισε άσχημα,  τα πόδια του 

βράχηκαν από το θολό νερό που ανάβλυζε από μέσα από τη γη και βούλιαξαν 

στη λάσπη της.  Έσκυψε περίεργος κι έβαλε τα χέρια του στο νερό. « Κοίτα 

πατέρα, μια πηγή! Μα το νερό της βρωμάει σα χαλασμένο αυγό, δεν πίνεται. 

Αμάν! Τι έπαθα! Βουλιάζουν τα πόδια μου, πατέρα, στη λάσπη». 

Ο πατέρας του ανησύχησε από την περίεργη μυρωδιά και τράβηξε το γιο του 

μακριά μην πάθει κι άλλο κακό. Τον ανέβασε πάλι στο άλογο.  Κίνησαν για την 

πολιτεία.  Δρόμο παίρνουν, δρόμο αφήνουν, κόντευαν να φτάσουν, όταν ο 

Τζιάρας άρχισε να νιώθει καλύτερα. Τα χέρια του καθαρά!  Γεμάτος χαρά τα 

δείχνει στον πατέρα του. 

«Πατέρα, στάσου να κατέβω από τ΄άλογο, να σου δείξω τα χέρια μου!»                    

Αυτός δεν πίστευε στα μάτια του.  « Λες; Βρε μπας και το νερό της πηγής να 



γιάτρεψε το παιδί μου;»  Αποφάσισαν να γυρίσουν στην πηγή. Έτσι κι έκαναν. 

Ο νέος σκεπάστηκε με τη λάσπη κι έμεινε λασπωμένος μέχρι το βράδυ. Μετά 

λούστηκε στα νερά της κι έπεσαν πατέρας και γιος εκεί δίπλα στην πηγή  να 

κοιμηθούν. Την άλλη μέρα το πρωί, το παλικάρι χόρευε και τραγουδούσε γερό 

και δυνατό και η γκάιντα του αντιλαλούσε σε όλη την κοιλάδα του ποταμού: 
Ποταμέ, τζάνε μ΄ποταμέ μου 

Ποταμέ μου σαν γεμίζεις 

Και βαρείς και κυματίζεις. 

Πάρε με στα κύματά σου, 

στα στριφογυρίσματά σου,  

πού΄ρχονται τα κοριτσάκια 

για νερό με τα σταμνάκια. 

Ο πατέρας του κλαίγοντας από χαρά, κρέμασε τα ρούχα του παλικαριού στα 

βάτα δίπλα στην πηγή, να μείνει η  αρρώστια  στα αγκάθια τους.  Όλο το χωριό 

έμαθε για το θεραπευτικό νερό της πηγής. Τα ιαματικά της νερά θεράπευσαν 

κι άλλους πολλούς. Όσοι γιατρεύονταν άφηναν ένα κουρελάκι από τα ρούχα 

τους στα βάτα της θαυματουργής πηγής που από τότε οι άνθρωποι της 

κοιλάδας του Αλιάκμονα την ονόμασαν Τζιαραμπάρα, πηγή του Τζιάρα. 

Σήμερα η πηγή δεν υπάρχει. Την κατάπιε η λίμνη που έφτιαξαν οι άνθρωποι 

για να ποτίζουν τον κάμπο τους. Υπάρχουν όμως οι ιστορίες των ανθρώπων για 

τα θαυματουργά νερά της. 
Γιάννης Στεργιόπουλος 

Γιάννης Τσιτσιώκας 

Α΄Γυμνασίου, 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       

                                        Στη Φουσκίνα 

 

 

Θα σας πούμε ένα παραμύθι, που δεν είναι παραμύθι μα που δεν είναι κι 

αλήθεια ! 

Μια φορά ήταν ένας γέρος σοφός που τον φώναζαν Φούσκο. Είχε μεγάλα 

γαλανά μάτια, μύτη πλακουτσωτή κι ένα μεγάλο στόμα που ήξερε να λέει 

πολλές ιστορίες, άλλες αληθινές κι άλλες ψεύτικες. Έτσι κέρδιζε το ψωμί του. 

Ζούσε σ΄ένα καλύβι. Οι γείτονές του κάθε μέρα του πήγαιναν φαγητό κι ο 

Φούσκος για ευχαριστώ τους κερνούσε μια ιστορία: 
Στην καλύ –μπρε, μπρε, μπρε ! Στην καλύβα μ΄ου καημένους  

κάθουμαν αναπαμένους. 

Φύλαγα- μπρε, μπρε,μπρε ! φύλαγα τα κιρασάκια,  

μην τα μασν τα κουριτσάκια. 

 Το πανταλόνι του μπαλωμένο, τα παπούτσια του τρύπια, το καπέλο του 

τριμμένο: 
Τα πουδά – μπρε, μπρε, μπρε ! τα πουδάρια του στη στάχτη,  

τα τσαρούχια του στο φράχτη. 

 Μα δεν τον ένοιαζε. Ήταν ευτυχισμένος με όσα είχε και πάντα  ένα λουλούδι 

στόλιζε το αυτί του. Έκανε θελήματα στους γείτονες, έλεγε παραμύθια στα 

παιδιά και οι μέρες έφευγαν ειρηνικές. 

Δεν άργησε όμως να τους βρει το κακό. Μια νύχτα χωρίς φεγγάρι, στο ειρηνικό 

χωριό όρμησαν Τούρκοι, άρπαξαν, έκαψαν, σκότωσαν, κατέστρεψαν, λίγοι 

γλύτωσαν. Το καλύβι του Φούσκου παραδόθηκε στις φλόγες. Ο γέρος 

ανήμπορος να ξεφύγει από τη φωτιά, προσευχόταν να τον γλυτώσει η 

Παναγιά. Και σαν από θάμα, άνοιξε στα δυο το χώμα της καλύβας, νερό 

ξεπήδησε από μέσα από τη γη κι έσβησε τη φωτιά. Έτσι σώθηκε ο φτωχός! 

Οι άνθρωποι από ευγνωμοσύνη έχτισαν μιαν εκκλησιά στην Παναγιά, να την 

ευχαριστήσουν που τους έσωσε. «Όσα καντήλια έχεις Παναγιά μου να στα 

χρυσώσουμε!» Την τέλειωσαν μέσα σε σαράντα μέρες δουλεύοντας ολημερίς κι 

ολονυχτίς, γιατί οι Τούρκοι τόση διωρία τους έδωσαν. 

Εκεί που ήταν η καλύβα του Φούσκου,  το νερό δε σταμάτησε να αναβλύζει 

από τότε. Οι άνθρωποι έχτισαν μια πετρόκτιστη σκεπαστή βρύση να ξεδιψούν 

και να ξαποσταίνουν όσοι έμπαιναν και όσοι έβγαιναν από το χωριό τους. Την 

ονόμασαν Φουσκίνα για να θυμούνται τον καλό γέροντα που έζησε κοντά τους 

ως τα βαθιά γεράματα ομορφαίνοντας τη ζωή τους με τις ιστορίες του: 
Δώστε στους γέρους στήριγμα κι στουν φτουχό ψουμάκι 

Φορέματα στην ορφανιά, νιρό στου διψασμένου. 

 
Γιάννης Παπαγιοβάνης 

Δημήτρης Ταχτσίδης 

Α΄Γυμνασίου, 2002 



 

 

 

Στης Αγια-Παρασκευής τη βρύση 

 

                         

                             

 

Μια φορά σε έναν τόπο εύφορο με τρεχούμενα νερά ήταν ένα μικρό χωριό 

χωμένο σε κήπους με κάθε λογής οπωροφόρα, ροδακινιές, δαμασκηνιές, 

μηλιές, καστανιές, καρυδιές και πολλές αγριοτριανταφυλλιές στους φράχτες 

τους. Τις πηγές που ανάβλυζαν  από τη γη, οι άνθρωποι του χωριού τις έχτισαν 

πέτρινες βρύσες και στέρνες, να ξεδιψούν άνθρωποι και ζώα με το φρέσκο 

νερό. 

Μια τέτοια βρύση με διάφανο, κρυστάλλινο νερό προνόησαν να χτίσουν οι 

άνθρωποι στο ξωκλήσι της Αγια Παρασκευής στις Πλάκες. Σε μια ειδυλλιακή 

τοποθεσία με τεράστιες βελανιδιές να σκεπάζουν το εκκλησάκι κι αντίκρυ του 

η βρύση με το άφθονο φρέσκο νερό να προβάλλει ανάμεσα από την υγρή 

περικοκλάδα, να δροσίζει διψασμένες ψυχές. Σ΄αυτή τη βρύση έρχονταν 

κορίτσια του χωριού να γεμίσουν τα γκίμια με το νερό της, να πουν τα μυστικά 

τους, να τραγουδήσουν. 

Ένα λουλουδιασμένο πρωί, παραμονή Πρωτομαγιάς, τρεις αδερφές, η 

Άρτεμις, η Παρασκευούλα και η Δέσποινα, πήραν τα γκίμια τους και κίνησαν 

για τη βρύση να πάρουν το φρέσκο της νερό και να στολίσουν με φρέσκα 

λουλούδια και πράσινες περικοκλάδες, βρύση, γκίμια και μαλλιά όπως ήταν το 

έθιμο στον τόπο τους. Σαν έφτασαν, οι αγκαλιές τους είχαν μάτσα από 

αγριολούλουδα. Πρώτα καταπιάστηκαν, τραγουδώντας, με το στολισμό της 

βρύσης: 
« Ιμείς τουν Μάη τουν ξέρουμι 

που είνι  σκανταλιάρης 

που σκανταλίζει τα πιδιά! 

Μάη μου μι  τα λουλούδια, 

που΄σι αγάπη μου κινούργια! 

Οι δυο μικρότερες, η Άρτεμις και η Δέσποινα ξεχάστηκαν να παίζουν και να 

βρέχονται με τα νερά της βρύσης. Ράντιζε και κατάβρεχε η μια την άλλη με 

χλωρά κλαριά, χαίρονταν τη μαγιάτικη φύση, καρφίτσωναν στα φουστάνια 

τους αγριοτριαντάφυλλα! 

Η μεγαλύτερη, η Παρασκευούλα, ξεμάκρυνε μαζεύοντας λουλούδια για να 

φτιάξει μαγιάτικα στεφάνια στις αδερφές της. Γυρίζοντας τι ήταν αυτό που 

αντίκρυσαν τα μάτια της; Οι αδερφές της στέκονταν στη βρύση, πετρωμένες. 

Απελπισμένη πέταξε τα λουλούδια στη στέρνα κι αγκάλιαζε κλαίγοντας τις 

αδερφές της. Εκεί που έκλαιγε, η βρύση έπαψε να κελαρύζει. Κοίταξε και είδε 

ένα διάφανο ξωτικό, κρυσταλλιένο, που πετούσε με τα τριανταφυλλιένα του 

φτερά γύρω από τη βρύση. « Μη φοβάσαι, Παρασκευούλα!  Είμαι η Νερένια, 



η κυρά της βρύσης. Οι αδερφές σου σκορπούσαν το νερό μου από δω και από 

κει. Τις πέτρωσα για να σταματήσουν να ξοδεύουν το νερό, έτσι για το κέφι 

τους. Θα ζωντανέψουν, αν μου υποσχεθείς πως κάθε χρόνο τέτοια μέρα θα 

έρχεστε να καθαρίζετε την πηγή μου από τα βάτα που την πνίγουν και να τη 

στολίζετε με άνθη.» 

Η Παρασκευούλα έδωσε το λόγο της. Οι αδερφές της ζωντάνεψ....... 

- Εεεε! Παρασκευή, ξύπνα υπναρού! ΄Εδυσε ο ήλιος, είναι ώρα να 

φύγουμε. 

Πετάχτηκε πάνω η Παρασκευούλα. Κοίταξε γύρω της, είδε τις αδερφές της με 

τα ανθοστολισμένα γκίμια και το φρέσκο νερό να την κοιτάζουν γελώντας και 

τραγουδώντας:  
                          Μες στην Αγια Παρασκευή 

                              Κοιμάται κόρη μοναχή 

                              Κοιμάται κι ονειρεύεται 

                              Πως την αυγή παντρεύεται ! 

« Ήταν όνειρο!» έλεγε και ξανάλεγε αγκαλιάζοντας τις αδερφούλες της που 

δεν καταλάβαιναν τα καμώματά της. Αυτή όμως ήξερε. Μάζεψε τα λουλούδια 

στην ποδιά της, έρριξε δυο μαργαρίτες στη στέρνα της βρύσης και με τις 

αδερφές της μπήκαν στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής. Άναψαν το 

καντηλάκι, τα κεριά τους και προσευχήθηκαν. 

Με τα στολισμένα γκίμια και τις ολολούλουδες αγκαλιές κίνησαν για το χωριό, 

να γιορτάσουν τον Κλήδονα με τις φιληνάδες τους. 
 

 

Πήγε εκεί και η φακή 

Κλήδονα για να ιδεί 

Και  μυστικά να μάθει.  

Μα η φάβα της φωνάζει 

Φακήήή! Άς΄το, δεν πειράζει! 

 

                                                                              

 
Ζανδέ Νικολέτα, Ζουζώ Σοφία, Κουτσάκη Ελένη 

Α΄Γυμνασίου, 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Της φτερωτής τα παραμύθια ! 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Ο μυλωνάς και ο γάιδαρός του. 

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένας μυλωνάς εργατικός και καλόκαρδος, ο 

μπαρμπα Γούλας. Ο μυλωνάς αυτός, λοιπόν, είχε ένα γάιδαρο. Αυτοί οι δυο 

ήταν αχώριστοι. Όπου ο μπαρμπα Γούλας από πίσω κι ο γαϊδαράκος του. Με 

τη χαραή ξεκινούσαν για το μύλο. Άλεθε ο μυλωνάς τα γεννήματα, έβοσκε 

χλωρό χορτάρι ο γάιδαρος. Καμμιά φορά τύχαινε να γυρίσουν στο χωριό μετά 

τα μεσάνυχτα. Ο γαϊδαράκος πολλές φορές κουβαλούσε  σακιά με αλεύρι για 

όσους δεν είχαν δικό τους ζωντανό και αναγκαστικά  θα τα κουβαλούσαν στην 

πλάτη τους. Μυλωνάς και γάιδαρος ένα. 

           Ένα πρωί ξυπνώντας ο μπαρμπα Γούλας δε βρήκε το φίλο του να τον 

περιμένει έξω από την πόρτα. Τον έψαξε στην αυλή, στον αχυρώνα, στη 

γειτονιά, πουθενά. Άφαντος! Πήρε το δρόμο για το νερόμυλο. Φτάνοντας τι να 

δει; Το γαϊδουράκο του ξαπλωμένο δίπλα στο ζουργιό να κοντανασαίνει και να 

τον κοιτάζει λυπημένα. Ο μπαρμπα Γούλας προσπάθησε να του δώσει 

κουράγιο να σηκωθεί, δεν το κατάφερε. Έμεινε λοιπόν κοντά του να του 

χαϊδεύει τα αυτιά μιλώντας του τρυφερά.                         
«Ντε βρε γαϊδαράκο ντε 

Ντε βρε φίλε μου πιστέ 

Σήκω, πάτα στα ποδάρια 

Μάσα καναδυό χορτάρια 

Να σε ιδώ να περπατάς 

Τα αυτιά να μου κουνάς».  

Τι θα γινώ αν μ΄αφήσεις; Εσένα έχω μόνο. 

Όμως τα γεννήματα στο μύλο περίμεναν να αλεστούν και ο μυλωνάς μη 

μπορώντας να κάνει αλλιώς, άνοιξε τον πλαύλακα να μπει το νερό, να γυρίσει 

τη φτερωτή  και να αρχίσουν οι μυλόπετρες να αλέθουν. Ως  τα μεσάνυχτα 

άλεθε ασταμάτητα. Όλες αυτές τις ώρες ο μυλωνάς πίστευε  πως ο 

γαϊδουράκος του θα σηκωνόταν. Όταν αμπάρωσε τη βαριά πόρτα του μύλου 

και τον αναζήτησε για να φύγουν τον βρήκε στην ίδια θέση. Κατάλαβε πως τον 

έχασε. Ο αχώριστος σύντροφός του δε ζούσε πια. Με δάκρυα τον έθαψε κοντά 

στο μύλο, να τον καλημερίζει το πρωί, να τον κουβεντιάζει, να τον 

καληνυχτίζει. Πολλές φορές οι χωριανοί τον έβρισκαν δίπλα στον τάφο του να 

παραμιλάει. Μετά από λίγο καιρό πέθανε κι ο μυλωνάς από τη στενοχώρια 

του. Οι χωριανοί θυμούνται και μιλούν ακόμα για την παράξενη και τρυφερή 

φιλία του μυλωνά με το γαϊδαράκο του. 
                                                                                                        Δανάη Γιγή 

Β΄Γυμνασίου, 2004-2005 



 

 

 

 
 

Μια ατέλειωτη ιστορία 

 

Μια φορά κι έναν καιρό, τότε που τα σπίτια μύριζαν φρέσκο ζυμωτό ψωμί και 

οι γυναίκες ξεπροβόδιζαν τους άντρες τους στην πόρτα με τα μωρά στην 

αγκαλιά, τότε υπήρχαν οι νερόμυλοι. Τότε οι γυναίκες, μόλις ξεφούρνιζαν το 

ψωμί, έπαιρναν το δρόμο για τους νερόμυλους να αλέσουν το σιτάρι για το 

αλεύρι της επόμενης μέρας. Οι οικογένειες μεγάλες, οι ανάγκες πολλές. 

Έπρεπε οι γυναίκες να κάνουν καλό κουμάντο, να χορτάσουν όλοι και πρώτοι 

και καλύτεροι οι άντρες που δούλευαν στα χωράφια από χαραή ως 

βασιμαλιού. Στους νερόμυλους κάθε πρωί, γυναίκες νιόπαντρες και ελεύθερες, 

άλλες πλέκοντας με τις κλούτσες κάλτσες από μαλλί, άλλες γνέθοντας, με 

μασλάτια και τραγούδια, περίμεναν τη σειρά τους για το άλεσμα. Έτσι 

υπομονετικά περίμενε και η Λινίτσα κι ας την έτρωγε η αγωνία για την 

πεντάχρονη θυγατέρα της που την άφησε να προσέχει το μωρό. Ζαλώθηκε 

γρήγορα το τσουβάλι με τ΄αλεύρι στην πλάτη της και πήρε το δρόμο του 

γυρισμού. Στην εξώπορτα  την περίμενε η μικρή της θυγατέρα.  Έκανε χαρές 

σαν είδε τη μάνα της κι έχωνε τα χεράκια της στο αλεύρι.   « Τι όμορφα που 

μυρίζει μάνα! Έτσι θα μυρίζουν και τα ψωμιά που θα ζυμώσουμε; Θα 

μ΄αφήσεις να ζυμώσω κι εγώ, εε;»  

Η Λινίτσα  χαμογελούσε με καμάρι για τη θυγατέρα της. Κούνησε δυο τρεις 

φορές τη σαρμάντσα του μωρού της κι άρχισε τις δουλειές. Η μικρή από κοντά, 

σβούρα που μπερδευόταν στα πόδια της. « Μάνα πες μου ένα παραμύθι» 

παρακαλούσε.  
«Παραμύθι,μύθι,μύθι 

Το κουκί και το ρεβύθι 

Εμαλώνανε στη βρύση!» 

 Θα σου πω ένα για...» πριν αποσώσει το λόγο της το κορίτσι είχε χωθεί στην 

αγκαλιά. 



«Θα σου πω μια ιστορία για ένα ζεστό, ζυμωτό, μυρωδάτο φρέσκο ψωμί. Η 

ιστορία αρχίζει από τα σταροχώραφα. Πρώτα  θερίζουμε τα σιτάρια με τα 

λελέκια και τις παλαμαριές. Τα κάνουμε δεμάτια, θυμωνιές-θυμωνιές και τα 

φορτώνουμε στα ζωντανά να τα πάμε στα αλώνια. Είναι δύσκολη δουλειά. 
«Βόδι να μην αλώνιζε, κόρη να μην  εγέννα 

Και νιος  να μην εθέριζε, κανείς των δεν θα εγέρνα» 

Το άλογό μας κι ο γαϊδαράκος μας ο Περικλής, θα τα πατήσουν με τη σβάρνα. 

Μετά, με τα καρπολόια θα τα λυχνίσουμε, θα μαζέψουμε τους σπόρους μέσα 

στα τσουβάλια. Ένα ένα τσουβάλι θα το πάμε στο νερόμυλο, να αλέθονται οι 

σπόροι στις μυλόπετρες,  να παίρνουμε το αλεύρι, να ζυμώνουμε το ψωμάκι 

μας. 

-Και πώς θα σπάσουν οι σπόροι στις μυλόπετρες; 

- Το νερό πέφτει με δύναμη από την καρούτα στη φτερωτή που είναι χωμένη 

στο ζουργιό, εκεί που κρύβονται οι καλικαντζάροι. Η φτερωτή γυρίζει τη 

μυλόπετρα. Πάνω από τη μυλόπετρα είναι το ξύλινο χωνί που αδειάζει ο 

μυλωνάς το σιτάρι, αυτό θα σφηνωθεί ανάμεσα στις δυο μυλόπετρες και καθώς 

γυρίζουν, το σπάζουν κι από μέσα ξεχύνεται το κάτασπρο το αλευράκι ! 
Τρέχει τρέχει το νερό 

Τη φτερωτή γυρνά και τραγουδά ! 

Ακούνε οι μυλόπετρες 

Ζηλεύουν το τραγούδι τους. 

Τους σπόρους από το κακό τους σπάζουν 

Αλευράκι βγάζουν. 

- Και μετά το ζυμώνεις εσύ μάνα και... πες μου την ιστορία απ΄την αρχή!» 

Η Λινίτσα  αναστέναξε. Πήρε την κόρη της αγκαλιά και βγήκαν στην αυλή. 

Ήρθε η ώρα να φουρνίσουν το ψωμί που είχε φουσκώσει περιμένοντας τόση 

ώρα στο πλακουτό. 

Αύριο πάλι η ίδια ατέλειωτη ιστορία ! 

 
                Αυτό το παραμύθι μου το αφηγήθηκε η γιαγιά μου, Χρυσάνθη Σγούρου. 

Μανταλένα Σγούρου 

                                                               2005 

 

 

 

 

 

                                           

                                             

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Η Κάλω και η Μάρω 

 

Ήταν μια φορά μια μάνα που είχε μια κόρη και μια παρακόρη. Την κόρη την 

έλεγαν Μάρω και την παρακόρη Κάλω. Η μάνα και η Μάρω ήθελαν να 

ξεφορτωθούν την Κάλω. Μια νύχτα η μάνα έστειλε την Κάλω από πάνω από τη 

Σκούλιαρη κάτω στο νερόμυλο, στο φαράγγι του Σκεπασμένου με τους 

καταρράκτες, να αλέσει σιτάρι. Η Κάλω πήρε κι έναν πετεινό μαζί. Είχε 

καταλάβει που είχαν βάλει κακό με το νου τους μάνα και κόρη. Ζαλώνεται σακί 

και πετεινό και κινάει για το μύλο. Φτάνοντας τον βρίσκει άδειο, πουθενά ο 

μυλωνάς. Κουκουλώθηκε μια γκρίζα κουρελού κι έκατσε δίπλα στο ζουργιό να 

περιμένει το μυλωνά. 

Γουρ! Γουρ! οι μυλόπετρες, φρρ! φρρ! η φτερωτή, γκιων! γκιών! ο γκιώνης μες 

στη νύχτα, αποκοίμησαν την Κάλω! 

Ούιιι! Ούιιι! και χε,χε,χε και χι,χι,χι και χο,χο,χο! τσίριζαν τα διαόλια από μέσα 

από το ζουργιό. Πετάχτηκε απάνω η Κάλω αλλά δεν τα΄χασε μόλις τους είδε. « 

Να σε φάμε!» της λένε. « Όχι, καλύτερα να με κάνετε νύφη» τους λέει η 

κοπέλα. Τα διαόλια τη ρώτησαν: 

-  Τι θέλει η νύφη;  

- Η νύφη θέλει ρούχα μεταξωτά. 

- Ούιι! Πάμε να βρούμε ρούχα μεταξωτά για τη νύφη μας. 

 Σκορπίζουν όλοι μες στη νύχτα, άλλοι κατά το Βοριά, άλλοι κατά το Νοτιά να 

φέρουν αυτό που παράγγειλε η νύφη τους. Σα γυρίζουν, ετοιμάζουν το άλογο, 

να βάλουν τη νύφη πάνω του, να φύγουν. Η έξυπνη Κάλω όμως τους είχε κι 

άλλη παραγγελία. 

- Η νύφη θέλει γιορντάνια. 

Τρέχουν πάλι αυτοί να βρουν τα γιορντάνια. 

- Η νύφη θέλει τέλια ασημένια και χρυσά. 

- Ούιι! Και που θα τα βρούμε αυτά που ζητάς; 

Έρχονται με τα τέλια τα ασημένια και τα χρυσά. Η Κάλω ζητούσε συνέχεια, 

παπούτσια διαμαντένια, φλουριά, πέπλο δαντελένιο. Όλη τη νύχτα οι διαόλοι 

έψαχναν να τα βρουν και να  της τα φέρουν. Ύστερα τα φόρτωσαν στο άλογο, 



φόρτωσαν και την Κάλω. Μπροστά η Κάλω νύφη στο άλογο με τον πετεινό στο 

χέρι, πίσω οι διαόλοι στριγγλίζοντας πήραν το δρόμο για το χωριό. 
- Νύφη, νύφη μι τα τέλια. 

- Κι ου γαμπρός μι τα κουρδέλια. 

Τραγουδούσαν και χοροπηδούσαν, ώσπου έφτασαν στη θέση Αλμύρα. Εκεί 

τους βρήκε η χαραή κι ο πετεινός άρχισε να λαλεί. Τα διαόλια εξαφανίστηκαν. 

Τα σκυλιά που είδαν την Κάλω, άρχισαν να γαυγίζουν και να λένε ανθρωπινά: 
- Να η Κάλω που΄ρχεται με το γρίβο τ΄άλογο κι ας ειν΄και φορτωμένη! 

Βγαίνει η μάνα στο παράθυρο και σκάει απ΄το κακό της. 

- Ανάθεμά σας! Εγώ την έστειλα να χαθεί κι εσείς μου την ξαναστείλατε 

πίσω; 

Μόλις όμως ζύγωσε κοντά της και την είδε στολισμένη με χρυσά και με 

φλουριά, άλλαξιν  τουν Μάη και την καλοδέχτηκε. Η Μάρω πρασίνισε από τη 

ζήλεια της και ζήτησε από τη μάνα της να πάει κι αυτή. Της έγινε το χατήρι. Δε 

σκέφτηκε όμως να πάρει τον κόκορα. Τη φόρτωσε μόνο σιτάρι και πήγε στο 

μύλο να περιμένει τα διαόλια. Έφτασαν οι διαόλοι, μα η αχόρταγη Μάρω 

έδωσε τις παραγγελίες μάνι μάνι, χωρίς να χασομερήσει. Τα διαόλια τέλειωσαν 

πριν ξημερώσει κι έφαγαν τη Μάρω. 

Το άλλο πρωί το άλογο γύρισε χωρίς τη Μάρω στο χωριό. Μόλις το αντίκρυσε 

η μάνα έπεσε να πεθάνει. Η Κάλω καλοπαντρεύτηκε κι όλο το χωριό γλέντησε. 

 Και τα σκυλιά τραγούδησαν: 
- Να η Κάλω που΄ρχεται με το γρίβο τ΄άλογο, νυφούλα  στολισμένη! 

Και οι φιληνάδες της νύφης τραγούδησαν: 
- Αργυρουκλησίτσις ανοίξητι 

          να διάβ΄η νύφη κι ου γαμπρός 

          να διάβ΄κι ου σύντικνης. 

          Πού΄χει στιφάνια, πού φλουρί 

          κι τα κιριά, πού ασήμ(ι) 

          κι του στιφανουσκέπασμα 

          όλου μαργαριτάρι. 

Και έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα! 

Φάγαμε εμείς τ΄αλεύρι κι αυτοί τα πίτυρα!                                        

          

 

                                                        
                                                                        Του παππού Παναγιώτη Γκέκα 

                                                                                                                        2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για θόλους, μπουντρούμια, 

υπόγεια σκοτεινά, μαγικά κλειδιά 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Του πύργου τα μπουντρούμια 

Στα πολύ παλιά χρόνια στον τόπο μας βασίλευε ένας πονετικός και δίκαιος 

βασιλιάς. Η βασίλισσά του είχε πεθάνει αφήνοντάς του μια θυγατέρα. Αυτόν 

τον βασιλιά τον ξεγέλασε μια μάγισσα και τον έκανε να την παντρευτεί. Αυτή 

είχε στα μαλλιά της μια μακριά άσπρη τρίχα  με μαγική δύναμη. Μ΄αυτήν 

έκαμε ό,τι ήθελε του βασιλιά. Όσο για τη θυγατέρα του ούτε να τη δει, ούτε να 

την ακούσει. 

Ένα πρωί ο βασιλιάς έλαβε μήνυμα από τον αδερφό του. Του μηνούσε να πάει 

με τον στρατό του να τον βοηθήσει να γλυτώσει το βασίλειό του από τους 

βάρβαρους που τον περικύκλωσαν. Ο βασιλιάς, σαν πονετικός που ήταν, δε το 

βάσταγε η καρδιά του να αφήσει τον αδερφό του αβοήθητο. Αποχαιρέρησε 

την κόρη του και τη γυναίκα του και κίνησε με το στρατό του για το μακρινό 

βασίλειο. Έμειναν μόνες στον πύργο η μάγισσα μητριά με τη θυγατέρα του 

βασιλιά. Η μάγισσα με την άσπρη τρίχα είχε βάλει κακό στο νου της, πώς να 

ξεφορτωθεί τη μοναχοκόρη του άντρα της. Το κορίτσι, καλόκαρδο σαν τον 

πατέρα της, έκανε όλα τα χατήρια στη μητριά της. Της τραγουδούσε, της έκανε 

παρέα, τη φρόντιζε, την περιποιόταν σα να ήταν η μάνα της η αληθινή. Ένα 

βράδυ εκεί που της χτένιζε τα μακριά μαύρα μαλλιά , βλέπει την άσπρη μαγική 

τρίχα ανάμεσα. 

« Μπα, πως βρέθηκε αυτή η άσπρη τρίχα ανάμεσα στις μαύρες;» 

αναρωτήθηκε. Την τυλίγει καλά στο δάχτυλό της και την ξεριζώνει. Τι ήταν να 

το κάνει αυτό το πράμα; Βγάζει μια στριγγλιά η μάγισσα τόσο δυνατή που 

έβγαλε αχνό από το στόμα της. Μέσα σε μια στιγμή η βασιλοπούλα βρέθηκε 

μανταλωμένη στα μπουντρούμια του πύργου. Να κι η μάγισσα έξω από τα 

κάγκελα να την καταριέται : 
« Όσο να μακρύνει η τρίχα μου η άσπρη, τόσο εσύ να μαραίνεσαι σαν το ρόδο 

   και να λιώνεις σαν το κερί. 

  Όσο να μακρύνει η τρίχα μου η μαγική, τόσο εσένα κανένα μάτι να μην μπορεί 

να ιδεί.» 

Η βασιλοπούλα τρόμαξε από τις κατάρες της. Στα σκοτάδια του θολωτού 

έφερνε στο νου της το πρόσωπο του πατέρα της, έκανε κουράγιο κι έλεγε: 
« Όσο να μαραθεί το ρόδο 

  Και να λιώσει το κερί 

  Θα΄ρθει αυτός που περιμένω 

  Με το μαγικό κλειδί.» 

Το τραγουδούσε κάθε μέρα κι έπαιρνε κουράγιο. Μια, δυο, την τρίτη φορά την 

άκουσε η μάγισσα μητριά και πονηρεύτηκε. « Μπα, κακό χρόνο να΄χει, χωρίς 

φαϊ, χωρίς νερό κι έχει κουράγιο να τραγουδά;». Κάθε βράδυ κατέβαινε στο 



μπουντρούμι και παρακολουθούσε την κοπέλα. Κάθε βράδυ άκουγε το ίδιο 

τραγούδι. Πέρασαν οι μέρες, οι μήνες, τα χρόνια. Η βασιλοπούλα στο θολωτό 

είχε γίνει ο ίσκιος της. Ο βασιλιάς δε φαινόταν κι η μάγισσα μητριά ζούσε και 

βασίλευε  και τυραννούσε όλους τους υπηρέτες του παλατιού και το λαό της 

χώρας. Η φήμη της μάγισσας μητριάς και της χαμένης βασιλοπούλας είχε 

ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας. Στα τρία χρόνια απάνω, η άσπρη τρίχα της 

μάγισσας μεγάλωσε. Έβαλε τότε η κακιά γυναίκα στους τερζήδες του πύργου 

να της κεντήσουν ένα χρυσό σκουφί. Μ΄αυτό έκρυψε τη μαγική της τρίχα. Κι 

ούτε που ξανακατέβηκε στο μπουντρούμι.  
« Για ζει, για πέθανε, έρθει, για δεν έρθει, 

Κόρη και πατέρας δυο, με κακό το ριζικό. 

Στον πύργο τούτον, αφεντικό είμαι εγώ.»   
τραγουδούσε με τη στριγγλιά της τη φωνή.  

Η βασιλοπούλα εν τω μεταξύ, κάτω στα σκοτεινά θολωτά μπουντρούμια, δεν 

έπαψε τρία χρόνια κάθε βράδυ να θυμάται τον πατέρα της κι έκοβε τρίχες από 

τα μακριά μαλλιά της κ΄ ύφαινε την εικόνα της μ΄αυτές. Ύφαινε και 

τραγουδούσε: 
« Όσο να μαραθεί το ρόδο 

   Και να λιώσει το κερί 

  Θα΄ρθει αυτός που περιμένω 

  Με το μαγικό κλειδί. 

  Απαραγνώριστα σημάδια 

  Λύνουν τα μάγια.» 

Έπαιρνε δύναμη και συνέχιζε να υφαίνει με υπομονή το πρόσωπό της. Ήξερε 

από την καρδιά της, πως πλησίαζε ο καιρός που θα γύριζε ο πατέρας της  και 

ήθελε να  έχει έτοιμο το υφαντό από τα μεταξένια της μαλλιά.  

Στα τρία χρόνια και στους τρεις μήνες ακούστηκαν, φωνές, τραγούδια, 

μουσικές, κανονιές ως μέσα στα μπουντρούμια. Γύρισε ο βασιλιάς! Γύρισε ο 

καλός μας βασιλιάς!  

- Πού είναι η θυγατέρα μου; 

- Χάθηκε. 

- Πώς χάθηκε; 

- Κάτω στα μπουντρούμια του πύργου σου άντρα μου. 

Έπεσε να πεθάνει από τον καημό του ο βασιλιάς. Έκανε πως έκλαιγε και η 

μάγισσα μητριά. Τα δάκρυά της γίνονταν ποντίκια κι έτρεχαν να κρυφτούν στο 

μπουντρούμι. Την τρίτη μέρα ο βασιλιάς πήρε την απόφαση να κατέβει ο ίδιος 

τα σκαλιά του πύργου  και να ψάξει μόνος του στο σκοτεινό μπουντρούμι. 

Φώναζε τη μοναχοθυγατέρα του αλλά η φωνή του έσβηνε. Όταν κατέβηκε 

τριάντα τρία σκαλιά κάτω από τη γη, μες στο σκοτάδι άκουσε μια γλυκιά 

φωνούλα να τραγουδάει: 
- « Όσο να μαραθεί το ρόδο 

         Και να λιώσει το κερί 

         Θα΄ρθει αυτός που περιμένω 

         Με το μαγικό κλειδί. 

         Απαραγνώριστα σημάδια 

        Λύνουν τα μάγια.» 



« Μα αυτή τη φωνή την ξέρω! Πού είσαι αγαπημένη μου θυγατέρα; Είμαι ο 

πατέρας σου, γύρισα. Μα τι έπαθαν τα μάτια μου και δε σε βλέπω;»  

« Αχ! πατέρα μου κακότυχε! Η γυναίκα που πήρες δεν είναι αυτή που 

φαίνεται. Είναι μάγισσα και η δύναμή της βρίσκεται στην άσπρη τρίχα στα 

μαλλιά της. Εξ αιτίας της είμαι κλειδωμένη και αφανέρωτη. Για να με 

ξαναβρείς πρέπει να της κόψεις την άσπρη της τρίχα που την έχει φυλαγμένη 

σ΄ένα σκουφί από χρυσή κλωστή. Έτσι χάνει τη δύναμή της. Θα περιμένεις να 

γεμίσει το φεγγάρι, να βγει στο μπαλκόνι, να λύσει τα μαλλιά της. Μόνο στο 

γεμάτο φεγγάρι φαίνεται η μαγική τρίχα. Για να με ξεκλειδώσεις βρες την 

εικόνα μου που την ύφαινα τρία χρόνια με τις τρίχες από τα μαλλιά μου. Αυτό 

είναι το μαγικό κλειδί για να με γνωρίσεις.» 

Ο βασιλιάς ανέβηκε στον πύργο. Στη μάγισσα γυναίκα του δεν έδειξε ό,τι 

ξέρει. Περίμενε να γεμίσει το φεγγάρι κι όταν η μάγισσα βγήκε στην 

πανσέληνο να χτενίσει τα μαλλιά της, άστραψε η άσπρη της τρίχα. Δε χάνει 

καιρό ο βασιλιάς, ξερριζώνει την τρίχα. Στριγγλίζει η μάγισσα, τον ρίχνει στο 

μπουντρούμι. Η βασιλοπούλα μόλις τον βλέπει, φοράει το υφαντό με την 

εικόνα της κι από ίσκιος γίνεται ξανά κορίτσι. Πατέρας και θυγατέρα δυο, 

αγκαλιάζονται με κλάματα και γέλια. Η μάγισσα μητριά μπροστά στη δύναμη 

της αγάπης, λύσσαξε από τη ζήλεια! Δεν πρόλαβε όμως να το σκάσει. Ο 

βασιλιάς την έριξε στα μπουντρούμια και στο χρυσό σκουφί της έβαλε μέσα 

έναν ποντικό να ροκανίζει την άσπρη τρίχα, να μην την αφήνει να μεγαλώνει. 

Ο βασιλιάς και η θυγατέρα του βασίλεψαν στο βασίλειό τους με δικαιοσύνη για 

πολλά πολλά χρόνια  

γιατί… 
Η αγάπη τον κόσμο ανάστησε             Παραμύθια κι αλήθεια  μπλεχτήκανε       

Στο σκοτάδι ένα ρόδο εβλάστησε        και τα μάγια της νύχτας πλεχτήκανε.            

Το ποτάμι ξαναπίσω εγύρισε                 Μια ευχή στο αυτί του ψιθύρισε   

Στην πηγή που η άνοιξη μύρισε.           άνοιξε αγκαλιά και τη φίλησε. 

 

 

                                                                                                               Μανώλα Λεμονιά 

                                                                                                         Σαμαρά Άννα 

Β΄Γυμνασίου 2003 - 2004 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Το κακό που κλειδώθηκε σ΄ένα μπουντρούμι 

 

Κάποτε, πριν πολλά πολλά χρόνια, στο Βελβεντό, ήταν ένας διαβολικός 

άνθρωπος που είχε βάλει σκοπό να αρπάξει το βιος από τους γειτόνους του. 

Σκεφτόταν διάφορα πανούργα κόλπα για να το καταφέρει. Οι γείτονες για να 

προστατευτούν κατέβηκαν στο μπουντρούμι του σπιτιού τους και ζούσαν εκεί. 

Κανείς στο χωριό δε γνώριζε από πότε ήταν χτισμένο. Είχε θόλους 

πετρόκτιστους και δεκατρία σκαλιά να το κατέβεις. Η πόρτα του ήταν 

τριπλομανταλωμένη. Οι γείτονες δυσκολεύτηκαν να ανοίξουν τις τρεις 

κλειδαριές της. Αφού τις έσπασαν και τις τρεις μπήκαν στο θολωτό υπόγειο και 

στα σκοτάδια του. Όταν τα μάτια τους συνήθισαν στο λιγοστό φως του κεριού, 

καθάρισαν το χώρο. Στη μέση βρισκόταν ένα μεγάλο μπρούτζινο μπαούλο. 

Μπροστά είχε ζωγραφισμένο ένα παράξενο πρόσωπο, που τους θύμισε το 

διαβολικό πρόσωπο του γείτονά τους. Άσπροι από το φόβο τους, κατάλαβαν 

γιατί ο κακός γείτονας τους βασάνιζε. Ήθελε το μπαούλο. Προσπάθησαν να το 

ανοίξουν με μεγάλο κόπο. Στο άνοιγμα μια λάμψη τους τύφλωσε. Το μπαούλο 

ήταν γεμάτο χρυσάφι.  

Κρύφτηκαν σ΄ένα θολωτό γύρισμα του υπογείου και περίμεναν. Δεν άργησαν 

να ακούσουν τα μουγκρητά του διαβολικού ανθρώπου. Γκουρρ! Γκουρ! 

Αγκρρρ! Αγκρ! Τον έφερε μέσα η λάμψη που έβγαινε από το υπόγειο. Μόλις 

αντίκρυσε το θησαυρό, σάλεψε. Βρήκε τότε ευκαιρία ο πατέρας της 

οικογένειας, του δίνει μια, τον κλείνει μέσα στο μπαούλο. Νταπ, Ντουπ!  

Αυτός πάλευε να λευτερωθεί, τίποτα. 

Βγήκαν τότε γρήγορα από το μπουντρούμι, τριπλομαντάλωσαν την πόρτα του 

κι έφυγαν από το σπίτι αυτό. Κανένας στο χωριό δεν το κατοίκησε γιατί έλεγαν 

πως έχει κλειδωμένο το κακό στα θεμέλιά του. Σιγά σιγά βάτα κι αγκαθωτά 

αναρριχώμενα έζωσαν και στοίχειωσαν το σπίτι και δεν το πλησίαζε ούτε ζούδι 

ούτε άνθρωπος. 

Γλύτωσαν οι γείτονες, γλύτωσαν οι χωριανοί και ζούσαν όλοι μαζί αγαπημένοι 

κι ήταν πλούσιοι από αγάπη κι όχι από χρυσάφι. 
 

Βαγενάς Μανώλης 

Χατζηζήσης Γιάννης 

Β΄Γυμνασίου, 2003-2004 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

Κάτσε καλά, γιατί θα σε κλείσω στο μπουντρούμι. 

 

Κάποτε στο Βελβεντό, οι άνθρωποι συνήθιζαν να χτίζουν μπουντρούμια 

θολωτά κάτω από τα σπίτια τους για να συντηρούνται τα κρασιά τους, τα 

γεννήματά τους, να μαλακώνουν τα καπνά για το παστάλιασμα. Εκεί 

κρύβονταν από τους Τούρκους και αργότερα από τους Γερμανούς.  

Στα μικρά παιδιά προκαλούσαν τρομάρα έτσι που ήταν κάτω από τη γη, 

σκοτεινά με μια περίεργη μυρουδιά. Η φαντασία τους θέριευε ακούγοντας 

τους μεγάλους να αφηγούνται ιστορίες για τα σκοτεινά μπουντρούμια. Τους 

φοβέριζαν για τον «Μούτου» που θα βγει απ΄το μπουντρούμι να τους φάει αν 

δεν είναι φρόνιμα παιδιά. « Κάτσε καλά μη σε κλείσω στο μπουντρούμι της 

Νεράιδας. Κάθε βράδυ, όταν η καμπάνα χτυπήσει εννιά φορές, η Νεράιδα 

ζωντανεύει και παίρνει τη λαλιά από τα άτακτα παιδιά. Και ξέρεις πότε φεύγει; 

Το πρωί, όταν τρυπώσει ο ήλιος από καμμιά χαραμάδα στο μπουντρούμι, η 

Νεράιδα πετρώνει». Τα παιδιά ακούγοντας αυτές τις ιστορίες, μαζεύονταν στη 

γωνιά τους και ξεχνούσαν τις σκανταλιές. 

Σιγά σιγά οι ιστορίες αυτές ξεχάστηκαν γιατί οι άνθρωποι σταμάτησαν να 

χτίζουν μπουντρούμια στα σπίτια τους, ήρθε το ηλεκτρικό και τα παιδιά 

τραγουδούσαν με χαρά: 
 

Άναψαν τα φώτα 

Μες στ΄ν Γκουργκίλα τ΄ν πόρταα! 

Άναψαν τα ΄λικτρικά 

Μες στ΄ν Γκουργκίλα τουν ουντάά! 

 

Μαρκάλας Γιάννης 

Τσιτσιρίκη Αντωνία 

Β΄Γυμνασίου, 2003-2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

για βότανα, ιλιάτσια, μαντζούνια μαγικά 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 



 

 

 

                                              

 

 

Η Δάφνη 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν τρεις αδερφές. Η πρώτη, η μεγαλύτερη, 

αγαπούσε τα χρυσαφικά και τη φώναζαν Χρυσάφω. Πρωί πρωί στόλιζε λαιμό, 

αυτιά, κεφάλι, δάχτυλα με τα χρυσά της κι άλλο δεν την ένοιαζε παρά να 

καμαρώνει στον καθρέφτη και να φχαριστιέται με τους ήχους του χρυσού στο 

στόλισμα και στο ξεστόλισμά της. Τινκ! Τινκ!                                                              

Η δεύτερη είχε αδυναμία στα διαμαντικά γι αυτό τη φώναζαν Διαμάντω. 

Έκανε τις βόλτες της στους δρόμους και στις πλατείες κουδουνίζοντας από τα 

διαμάντια της. Ντινγκ! Ντινγκ!                          

Η τρίτη η μικρότερη αγαπούσε τα αγριολούλουδα, τα δέντρα, τα βοτάνια. 

Όταν έκλαιγε, από τα μάτια της έτρεχαν μαγικά δάκρυα κι όπου έπεφταν, 

φύτρωναν όμορφα δέντρα δάφνης. Όταν γελούσε, μοσχοβολούσε ο αέρας 

αρώματα της δάφνης και σκόρπιζε παντού σκουροπράσινα φυλλαράκια. Οι 

άνθρωποι τα μάζευαν κι αρωμάτιζαν τα ρούχα στα σεντούκια τους, τα φαγητά 

τους. Στόλιζαν τις εκκλησιές τους. Της έδωσαν το όνομα Δάφνη.                                                                                                                                  

Οι αδερφές της ζήλευαν. Ένα χειμωνιάτικο  πρωινό, την κατηγόρησαν πως 

έκλεψε τα κοσμήματά τους. Την έδιωξαν από το αρχοντικό τους. Η Δάφνη 

κρύφτηκε στο δάσος κλαίγοντας. Γύρω της, σε κάθε δάκρυ που πότιζε τη γη, 

άνθισαν ωραία δέντρα δάφνης που σκέπασαν το κορίτσι με φύλλα και 

λουλούδια. Στο απαλό τους στρώμα τη βρήκε ο ύπνος.                                                                                               

Το επόμενο πρωί ο πρίγκιπας της πολιτείας, πήγε για κυνήγι στο δαφνόδασος. 

Εκεί, ανάμεσα σε φύλλα και λουλούδια, αντίκρυσε τη Δάφνη. Ήταν τόσο 

όμορφη που ο πρίγκιπας δεν άντεξε κι έσκυψε και τη φίλησε. Η Δάφνη του 

χαμογέλασε κι ο αέρας του δάσους αρωματίστηκε κι ευωδιές γέμισαν την ψυχή 

του.                                                 
«Μες στην καρδιά μου είν΄οι ρίζες σου                                                           
και στο μυαλό μου ανθίζεις                                                                                       

και κολυμπώ στις μυρωδιές                                                                                     

γιατί μοσχομυρίζεις.»                                                                                                 

Την πήρε μαζί του στο παλάτι. Στο δρόμο για το παλάτι φύτρωναν δάφνες 

ανθισμένες από τα δάκρυα του κοριτσιού γιατί κάποιος την αγαπούσε. Ο 



βασιλιάς και η βασίλισσα τους καλοδέχτηκαν και κανόνισαν τους γάμους τους 

σε ένα μήνα. Τα πουλιά του δαφνόδασους της έραψαν το νυφικό με φύλλα 

δάφνης και στόλισαν τα μαλλιά της με δαφνολούλουδα. Το βασίλειο 

ακούστηκε στα πέρατα του κόσμου για τη μυρωδάτη δάφνη κι όλοι ήθελαν να 

έχουν στον κήπο τους ένα τέτοιο δέντρο. Η Δάφνη κι ο πρίγκηπάς της 
πλούτισαν κι έζησαν πλουσιοπάροχα με τους υπηκόους τους για πολλά χρόνια! 

                                                                 
        

                                                                                                                      Μαριάνθη Ζίγκου!   

                                        Α΄Γυμνασίου, 2016-2017         

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Η Κνίδη 

Η Τσουκνίδα, λένε, ήταν ένα κορίτσι ψηλό με μακριά σκουροπράσινα 

βελουδένια  μαλλιά που μάγευαν όποιον τα ακουμπούσε. Τα μάτια της είχαν 

όλα τα πράσινα των λιβαδιών. Το πρόσωπο το φώτιζε αγγελικό χαμόγελο που 

ξεγελούσε όποιον τη γνώριζε. Κακότροπη και κακομαθημένη. Ό,τι επιθυμούσε 

το ήθελε εκείνη τη στιγμή που τo΄λεγε. Φερόταν απαίσια σε όλους και δεν 

ευχαριστιόταν με τίποτα. Ενα πρωί, χαραή ακόμα, της ήρθε η όρεξη να πάει 

βόλτα στο δάσος. Ξύπνησε όλους  στο σπίτι, να τη συνοδεύσουν.  Εκεί που 

περπατούσε ανάμεσα    στα πυκνά δέντρα παρουσιάστηκε  μπροστά της ένα 

αλλόκοτο πλάσμα. Γέλασε κοροϊδευτικά με το σουλούπι του και με κακία του 

λέει:   

- Χα! Χα! Χα!  Τι πλάσμα είσαι  εσύ κι από πού ξεφύτρωσες μπροστά μου;  Πάρε 

την ασχήμια σου και χάσου από τα μάτια μου.                                                                     

-Είμαι το ξωτικό του δάσους! Εδώ είναι το σπίτι μου. Ποια είσαι κυρά μου, που 

τάραξες την πρωινή γαλήνη;                                                                                         

– Είμαι η Κνίδη, θα΄πρεπε να το γνωρίζεις. Όλοι στο δάσος, ξέρουν καλά, τι 

κάνω όταν θυμώνω. Φύγε από τη μέση αν θες να γλυτώσεις απ΄τα αγκάθια του 

θυμού μου.  

Το αγκύλωσε με  την  κακία της η Τσουκνίδα.                                                     

 – Ωχ! Με πόνεσες !  Φώναξε από τον πόνο το ξωτικό και σκαρφάλωσε 

κλαίγοντας στο δέντρο του. Τα δάκρυα πέφτοντας στο χώμα γίνονταν 

παράξενα, ξωτικά φυτά που μόλις τα ΄δε η Κνίδη, έβαλε με το μυαλό της να τα 

έχει στον κήπο της. Διατάζει τότε τους φύλακές της να πιάσουν το ξωτικό σε 

ένα κλουβί από μαγικές τρίχες των μαλλιών της. Το πήρε στο αρχοντικό και 

κάθε μέρα το αγκύλωνε με το θυμό της, να κλαίει, να πέφτουν τα δάκρυά του 



στον κήπο της, να φυτρώνουν ξωτικά, παράξενα φυτά.  Τριανταφυλλιές  με  

τριαντάφυλλα που είχαν όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου.  Τουλίπες που 

ξεπερνούσαν το αρχοντικό,  κατάλευκοι κρίνοι που έμοιαζαν με κύκνους,  

χιλιάδες πανέμορφα και σπάνια λουλούδια από όλο τον κόσμο. Μα, δεν 

ικανοποιούσαν την Κνίδη. Ζητούσε κάθε μέρα κι άλλα, περισσότερα.  Το 

ξωτικό απογοητευμένο από την απληστία και την αχαριστία της 

αρχοντοπούλας, έχασε πια την υπομονή του. Ένα πρωί που η Κνίδη άρχισε να 

δίνει διαταγές, μάζεψε όση δύναμη του είχε απομείνει και της είπε:  

«Σε καταριέμαι να γίνεις ένα φυτό με φαρμακερά μικρά αγκαθάκια, σαν την 

ψυχή σου. Όποιος σ’ ακουμπάει να πονάει. Όλοι να σ’ αποφεύγουν και να μη σου 

δίνουν αξία. Από τους κήπους τους να σε ξερριζώνουν.  

Δε θα λέγεσαι πια Κνίδη αλλά Τσουκνίδα, Τσού-χτρα και το όνομά σου, Κνίδη. »                                                                                      

Εκείνη ακριβώς την στιγμή, η πανέμορφη, κακότροπη αρχοντοπούλα 

μεταμορφώθηκε σε αυτό το φυτό, την Τσουκνίδα. Και από εκείνη την ημέρα   

έμεινε έτσι για πάντα, παίρνοντας πλέον το μάθημά της. Άραγε θα ξαναγίνει 

ποτέ άνθρωπος; Λέτε να μαλάκωσε η ψυχή της; 

 

 

                                                                      

               Βασιλική Ν. Κουτλιάμπα                              

Α1΄Γυμνασίου, 2016-2017 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                     

 

    

Η Μέντα 

  

         Μια φορά κι έναν καιρό, ήτανε μια χήρα, η κυρά-Λένη, που δεν είχε ούτε 

παιδιά ούτε γατιά. 

         Μια ηλιόλουστη μέρα πήγε βόλτα στην αγορά. Βλέπει έναν άνθρωπο που 

πούλαγε τσάι μέντα. Της άρεζαν πολύ τα βότανα, οι μυρουδιές και οι γιατρειές 

τους. Έτσι, αγόρασε μια γλάστρα. Οταν πήγε σπίτι της, τη στόλισε στην αυλή 

της. 

         Κάθε μέρα περιποιόταν και πότιζε τη γλάστρα της, όσο έπρεπε, για να 

μεγαλώσει! Ολοένα αυτή άνθιζε και σκόρπαγε τα αρώματά της στην αυλή της 

κυρα Λένης.  Η γυναίκα ευχόταν από μέσα της: αχ! Ας είχα ένα παιδάκι κι ας 

ήταν βοτανάκι! Ώσπου μια μέρα έγινε κάτι απίστευτο!!! Από της γλάστρας το 

χώμα, ξεπροβάλε μία όμορφη κοπέλα με πράσινα μακριά μαλλιά και μωβ 

αμυγδαλωτά μάτια! Η κυρα Λένη δεν πίστευε στα μάτια της. 

        Ήταν το ξωτικό της Μέντας. Είπε στη γυναίκα πως τη συμπάθησε και την 

αγάπησε πολύ, επειδή τη φρόντιζε κάθε μέρα, σαν να ήταν παιδί της! Η 

καημένη η κυρα Λένη τα είχε χάσει. Λέτε να ακούστηκε η ευχή της; Όταν 

ξαναβρήκε τη φωνή της, είπε στο ξωτικό πως όλα αυτά τα κάνει, επειδή 

αγαπάει τα βοτάνια. Το χειμώνα με τα κρύα τα πολλά το τσάι τους τη 

ζεσταίνει. Όταν αρρωσταίνει τα βοτάνια την κάνουν καλά. Και ευτυχώς που τα 

έχει γιατί είναι μόνη της, δεν έχει οικογένεια, κάποιον να τη νοιάζεται και να 

τη φροντίζει. Η Μέντα τη λυπήθηκε, την αγκάλιασε με τα βελούδινα πράσινα 

φυλλαράκια της, τη γαλήνεψε με τα αρώματά της και της υποσχέθηκε να 

μείνει μαζί της και να τη συντροφεύει! Η κυρα Λένη πολύ χάρηκε που θα είχε 

τη Μέντα για θυγατέρα της. Δεν την ένοιαζε που θα είχε για παιδί ένα ξωτικό, 

αρκεί να είχε συντροφιά, να μην ήταν μόνη. Από τότε και στην υπόλοιπη ζωή 

τους, έζησαν ευτυχισμένες. Φρόντιζαν κι αγαπούσαν η μία την άλλη σα μάνα 

με θυγατέρα κι όταν τέλειωνε η μέρα τους, η μία ξάπλωνε ευτυχισμένη στο 

κρεβάτι της και η άλλη χωνόταν στην ευωδιαστή της γλάστρα ως το πρωί με 

του ήλιου τα ξυπνήματα. «έπιασε να βρέχει ζάχαρη και μέντα, δάσος η 

αυλή μας, λούλουδα και γλάστρες..»  

      Και ζήσαν αυτές καλά και εμείς καλύτερα!!! 

 
                                                                                      Ελένη Καρακίτσιου 

                                                                                           Α1΄Γυμνασίου, 2016-2017 

 

    



                                                          

 

 

 

Δυό τελευταία λόγια... 

 

Ακούσαμε τη Σαββούλα Ριζαργιώτη στο Διαδίκτυο, την Ανθή Θάνου στο 

Λαογραφικό Εθνολογικό Μουσείο στη Θεσσαλονίκη, την Ειρήνη 

Στεργιοπούλου στο σχολείο μας,  

διαβάσαμε,  

διαλέξαμε παραμύθια που μας άρεσαν από το ανθολόγιο των μαθητών και τη 

σχολική βιβλιοθήκη μας. 

Τα στολίσαμε με κεντήματα των γιαγιάδων μας,  

βρήκαμε τραγούδια και τα «ντύσαμε». 

Ανακαλύψαμε τις σχέσεις του παραμυθά με τους ακροατές του. 

Ανακαλύψαμε πως το παραμύθι, δεν είναι ένα απλό κείμενο, αλλά ένα σύνθετο 

επικοινωνιακό γεγονός. 

Παρατηρήσαμε πώς ο παραμυθάς αφηγείται στο τοπικό ιδίωμα, πώς 

χρησιμοποιεί τους μορφασμούς, την κίνηση του σώματος, τις χειρονομίες που 

διάλεξε, για να παρουσιάσει το παραμύθι και να κρατάει αμείωτο το 

ενδιαφέρον των ακροατών. 

Ανοίξαμε, μέσα από το παραμύθι, ένα ακόμα δρόμο στην πολιτισμική 

ταυτότητά μας. 

     
 

 

 

 

 



 

 

 

συμμετείχαν οι μαθητές και οι μαθήτριες της πρώτης 

γυμνασίου βελβεντού 

 
 

βλάχος γεώργιος                          γκουλιώτης γεώργιος 

γκουλιώτης κωνσταντίνος 

γραικός θεόδωρος     ζαφείρη βασιλική         ζέρβα βάια 

ζέρβα βασιλική            ζίγκου μαριάνθη 

καϊμάκ λόντρα        κάντζιου μαρία        καραγιάννης μάρκος 

καρακίτσιου ελένη        κατσαντώνης κωνσταντίνος 

κουτλιάμπα βασιλική      κρομμύδα βασιλική – αγγελίνα 

λατιφλλάρι  τεσιάνα        μινάι μίκαελ 

μπαλάνη μαριάννα      μπιάλα  αθανασία         νατσιούλας μάρκος 

παπαγεωργίου ειρήνη               παπασπανός εμμανουήλ 

σακελλάρης θωμάς     σιλίρης χάρης    σταμάτη θάλεια 

στεργιοπούλου κωνσταντίνα                τέτος παρασκευάς 

τζιχάνι  κρίσα      τσόκας θεόδωρος    τσουκνάκη  ερμιόνη 

τσούτσουρη αναστασία             φράγκου γαβριέλα 

και η καθηγήτρια βλάχου βαϊτσα,  πε 15 

 

 

 

και ζήσαν καλά περίκαλα κι εμείς εδώ καλύτερα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Από την παρουσίαση στο σχολείο στις 31/5/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


