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Η ΡΆΝΙΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΉ γεννήθηκε το 1974 στο Καρπενήσι και
σπούδασε στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ. Σύντο
μα μετά την αποφοίτησή της στράφηκε επαγγελματικά στον χώρο
των εκδόσεων, όπου εργάζεται τα τελευταία 20 χρόνια. Είναι υπεύ
θυνη ύλης στο diastixo.gr, επιμελήτρια εκδόσεων και μεταφράστρια
παιδικής λογοτεχνίας. Μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει 28 βιβλία
της για παιδιά, τρία από τα οποία έχουν μεταφραστεί στα τουρκι
κά. Ξεχωριστή θέση στη δουλειά της κατέχουν τα βιβλία της που
αποσκοπούν στη διασκεδαστική μάθηση: Μια τρελή τρελή ΑΒ, Ένα
τρελό τρελό Αριθμητάρι, Ένα τρελό τρελό Αγρόκτημα (Εκδόσεις
Ψυχογιός) και Η μελω-δική μου Ορθογραφία (Εκδόσεις Πατάκη),
τα οποία συνοδεύονται από CDs σε μελοποίηση του Αλκιβιάδη Κων
σταντόπουλου, με τη συμμετοχή πολύ γνωστών και αγαπημένων καλ
λιτεχνών. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το ιστολό
γιό της: raniouska.blogspot.com

Στη μνήμη του μπαμπά μου,
Γιώργου Π. Μπουμπουρή,
που μας έμαθε την αξία του βιβλίου

Η ΧΡΎΣΑ ΣΠΥΡΊΔΩΝΟΣ γεννήθηκε το 1978 στην Αθήνα. Σπούδα
σε στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών του Σπύρου Ορνεράκη. Έχει
ασχοληθεί επαγγελματικά με τη διαφήμιση, τη γραφιστική και το
κόσμημα. Από το 2010 έκανε την αγάπη της πραγματικότητα και άρ
χισε να εικονογραφεί ιστορίες για παιδιά. Είναι μαμά δύο παιδιών
και ενός δαιμόνιου σκύλου, που πάντα μασάει τις ζωγραφιές και τις
μπογιές της. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το ιστο
λόγιό της: cspiridonos.gr
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Μια φορά κι έναν καιρό,
έναν μύθο θα σας πω…

Μ

ια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένας μυθοποιός. Όχι ηθοποιός, από αυτούς που παίζουνε στο θέατρο. Μυθοποιός, που σκάρωνε με τον νου του μύθους, δηλαδή μι
κρά παραμύθια, όταν ήθελε να πει τη γνώμη του για κάτι.
Τον έλεγαν Αίσωπο και ήταν ξακουστός στα πέρατα του κό
σμου για τη σοφία του. Όταν μιλούσε, όλοι σταματούσαν
ό,τι έκαναν για να τον ακούσουν. Όταν σκεφτόταν, όλοι
έκαναν ησυχία για να μην τον ενοχλήσουν. Όταν επισκε
πτόταν μια πόλη, όλοι μαζεύονταν στην πλατεία για να τον
γνωρίσουν. Ο νους του κατέβαζε ένα σωρό ωραίους μύθους
με λαγούς και με χελώνες, με αλεπούδες σ’ αμπελώνες, με
λιοντάρια και ποντίκια, με μυρμήγκια και τζιτζίκια, μ’ έντο
μα, πτηνά και ζώα, πονηρά μα και αθώα, με ανθρώπους και
θεούς, με μεγάλους και μικρούς…
Η φήμη του Αισώπου είχε σκαρφαλώσει μέχρι τα πιο ψη
11
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λά παλάτια των πιο σπουδαίων βασιλιάδων, που ανυπομο
νούσαν να τον γνωρίσουν και τον προσκαλούσαν για να τον
φιλοξενήσουν. Πώς τον φαντάζεστε, παιδιά; Σαν έναν ασπρο
μάλλη παππού, καθισμένο στην κουνιστή του πολυθρόνα
ν’ αγναντεύει τη θάλασσα από τη βεράντα του σπιτιού του;
Ή μήπως τον φαντάζεστε σαν έναν νέο ψηλό, λεβέντη και
ωραίο, κλεισμένο απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ σε μια βιβλιο
θήκη με αμέτρητα βιβλία;
Όοοχι! Για πολλά χρόνια, ο Αίσωπος δεν είχε ούτε σπίτι
ούτε βιβλία ούτε βιβλιοθήκη. Δεν είχε τίποτα δικό του. Ήταν
δούλος. Κι αν πεις για την εξωτερική του εμφάνιση, ήταν
ένας άνθρωπος άσχημος πολύ. Και καμπούρης ήταν, και
στραβοκάνης, και στραβομύτης, και χειλάς, και κοιλαράς
ήταν. Τη μεγαλύτερη ασχήμια όμως δεν του την είχε φορ
τώσει η φύση, αλλά οι άνθρωποι: Ο Αίσωπος, όπως είπαμε,
ήταν δούλος. Πάει να πει, δεν είχε την ελευθερία του. Δεν
μπορούσε ν’ αποφασίσει τίποτε για τον εαυτό του και για
τη ζωή του. Οι άλλοι τον διέταζαν πού θα πάει, τι θα κάνει,
τι θα φορέσει, τι θα φάει, πότε θα πέσει για ύπνο και πότε
θα ξυπνήσει. Δούλος^ που δούλευε ολημερίς χωρίς να πλη
ρώνεται^ και που οι άλλοι τον πουλούσαν και τον αγόραζαν,
σαν να ήταν πράγμα.
Κανείς δεν ξέρει σίγουρα από πού κρατούσε η σκούφια
του. Οι περισσότεροι λένε πως καταγόταν από τη Φρυγία,
μια περιοχή πέρα μακριά, στη Μικρά Ασία. Μάλιστα, τα
πρώτα χρόνια της ζωής του ήταν άλαλος, δηλαδή δεν μπο
ρούσε να μιλήσει. Φαντάζεστε τη ζωή του; Όλη μέρα δουλειά

και βουβαμάρα, βουβαμάρα και δουλειά. Κι αν ήθελε κάτι
να πει, πώς θα το ’κανε χωρίς μιλιά; Αν, ας πούμε, κάποιος
ήθελε να τον αδικήσει, πώς θα προστάτευε τον εαυτό του;
Πώς; Μα, με το μυαλό του! Διότι ο Αίσωπος είχε ένα κα
λό που έκανε για χίλια: ήταν έξυπνος πολύ. Έβαζε τη φα
ντασία του να δουλέψει κι έβρισκε λύση για το καθετί. Κι
έπειτα, με τις κινήσεις των χεριών του, έδινε στους άλλους
να καταλάβουν ό,τι σκεφτόταν κι ό,τι ήθελε να πει.
Ο Αίσωπος όμως δεν είχε μόνο κοφτερό μυαλό, αλλά και
καλή καρδιά. Κάποτε, λένε, ενώ δούλευε στα χωράφια, τον
πλησίασε μια γυναίκα ταλαιπωρημένη, που ήθελε να πάει
στην πόλη μα είχε χαθεί. Εκείνος την προσκάλεσε με νοή
ματα στον ίσκιο ενός δέντρου, για να μην τη χτυπάει ο ήλιος,
και της πρόσφερε ψωμί κι ελιές απ’ το σακούλι του, να φάει
να στυλωθεί. Κι ύστερα, την πήγε στο πηγάδι, για να πιει νε
ρό να δροσιστεί. Και μετά πήγε μαζί της και της έδειξε τον
δρόμο, για να μην ξαναχαθεί. Κι εκείνη, που δεν ήταν απλή
διαβάτισσα αλλά ιέρεια, εκτίμησε την καλοσύνη της καρδιάς
του και προσευχήθηκε να βρει τη μιλιά του. Το ίδιο βράδυ,
ο Αίσωπος είδε στον ύπνο του ότι μπορούσε να μιλά. Και το
όνειρό του αυτό, όταν ξύπνησε, βγήκε αληθινό. Ο δρόμος
για τη μιλιά του είχε περάσει απ’ την καλή καρδιά του.
Κι αφού μπορούσε πλέον να μιλά, μπορούσε και να δίνει
στους άλλους τις έξυπνες απαντήσεις που σκεφτόταν όποτε
χρειαζόταν. Όπως έγινε στο λιμάνι της Σάμου, εκεί όπου
άλλαξε η ζωή του. Διότι εκεί είχε οδηγήσει τον Αίσωπο ένας
έμπορος για να τον πουλήσει, τοποθετώντας τον επιδεικτι
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κά ανάμεσα σε δύο δούλους ψηλούς, ωραίους και γεροδε
μένους.
Στη Σάμο ζούσε ο φιλόσοφος Ξάνθος, που εκείνο τον και
ρό χρειαζόταν έναν ακόμα δούλο στο σπίτι του. Κατέβηκε,
λοιπόν, στο λιμάνι και θαύμασε το τέχνασμα του εμπόρου,
που είχε βάλει τον κακομούτσουνο δούλο ανάμεσα στους
δυο ωραίους, για να τονίζεται η ομορφάδα τους.
«Τι δουλειά ξέρεις να κάνεις εσύ;» ρώτησε τον πρώτο δού
λο, αριστερά του Αισώπου.
«Όλες τις δουλειές», απάντησε εκείνος.
Ο Αίσωπος έσκασε στα γέλια.
«Εσύ τι δουλειά ξέρεις να κάνεις;» ρώτησε τον άλλον δού
λο, δεξιά του Αισώπου.
«Όλες τις δουλειές», απάντησε κι εκείνος.
Ο Αίσωπος πάλι έσκασε στα γέλια.
«Εσύ που γελάς, τι δουλειά ξέρεις να κάνεις;» τον ρώτη
σε ο φιλόσοφος.
«Καμία δουλειά», απάντησε ο Αίσωπος.
«Ορίστε; Καμία δουλειά; Πώς είναι δυνατόν;» απόρησε
ο φιλόσοφος.
«Μα αφού αυτοί οι δυο ξέρουν όλες τις δουλειές, δεν άφη
σαν καμία για μένα», απάντησε ο Αίσωπος κι ο Ξάνθος, θαυ
μάζοντας το δυνατό του το μυαλό, τονε πήρε στο σπίτι του.
Και μάθαινε ο Αίσωπος δίπλα στον φιλόσοφο, μάθαινε κι
ο φιλόσοφος δίπλα στον Αίσωπο. Μάλιστα, ο Αίσωπος τον
βοήθησε μια φορά να σώσει την τιμή και την περιουσία του.
Πώς αυτό; Ακούστε και θα καταλάβετε!

Ένα βράδυ που ο Ξάνθος έτρωγε κι έπινε με τους μαθη
τές του, το παράκανε στο ποτό και μέθυσε.
Τότε, τον ρωτάει ένας μαθητής: «Δάσκαλε, λες ότι ένας
άνθρωπος είναι ικανός να κάνει τα πάντα. Μπορείς λοιπόν
εσύ να πιεις τη θάλασσα ως τον πάτο;»
«Μπορώ!» είπε ο Ξάνθος.
«Να βάλουμε στοίχημα. Κι αν δεν μπορέσεις, τι θα μου
δώσεις;» τον προκάλεσε ο μαθητής.
«Όλη την περιουσία μου», απάντησε ο Ξάνθος.
Κι όρισαν μάρτυρες ότι ο φιλόσοφος θα έπινε όλη τη θά
λασσα ως τον πάτο, αλλιώς θα έχανε την περιουσία του.
Την άλλη μέρα, όταν ο Ξάνθος ξύπνησε κι έμαθε τι είχε
συμφωνήσει μες στο μεθύσι του, έπεσε στα πόδια του Αισώ
που να τον βοηθήσει. Εκείνος έστυψε το μυαλό του και τε
λικά του είπε: «Βέβαια, τη θάλασσα είναι αδύνατο να την
πιεις. Άκου όμως τι θα κάνεις, για ν’ ακυρώσεις τη συμφω
νία…»
Στόμα το στόμα, όλοι οι Σαμιώτες έμαθαν ότι ο Ξάνθος
θα κατέβαινε στην παραλία να πιει τη θάλασσα και μαζεύ
τηκαν να δουν το θέαμα. Μόλις συγκεντρώθηκε κόσμος πο
λύς, παίρνει ο Ξάνθος μια κούπα στο χέρι και λέει στον μα
θητή του, όπως τον είχε συμβουλέψει ο Αίσωπος: «Τι συμ
φώνησα χθες;»
«Να πιεις τη θάλασσα ως τον πάτο», απαντάει ο μαθη
τής του.
«Μόνο τη θάλασσα;» ρωτάει ο φιλόσοφος.
«Ναι».
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«Εντάξει. Στη θάλασσα όμως χύνονται ένα σωρό ποτάμια
κι εγώ δε συμφώνησα να πιω και τα ποτάμια. Οπότε, φρά
ξε πρώτα εσύ όλα τα ποτάμια, ώστε να μη χύνονται στη θά
λασσα και τα πιω, κι ύστερα εγώ θα πιω τη θάλασσα ως τον
πάτο».
Ο μαθητής αναγνώρισε την υπεροχή του δασκάλου του,
κι έτσι διαλύθηκε η συμφωνία τους και ο Ξάνθος γλίτωσε
την περιουσία του.
Με τούτα και με τ’ άλλα, η φήμη του Αισώπου εξαπλώθη
κε στη Σάμο και οι πολίτες του νησιού, σε μια συνέλευσή τους,
ζήτησαν από τον Ξάνθο να του δώσει την ελευθερία του.
Εκείνη την εποχή, ο πανίσχυρος βασιλιάς Κροίσος της Λυ
δίας έστειλε στη Σάμο έναν πρεσβευτή του για να ζητήσει
από τους πολίτες φόρο, δηλαδή χρήματα, ειδάλλως θα τους
έκανε πόλεμο. Οι άρχοντες των Σαμίων σκέφτονταν να δε
χτούν, επειδή φοβόνταν τη δύναμη του Κροίσου, οι πολίτες
όμως ζήτησαν τη συμβουλή του Αισώπου. Κι εκείνος, ως συ
νήθως, τους μίλησε μ’ έναν μύθο. Τους είπε ότι, με προστα
γή του Δία, η θεά Τύχη έδειχνε στους ανθρώπους δύο δρό
μους για να διαλέξουν ποιον θ’ ακολουθήσουν: τον δρόμο
της ελευθερίας ή τον δρόμο της δουλείας. Ο δρόμος της ελευ
θερίας ήταν στην αρχή δύσβατος κι επικίνδυνος, μα στο τέ
λος έβγαζε σε μια όμορφη πεδιάδα με τρεχούμενα νερά, για
να ξαποσταίνουν όσοι είχαν φτάσει μέχρι εκεί. Ενώ ο δρό
μος της δουλείας ήταν στην αρχή εύκολος, σε μια ωραία πε
διάδα, αλλά όσο προχωρούσε στένευε και δυσκόλευε, και
στο τέλος έβγαζε σε γκρεμό. Οι πολίτες ψήφισαν αμέσως

να μην πληρώσουν φόρο στον ξένο βασιλιά και να κρατή
σουν την ελευθερία τους, ακόμα κι αν ο κίνδυνος ήταν με
γάλος.
Όταν ο Κροίσος έμαθε τι είχε συμβεί, ζήτησε να πάει κο
ντά του ο Αίσωπος για να τον γνωρίσει. Και πράγματι ο Αί
σωπος, ένας πρώην δούλος, βρέθηκε φιλοξενούμενος στο
παλάτι του Κροίσου και κέρδισε με την εξυπνάδα του την
εκτίμηση του βασιλιά, που τον γέμισε δώρα. Κι έπειτα, ο Αί
σωπος επισκέφτηκε τη Βαβυλώνα και την Αίγυπτο κι έζησε
σε παλάτια σπουδαίων βασιλιάδων…
Η φήμη του ταξίδεψε μακριά και ταξιδεύει ακόμα, αφού
μέχρι και σήμερα βρίσκουμε τους μύθους του όχι μόνο πα
νέξυπνους και διδακτικούς, αλλά και πολύ διασκεδαστικούς!
Τι λέτε, θέλετε να διαβάσουμε μερικούς από αυτούς;
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Αλήθεια,
παιδιά, το ξέρατε
ότι ο Αίσωπος ήταν δούλος;
Κι ότι πολλούς από τους μύθους του
τους σκαρφίστηκε δουλεύοντας σκληρά
απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ; Άραγε, πώς
κατάφερε ένας δούλος να γίνει γνωστός στα
πέρατα του κόσμου, να φιλοξενείται στα παλάτια
των πιο σπουδαίων βασιλιάδων και να μιλάμε για
αυτόν μέχρι σήμερα;
Τις απαντήσεις θα τις βρείτε στο βιβλίο
αυτό, μαζί με πέντε υπέροχους μύθους του
σε έμμετρη απόδοση:

Το λιοντάρι και ο ποντικός
Ο ψεύτης βοσκός
Η χελώνα και ο λαγός
Ο τζίτζικας κι ο μέρμηγκας
Ο Βοριάς και ο Ήλιος
Πέντε απίθανοι του Αισώπου μύθοι
κι η ζωή του σαν παραμύθι!
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