
Χαραμουνταζές 

Σχολικό έτος 2015-2016 



Μια ιστορία που δημιούργησε  

η Γεωργία Ζαχαρία-Μίλκα 

εμπνευσμένη από λαϊκά παραμύθια 

και ζωγραφισμένη από τα παιδιά 

της Α’ τάξης του 20ου Δημοτικού Ευόσμου 

 



 Μια φορά κι έναν καιρό, 

σ’έναν τόπο μακρινό, σ’εκείνη την 

πατρίδα που την λένε αξέχαστη, ζούσαν 

δυο φίλοι...Από μικροί ήταν αχώριστοι. 

Μαζί στα παιχνίδια, μαζί στην γειτονιά, 

μαζί στο σχολειό...σαν αδέρφια! Κι όταν 

μεγάλωσαν, μαζί στα χωράφια, μαζί στη 

δουλειά και στα γλέντια μαζί! Και είχαν 

ορκιστεί πως όταν κάνουν οικογένειες 

τίποτα δεν θα τους χωρίσει! 

 



Έλα, όμως που ο ένας σαν έγινε παλικάρι γνώρισε και παντρεύτηκε μια  

αρχοντοπούλα, με τα καλά της και τ’ακριβά της. Έγινε μεμιάς και εκείνος άρχοντας! 



  Κι ο άλλος; Ο άλλος έκανε οικογένεια με την πιο φτωχιά κοπέλα του χωριού κι 

απόμεινε φτωχός όπως ξεκίνησε.  



  Πεινούσαν τα παιδάκια του...φαϊ δεν είχε στο τέντζερό του...παπούτσια δεν είχαν να 

βγούνε έξω από το σπίτι τους και βιβλία δεν μπόρεσαν να πάρουν για να πάνε σχολείο όπως  

τ’άλλα τα παιδιά!  

  Τα παιδιά του πλούσιου χορτάτα, ποδεμένα, περισσευούμενο ήταν πάντα το φαϊ και το 

παιχνίδι τους κι όχι πως ήταν ευχαριστημένα από αυτό...  

 



  Μια μέρα, κει που καθότανε ο 

φτωχός με την γυναίκα του και 

συλλογιζότανε πως θε να αλλάξει τη μοίρα 

των παιδιών του... 

- Πήρα απόφαση, γυναίκα, θα πάω να 

ζητήσω βοήθεια από τον παλιό μου φίλο. 

Αυτός έχει πλούτη και χωράφια, ας με 

βάλει να δουλέψω σε κανένα από αυτά. 

- Να πας, άντρα μου...να ρίξεις τα μούτρα 

σου και να πας. Τι στο καλό...τόσα 

πράγματα ζήσατε μαζί...Κάτι θα σκιρτήσει 

μέσα στην καρδιά του για τον παλιό του 

φίλο, αδελφό να πω καλύτερα! 



Και μια και δυό φοράει τα 

καθαρά του ρούχα ο παλιός φίλος 

που απόμεινε φτωχός και ξεκινάει 

για το αρχοντικό του παλιού του 

φίλου που έγινε μεγάλος και 

τρανός! 

Τοκ τοκ τοκ... Χτυπάει φοβισμένα 

τη μεγάλη ξύλινη πόρτα του 

αρχοντικού... 



...Μέσα από το αρχοντικό ακουγόταν δυνατά ροχαλιτά, κατάλαβε ο φτωχός πως κάποιος κοιμόταν. Έτσι, 

με περισσότερο θάρρος αυτήν τη φόρα, βρόντηξε την πόρτα με όλη του τη δύναμη... 



 ...Αργά και μεγαλόπρεπα ανοίγει 

και φανερώνει από πίσω έναν 

υπηρέτη ψηλό και ξερακιανό... 

- -Μμμ, τι γυρεύεις εσύ εδώ; Ρωτάει 

ο υπηρέτης τον φτωχό και τον 

κοιτάζει από πάνω μέχρι κάτω σαν 

ξυνισμένο φαϊ... 

- -Το αφεντικό σου θέλω, κάνει πως 

δεν κατάλαβε τα μούτρα ο 

ταπεινός, είμαστε φίλοι από παλιά. 

   

 Δεν πρόλαβε να αποσώσει ο καημένος για την παλιά φιλία και την αδελφική 

αγάπη που είχε ξεχαστεί... 

-Έξω από δω μπατήρι, που’σουνα εσύ φίλος με τον αφέντη μου! 

 Το δίκιο και η αγωνία θέριεψαν στο μυαλό του φτωχού... 

-Δε φεύγω αν δε μιλήσω στον αφέντη σου, υπηρέτη!  

 



Πες ο ένας, φώναξε ο άλλος, ανησύχησε 

ο αφεντικός και πρόβαλε στη 

σκάλα... 

- Τι γίνεται εκεί κάτω; Με ποιόν 

μαλώνεις Παμεινώντα; 

- Αφέντη μου, είναι ένας ψωριάρης 

εδώ κάτω και λέει πως είναι φίλος 

σου παλιός. Να τον πετάξω έξω; 

Έσκυψε να καλοειδεί ο πλούσιος και 

στα χέρια του Παμεινώντα του 

υπηρέτη είδε μαγκωμένο και 

τσαλακωμένο τον παλιό του φίλο, 

τι λέω φίλο, αδελφό τον είχε στα 

χωράφια και στα γλέντια 

-Άφησέ τον να περάσει... ήτανε παλιός 

μου φίλος. 

 



Κάθησαν μακριά ο ένας από τον άλλο, έτσι ήταν 

και στα αλήθεια...κι ούτε που ρώτησαν τι 

κάνει η κυρά και τα παιδιά σου, πώς έχουν... 

Γρήγορα βιάστηκε ο φτωχός να πει τον καημό του 

μην θυμώσει πάλι ο Παμεινώντας και του 

δώσει δρόμο... 

- Δε θέλω τίποτα αφέντη μου άλλο από 

δουλειά. Πάρε με στη δούλεψή σου, στα 

χωράφια, στα κατσίκια, να φάνε τα παιδιά 

μου ψωμί... 

 -Α, δεν ξέρω, α, δεν μπορώ, χίλια δυο είπε ο πλούσιος που πια δεν ήταν φίλος κι έλεγε κι από 

μέσα του, μωρέ ας άφηνα τον Παμεινώντα να τον διώξει απ’την αρχή...Τώρα τι να τον κάνω; 

 Πήρε στο τέλος απ’τον μποξά του μια τσιγκούνικη χούφτα διφραγκάκια και τα’δωσε, 

ελεημοσύνη να την κάνει ο Θεός, στο φτωχό και τον έδιωξε. 



Γύρισε, το λοιπόν, στο σπίτι του πικραμένος αλλά ως 

το βράδυ είχε βάλει στο νου του σχέδιο καλό και 

φωτισμένο... 

- Ετοίμασε γυναίκα ένα ταγάρι και βάλε μέσα ένα 

κομμάτι ψωμί, ένα κρεμμύδι και μια αλλαξιά. 

Αύριο πρωί πρωί φεύγω, πάω να βρω την τύχη 

των παιδιών μας... 

Γρήγορα ξημέρωσε ο Θεός την μέρα του κι εκείνος 

ανέβηκε στο γαϊδουράκι του και κίνησε να βρει 

καλύτερο ριζικό για τα παιδιά του τα πεινασμένα. 



  Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει, δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει... Πέρασε βουνά, 

ποτάμια, ποταμάκια, θάλασσες και τονε βρήκε το σούρουπο μπροστά σε ένα σκοτεινό 

δάσος. 



- Πώς να το περάσω το δάσος; 

Θα μυριστούν οι λύκοι τον 

γαϊδαράκο μου και θα μας 

ορμήξουνε... Καλύτερα να 

μείνω εδώ, θα δέσω το ζωντανό 

μου στη ρίζα του δέντρου κι 

εγώ θα ανέβω στο μεγάλο 

κλαδί λίγο να ξαποστάσω, να 

κλείσω τα μάτια μου για καμιά 

ώρα κι αύριο το πρωί πρωί 

ξεκινάω πάλι. 



  Δεν πρόλαβε να καλοανέβει στο δέντρο και ... Τι φασαρία είναι αυτή; Τι ποδοβολητό; 

Τι σκόνη; Παναγίτσα μου, θεριά είναι αυτά;  Γίγαντες; Δράκοι; Έκλεισε το στόμα του να μην 

φωνάζει, να μην αναπνέει καλύτερα... 



  Ώσπου περνάν από κοντά του αυτά τα θεριά ως εκεί πάνω... και μετράει ο φτωχός, 

ένας, δύο τρείς...πέντε...δεκαπέντε...εικοσιοκτώ...τριαντατέσσερεις...ΣΑΡΑΝΤΑ...περπατάν 

και τρέμει η γη! 



  Κι όπως φτάνουν μπροστά στην πόρτα της σπηλιάς που τώρα καλοείδε, λέει ο 

πρώτος, ο αρχηγός: Άνοιξε Χαραμουνταζέ ...και τότε η πόρτα της σπηλιάς που δεν ήταν 

πόρτα αλλά μια κοτρώνα στρογγυλή άρχισε να κουνιέται...Βρρρ, τούκου τούκου τούκου, 

βρρρ, τούκου τούκου τούκου και μπήκανε στη σπηλιά τα θεριά. Μόλις μπήκε και το 

τελευταίο το μικρότερο γυρίζει και φωνάζει στην κοτρώνα: Κλείσε Χαραμουνταζέ....και 

...Βρρρ, τούκου τούκου τούκου, βρρρ, τούκου τούκου τούκου κλείνει η πόρτα. 



  Ανάσανε ο φτωχός, φοβότανε μη γκαρίξει κι ο γαϊδαράκος του από τον φόβο. 

Ας κλείσω τα ματάκια μου και ως το πρωί κάτι θα σκεφτώ, έλεγε με τον νου του. 



Δεν το ξύπνησε ο ήλιος, παρά η κοτρώνα της σπηλιάς που πήγαινε στην άκρη να φύγουνε για 

την δουλειά τους οι δράκοι... 

Παναγίτσα μου! Μέχρι που χάαααθηκαν στο τέλος του δάσους και η σκόνη τους δεν φαινόταν 

πια, εκείνος δεν κατέβαινε από το δέντρο. 



  Όταν πια ήταν ήσυχος πως δεν 

κινδυνεύει, ωωωωπ πήδηξε από το δέντρο 

και βρέθηκε μπροστά στη σπηλιά τη 

φοβερή... 

 Να το πει; Να μην το πει; 

  Δειλά  δειλά άνοιξε το στόμα του και 

με τρεμάμενη φωνή, σχεδόν ψυθιριστά είπε 

τη μαγική λέξη στην πόρτα... 

  -Άνοιξε Χαραμουνταζέ.... και ...βρρρ, 

τούκου τούκου τούκου, βρρρ, τούκου τούκου 

τούκου άνοιξε η πόρτα της σπηλιάς! 

  -Κλείσε Χαραμουνταζέ...μπήκε ο 

φτωχός, ο τρομαγμένος, ο ... Τυχερός! 



Τι τεράστιο σπίτι ήταν αυτό! Που να χωρέσουν όλοι αυτοι οι γίγαντες! Στη σάλα είχε ένα εεεε 

μακρύ τραπέζι και γύρω γύρω σαράντα καρέκλες, σαράντα φλιτζάνες απάνω και μαχαίρια 

και κουτάλια, όσοι ήτανε οι δράκοι... Πάει στο άλλο δωμάτιο ...σαράντα κρεβάτια, σαράντα 

πυτζάμες, ογδόνται παντόφλες...! Πάει στο μπάνιο τους, σαράντα οδοντόβουρτσες, 

σαράντα πετσέτες... Αλλά εκεί που έτριβε τα μάτια του ήτανε όταν κατέβηκε στη σκάλα για 

το υπόγειο... Τι να δουν τα μάτια του! 



  Τι χρυσάφια, τι διαμάντια, τι ασήμια, τι κορώνες για βασιλιάδες, βραχιόλια για 

βασιλοπούλες! Μέχρι να ξεζαλιστεί, του’ρθε ιδέα! Πήρε δυο τσουβάλια και γέμισε, και γέμισε 

τόσα που να μπορεί να σηκώσει το γαϊδουράκι και γρήγορα 

-  Άνοιξε Χαραμουνταζέ .....Κλείσε Χαραμουνταζέ.... 

 Δίχως να πάρει ανάσα ούτε εκείνος ούτε το ζωντανό πήρε δρόμο και δρόμο άφησε...πέρασε 

ποτάμια, θάλασσες, βουνά και προτού ξανάρθει το βράδυ είχε γυρίσει ο φτωχός στο σπίτι του. 



  Εεεε χαρά που έκαναν τα παιδάκια του! Την άλλη μέρα κιόλας πήγανε και αγόρασαν 

ρούχα και παπούτσια και βιβλία και φαγητό, δώσανε και στους φτωχούς της γειτονιάς να’ναι 

όλοι μαζί χορτάτοι. Έλα όμως που ο πλούσιος έμαθε τα νέα του φτωχού!... 

- Γυναίκα, θα σκάσω!  Πού βρήκε αυτός να πάρει των παιδιών καινούργια ρούχα και πατούμενα; 

- Δεν πειράζει, άντρα μου, έχεις εσύ, δεν έχεις; 

- Όχι, αυτός τι έκανε; Θα πάω να μάθω. 

- Μην  πας, μήπως ζηλεύεις του φίλου σου την χαρά; 

- Θα πάω σου λέω, πήρα απόφαση! 

 



Και  μια και δυο για πότε βρέθηκε έξω από την πόρτα του φτωχού. Τοκ τοκ τοκ, αλλά τώρα 

άνοιξε ο ίδιος ο φίλος  στο φίλο του. 

-Πέρασε μέσα, άρχοντά μου να σε κεράσουμε, χαρά έχουμε στο σπίτι μας! 

Το και το έγινε όταν μ’έδιωξες από το αρχοντικό σου, το και το όταν έφτασα νύχτα στο δάσος, το 

και το με τη σπηλιά και το Χαραμουνταζέ. Και να’σου που βρήκε χρυσάφια ο φτωχός, όλα 

του τα’πε χωρίς να πονηρευτεί, χωρίς να του θυμώσει για τα παλιά... 



Ότι κι αν του είπε η γυναίκα του δεν μπόρεσε να τον 

σταματήσει...ξεσηκώθηκε για χρυσάφια και πλούτη ο 

πλούσιος! 

- Είσαι αχόρταγος, κάτσε εδώ που είσαι! 

- Μωρέ εγώ θα πάω κι ως αύριο θα είμαι πίσω. 

Ετοίμασέ μου την καλή αλλαξιά κι ένα μεγάλο ταγάρι 

με πίτες και γλυκό κρασί. 

 



  Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει, δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει... Πέρασε βουνά, 

ποτάμια, ποταμάκια, θάλασσες και τονε βρήκε το μεσημέρι μπροστά στο σκοτεινό δάσος. 

 



Τέσσερα τσουβάλια είχε πάρει μαζί του ο αχόρταγος 

πλούσιος. Πόση ώρα γέμιζε στο υπόγειο με τους 

θησαυρούς, ίδρωσε, φούντωσε ώσπου να 

τ’ανεβάσει στην πόρτα της σπηλιάς... 

- Λίγο να ξαποστάσω κι ύστερα φεύγω για το σπίτι 

μου, είπε, και να θυμηθώ τι λέμε για να ανοίξει 

αυτός ο βράχαρος. Άνοιξεεε....αμάν, τι λέμε;! 

- Άνοιξε,  Χαριγιέ... Τίποτα ο βράχος. 

- Άνοιξε, Χαρουμπαλιέ...Τίποτα, σιωπή. Άρχισε να 

ζεσταίνεται...πόσα λόγια δεν σκέφτηκε, πόσα 

κανακέματα στο βράχο. Άνοιξε, άνοιξε, άνοιξε, 

Χαραντερέ...έβαλε τα κλάματα, χτυπούσε το 

κεφάλι του με το χέρι να θυμηθεί , αλλά τίποτε! 

 

 



 Και την άκουσε τη 

μαγική λέξη, αλλά 

ήταν από τους 

δράκους που στεκόταν 

απ’έξω, γιατί, πες και 

τούτο, πες και κείνο, 

έφτασε το βράδυ και 

γύρισαν τα θεριά να 

ξαποστάσουν! 



Αααα! Εσύ είσαι λοιπόν ο κλέφτης που μας άρπαξε τα διαμαντικά! 

Δεν πρόλαβε να πει τίποτα. Ο Χαραμουνταζές τον πρόδωσε. Και δώστου και πάρτου ξύυυυλο! 

Έφαγε της χρονιάς του ο αχόρταγος, τόσο ξύλο. Πράσινο τον κάνανε με το γιγαντίσιο χέρι 

τους οι δράκοι. 



  Αμ, κι όταν γύρισε 

στη γυναίκα του, τι 

θαρρείτε; 

- Δεν σου έφταναν όσα είχες, 

ε; Πάρε τώρα περίσσευμα. 

Εγώ δεν κάθομαι να βάλω 

σπαθόλαδο στις πληγές 

σου.... Να βάλει ο 

Παμεινώντας. 

 

 

Κι απόμεινε μόνος να κλαίει και 

να μετανοιώνει! 

 



ΤΕΛΟΣ 


