
 

 

 

 

                                                       

                                                               Μηα θνξά θαη έλα θαηξό  ζην δηάζηεκα                                                                                                                                               

δνύζε έλα παηδί ν ελέθηνο ,ν γηόο ηνπ βαζηιηά  Ήιηνπ. Ήηαλ αλήζπρν παηδί  

θαη πάληα έςαρλε λα βξεη θάηη πνπ λα ζπγθηλήζεη βαζηά ηελ  θαπηή θαξδηά 

ηνπ. Σν ζύκπαλ  είρε κηα καγεπηηθή εζπρία. Απηόο όκσο δελ ήηαλ 

επηπρηζκέλνο. Λππεκέλνο ηξηγπξλνύζε ζην ζύκπαλ. Πάληα παξαηεξνύζε ηνλ 

ηξίην θαηά ζεηξά πιαλήηε ζε απόζηαζε από ηνλ ήιην .Σν γαιάδην ηνπ ρξώκα 

ηνλ ζάκπσλε θαη ηνπ θηλνύζε ηελ πεξηέξγεηα λα δεη ηη ππάξρεη εθεί, κήπσο 

βξεη θάηη πνπ λα ηνπ θέξεη ιίγε ραξά, έλα ρακόγειν .Ο παηέξαο Ήιηνο πνπ 

ηνλ αγαπνύζε πνιύ, θαηάιαβε ηελ επηζπκία ηνπ θαη έηζη ηνπ είπε πσο όπνηε 

ζέιεη κπνξεί λα θύγεη θαη λα πάεη ζηνλ πιαλήηε πνπ επηζπκεί. 

Ο ελέθηνο ηνλ επραξίζηεζε θαη έθπγε γηα ηνλ αγαπεκέλν ηνπ πιαλήηε ηε ΓΗ. 

 

                                         Όηαλ έθηαζε ζηε ΓΗ , ζπλάληεζε έλα αγόξη                  

                                         κε  έλαλ ηεξάζηην πνιύρξσκν        ραξηαεηό πνπ 

ηνπ έδεημε ην δξόκν γηα λα θηάζεη ζηε κεγάιε πόιε . 

 Πξνρώξεζε αξθεηή ώξα ,ώζπνπ θάλεθαλ νη     

  εθθιεζίεο ηεο πνιηηείαο  .Μπήθε κέζα θαη αληίθξηζε  

 ρηιηάδεο όκνξθα   ρξσκαηηζκέλα ζπηηάθηα .Ση πεξίεξγα 

 πνπ ηνπ θαηλόηαλ. Οη άλζξσπνη ινηπόλ κέλνπλ ζ΄απηά 

ηα κηθξά ,ρξσκαηηζηά ζπηηάθηα. Πεξπαηνύζε γξήγνξα ζηνπο δξόκνπο ,λα 

πξνιάβεη λα δεη θαζεηί πνπ ππάξρεη εθεί. Μηα επσδηά ινπινπδηώλ ηνπ 

μύπλεζαλ κέζα ηνπ έλα όκνξθν ζπλαίζζεκα θαη άξρηζε λα ληώζεη πεξίεξγα. 

ε ιίγν αληίθξηζε κπξνζηά ηνπ ,έλα ππέξνρν νηθηζκό ,ηνλ νηθηζκό ησλ Ρόδσλ. 

 

 

 Οη θάηνηθνη ηνπ ήηαλ νηθνιόγνη θαη ζέβνληαλ ην  

 Πεξηβάιινλ. 

 

 

 

 

Ο ΣΕΝΕΚΙΟΣ ο 

γιος τοσ ΗΛΙΟΥ 

Έμα παραμύθι εμπμεσσμέμο από τοσς 

πίμακες ζωγραυικής τοσ  Π.Κλέε  και τα 

σσμαισθήματα της ταράς και της λύπης. 



Όια ήηαλ θηηαγκέλα κε θπζηθά κέζα θαη νηθνινγηθά. Οη απιέο ηνπο ήηαλ 

γεκάηα ξόδα .Από απηά έθηηαρλαλ αξώκαηα, γιπθά ,θξέκεο ηηο πνπινύζαλ θαη 

δνύζαλ άλεηα ρσξίο λα ηνπο ιείπεη ηίπνηα. Ήηαλ επηπρηζκέλνη. Ο ελέθηνο δε 

ρόξηαηλε λα παξαηεξεί ηνλ νηθηζκό ησλ Ρόδσλ. ην πξόζσπν ηνπ άξρηζε λα 

ζρεκαηίδεηαη έλα ρακόγειν γιπθό. Η θαξδηά ηνπ άξρηζε λα ρηππά κε  κνπζηθό 

ξπζκό. Να είλαη άξαγε απηό ζεκάδη ηεο ραξάο , ηεο επηπρίαο πνπ ήζειε; Η 

ιύπε ηνπ άξρηζε λα δηαιύεηαη. 

 

 Αθνύεη κηα θσλή λα ηνπ θσλάδεη. 

 -Πεξάζηε κέζα παξαθαιώ. Εδώ πεξάζηε ζηνλ θήπν  

 καο! 

Ο ελέθηνο αθνινύζεζε ηε θσλή .ην ηέινο ηνπ δξόκνπ θάλεθε έλαο 

παλέκνξθνο θήπνο κε ρξώκαηα πνπ ζα ηα δήιεπε ε παιέηα ηνπ δσγξάθνπ. 

Ο θήπνο άγγημε ηελ θαξδηά ηνπ ελέθηνπ θαη άξρηζε λα ρνξνπεδάεη κέζα ζηα 

ινπινύδηα , λα ηξέρεη γύξσ από ηα δέλδξα , λα πξνζπαζεί λα ζθαξθαιώζεη 

πάλσ ηνπο , λα θάεη από ηνπο θαξπνύο ηνπο, ηη ππέξνρα πνπ έλησζε. 

Ξαθληθά έλαο πεξίεξγνο ήρνο βγήθε από ηα ρείιε ηνπ . 

-Γέιην νλνκάδεηαη, κε θνβάζαη .Αθνύζηεθε πάιη ε ίδηα θσλή. Ήηαλ ε θσλή 

ησλ ινπινπδηώλ ηνπ θήπνπ πνπ ηνλ πξνζθάιεζαλ λα κείλεη γηα πάληα θνληά 

ηνπο κέζα ζηελ νκνξθηά θαη ην άξσκα ηνπο. 

Ο θήπνο εμαθάληζε ηε ιύπε θαη ράξηζε ην ρακόγειν ,ηε ραξά θαη ηελ επηπρία 

ζηνλ ελέθην θαη ν ίδηνο κε ηε δεζηή θαξδηά ηνπ θαη ην θσηεηλό πιένλ 

ρακόγειν έδηλε ην θσο θαη ηε δέζηε πνπ ρξεηάδνληαη ηα θπηά γηα λα δήζνπλ. Ο 

παηέξαο Ήιηνο ηνλ έβιεπε από ςειά θαη ραηξόηαλ κε ηελ επηπρία ηνπ παηδηνύ 

ηνπ.  

Εκείο ραηξόκαζηε θαιύηεξα πνπ ζα ςάρλνπκε λα βξνύκε ηε ραξά ζε απιά 

πξάγκαηα όπσο ν ελέθηνο , γηα λα κέλεη ιίγν ε ιύπε κέζα καο ή λα ηε 

δηώρλνπκε γηα πάληα καθξηά . 

                           ΤΕΛΟΣ 

 


