
Το μονοπάτι του βουνού 

   Εκείνο το πρωί, η μικρή νεράιδα, περπάτησε στο γνωστό 

μονοπάτι, αυτό που οδηγούσε στην πηγή. Εκεί, στην ρίζα του 

απότομου βράχου που ανάβλυζε το μικρό ρυάκι και σκόρπιζε 

με δύναμη τις σταγόνες του σαν να τις ελευθέρωνε από τη 

βράχινη φυλακή του και ροβολούσε σιγοτραγουδώντας τη 

δασωμένη πλαγιά ως το ποτάμι, στο βάθος της κοιλάδας. 

    Περπατούσε η νεραϊδούλα και γύρω της οι δροσοστάλες 

έλαμπαν στην άκρη των φύλλων, διαμαντένια στολίδια, 

σκόρπια στου πρωινού ήλιου το χάδι… 

   Χαιρέτησε τον κιτρινομάτη κότσυφα, τον τρυποφράκτη 

χαμηλά στις φτέρες, τις μέλισσες που ζουζούνιζαν, ένα μικρό 

ζαρκάδι πιο κει και όλα τα πλάσματα του δάσους που 

ξυπνούσαν μια ακόμη μέρα και ακολουθώντας την πανάρχαια 

συνήθεια της φύσης, ξεκινούσαν την διαδικασία της επιβίωσης 

ήσυχα και αρμονικά. 

    Έφτανε στην πηγή της η νεράιδα όταν κάτι την έκανε να 

σταθεί. Μια βοή, κάτι σαν ανακατεμένους ήχους που το 

βουνίσιο αγέρι έφερνε μαζί του ως το σημείο που στεκόταν 

   Έμεινε ασάλευτη και αφουγκραζόταν τους ήχους που σιγά 

σιγά πήραν να ξεχωρίζουν σε ομιλίες ανθρώπων που 

ζυγώνουν. 

   Δεν ήταν η πρώτη φορά που έφταναν οι άνθρωποι στο δάσος 

της. Κάποιοι κυνηγοί και βοτανολόγοι, τριγυρνούσαν στον 

πλούτο του, κι όταν τους έβλεπε να σκοτώνουν τα ζωάκια-

φίλους της, μια θλίψη κούρνιαζε στο στήθος της. 

   Δεν αγαπούσε τους κυνηγούς η νεραϊδούλα, συμπαθούσε 

όμως αυτούς που μάζευαν βότανα, προσεκτικά και τα 



κουβαλούσαν στους μεγάλους σάκους τους, ως την άλλη μεριά 

του βουνού, στο δρόμο. 

   Τώρα λοιπόν, έμεινε ακίνητη και το πράσινο φόρεμα της 

φαινόταν ένα με τη φυλλωσιά του μικρού ελάτου μπροστά της. 

   Και να! Οι φωνές πύκνωναν και σίμωναν και ακουγόταν 

γέλια και αστεία, ώσπου φάνηκαν στη στροφή του μονοπατιού 

οι νεόφερτοι εισβολείς. Μια παρέα εφήβων που πλησίαζε με τα 

μάγουλα ξαναμμένα από την ανηφόρα αλλά με μάτια 

λαμπερά και πρόσωπα χαρούμενα. 

-Ελάτε, φτάνουμε, είπε ένα αγόρι που έμοιαζε να τους οδηγεί. 

Σε λίγα μέτρα είναι η πηγή, το ξέρω γιατί έχω ξανάρθει με τον 

παππού μου, μαζεύαμε βότανα. 

   Η μικρή νεράιδα, περιεργάστηκε την παρέα των παιδιών και 

είδε πως δεν κρατούσαν όπλα, ούτε είχαν μαζί τους σκυλιά 

αλλά ούτε μεγάλους σάκους. Τι ήταν λοιπόν; Ένοιωσε να 

φουντώνει η περιέργεια μέσα της. Περίμενε ακίνητη πίσω από 

το δέντρο-προστάτη της και μέτρησε ένα, δύο, τρία… εφτά 

παιδιά! Τέσσερα αγόρια και τρία κορίτσια. Ύστερα τους πήρε 

στο κατόπι ώσπου σταμάτησαν δίπλα στην πηγή. 

-Επιτέλους! είπε το κορίτσι με τις κυματιστές μπούκλες. Είχα 

αρχίσει να πιστεύω ότι αυτή η πηγή, υπάρχει μόνο στη 

φαντασία μου. 

-Όχι Άννα, είπε ο επικεφαλής, ερχόμουν ως εδώ με τον παππού 

μου. Τριγυρίζαμε σε όλο το δάσος και μαζεύαμε τα βότανα που 

υπήρχαν εδώ. 

-Δηλαδή; ρώτησε η Έλσα με το κοντοκουρεμένο κεφάλι. Σαν τι 

βότανα μαζεύατε Γιώργο; 



-Εκεί, στην ψηλή κορυφή, γυμνή από δέντρα, υπάρχει τσάι του 

βουνού. Πιο κάτω, στην πλαγιά με τους θάμνους και τις 

ασφάκες φυτρώνουν η ρίγανη, το θυμάρι, το φασκόμηλο. 

Βλέπεις δεν αρέσει η σκιά στα βότανα αυτά. Καμιά φορά, 

ανάμεσα στη θρούμπη βρίσκαμε βουνίσια σαλιγκάρια 

-Κοιτάξτε! είπε ο Νίκος δείχνοντας απέναντι. Στη δασωμένη 

πλαγιά, ανάμεσα στα δέντρα, ξεχωρίζουν μερικά 

αγριοκάτσικα.         

-Ήταν καλή ιδέα να έρθουμε εδώ πάνω, είπε η Ελένη. Δεν ξέρω 

για σας, εγώ νομίζω ότι βρίσκομαι σε άλλο κόσμο και άλλη 

εποχή, τότε που οι άνθρωποι βρίσκονταν σε καθημερινή επαφή 

με τη φύση. 

-Αλήθεια έτσι είναι, συμπλήρωσε ο Μανώλης. Λέτε να 

υπάρχουν και άλλα πλάσματα στο βουνό, αυτά που γράφονται 

στα παραμύθια όπως ξωτικά και νεράιδες; 

-Ποιος ξέρει; Είπε ο Γιώργος. Όταν περπατάς στα ισκιωμένα 

μονοπάτια του δάσους όλα μοιάζουν πιθανά ακόμα και να 

συναντήσεις νεράιδες. 

   Η μικρή νεράιδα χαμογέλασε και σκέφτηκε πόσο κουτά στην 

αλήθεια ήταν τα λόγια του αγοριού. 

   Η μικρή ομάδα, άφησε τους σάκους της δίπλα στην πηγή, στη 

ρίζα της μεγάλης βελανιδιάς. Τα παιδιά πήραν τις 

φωτογραφικές τους μηχανές και απλώθηκαν για να 

αποθανατίσουν την ομορφιά του τοπίου και να αιχμαλωτίσουν 

στις μηχανές τους, για να την κουβαλήσουν μαζί τους στον 

γυρισμό της πόλης. 

   Περπάτησαν στα μονοπάτια που άνοιξαν τα αγριοκάτσικα 

και τα ελάφια, είδαν σπάνια λουλούδια, τρόμαξαν το 

λαγουδάκι ανάμεσα στις φτέρες, άκουσαν το κελάιδισμα του 



κότσυφα στη ρεματιά, είδαν πεταλούδες και ένα σορό 

ζουζούνια που πετούσαν τριγύρω. Ύστερα, μαζεύτηκαν πάλι 

στη ρίζα του βράχου και αφού έφαγαν το κολατσιό τους, ήπιαν 

νερό με τις χούφτες τους από το ρυάκι. 

    Η νεραϊδούλα παρακολουθούσε αθέατη, κάθε τους 

κίνηση και άκουγε τις κουβέντες τους. Απέκτησε έτσι μια 

καινούργια γνώση που έλυσε την απορία της. Τούτα τα παιδιά, 

ήταν μέλη της μεγάλης οικογένειας των φυσιολατρών, των 

ανθρώπων, που σέβονται, αγαπούν, φροντίζουν  και 

προστατεύουν την φύση όπως και το σπίτι τους. 

 Το δειλινό τα παιδιά  πήραν το δρόμο του γυρισμού, 

κουβαλώντας με τις αποσκευές τους ένα σωρό εικόνες στο 

μυαλό τους, έχοντας την ψυχή τους χορτάτη απ’ την  επαφή με 

τη φύση. 

 Καθώς οι ίσκιοι  βάραιναν στο βουνό και ο ήλιος 

ακουμπούσε θαρρείς στις βουνοκορφές, στέλνοντας με τις  

αχτίδες τους το στερνό φιλί τούτης της μέρας στην πλάση, η 

μικρή νεράιδα  γύρισε στο νεραιδόσπιτό της, στην κουφάλα  

του δέντρου,  χαρούμενη που έμαθε πως υπάρχουν  και τέτοιοι 

άνθρωποι που αγαπούν το δάσος σχεδόν όσο η ίδια  και που 

θέλουν να σεργιανίζουν στα μονοπάτια  του χωρίς  να το 

καταστρέφουν ή να σκοτώνουν τα πλάσματά του… 

 Την ίδια ώρα, σ’ ένα διαμέρισμα στην πόλη, τα παιδιά 

κοίταζαν τις φωτογραφίες τους. 

- Κοίτα Ελένη, είπε ο Θάνος, κοιτάξτε όλοι! Δεν μοιάζει 

σαν κορίτσι αυτό το κλαδί;  

- Ναι, συμφώνησαν και οι υπόλοιποι, σαν κορίτσι με 

πράσινο  φόρεμα… 
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