
Τα δύο μονοπάτια 

 

Μια φορά και έναν καιρό σε μια μικρή πολιτεία υπήρχε ένα 

μικρό παλάτι όλοι ήταν αγαπημένοι και μονιασμένοι μεταξύ 

τους .το παλάτι έμενε ο βασιλιάς με τη βασίλισσα και την 

όμορφη κόρη τους την μαράγδα . Η μαράγδα ήταν ένα πολύ 

όμορφο και ευγενικό κορίτσι  πάντα ήθελε να βοηθάει αυτούς 

που έχουν ανάγκη .  

Κάποτε το πιο γενναίο παλικάρι της πολιτείας πήγε στο 

βασιλιά και ζήτησε τη κόρη του σε γάμο . Ο βασιλιάς σκέφτηκε 

πως δεν θα μπορούσε να δώσει το χέρι της μονάκριβης του 

κόρη σε κάποιον τόσο εύκολα , αλλά αποφάσισε να τον βάλει 

να περάσει δύο δοκιμασίες . Σίποτα δε του φαινόταν αρκετά 

δύσκολο ώστε να μπορέσει να καταλάβει αν είναι άξιος για να 

παντρευτεί τη κόρη του. Μετά από αρκετές μέρες σκέψης του 

ήρθε η κατάλληλη ιδέα …  

 Έτσι την επόμενη μέρα έστειλε να φωνάξουν το παλικάρι . 

Μόλις έφτασε ο βασιλιάς του είπε : 

Βα:<< ε φώναξα εδώ για να σου αναθέσω τη δοκιμασία σου 

και μόνο αν τα καταφέρεις θα παντρευτείς τη κόρη μου … >>  

Σο παλικάρι γεμάτο αγονία περίμενε να ακούσει από το στόμα 

του βασιλιά ποιά θα ήταν η δοκιμασία του . 

Βα: << Αυτό που θέλω να κάνεις , είναι να περάσεις τα δύο 

μονοπάτια . Από το πρώτο μονοπάτι που οδηγεί στην Ιταλία 

θέλω να μου φέρεις το πιο νόστιμο κρασί . Από το δεύτερο που 

οδηγεί στην Ρουμανία θέλω να μου φέρεις το πιο γερό της 

δέντρο . Για να τα κάνεις όλα αυτά έχεις στη διάθεση σου τρείς 

μέρες . >>  



Αφού άκουσε τη δοκιμασία που έπρεπε να πραγματοποιήσει το 

παλικάρι δεν έχασε καιρό και ξεκίνησε το μακρύ ταξίδι του.     

Όμως ο βασιλιάς είχε ξεχάσει να τον ενημερώσει για τους 

κινδύνους που κρύβονται στα μονοπάτια . 

Σο πρώτο μονοπάτι ονομαζόταν << ΦΛΟΓΑ >> γιατί τα δέντρα 

πέταγαν φωτιά από τα κλαδιά τους. Αυτό το μονοπάτι 

οδηγούσε στην Ιταλία . Πολλοί προσπάθησαν να το διασχίσουν 

μα μόνο λίγοι κατόρθωσαν να φτάσουν μέχρι την πανέμορφη 

Ιταλία  .  

Σο δεύτερο μονοπάτι λεγόμενο ως το << ΓΙΓΑΝΣΟΔΑΟ >> 

ήταν και το πιο επικίνδυνο και το πιο σύντομο για να φτάσεις 

στην Ελλάδα . Κανένας δεν τόλμησε ποτέ να το διασχίσει αφού 

οι γίγαντες ήταν πολύ επικίνδυνοι.  

Σο παλικάρι πήρε μαζί του ότι θεωρούσε απαραίτητο . Μόλις 

έφτασε στα μονοπάτια υπήρχαν δύο ταμπέλες που η μια έλεγε 

προς << ΦΛΟΓΑ >> και η άλλη προς << ΓΙΓΑΝΣΟΔΑΟ >> . το 

παλικάρι χωρίς να ξέρει τι σημαίνουν αυτές οι ταμπέλες 

αποφάσισε να ξεκινήσει το ταξίδι του από το μονοπάτι η << 

ΦΛΟΓΑ >> δίχως να ξέρει που οδηγεί .  

Αυτό το μονοπάτι δεν ήταν σαν τα άλλα δεν είχε ούτε 

λουλούδια, ούτε γρασίδι μα μόνο δέντρα ξεραμένα που 

έμοιαζαν σαν καμένα . Καθώς προχωρούσε κατάλαβε ότι κάτι 

δεν πήγαινε καλά , ανήσυχος καθώς ήταν ξαφνικά είδε φλόγες 

να πετάγωντε από τα κλαδιά των δέντρων . Σρομαγμένος 

έτρεξε και κρύφτηκε, προσπαθούσε να σκεφτεί κάτι ώστε να 

σταματήσει τη φωτιά . Μετά από λίγη ώρα σκέφτηκε κάτι 

πραγματικά πολύ έξυπνο . Σο βράδυ που τα δέντρα ησύχασαν 

και κοιμήθηκαν το παλικάρι βγήκε από τη σπηλιά τότε αργά , 

αργά έβγαλε το νερό από την τσάντα του και άρχισε να ρίχνει 



στις ρίζες από τα δέντρα .  Σο επόμενο πρωί που ξύπνησαν τα 

δέντρα  προσπάθησαν μα ρίξουν φωτιά αλλά δεν μπορούσαν 

έτσι το παλικάρι κατάφερε να συνεχίσει το ταξίδι του χωρίς 

κανένα πρόβλημα . Μετά από λίγες ώρες που έφτασε στην 

Ιταλία πήγε αμέσως να αγοράσει το  πιο νόστιμο κρασί .  Όταν 

το απόγευμα γύρισε πίσω έτρεξε κατευθείαν στο βασιλιά για 

να του δώσει το κρασί . Πράγματι το κρασί ήταν το πιο νόστιμο 

που είχε πιεί ποτέ του .Ο βασιλιάς του έδωσε τα συγχαρητήρια  

και το παλικάρια ξεκίνησε αμέσως το επόμενο ταξίδι του . 

 τον δρόμο για το μονοπάτι άκουγε κάτι δυνατές κραυγές 

όταν πλησίασε περισσότερο είδε τρεις γίγαντες να τρέχουν 

κατά πάνω του ,τρομαγμένος καθώς ήταν  άρχισε να τρέχει 

αλλά οι γίγαντες τον έπιασαν . Όμως το παλικάρι εξήγησε 

στους γίγαντες το σκοπό για τον οποίο ήταν εκεί και ο γίγαντες 

τότε οι γίγαντες του είπαν ότι θα τον βοηθήσουν να φτάσει πιο 

γρήγορα . Σότε ο πιο γρήγορος γίγαντας   τον πήρε στους 

ώμους του `και έτρεχε και μέσα σε λίγα λεπτά κατόρθωσε να 

φτάσουν στην Ρουμανία . Σο παλικάρι ευχαρίστησε τον 

γίγαντα και έτρεξε να βρει το πιο γερό δέντρο . Σου πήρε 

πολλές ώρες αλλά στο τέλος κατάφερε να βρει το πιο γερό 

δέντρο και να γυρίσει στον βασιλιά .  

Μόλις ο βασιλιάς είδε ότι το παλικάρι έκανε αυτά που του 

ζήτησε χαρούμενος του ανακοίνωσε ότι μπορεί να παντρευτεί 

τη κόρη του . 

Έτσι το παλικάρι παντρεύτηκε την όμορφη μαράγδα και 

έκαναν μια μεγάλη οικογένεια . 

Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα…  

Δήμου Ελένη 


