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Τελ άλνημε πνπ ηα ινπινύδηα αλζίδνπλ, ηξεηο κηθξνί ηπθινπόληηθεο έθπγαλ 

από ην ζπίηη ηεο κεηέξαο ηνπο γηα λα δήζνπλ κόλνη ηνπο γηα πξώηε θνξά. 

-Θπκεζείηε λα θάλεηε νηθνλνκία έλα ζθνπιήθη ηελ εκέξα, θώλαμε ε κακά 

ηπθινπνληηθίλα θαη ηνπο απνραηξέηεζε. 

-Εληάμεη, είπε ν κηθξόηεξνο ηπθινπόληηθαο. -Με ηίπνηα!, είπε ν 

κεγαιύηεξνο θαη δπλαηόηεξνο ηπθινπόληηθαο. Έρσ αξθεηή δύλακε θαη 

κπνξώ λα καδεύσ ζθνπιήθηα γηα όιν ηνλ ρξόλν, δελ ρξεηάδεηαη λα θάλσ 

νηθνλνκία!, θαπρήζεθε. -Ο κεζαίνο ηπθινπόληηθαο δε ζρνιίαζε ηίπνηα, 

επεηδή ζθεθηόηαλ πόζν λόζηηκα ζα ήηαλ ηα ζθνπιήθηα πνπ επξόθεηην λα 

θάεη… 

Αθήλνληαο ηελ εκέξα ηνπο πίζσ, νη ηξεηο ηπθινπόληηθεο δηέζρηζαλ κηα 

πεδηάδα ινπινπδηώλ κέρξη πνπ βξήθαλ έλα ζεκείν κε καιαθό ρώκα ζην 

γξαζίδη. 

-Αο θάλνπκε απηό ην κέξνο ην θαηλνύξην καο ζπίηη!, είπε ν κεγαιύηεξνο. Οη 

άιινη δύν ζπκθώλεζαλ θαη άξρηζαλ λα ζθάβνπλ ην ρώκα κε ηηο παηνύζεο 

ηνπο. Ο κηθξόηεξνο, πνπ ήηαλ θαη ν πην αδύλακνο, έζθαςε κηα κηθξή ηξύπα 

θνληά ζηελ επηθάλεηα, ν κεζαίνο έζθαςε κηα βαζύηεξε θαη κεγαιύηεξε, 

ελώ ν κεγαιύηεξνο ηπθινπόληηθαο, ν πην δπλαηόο, έζθαςε ηελ πην βαζηά 

ηξύπα θαη έθηηαμε εθεί ην ζπίηη ηνπ. Τν ιαγνύκη ηνπο ήηαλ ην κεγαιύηεξν 

από ηα ηξία. Τν θαινθαίξη, νη ηξεηο ηπθινπόληηθεο έζθαβαλ ην ρώκα 

ςάρλνληαο θαη πηάλνληαο ζθνπιήθηα. Ο κεγαιύηεξνο είρε πνιιή δύλακε 

θαη πάληα έπηαλε ηα πεξηζζόηεξα, έηξσγε θάζε ζθνπιήθη πνπ έβξηζθε, γηα 

λα γίλεη κεγαιύηεξνο θαη δπλαηόηεξνο. Ο κεζαίνο ηπθινπόληηθαο δελ ήηαλ 

ηόζν δπλαηόο, νπόηε έπηαλε ιηγόηεξα ζθνπιήθηα, αιιά έηξσγε θάζε 

ζθνπιήθη πνπ έπηαλε, επεηδή ιάηξεπε ηε γεύζε ηνπο. Ο κηθξόηεξνο 

ηπθινπόληηθαο ήηαλ ν πην αδύλακνο θαη έπηαλε ηα ιηγόηεξα ζθνπιήθηα, 

αιιά «απνηακίεπε» έλα ζθνπιήθη ηελ εκέξα θαη ζπκόηαλ πάληα ηα ιόγηα 

ηεο κακάο ηπθινπνληηθίλαο.  

Τν θζηλόπσξν άξρηζαλ λα πέθηνπλ ηα θύιια θαη ν κεγάινο ηπθινπόληηθα 

είρε κεγαιώζεη αθόκα πεξηζζόηεξν θαη είρε γίλεη πην δπλαηόο.  



Έθαλε ινηπόλ ην ζπίηη ηνπ κεγαιύηεξν, ρξεζηκνπνηώληαο ηε δύλακή ηνπ, ν 

κεζαίνο είρε αθόκα ην ίδην κέγεζνο, κόλν πνπ ε θνηιηά ηνπ είρε θνπζθώζεη 

επεηδή έηξσγε όζα ζθνπιήθηα κπνξνύζε λα πηάζεη. Ο κηθξόο 

ηπθινπόληηθαο, σζηόζν, δελ είρε κεγαιώζεη ζρεδόλ θαζόινπ θαη έηξσγε 

κόλν έλα ζθνπιήθη ηελ εκέξα, απνηακηεύνληαο όια ηα ππόινηπα. Γηα απηό 

ην ιόγν δελ είρε πνιιή δύλακε λα ζθάςεη, γηα λα κεγαιώζεη ην ζπηηάθη 

ηνπ. 

Ο κεγαιύηεξνο αδεξθόο ηνπ γεινύζε καδί ηνπ θαη ηνλ θνξόηδεπε γηα ην 

κηθξό ηνπ ιαγνύκη. 

-Τν ηνύλει ζνπ είλαη ηόζν κηθξό!  -Κνίηα ην ζπίηη ην δηθό κνπ, είλαη πνιύ 

κεγαιύηεξν από ην δηθό ζνπ!, γέιαζε θαη ν κεζαίνο καδί ηνπ. 

-Εγώ ηξώσ ηα θαιύηεξα ζθνπιήθηα, ελώ εζύ κνηάδεηο ζαλ λα κελ έρεη θάεη 

ηίπνηα. Ο κηθξόο δελ είπε ηίπνηα θαη ζπλέρηζε λα θάλεη νηθνλνκία ζηα 

ζθνπιήθηα ηνπ. Αγαπνύζε πνιύ ηε κεηέξα ηνπ θαη ήζειε λα αθνινπζεί 

πάληα ηηο ζπκβνπιέο ηεο.  Πέξαζε ν θαηξόο θαη έθηαζε ν ρεηκώλαο. Ο 

κηθξόο ηπθινπόληηθαο ήηαλ έηνηκνο λα θνηκεζεί ζην κηθξό δεζηό ιαγνύκη 

ηνπ, όηαλ άθνπζε έλα ρηύπεκα ζηελ πόξηα ηνπ. Ήηαλ ν κεζαίνο 

ηπθινπόληηθαο θαη έθιαηγε: 

-Δελ ππάξρνπλ θαζόινπ ζθνπιήθηα εθεί έμσ! Μαθάξη λα κελ είρα θάεη 

θάζε ζθνπιήθη πνπ έβξηζθα, θιαςνύξηζε. Ο κηθξόο θνίηαμε ην κεγάιν 

ζηνκάρη ηνπ κεζαίνπ αδεξθνύ ηνπ θαη ηνλ αγθάιηαζε. 

-Μελ αλεζπρείο! Θα κνηξαζηώ ηα ζθνπιήθηα κνπ καδί ζνπ.  Ο κεζαίνο 

ηπθινπόληηθαο έλησζε ζπγθίλεζε. 

-Σ’επραξηζηώ, κηθξέ. Μνπ έζσζεο ηε δσή. Ξάπισζαλ κεηά καδί ζην κηθξό 

ιαγνύκη ηνπ θαη θνηκήζεθαλ, αθνύ ήμεξαλ όηη έρνπλ αξθεηά ζθνπιήθηα γηα 

λα πεξάζνπλ όιν ηνλ ρεηκώλα. Όκσο, μαθληθά άθνπζαλ έλα αθόκα 

ρηύπεκα ζηελ πόξηα. Ήηαλ ν κεγαιύηεξνο αδεξθόο ηνπο θαη έθιαηγε θαη 

εθείλνο. 

-Δελ ππάξρεη θαλέλα ζθνπιήθη λα πηάζσ. Η δύλακή κνπ κνύ είλαη άρξεζηε 

αλ δελ κπνξώ λα καδέςσ πηα ζθνπιήθηα! Ο κηθξόο ηνλ πιεζίαζε θαη ηνλ 

αγθάιηαζε. 

-Μελ αλεζπρείο! Έρσ απνηακηεύζεη αξθεηά ζθνπιήθηα θαη ζα ηα κνηξαζηώ 

καδί ζνπ. Ο κεγαιύηεξνο ηπθινπόληηθαο έλησζε αλαθνύθηζε. 



-Σ’επραξηζηώ πνιύ, κηθξνύιε. Μνπ έζσζεο ηε δσή! Μα πώο θαηάθεξεο θαη 

απνηακίεπζεο ηόζα ζθνπιήθηα; Ο κηθξόο ηπθινπόληηθαο νδήγεζε θαηόπηλ 

ηα αδέξθηα ηνπ ζην ηνύλει πνπ απνζήθεπε ηα ζθνπιήθηα ηνπ. 

-Έζθαςα 4 ηξύπεο, γηα λα απνζεθεύσ ηηο νηθνλνκίεο κνπ. Σηελ πξώηε 

ηξύπα θξαηώ ηα ζθνπιήθηα πνπ κπνξώ λα θάσ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζέισ. 

Η δεύηεξε ηξύπα είλαη γηα λα εμνηθνλνκώ έλα ζθνπιήθη θάζε κέξα γηα 

κέλα, ε ηξίηε ηξύπα είλαη γηα λα εμνηθνλνκώ έλα ζθνπιήθη θάζε κέξα γηα 

ηνλ κεζαίν κνπ αδεξθό θαη ε ηέηαξηε ηξύπα είλαη γηα λα εμνηθνλνκώ έλα 

ζθνπιήθη θάζε κέξα γηα ηνλ κεγάιν κνπ αδεξθό. 

-Οπόηε θάζε θνξά πνπ έπηαλεο έλα ζθνπιήθη ην έβαδεο ζε κία από απηέο 

ηηο ηξύπεο;, ξώηεζε ν κεγαιύηεξνο ηπθινπόληηθαο γεκάηνο έθπιεμε. 

-Ναη, εμνηθνλνκώληαο νπσζδήπνηε έλα ζθνπιήθη θάζε κέξα γηα όινπο καο, 

πξηλ θάσ…. Έηζη θξάηεζα αξθεηά ζθνπιήθηα γηα ηνλ ρεηκώλα, εμήγεζε ν 

κηθξόο. 

-Λππόκαζηε πάξα πνιύ πνπ ζε θνξντδεύακε, είπαλ θαη νη δύν καδί. Τελ 

επόκελε θνξά ζα θάλνπκε θαη εκείο νηθνλνκία, απνηακηεύνληαο έλα 

ζθνπιήθη θάζε κέξα. Ο κηθξόο γέιαζε θαη έδσζε ζε όινπο από έλα λόζηηκν 

ζθνπιήθη γηα δείπλν. Απόιαπζαλ θαη νη ηξεηο καδί έλαλ ραιαξσηηθό θαη 

μεθνύξαζην ρεηκώλα. 

 


