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Ο Πείσμονας συνέχισε το ταξίδι του με προορισμό την Εσύπολη. Στο 
μυαλό επικρατούσαν καθαρές σκέψεις και είχε ξεχάσει την συμβουλή της 
βασίλισσας, να λέει «Πρώτα, εγώ...».  

Κάποια στιγμή, σταμάτησε κάτω από ένα δέντρο για να ξεκουραστεί. 
«Πώς θα είναι άραγε η Εσύπολη;», συλλογιζόταν. «Τελικά θα την βρω 
την Γαλήνη, για να της πω την ιστορία μου;», έλεγε μέσα του, ώσπου, 
μια περίεργη φωνή τον διέκοψε!  

Στην αρχή φοβήθηκε, αλλά δεν δίστασε να βρει από που προερχόταν. 
Έψαξε μέσα σε κάτι θάμνους που βρίσκονταν στην περιοχή, και βρήκε 
ένα μικρό κουτάβι!  

«Πρέπει να έχει χαθεί! Πω, πω! Κοίτα την πληγή στο πόδι του!» 
σκεφτόταν.  

Πήρε τότε το κουτάβι, το περιποιήθηκε, το έβαλε στην αγκαλιά του και 
συνέχισε το ταξίδι του για την Εσύπολη, μήπως εκεί υπάρχει κανένας 
γιατρός για το κουτάβι. Δεν σκεφτόταν τον προορισμό του, μόνο αν το 
κουτάβι θα γινότανε καλά! Μετά από λίγο όμως, ένα χαμόγελο 
απλώθηκε στο πρόσωπό του βλέποντας την επιγραφή που έλεγε 
«Εσύπολη!».  

Έτρεξε μέσα στην φτωχική πόλη και είδε πως υπήρχε μια γιορτή στην 
πλατεία της. Όλοι φορούσαν ταπεινά ρούχα, όχι σαν κι αυτά στην 
Εγώπολη.  

Και τότε ο Πείσμονας φώναξε: «Βρήκα αυτό το κουτάβι στον δρόμο 
μου για εδώ! Πού μπορώ να βρω τον γιατρό;».  

Τότε, μια γυναίκα σηκώθηκε ψηλά. Ήταν η βασίλισσα, όμως ο 
Πείσμονας δεν το κατάλαβε, γιατί έδειχνε σαν τους υπόλοιπους. Η 
βασίλισσα έτρεξε στον Πείσμονα,  πήρε στην αγκαλιά της το κουτάβι και 
τον ευχαρίστησε.  

«Αυτός είναι ο σκύλος μου, ο Άγγελος! Είχε χαθεί στο δάσος για πολύ 
καιρό! Δεν μπορούσαμε να τον βρούμε όσο κι αν ψάξαμε, μα εσύ τα 
κατάφερες! Είμαι η βασίλισσα της Εσύπολης, η Ευγένεια! Πώς μπορώ 
να σε βοηθήσω;» .  

«Ψάχνω για ένα κορίτσι, την Γαλήνη, μήπως ξέρετε που είναι;» είπε ο 
Πείσμονας.  

Ένας άντρας ξεπρόβαλε από το πλήθος. Ήταν ο μπαμπάς της 
Γαλήνης. 

 «Έλα μαζί μου, παιδί μου, η Γαλήνη είναι άρρωστη, πάμε να την 
δεις».  

Ο Πείσμονας ξαφνιάστηκε, έτρεξε στο σπίτι της Γαλήνης. Εκείνη ήταν 
ξαπλωμένη και σκεπασμένη με πολλές κουβέρτες. Καθώς τον είδε, 
φώναξε με χαρά: 



«Πείσμονα! Πώς βρέθηκες εδώ!;» 
«Ήρθα για να σε συναντήσω!» της είπε εκείνος!  
Ο Πείσμονας έκατσε στο πλευρό της Γαλήνης μέχρι να αναρρώσει, 

καθώς είχε την φιλοξενία των γονιών της. Σε αυτό το διάστημα, γνώρισε 
καλύτερα την Εσύπολη, και έμαθε πως πάντα πρέπει να είσαι ευγενικός, 
και να βοηθάς τους άλλους! Έπειτα αποφάσισε να επιστρέψει στην 
πατρίδα του.  

«Αντίο! Θα σας επισκεφτώ ξανά!» είπε.  
Στην Εγώπολη, τον περίμενε μια μεγάλη γιορτή. Ήταν και η βασίλισσα 

εκεί! Και τότε, ο Πείσμονας είπε: 
«Μπορεί η Εσύπολη να μην έχει μεγάλα τείχη, σαν την Εγώπολη. 

Μπορεί οι κάτοικοί της να μην ντύνονται καλύτερα από τους Εγωπολίτες. 
Αλλά, έχει κάτι πολύ σπουδαιότερο από όλα αυτά. Οι κάτοικοί της έχουν 
αγάπη και συμπόνια για τον συνάνθρωπο! Είναι ευγενικοί, δίνοντας 
πάντα στον απέναντί τους προτεραιότητα. Αυτά την κάνουν μια μαγική 
πόλη, από όπου μπορείς να βγεις μόνο καλύτερος στην ψυχή σου!».  

Όλοι τον χειροκροτούσαν! Η βασίλισσα είπε: 
«Αυτά σου τα λόγια παιδί μου, με συγκίνησαν! Με έκαναν να 

συνειδητοποιήσω πως, το να έχεις πλούτη και δόξα δεν είναι η αξία της 
ζωής, αλλά το να έχεις ΑΓΑΠΗ!».  

Εκείνη την ημέρα οι δύο πόλεις αυτές ενώθηκαν, και οι Εγωπολίτες με 
τους Εσυπολίτες έγιναν πια ένα, και, κάποιοι λένε, πως αυτή η πόλη 
κυβερνάται με σοφία και χαρά, μέχρι και σήμερα... 

 
 
 

  



Τα χαρακτηριστικά Των Ηρώων 
 

 Γαλήνη: Η Γαλήνη ήταν μια κάτοικος της Εσύπολης. Την χαρακτηρίζει η 
ευγένειά, ο  σεβασμός που δείχνει και το ότι αναγνωρίζει τα συμφέροντα 
των άλλων. 
 
  Πείσμονας: Ένα κακό χαρακτηριστικό του Πείσμωνα είναι πως χωρίς 
να το ελέγχει πολλές   φορές καταβάλλεται από θυμό. Είναι αρκετά 
ευαίσθητος, θαρραλέος και έχει πολλή υπομονή. 
 
   Μοναχός: Τα κύρια χαρακτηριστικά του Μοναχού που βρήκε ο 
Πείσμονας στην σπηλιά είναι η ταπεινοφροσύνη, η συμπόνια, η 
φιλοξενία και η σοφία του. 
 
Βασίλισσα Οίηση: Ο εγωισμός, η φιλοδοξία και η αγάπη της για τα 
πλούτη και την φήμη είναι αυτά που χαρακτηρίζουν την βασίλισσα 
Οίηση. 

 
 
 

Η Διαφορά Της Εγώπολης Και Της Εσύπολης 
 

Αγάπη, ταπεινοφροσύνη, συμπόνια για τον συνάνθρωπο, φιλία και 
αδελφοσύνη ήταν αυτά που έκαναν την Εσύπολη να διαφέρει από την 
Εγώπολη. Στην Εσύπολη, οι κάτοικοι έδιναν προτεραιότητα στις ανάγκες 
του συνανθρώπου τους, και πάντα προσπαθούσαν για το καλό του 
συνόλου. Δεν έδιναν σημασία στον υλικό πλούτο, όπως οι κάτοικοι της 
Εγώπολης. Εκείνοι είχαν τον νου τους στην νίκη, ήθελαν να γίνεται 
πάντα αυτό που τους συμφέρει και δεν αναγνώριζαν τους 
συνανθρώπους τους. Κατά την γνώμη μου, η μαγευτική Εσύπολη θα 
έπρεπε να είναι παράδειγμα για την σημερινή κοινωνία. 
 
 


