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      Ονομάζομαι μπαρμπα-Λιας και είμαι ένας ηλικιωμένος παραμυθάς. Τα παιδιά με 

επισκέπτονται τα απογεύματα για να τους διηγηθώ ηρωικές ιστορίες. Δυστυχώς, δεν 

στάθηκα τυχαιρός με την οικογένειά μου. Είχα μία πολύ καλή γυναίκα και τρία παιδιά. Τους 

πήραν μακριά μου, στην Τουρκία, για να με εκδικηθούν επειδή πήρα τα βουνά. Αργότερα 

έμαθα πως τους πούλησαν στην Αραπιά και τώρα δεν γνωρίζω αν ζούνε ή όχι. 

(Π. Τσαμπίκα Μαρία Α4) 

 

     Με λένε μπάρμπα Λια και είμαι εξήντα χρονών. Είχα οικογένεια, γυναίκα και τρία 

παιδιά, αλλά τους πήραν στην Τουρκιά. Απ’ ότι είπαν, τους πουλήσαν στην Αραβία. 

Την απόφαση αυτή την απαίτησε ο Πασάς για να με τιμωρήσει, γιατί πήρα τα βουνά. 

Δεν έχω μάθει καθόλου νέα τους. Εύχομαι να είναι καλά και κάποια στιγμή να τους 

ξαναδώ. Μένω σε ένα μισογκρεμισμένο σπίτι στο Μεσολόγγι. Παλιά, όσο μπορούσα 

να πολεμήσω, ήμουν κλέφτης στο ασκέρι του Κατσαντώνη. Μαζί του εξοντώσαμε ένα 

μεγάλο μέρος από τον στρατό του Αλή πασά. Μετα απ’ όλα  αυτά, λέω ιστορίες στα 



παιδιά που μαζεύονται στην αυλή μου, καθημερινά. Όλοι με λένε παραμυθά, όμως 

οι ιστορίες που λέω είναι πραγματικές και αληθινές. Τους λέω ιστορίες για τις μάχες, 

τους κλέφτες, τους αγωνιστές και τα σκληρά χρόνια του πολέμου. 

(Σ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α4) 

 

             ΕΙΜΑΙ Ο ΜΠΑΡΜΠΑ ΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ.ΟΛΟΙ ΜΕ ΞΕΡΟΥΝ ΣΑΝ ΤΟΝ 

ΠΑΡΑΜΥΘΑ .ΖΩ ΣΕ ΕΝΑ ΜΙΣΟΓΚΡΕΜΙΣΜΕΝΟ ΣΠΙΤΙ.ΕΙΜΑΙ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ ΤΩΡΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ 

ΗΜΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΕΤΣΙ.ΕΙΧΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ .ΤΟΥΣ ΠΗΡΑΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΑΙ 

ΤΟΥΣ ΠΟΥΛΗΣΑΝΕ ΣΤΗΝ ΑΡΑΠΙΑ ΩΣ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ ΕΠΕΙΔΗ ΕΦΥΓΑ ΚΑΙ ΠΗΡΑ ΤΑ ΒΟΥΝΑ 

ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΕΝΑΝ ΑΓΑ.  ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 

ΚΑΙ ΚΑΘΟΜΑΣΤΕ ΣΤΑΥΡΟΠΟΔΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΨΑΘΑ.ΤΟΤΕ ΞΕΚΙΝΑΩ ΝΑ ΛΕΩ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ 

ΗΡΩΑ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΟΤΑΝ ΗΜΑΣΤΑΝ ΜΑΖΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ .ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

ΑΡΕΣΟΥΝ ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΟΥ ΓΙΑΤΙ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΒΕΝΤΙΑ ΤΗΣ ΚΛΕΦΤΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΑΓΑΠΗ ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ . (Χ. Νίκος, Α5) 

 

    Ο Μπαρμπαλιάς ήταν ένας ηλικιωμένος, ήταν παντρεμένος και είχε 3 παιδιά τα 

οποία του τα πήρανε πήραν οι τούρκοι για εκδίκησή για το ότι ήταν κλέφτης. Ο 

Μπαρμπαλιάς φημιζόταν για το ότι ήταν παραμυθάς μάλιστα μόνο και από την ψάθα 

του οι υπόλοιποι αναγνώριζαν τι εποχή ήταν. (Τσ. Γιώργος Α5) 

 

   Είμαι ο Μπαρμπα-Λιας και είμαι 80 ετών. Είμαι παραμυθάς. Είχα μια υπέροχη 

οικογένεια. Μια καλή γυναίκα και τρία παιδιά. Τους πήραν όλους και τους πήγαν 

μέσα στην Τουρκία. Είπαν πως τους πουλήσανε στην Αραπιά. Πλέον δεν ξέρω αν 

ζούνε ή όχι. 

Τα μεσημέρια, τα παιδιά έρχονται στο σπίτι μου και τους λέω διάφορες ιστορίες. 

Υπερασπίζονται πως λέω παραμύθια, όμως παραμύθια δεν ξέρω. Λέω ιστορίες 

ηρωικές για τον πόλεμο και τη λεβεντιά της κλεφτουριάς, για την αγάπη της 

λευτεριάς, για τους παλιούς συντρόφους μου, για τα βουνά. Φαίνεται πως στα παιδιά 

αρέσουν αυτές οι ιστορίες αλλά αρέσει και σε εμένα να τις αφηγούμαι. (Σ. Νικολέττα 

Α4) 

 

    Το όνομα μου είναι Ηλιας και κατοικώ στην πόλη του Μεσολογγίου. Με φωνάζουν 

μπάρμπα-Λια καθώς με έχουν πάρει τα χρόνια και έχω τον τίτλο του Παραμυθά της 

πόλης. Το λημέρι μου είναι δίπλα στα παλιά λιοστάσια, όπου εκεί διηγούμαι ιστορίες  

από το παρελθόν μου στα παιδιά του χωριού. Στα νιάτα μου έγινα κλέφτης στα 

βουνά, πλάι στον Κατσαντώνη, γιατί έσπασα με ένα κοτρόνι το κεφάλι του αγά που 

ατίμασε την μάνα μου. Είχα επίσης και μια καλή γυναίκα με τρία παιδιά. Τους  πήραν 

όμως οι Τούρκοι και τους πουλήσαν στην Αραπιά για να με εκδικηθούν που πήγα στα 

βουνά. Από τότε δεν γνωρίζω τι απέγιναν.. (Π. Νίκος Α4) 

 


