
Το στοιχειωμένο δάσος

Γ2 Τμήμα
2018-2019

3ο Δημοτικό Σχολείο  Νέας  Σμύρνης



Μια φορά κι έναν καιρό 
ήταν ένας γέρος και μια 
γριά που ζούσαν σε 
ένα μικρό 
απομακρυσμένο 
χωριουδάκι έξω από το 
σκοτεινό  στοιχειωμένο 
 δάσος. 

 Μια μέρα λοιπόν ο 
γέρος αποφάσισε να 
πάει στο δάσος να 
μαζέψει φρούτα και 
καρπούς και να κόψει 
ξύλα για το τζάκι. Καθώς 
γέμιζε μούρα και  
καρπούς το καλάθι, 
ξεχάστηκε και 
προχώρησε βαθιά στο 
δάσος.

Κανείς δεν επισκεπτόταν το δάσος 
αυτό. Ήταν καλόκαρδοι άνθρωποι μα 
πολύ μοναχικοί και ζούσαν φτωχικά. 
Δεν είχαν χρήματα, πεινούσαν και 
κρύωναν.



Για κακή του τύχη 
εμφανίστηκε μπροστά 
του η τρομακτική 
μάγισσα του δάσους 
μαζί με τους άγριους, 
αλλά αδέξιους δράκους 
της. Μόλις τον είδαν οι 
δράκοι πέταγαν φλόγες 
δεξιά και αριστερά  και 
η μάγισσα τον 
φυλάκισε στο 
μπουντρούμι του 
κάστρου της. Οι δράκοι 
τον φρουρούσαν νύχτα-
μέρα.



Οι μέρες περνούσαν  και η γριά 
ανησύχησε. Αποφάσισε να 
ψάξει για τον γέρο της. Στον  
δρόμο της συνάντησε  μία 
τεράστια λάβα που την 
εμπόδιζε να προχωρήσει. Τότε 
ο αετός την πήρε στην ράχη του 
και την πέρασε απέναντι.



Ευχαρίστησε τον αετό και 
συνέχισε να ψάχνει, 
ώσπου έφτασε μπροστά 
στο ορμητικό ποτάμι, με τα 
μαύρα νερά και τους 
απότομους καταρράκτες. 
Ευτυχώς  βρισκόταν δίπλα 
της η αράχνη και η γριά την 
παρακάλεσε να τη 
βοηθήσει. Τότε η αράχνη 
ύφανε έναν γιγάντιο, 
σκληρό ιστό που σκέπασε 
το ποτάμι και η γριά τον 
διέσχισε με ασφάλεια και 
πέρασε στην απέναντι 
όχθη.



Περπάτησε εφτά μερόνυχτα  
και έφτασε έξω  από την 
ξύλινη, σφραγισμένη πόρτα 
του παλατιού. 
Οι δράκοι αναστατώθηκαν. 
Ξαφνικά το μικρότερο δρακάκι  
όρμησε να αρπάξει την 
μπανάνα από τα χέρια της 
γριάς, αλλά γλίστρησε, 
φτερνίστηκε και φωτιά  
ξεχύθηκε από το στόμα του,  η 
οποία  έκαψε  την  πόρτα. 



Η μάγισσα  
κατατρομαγμένη  
μεταμορφώθηκε  σε  
πουλί και πέταξε σε 
μακρινούς τόπους  και 
δεν ξαναγύρισε ποτέ.



Η γριά έλυσε το ξόρκι της 
μάγισσας ελευθέρωσε τον 
γέρο και έμειναν στο παλάτι 
με πιστούς φίλους τους 
δράκους.
Και έζησαν καλά και εμείς 
καλύτερα.
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