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Ο Σαλιγκαγκάριν, ένα ανυπόμονο και πεισματάρικο σαλιγκάρι, ξεκινάει  
το μεγάλο ταξίδι για να δει τον κόσμο πέρα από τα λάχανα όπου γεννήθηκε.

Εκεί έξω, στα άγνωστα και απάτητα μέρη που διασχίζει, ρισκάροντας τη ζωή του, 
κανείς δεν τον διαβεβαιώνει πως θα βγει κερδισμένος.

Εκείνος όμως είναι σίγουρος. Και η τύχη βοηθάει τους τολμηρούς.

Στο θαυμαστό και… αργό ταξίδι του θα αποκτήσει σοφία και γνώση,  
θα ανακαλύψει τα όριά του, αλλά και τη χαρά τού να αναζητάς  

κάθε μέρα περισσότερα.

Και θα καταφέρει να φτάσει εκεί όπου κανένα σαλιγκάρι δεν έφτασε ποτέ!
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Μια φορά κι έναν καιρό, 

μέσα σ’ έναν αχανή λαχανόκηπο, 

γεννήθηκε ένα ανυπόμονο 

σαλιγκάρι.



Τόσο ανυπόμονο ήταν, που γεννήθηκε πριν την ώρα του, γεμίζοντας ανησυχία 

τους γονείς του κι όλους τους συγγενείς και φίλους που είχαν μαζευτεί κάτω 

απ’ το μεγάλο λάχανο, καταμεσής του κήπου, για να γιορτάσουν τον ερχομό του.

Τόσο ανυπόμονο ήταν, που, πριν προλάβει καλά καλά να γνωρίσει το σόι του, 

ζήτησε να μάθει τι βρισκόταν πίσω απ’ το λάχανο όπου είχαν γεννηθεί τα αδέρφια 

και τα ξαδέρφια του, οι γονείς κι οι θείοι του, οι παππούδες και οι προπάπποι του.

Συγγενείς και φίλοι κοιτάχτηκαν με έκπληξη. 

Κάποιοι έσπευσαν να παρηγορήσουν τους άτυχους γονείς και να τους ευχηθούν καλά 

ξεμπερδέματα, κουνώντας τις κεραίες τους με συμπόνια και κατανόηση.

Ένας μακρινός θείος ανέλαβε να εξηγήσει στο νεογέννητο σαλιγκάρι πως 

ελάχιστοι από την οικογένειά τους είχαν δοκιμάσει να κάνουν τον γύρο του λάχανου 

κι ακόμα λιγότεροι ήταν εκείνοι που είχαν επιστρέψει 

για να περιγράψουν στους υπόλοιπους τι είχαν δει.



Ένας απ’ αυτούς τους 

άμυαλους εξερευνητές, 

μάλιστα, είχε παντρευτεί 

μια δεύτερη ξαδέρφη 

της προγιαγιάς του.

 Ήταν πολύ μεγάλος πια, 

αλλά αν ήθελε μπορούσε 

να του μιλήσει…

Tο νεογέννητο σαλιγκάρι 

έτρεξε να συναντήσει 

τον θαρραλέο θείο. 

«Έτρεξε», βέβαια, 

που λέει ο λόγος, 

γιατί «σαλιγκάρι» και 

«τρέξιμο» είναι έννοιες 

τσακωμένες μεταξύ τους.

Ένας ατρόμητος 

προ-προπάππος του είχε 

καταφέρει κάποτε ν’ ανέβει στην 

κορυφή κι είχε δει μια θάλασσα 
από λάχανα να απλώνεται μέχρι 

εκεί που έφτανε το μάτι κι ακόμα 

παραπέρα.

Αυτή η πληροφορία είχε 

επιβεβαιωθεί κι από παράτολμα 

σαλιγκάρια που είχαν γεννηθεί 

σε κοντινά λάχανα και που, 

για διαφορετικούς λόγους 

το καθένα, είχαν βρεθεί στη δική 

τους γειτονιά, όπου και ξέμειναν 

για πάντα, αφού ο δρόμος 
του γυρισμού ήταν μακρύς 
και δύσκολος.



Η ανήκουστη ερώτηση έφερε τέτοια ταραχή στον υπερήλικα γυμνοσάλιαγκα 

που οι υπόλοιποι έσπευσαν να απομακρύνουν τον νεαρό και να δώσουν τις πρώτες βοήθειες 

στον γέροντα, γιατί του είχε ανεβεί η πίεση…

Ο θείος, ένας γερο-γυμνοσάλιαγκας που είχε 

αρχίσει να τα χάνει απ’ τα γεράματα, έπιασε να του 

αραδιάζει ιστορίες απ’ τα νιάτα του, όταν ζούσε δυο 

τρία λάχανα πιο κει, και μ’ έναν τρελούτσικο φίλο του 

πήραν την απόφαση να κάνουν το μεγάλο ταξίδι. 

Ο φίλος κουράστηκε γρήγορα, κι ο γερο-θείος 

συνέχισε μόνος, ώσπου έφτασε σ’ αυτό 

το όμορφο και φιλόξενο λάχανο, όπου γνώρισε 

την ξαδέρφη της προγιαγιάς του, 

καλλονή ξακουστή στα νιάτα της, 

κι απέκτησαν παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα.

Το σαλιγκάρι μας δεν εντυπωσιάστηκε 

από τις ιστορίες του γερο-θείου. 

Όσα του είχε περιγράψει 

για λάχανα όχι και τόσο μακρινά 

κάλλιστα θα μπορούσαν να είχαν συμβεί κι εκεί. 

Οπότε τον διέκοψε, 

κάπως απότομα είναι η αλήθεια, 

και τον ρώτησε ορθά κοφτά 

αν ήξερε τι υπήρχε 

πέρα από τα λάχανα…
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