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Κάποτε πριν από πολλά χρόνια, σε ένα μακρινό 

βασίλειο ζούσε ένα αγόρι που το έλεγαν Ορέστη.  

Ο Ορέστης έμενε σε ένα μικρό ξύλινο σπίτι λίγο 

πιο μακριά από το παλάτι του βασιλιά. Κάθε μέρα, 

λοιπόν, το μικρό αγόρι πήγαινε στο παλάτι, καθόταν 

κρυμμένος και χάζευε τους νεαρούς ιππότες που έκαναν 

ασκήσεις με τα σπαθιά τους.



«Αχ, γιατί να μην είμαι και εγώ ιππότης; Να φοράω  

μια λαμπερή πανοπλία, να κρατάω ένα μεγάλο σπαθί  

και να ζω όλο περιπέτειες!» μονολογούσε.

Στην επιστροφή έπαιρνε πάντα ένα κλαδί από  

το δέντρο και, κάνοντας πως είναι σπαθί, ξιφομαχούσε  

με αόρατους εχθρούς μέχρι να φτάσει σπίτι του. 
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Μια μέρα, και ενώ έφτασε έξω από το παλάτι,  

είδε πολύ κόσμο μαζεμένο και φοβισμένο.

«Τι συμβαίνει;» ρώτησε.

«Ένας τρομερός δράκος κατέβηκε χθες το βράδυ  

από την κορφή του βουνού στην πολιτεία μας και έκαψε  

τα χωράφια. Φοβόμαστε μήπως έρθει ξανά και κάψει  

τα σπίτια μας», του είπε ένας τρομαγμένος χωρικός. 

Τότε ο Ορέστης πήρε μια μεγάλη απόφαση.  

Θα πήγαινε αυτός να αντιμετωπίσει τον τρομερό δράκο 

για να μην κάνει άλλες καταστροφές. Έτσι, ξεκίνησε  

για την ψηλότερη κορφή του βουνού. 
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