


ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 

Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή 
της Θείας Λένας. Η γιαγιά μου εξέδωσε αυτό το βιβλίο το 1964. Είναι ένα 
βιβλίο για μικρά παιδιά, με παραμύθια που μου έλεγε η αγαπημένη μου για-
γιά κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ. Ένα βιβλίο που αγαπήθηκε πολύ  από τα παι-
διά της γενιάς μου.

Τα χρόνια κύλησαν, το κοριτσάκι της φωτογραφίας μεγάλωσε. Με μεγάλη 
χαρά, σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Πατάκη, ξαναπαρουσιάζουμε το Άκου-
σέ με, Μαρία μου σε μια καινούρια έκδοση με επιλεγμένα παραμύθια και νέες 
ζωγραφιές για τα σημερινά μικρά παιδιά.

Όπως η μητέρα μου Λήδα Κροντηρά επιμελήθηκε την τελευταία, εξαντλη-
μένη, έκδοση το 1974, τώρα ήρθε η δική μου σειρά να επιμεληθώ η ίδια το 
βιβλίο της γιαγιάς μου με τα παραμύθια που μου έλεγε όταν ήμουν τεσσάρων 
χρονών. 

Ελπίζω ότι θα αγαπήσετε αυτό το βιβλίο με τις ιστορίες των ζώων που φέ-
ρονται σαν άνθρωποι και με τις καινούριες, υπέροχες, παιχνιδιάρικες ζωγρα-
φιές της Φωτεινής Στεφανίδη.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νότη Μπερνίτσα, στον  
και στις Εκδόσεις Πατάκη· ο καθένας από την πλευρά του μας χάρισε τη δυ-
νατότητα αυτή η έκδοση να γίνει πραγματικότητα και να κρατάτε τώρα αυτό 
το βιβλίο στα χέρια σας.

Εύχομαι να χαρείτε τις ιστορίες όσο κι εγώ όταν ήμουν το κοριτσάκι της 
φωτογραφίας!

Μαρία Ηλιού
Ιανουάριος 2017
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ωργανδρέα ΖάννοιΓ



ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ 1974

Τα παραμύθια αυτά τα πρωτοδιηγήθηκε η Αντιγόνη Μεταξά στην εγγονού-
λα της. Σαν «είδε» με πόση προσοχή την άκουγε η Μαρία και πόσο την ευ- 
χαριστούσαν οι διάφορες ιστορίες με τα ζωάκια, θέλησε να διασκεδάσουν  
μ’ αυτές κι άλλα μικρά παιδιά. Τις έγραψε, λοιπόν, η Θεία Λένα και... να το 
βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου.

Η σημερινή έκδοση γίνεται με τη σύγχρονη ορθογραφία. 
Ελπίζω πως το βιβλίο αυτό θα εξακολουθήσει να δίνει χαρά στα μικρά παι-

διά για πολλά ακόμη χρόνια.
Λήδα Κροντηρά
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ 1964

Καλημέρα, παιδάκια!
Την ξέρετε τη Μαρία; Είναι μικρούλα σαν κι εσάς. Και είναι καλή και ευγε-

νική και φρόνιμη και καθαρή όπως κι εσείς.
Όταν της χαρίσουν κάτι, ένα παιχνιδάκι, μια ζωγραφιά, δεν το χαλάει ποτέ 

και λέει πάντα «ευχαριστώ».
Μα ξέχωρα απ’ όλα τα παιχνίδια της, η Μαρία αγαπάει τα ζώα.
Έχει γατάκια, σκυλάκια, αρκουδάκια, ελεφαντάκια, κότες και κοτούλες, 

χήνες και πάπιες.  Άλλα είναι πάνινα, άλλα είναι χάρτινα και άλλα λαστιχέ-
νια. Η γιαγιά της Μαρίας ξέρει για το κάθε ζωάκι κι από ένα παραμύθι. Κι 
όταν η εγγονούλα της κουραστεί να παίζει, την καθίζει στα γόνατά της και 
της λέει:

–  Άκουσέ με, Μαρία μου. Μια φορά κι έναν καιρό... 
Μα πώς τα ξέρει η γιαγιά όλα αυτά τα παραμύθια;... Θέλετε να τα μάθετε 

κι εσείς;
Να ένα βιβλιαράκι που τα έχει όλα. Κι αν δεν μπορείτε να τα διαβάσετε 

μόνοι σας, παρακαλέστε τη δική σας γιαγιά ή τη μανούλα σας ή κάποιον άλ-
λον δικό σας να σας τα διαβάσει.

Καλή διασκέδαση!
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Ένας καλός φίλος

Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένα μαϊμουδάκι. Κάθε πρωί το 
έπαιρνε ο μπαμπάς του από το χέρι και το πήγαινε στο σχο-

λείο, αλλά το μεσημέρι που σχολούσε το μικρό μαϊμουδάκι έπρεπε 
να γυρίσει μόνο του. Αυτό το στεναχωρούσε πολύ, γιατί δεν μπορού-
σε να μάθει τον δρόμο και όλο χανόταν μέσα στο δάσος.

– Τώρα, πώς να βρω τον δρόμο να γυρίσω σπίτι μου; έλεγε κάθε 
μέρα. Πάλι θα χαθώ, και άρχιζε τα κλάματα. 

Κάθε πρωί που το πήγαινε ο μπαμπάς σχολείο τού έλεγε:
– Πρόσεξε καλά, μαϊμουδάκι μου. Το μεσημέρι που θα σχολάσεις 

θα πάρεις αυτό τον δρόμο. Θα στρίψεις απ’ αυτήν εδώ την καρυδιά. 
Θα συναντήσεις αυτή την πηγή και ύστερα θα στρίψεις από το σπί-
τι της σκιουρίνας. Τα θυμάσαι όλα;

– Ναι, μπαμπά, έλεγε το μαϊμουδάκι. 
Μα ως το μεσημέρι τα είχε όλα ξεχάσει. Ευτυχώς που πάντα βρι-

σκόταν κάποιος να το πάει σπίτι του. Έτσι και σήμερα... Μόλις σχό-
λασε, ξεκίνησε για το σπίτι του, μα πάλι... χάθηκε. Ακουμπισμένο σε 
μια βελανιδιά έκλαιγε με μαύρα δάκρυα.

– Τι έχεις, μαϊμουδάκι, το ρωτάει ο ελέφαντας που έτυχε να περ-
νάει από εκεί.
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– Έχασα τον δρόμο για το σπίτι μου. Με πάτε, κύριε Ελέφαντα, 
σας παρακαλώ;

– A! Μα αυτό δεν μπορεί να γίνεται κάθε μέρα, μαϊμουδάκι μου. Σε 
πήγα τόσες φορές. Τώρα είμαι βιαστικός, είπε ο ελέφαντας κι έφυγε.

Σε λίγο πέρασε το τιγράκι και το ρώτησε:
– Τι έχεις, μαϊμουδάκι, και κλαις;
– Έχασα το σπίτι μου, τιγράκι μου. Με πας, σε παρακαλώ;
– A! Αυτό το ’χεις πάθει πολλές φορές. Νομίζω πως είσαι ένα κου-

τό μαϊμουδάκι. Δεν μπορώ, είμαι πολύ βιαστικό. Λυπάμαι. Κι έφυγε.
Πέρασε και ένα ελάφι.
– Πάλι κλάματα έχουμε! Πάλι έχασες τον δρόμο! Α, μα δεν υποφέ-

ρεσαι πια, κουτό μαϊμουδάκι! του φώναξε.
Κι έφυγε κι αυτό. Έτσι, πέρασαν όλα τα ζώα του δάσους, μα κανέ-

να δεν ήθελε πια να το βοηθήσει. 
Ευτυχώς όμως ένα ευγενικό πουλάκι, που τα είδε και τα άκουσε 

όλα από ψηλά, κατέβηκε στο χαμηλό κλαρί και του είπε:
– Τσίου, τσίου. Θέλεις να σε πάω εγώ, μαϊμουδάκι, στο σπίτι σου;
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Το μαϊμουδάκι δέχτηκε με χαρά και ξεκίνησαν παρέα. Στο δρόμο 
καθώς πήγαιναν του λέει το πουλάκι:

– Θες να σου πω έναν τρόπο για να μη χάνεις το σπίτι σου; Και να 
μη σε λένε όλοι κουτό; Κάθε πρωί που θα ξεκινάς για το σχολείο θα 
γεμίζεις με πετραδάκια τις τσέπες σου και θα τα ρίχνεις ένα ένα κα-
θώς περπατάς. Το μεσημέρι, όταν θα φεύγεις από το σχολείο, θα 
βλέπεις τα πετραδάκια και έτσι θα πηγαίνεις στο σπιτάκι σου και δε 
θα ζητάς από κανέναν βοήθεια.

Το μαϊμουδάκι θαύμασε την εξυπνάδα του μικρού πουλιού και 
του είπε:

– Σ’ ευχαριστώ, πουλάκι μου. Αλήθεια είναι σπουδαίο πράγμα να 
έχεις έναν καλό φίλο και να σου δίνει μια καλή συμβουλή. Σ’ ευχαρι-
στώ.

Και από την άλλη μέρα το μαϊμουδάκι μας δεν ξαναχάθηκε. Περ-
πατούσε στην αρχή πάνω στα πετραδάκια, αλλά γρήγορα έμαθε 
τον δρόμο και δεν ενοχλούσε πια κανέναν.

Έτσι, έζησε αυτό καλά... κι εμείς καλύτερα.

13

02_Theia-lena.indd   13 22/12/16   11:33 μ.μ.



02_Theia-lena.indd   14 22/12/16   11:33 μ.μ.


