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 Οἱ μῦθοι τοῦ Αἰσώπου ἔχουν μία ἰδιαίτερη χάρη, μιὰ θαυμαστὴ 

ἁπλότητα καὶ ἄφταστη διδακτικότητα! Εἶναι παρμένοι ἀπὸ τὴν 

καθημερινὴ ζωὴ καὶ τὴν φύση. Ὁ Αἴσωπος ἔχει μία μοναδικὴ 

δυνατότητα νὰ δίνει στὰ ζῷα ἀνθρώπινες ἰδιότητες, ψυχὴ καὶ λαλιά, 

σὲ τέτοιο βαθμὸ ποὺ νὰ θεωρεῖς ὅτι αὐτὴ ἦταν κάποτε ἡ 

πραγματικότητα καὶ ὅλα αὐτὰ ποὺ διηγεῖται ἔχουν συμβεῖ. 

ΟΡΝΙΣ  ΧΡΥΣΟΤΟΚΟΣ 

Η ΚΟΤΑ ΜΕ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ 
 

Ἀνήρ τις ὄρνιν ἐκέκτητο χρυσοῦν ᾠόν καθ᾿ ἑκάστην αὐτῷ τίκτουσαν. Ὁ δὲ μὴ τῷ 
καθημερινῷ ἐκείνῳ ἐπαρκούμενος κέρδει, ἀλλ᾿ ἀφρόνως τοῦ πλείονος ὀρεγόμενος, τὴν 
ὄρνιν κατέθυσεν. Ἐδόκει γὰρ ἐν τοῖς ἐγκάτοις αὐτῆς θησαυρῷ τινι ἐντυχεῖν.  

Καὶ μηδὲν ὅλως ἐφευρὼν καθ᾿ ἑαυτὸν ἔλεξεν ὡς: 

«Ἐλπίδι θησαυροῦ ἐπερειδόμενος, καὶ τοῦ ἐν χερσὶ κέρδους ἐξέπεσον». 
Οὗτος δηλοῖ ὡς οἱ πολλοί, τῶν πλειόνων ὀρεγόμενοι, καὶ τῶν ὀλίγων ἐκπίπτουσι. 
 
                                                                      _________ 

 
Εἶχε κάποιος μιὰ κότα ποὺ τοῦ ἔκανε ἕνα χρυσὸ αὐγό τὴ μέρα. Ἀλλὰ δὲν τοῦ ἔφτανε τοῦ 
πλεονέκτη. Τὴν ἅρπαξε λοιπόν, τὴν ἔσφαξε, τὴν ξεκοίλιασε κι ἄρχισε νὰ ψάχνει τὰ 
ἐντόσθιά της, γιὰ νὰ βρεῖ τὸ μεγάλο θησαυρὸ! 

Φυσικά, δὲ βρῆκε τίποτε καὶ εἶπε στὸν ἑαυτό του: 

«Στηρίχτηκες στὴν ἐλπίδα πὼς θὰ βρεῖς μεγάλο θησαυρό, κι ἔχασες ἀκόμη καὶ τὸ λίγο ποὺ 
εἶχες!» Ὁ μύθος λέει πὼς ὅποιος πάει γιὰ τὰ πολλά, χάνει καὶ τὰ λίγα. 

 
 

Αντιγραφή από την ιστοσελίδα  

http://www.agiazoni.gr/article.php?id=50403951342307568436 

 

http://www.agiazoni.gr/article.php?id=50403951342307568436
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Λαϊκό παραμύθι: Οι δύο αδερφές και οι δώδεκα μήνες1 
 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν δύο αδερφές. Η μία ήταν πλούσια κι η άλλη φτωχιά.  

Μια μέρα που η φτωχιά δεν είχε τι να μαγειρέψει, λέει: «Ας πάρω τη σακούλα μου κι ένα 
μαχαίρι να πάω στο δάσος να μαζέψω χόρτα». Πήγε λοιπόν να μαζέψει χόρτα. Ενώ 
περπατούσε στο δάσος, βλέπει μια σπηλιά που είχε μέσα φως. Σκέφτηκε λοιπόν: «Ας πάω 
μέσα να δω τι είναι αυτό το φως!».  

Μπαίνει λοιπόν μέσα και βλέπει δώδεκα νέους άντρες.  

-Γεια σας, παιδιά μου!  

-Καλώς τη γιαγιά! Πώς κι από ’δω;  

-Τι να κάνω, παιδιά μου, είμαι φτωχιά, δεν είχα τι να μαγειρέψω και ήρθα στο δάσος να 
μαζέψω χόρτα για να φάνε τα παιδιά μου.  

-Κάθισε, γιαγιά, κάθισε!  

Κάθισε λοιπόν η γιαγιά, κάθισαν και οι άντρες κι άρχισαν να τη ρωτούν:  

-Τι λες για το Γενάρη, γιαγιά; Κρύο, ε;  

-Καλός και χρυσός είναι. Όλοι οι μήνες έχουν τη χάρη τους. Ο Γενάρης έχει τις βροχές. Αν 
δεν βρέξει, δεν θα μπορούν οι άνθρωποι να σπείρουν σιτάρι, για να φάνε.  

-Κι ο Φλεβάρης;  

-Ο Φλεβάρης φέρνει τα χιόνια που θα λιώσουν μετά και θα έχουμε νερό.  

-Κι ο Μάρτης;  

-Ο Μάρτης κάνει τα δέντρα να ξαναβγάζουν φύλλα.  

-Κι ο Απρίλης;  

-Ο Απρίλης κι ο Μάης ανοίγουν τα λουλούδια. 

-Κι ο Ιούνης;  

-Ο Ιούνης φέρνει το θερισμό και έχουμε σιτάρι να φτιάξουμε ψωμί.  

-Ο Ιούλης;  

-Ο Ιούλης μας δίνει ωραία φρούτα: το καρπούζι, το πεπόνι, τα ροδάκινα.  

                                                           
1
 Το κείμενο που ακολουθεί βασίζεται στις δύο παραλλαγές του παραμυθιού για τους δώδεκα μήνες που 

βρίσκονται στο βιβλίο «Λαϊκά παραμύθια και παραμυθάδες της Δωδεκανήσου», 1999: 92-95 και 95-98, 
καθώς και στην παραλλαγή που περιλαμβάνεται στο βιβλίο της Χατζητάκη-Καψωμένου 2002: 469. 
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-Ο Αύγουστος;  

-Ο Αύγουστος φέρνει τα πανηγύρια και ταξιδεύει ο κόσμος και περνάμε πολύ ωραία.  

-Ο Σεπτέμβριος;  

-Ο Σεπτέμβριος φέρνει τον τρύγο και φτιάχνουμε κρασί.  

-Ο Οκτώβριος;  

-Ο Οκτώβριος φέρνει τη σπορά στα χωράφια, για να έχουμε και την άλλη χρονιά σιτάρι.  

-Ο Νοέμβρης;  

-Ο Νοέμβρης φέρνει πάλι το κρύο και καθόμαστε γύρω από τη φωτιά και λέμε παραμύθια.  

-Κι ο Δεκέμβρης;  

-Ο Δεκέμβρης φέρνει τα Χριστούγεννα και τις γιορτές.  

Όλοι οι μήνες είναι καλοί και χρυσοί.  

-Εντάξει, γιαγιά. Δώσε μας τη σακούλα σου.  

Παίρνουν μέσα τη σακούλα και τη γεμίζουν χρυσάφι. Γυρίζουν και λένε στη γυναίκα:  

«Τη σακούλα, γιαγιά, θα την πάρεις τώρα στο σπίτι σου. Πρόσεξε, στο δρόμο να μην την 
ανοίξεις. Να φτάσεις στο σπίτι σου, να κλείσεις πόρτες και παράθυρα και μετά να την 
ανοίξεις».  

Έτσι κι έκανε η γυναίκα. Όταν άνοιξε τη σακούλα, είδε ότι ήταν γεμάτη χρυσά φλουριά. 
Σκέφτηκε λοιπόν: «Ας πάω να ζητήσω από την αδερφή μου τη ζυγαριά να δω πόσο ζυγίζει 
το χρυσάφι».  

Πάει λοιπόν στην αδερφή της και της ζητάει τη ζυγαριά. Εκείνη, πονηρή, τη ρωτάει: 
«Φτωχή γυναίκα εσύ, τι έχεις να ζυγίσεις;»  

«Έλα τώρα, άσε τα λόγια και δώσε μου τη ζυγαριά».  

Της τη δίνει λοιπόν η πονηρή αδερφή της, αλλά βάζει κάτω λίγο μέλι. Σκέφτηκε πως κάτι 
θα κολλήσει και θα καταλάβει τι ζύγισε η αδερφή της. Η καλή γυναίκα δεν το αντιλήφθηκε. 
Πήγε και μέτρησε το χρυσάφι. Το μέτρησε, το ξαναμέτρησε και κόλλησε ένα φλουρί κάτω. 
Αυτή όμως δεν το είδε και επέστρεψε τη ζυγαριά στην αδερφή της. Εκείνη το βλέπει και 
της λέει:  

«Εσύ μέτρησες χρυσάφι. Πού το βρήκες το χρυσάφι; Το έκλεψες;».  

«Όχι, βρε αδερφή, δεν το έκλεψα».  

«Τότε πού το βρήκες; Πες μου γιατί θα σε καταγγείλω στην αστυνομία».  
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Τι να κάνει η καλή γυναίκα, της είπε τι έγινε.  

Την άλλη μέρα λοιπόν η κακιά αδερφή κάνει τα ίδια. Ντύνεται φτωχικά, παίρνει μια 
σακούλα κι ένα μαχαίρι και πάει στο δάσος να μαζέψει χόρτα. Βλέπει τη σπηλιά και 
μπαίνει μέσα.  

-Γεια σας, παιδιά μου!  

-Γεια σου, γιαγιά. Τι κάνεις;  

-Τι να κάνω, παιδιά μου. Φτωχή γυναίκα είμαι, τα παιδάκια μου πεινάνε κι ήρθα να 
μαζέψω χόρτα για να τα ταΐσω.  

-Κάθισε, γιαγιά.  

Άρχισαν λοιπόν κι αυτοί να τη ρωτούν, χωρίς αυτή να ξέρει ότι ήταν οι μήνες.  

-Τι λες για τον Γενάρη;  

-Ο Γενάρης όλο βρέχει. Δεν μου αρέσει.  

-Κι ο Φλεβάρης;  

-Ο Φλεβάρης φέρνει πολύ κρύο και δεν μπορώ να ζεσταθώ.  

-Κι ο Μάρτης;  

-Ο Μάρτης μια ζέστη μια κρύο, με νευριάζει.  

-Κι ο Απρίλης;  

-Ο Απρίλης συχνά φέρνει χαλάζι και μας χαλάει τα χωράφια.  

-Κι ο Μάης;  

-Ο Μάης έχει πολλή δουλειά. Πρέπει να πλύνω όλα τα μάλλινα και τα χαλιά.  

-Ο Ιούνης;  

-Ο Ιούνης φέρει το θερισμό. Τι κούραση μέσα στη ζέστη!  

-Ο Ιούλης;  

-Ο Ιούλης και ο Αύγουστος έχουν πάρα πολλή ζέστη.  

-Ο Σεπτέμβρης;  

-Ο Σεπτέβρης φέρνει τον τρύγο. Τι κούραση πάλι!  

-Ο Οκτώβρης φέρνει τη σπορά. Βάσανο μεγάλο!  



7 

 

-Ο Νοέμβρης; 

-Ο Νοέμβρης φέρνει το κρύο και κλεινόμαστε στο σπίτι.  

-Κι ο Δεκέμβρης;  

-Τον Δεκέμβρη βγαίνουν οι καλικάντζαροι.  

-Εντάξει, γιαγιά. Δώσε μας τώρα τη σακούλα σου.  

-Α ωραία, σκέφτηκε η κακιά γυναίκα. Θα μου γεμίσουν κι εμένα τη σακούλα με χρυσάφι.  

Οι μήνες έφεραν τη σακούλα και είπαν στη γυναίκα:  

-Πάρε, γιαγιά, τη σακούλα σου. Να την ανοίξεις στο σπίτι σου, αφού κλείσεις καλά πόρτες 
και παράθυρα.  

-Ευχαριστώ, παιδιά μου.  

Παίρνει τη σακούλα χαρούμενη και γυρνάει στο σπίτι της. Κλείνει πόρτες και παράθυρα 
και την ανοίγει. Και βγαίνουν τότε από τη σακούλα φίδια και τη δαγκώνουν και πέθανε. Κι 
έτσι έγινε πλούσια η καλή γριά και την κακιά της τη φάγανε τα φίδια. Κι έζησε η καλή γριά 
καλά κι εμείς καλύτερα. 

 

 

 

 


