O Xάνσελ και η Γκρέτελ
Μια φορϊ κι ϋναν καιρό όταν ϋνασ ξυλοκόποσ που ζούςε ςε
ϋνα μικρό ςπιτϊκι ςτο δϊςοσ με τα δύο παιδιϊ του, τον
Χϊνςελ και τη Γκρϋτελ. Η γυναύκα του εύχε πεθϊνει και ο
ξυλοκόποσ εύχε ξαναπαντρευτεύ μια μοχθηρό, κακιϊ γυναύκα
που δεν αγαπούςε καθόλου τα παιδιϊ του. <<Δεν ϋχουμε
αρκετό φαγητό για όλου. Πρϋπει να ξεφορτωθούμε τα
παιδιϊ ςτο δϊςοσ>> εύπε μια μϋρα ςτον ϊντρα τησ. Ο
Χϊνςελ κρυφϊκουςε τα λόγια τησ και παρηγόρηςε τη
Γκρϋτελ: <<Μην ανηςυχεύσ, αδερφούλα! Εϊν μασ
εγκαταλεύψουν ςτο δϊςοσ, θα βρούμε τον κρυφϊ από το
ςπύτι και μϊζεψε λευκϊ βότςαλα. Ο ξυλοκόποσ φοβούμενοσ
τη γυναύκα του οδόγηςε τον Χϊνςελ και τη Γκρϋτελ ςτο
δϊςοσ. Ο Χϊνςελ κϊθε λύγα βόματα ϋριχνε ϋνα μικρό, λευκό
βότςαλο πϊνω ςτο χορτϊρι. Κϊποια ςτιγμό τα δύο παιδιϊ
κατϊλαβαν ότι εύχαν χϊςει τα ύχνη του πατϋρα τουσ. Όταν
βρϊδιαςε και ο ξυλοκόποσ δεν εύχε επιςτρϋψει, η Γκρϋτελ
ϊρχιςε να κλαύει. Ο Χϊνςελ όταν κι αυτόσ φοβιςμϋνοσ αλλϊ
προςπϊθηςε να κρύψει τον φόβο του για να μην τρομϊξει
την αδερφό του. <<Μην κλαισ… Έχω ϋνα ςχϋδιο! Θα βρω
τον δρόμο για το ςπύτι ακόμα κι αν δεν γυρύςει ο πατϋρασ!>>
Ευτυχώσ, εύχε πανςϋληνο και τα λευκϊ βότςαλα λαμπυρύζαν
ςτο φώσ του φεγγαριού. Έτςι, τα δύο παιδιϊ κατϊφεραν και
βρόκαν τον δρόμο για το ςπύτι τουσ. Σκαρφϊλωςαν τον
τούχο και μπόκαν ςτο δωμϊτιο τουσ από το παρϊθυρο,
χωρύσ να ξυπνόςουν τουσ γονεύσ τουσ. Την επόμενη ημϋρα η
μητριϊ τουσ κατϊλαβε ότι ο Χϊνςελ και η Γκρϋτελ εύχαν
επιςτρϋψει, θύμωςε πϊρα πολύ και δεν τουσ τϊιςε παρϊ
ξερό ψωμύ και νερό. Όλη την ημϋρα γκρύνιαζε. Το ύδιο
βρϊδυ, ο ξυλοκόποσ με βαριϊ καρδιϊ, οδόγηςε τα παιδιϊ
του ςτο δϊςοσ. Ο Χϊνςελ εύχε κρατόςει το ψωμύ του ςτην
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τςϋπη του κι ϋτςι καθώσ προχωρούςαν ολοϋνα και πιο βαθιϊ
ςτο δϊςοσ ϋριχνε μερικϊ ψύχουλα πύςω του για να
ςημαδϋψει το μονοπϊτι. Τα πουλιϊ του δϊςουσ
ακολούθηςαν τα δύο παιδιϊ και μϊζευαν τα ψύχουλα με τα
ρϊμφη τουσ. Σύντομα, τα παιδιϊ κατϊλαβαν ότι ο πατϋρασ
τουσ εύχε αφόςει και πϊλι μόνουσ. <<Έχω αφόςει ςημϊδια
ςτο μονοπϊτι, όπωσ και εχτϋσ!>> εύπε ο Χϊνςελ ςτη
Γκρϋτελ, για να την παρηγορόςει. Τα δύο παιδιϊ δεν
ϊργηςαν να ανακαλύψουν ότι τα πουλιϊ εύχαν φϊει όλα τα
ψύχουλα που εύχε ρύξει ο Χϊνςελ. <<Φοβϊμαι, Χϊνςελ!>>
ψϋλλιςε η Γκρϋτελ. <<Κρυώνω, πεινϊω και θϋλω να πϊω
ςπύτι!>> Τα αδερφϊκια απελπιςμϋνα ϊρχιςαν να
περιπλανιούνται μϋςα ςτο δϊςοσ, ψϊχνοντασ το ςωςτό
μονοπϊτι, αλλϊ με κϊθε βόμα ϋμπαιναν πιο βαθιϊ ςτο
δϊςοσ. Κϊποια ςτιγμό βρϋθηκαν μπροςτϊ από ϋνα ςπιτϊκι.
Οι τούχοι του όταν από φτιαγμϋνοι από μπιςκότα και
ςοκολϊτα, ενώ η ςκεπό του όταν από κρϋμα βανύλια. <<Αχ!
Αδερφούλη, ασ φϊμε λύγο!>> παρακϊλεςε η Γκρϋτελ και
ϋκοψε ϋνα κομμϊτι μπιςκότο από το ςπιτϊκι. Έτςι, τα δύο
παιδιϊ ϊρχιςαν να κόβουν μπιςκότο και ςοκολϊτα και να
τρώνε με όρεξη. <<Καλώσ τουσ!>>ακούςαν μια φωνό πύςω
τουσ. <<Περϊςτε μϋςα μικρϊ μου! Μη φοβϊςτε!>> Αυτό
όμωσ που δεν όξεραν όταν ότι αυτό όταν μια κακιϊ μϊγιςςα
και εύχε φτιϊξει το ςπιτϊκι για να πιϊνει παιδϊκια και να τα
τρώει. Η κακιϊ μϊγιςςα κλεύδωςε τον Χϊνςελ ςε ϋνα
κλουβύ, ενώ τη Γκρϋτελ την πρόςταξε να τησ κϊνει όλεσ τισ
δουλειϋσ. <<Εύςαι πολύ αδύνατοσ εςύ! Πρϋπει να ςε ταύςω
καλϊ πρότου ςε φϊω! Δώςε μου το δαχτυλϊκι ςου:>> ϋλεγε
ςτον Χϊνςελ κϊθε μϋρα η κακιϊ μϊγιςςα. Ο Χϊνςελ όμωσ
εύχε καταλϊβει ότι η μϊγιςςα δεν ϋβλεπε καλϊ και τησ ϋδινε
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να πιϊςει ϋνα κοκκαλϊκι από κοτόπουλο. Η μϊγιςςα εύχε εκνευριςτεύ
να περιμϋνει, ϋτςι μια ημϋρα εύπε ςτη Γκρϋτελ: <<Άναψε τον φούρνο!
Σόμερα θα φϊω ζουμερό αγορϊκι!>> Όταν η μϊγιςςα ϋςκυψε να δει
εϊν εύχε πυρώςει ο φούρνοσ, η Γκρϋτελ τησ ϋδωςε ϋνα δυνατό
ςπρώξιμο και την ϋριξε μϋςα. Έτςι η κακιϊ μϊγιςςα βρόκε το τϋλοσ
που τησ ϊξιζε. Η Γκρϋτελ ϋτρεξε να ελευθερώςει τον αδερφό τησ και
μαζύ ϋψαξαν το ςπύτι οπού βρόκαν τον θηςαυρό τησ μϊγιςςασ. Αφού
γϋμιςαν τισ κοιλιϋσ τουσ με μπιςκότα, ςοκολϊτεσ και γλυκϊ και τα
καλαθϊκια τουσ με χρυςϊ φλουριϊ και πολύτιμα διαμϊντια
ξεκύνηςαν για τον δρόμο τησ επιςτροφόσ. Έψαξαν κι ϋψαξαν και
τελικϊ βρόκαν το μονοπϊτι για το ςπύτι του πατϋρα τουσ. Ο
ξυλοκόποσ βγόκε ϋξω να τα υποδεχτειμε δϊκρυα χαρϊσ. Εύχε
μετανιώςει πικρϊ γι’ αυτό που εύχε κϊνει. <<Παιδϊκια μου! Η μητριϊ
ςασ αρρώςτηςε και πϋθανε. Πόςο μου λεύψατε!>><<Κούτα, μπαμπϊ!
Εύμαςτε πλούςιοι! >>του εύπαν και του αφηγόθηκαν την περιπϋτεια
τουσ. Κι από τότε ϋζηςαν αυτό καλϊ κι εμεύσ καλύτερα
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