
    

 

Mία φορά και έναν καιρό σε ένα μακρινό χωριό τρία παιδιά περνούσαν 

ήσυχα τη ζωή τους. Ένα καστανότριχο αυθόρμητο και παρορμητικό αγόρι, 

ο Σανοσάι περνούσε το δροσερό απόγευμα μαζί με την αδερφή και τον 

κολλητό του. Την όμορφη, υπεροπτικά και απόμακρη Ήνελε καθώς και 

τον ψηλο, έξυπνο και ήρεμο Σαλοκίν.                                                                          

Καθώς ο ήλιος έδυε τα τρία παιδιά παρατήρησαν ένα πολύχρωμο ουράνιο 

τόξο να ζωγραφίζεται στον ουρανό. Αμέσως ο νους τους ταξίδεψε στο αν 

θα υπήρχε θησαυρός στο τέλος του. Αυτό το ερώτημα τους βασάνιζε όλη 

την υπόλοιπη νύχτα.  

    Το επόμενο πρωί αποφάσισαν να ξεκινήσουν ένα ταξίδι με στόχο να το 

ανακαλύψουν. Για να ακολουθήσουν το ουράνιο τόξο έπρεπε πρώτα να 

περάσουν μέσα από το πυκνό δάσος που βρισκόταν λίγο πιο δίπλα από το 

χωριό, Ψηλά καταπράσινα δέντρα και ευωδιαστές μυρωδιές αγαλλίαζαν 

την ψυχή τους. Ενώ θαύμασαν το υπέροχο τοπίο παρατήρησαν πάνω σε 

έναν κλαδί μία κοντή κοιμισμένη μαϊμού. Ξαφνικά αυτή άνοιξε 

ορθάνοιχτα τα μέλη της μάτια και είπε  

-τι γυρεύετε στα μέρη μου παίδες;  

-αααααααα, φώναξε η Ήνελε  

-οοο μαϊμού τέλει μπανάνα;  

Γύρισε να πει για πλάκα ο Σανοσάι στον κολλητό του. Ο Σαλοκίν  όμως 

από το φόβο του είχε κρυφτεί πίσω από ένα θάμνο 

-Μην φοβάστε ένα στοιχείο Θέλω μόνο να σας δώσω… εκεί που Το 

δίλημμα σας χτύπα την πόρτα εκεί που η όρασή σας ξεγελάει τότε σκεφτείτε 

σοφά αφήνοντας έξω για λίγο την εμφάνιση  

Τα παιδιά απόρησαν με τα λόγια της και με την ιδέα ότι η παράξενη μαϊμού 

ήταν τρελή συνέχισαν το ταξίδι τους χωρίς όμως να ξεχάσουν τα λόγια 

της.  

    Καθώς προχωρούσαν ένα πρωτόγνωρο θέαμα τους έκοψε τον δρόμο. Το 

μονοπάτι είχε χωριστεί στα δύο. Από τη μία ένα κορίτσι με καστανά μάτια 

και μαλλιά που φορούσε ένα ολόχρυσο φόρεμα στεκόταν και κοιτούσε τα 

παιδιά. Αντίθετα στον άλλο δρόμο ένα απλό κορίτσι με φτωχικά ρούχα, 

κυανοπράσινα μάτια και χρυσαφένιες μακριές μπούκλες τους κοιτούσε 

τρυφερά. Ξαφνιασμός πλημμύρισε τα τρία παιδιά 

- ποιο μονοπάτι λέτε να ακολουθήσουμε, ρώτησε ο Σανοσάι 

- Εκείνο με την πιο εντυπωσιακή, απάντησε αυθόρμητα ο Σαλοκιν 

- Άρα αυτή με τα περισσότερα πλούτη, είπε η Ήνελε  

-Εντάξει, συμφώνησε ο Σανοσάι, Άντε πάμε  

-Για μισό!!! και αν δεν πρέπει να επιλέξουμε με αυτό τον τρόπο;  Τους 

αντιμίλησε ο Σαλοκίν  

σιωπή επικράτησε... 

Τότε η Ήνελε σιγοψιθύρισε  τα σοφά λόγια της μαϊμούς 



- Αυτό είναι! Τα πλούτη δεν καθορίζουν την ευτυχία, είπε με  σιγουριά ο 

Σαλοκίν. Χωρίς καμία σκέψη έχοντας λύσει επιτέλους το γρίφο ενωμένοι 

προχώρησαν προς το φτωχικό απλό μονοπάτι. Ενώ το διέσχιζαν, όλα πίσω 

τους εξαφανίστηκαν μονομιάς. 

Η ώρα περνούσε και σκέψεις είχαν αρχίσει να τριγυρίζουν τα μυαλά τους. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Η απληστία τους πλημμύρισε και οι αλυσίδες της φιλίας και της 

εμπιστοσύνης τους έσπασαν αφήνοντας ένα μαύρο κενό μέσα τους.  

    Περπατούσαν... περπατούσαν αλλά τα λεπτά περνούσαν σαν ώρες 

καθώς όλοι ήταν βυθισμένοι στις σκέψεις τους. Για αυτό το λόγο δεν 

συνειδητοποίησαν ότι είχαν αφήσει πλέον πίσω τους το δάσος και είχαν 

μπει σε μία ζεστή Έρημο...Μετά από πολύ περπάτημα αντίκρισαν μπροστά 

τους ένα τεράστιο πέτρινο λαβύρινθο. Ενώ ετοιμάζονταν να μπουν χωρίς 

να έχουν σκεφτεί τι θα συμβεί στη συνέχεια, ένας  θόρυβος ακούστηκε 

πίσω τους. Ήταν η μαϊμού! 

…δεν τους 

χρειάζομαι 

για να τα 

καταφέρω! 

…ο θησαυρός 
θα γίνει όλος 

δικός μου! 
 

…εγώ είμαι 
ο αρχηγός! 
 

…εγώ τους 
οδήγησα μέχρι 

εδώ! 
 

…μπορώ να 

συνεχίσω 

μόνος μου! 



- Μαϊμού μας παρακολουθείς;;; Τι κάνεις εδώ;;; Είπε εκνευρισμένη η 

Ήνελε. 

- Δεν έχετε χρόνο για χάσιμο. Πάρτε αυτά και άντε γεια! 

Η μαϊμού τους έδωσε ένα σχοινί και εξαφανίστηκε. 

     Τα τρία παιδιά χωρίς να θέλουν να συνεργαστούν έκοψαν το σχοινί σε 

τρία μέρη. Στη συνέχεια το έδεσαν σφιχτά σε μία μεγάλη πέτρα και μπήκαν 

στο λαβύρινθο. Πήραν χωριστούς δρόμους, καθώς πίστευαν ότι θα 

μπορούσαν να τα καταφέρουν μόνοι τους όμως κάθε στροφή που έπαιρναν 

τους έβγαζε στο ίδιο σημείο με πριν. Έμειναν εκεί πολλές ώρες. Καθώς η 

απελπισία τους είχε καταπλακώσει άρχισαν να σκέφτονται με ζήλια. αν οι 

υπόλοιποι θα τα είχαν καταφέρει ως την έξοδο. Καθώς η Ήνελε σκόνταψε 

άτσαλα στο ένα από τα άλλα δύο  τεντωμένα σκοινιά αμέσως ο νους της 

σκέφτηκε πονηρά  και το έκοψε. Μετά από πολύ ψάξιμο κατάφερε και 

βρήκε το άλλο σκοινί και κατευθείαν το έκοψε. Ο Σαλοκιν ενώ 

προχωρούσε συνειδητοποίησε πως το σκοινί του είχε κοπεί. Απελπίστηκε 

και άρχισε να τρέχει. 

     Ξαφνικά συνάντησε ένα μικρό νάνο, Τον Σηρτημήδ, έναν μελαμψό 

καστανομάλλη με σιδεράκια.  Ο Σηρτημήδ μόλις τον είδε άρχισε να τρέχει. 

Ο Σαλοκίν τρόμαξε  με την αντίδραση του νάνου αλλά αποφάσισε να τον 

ακολουθήσει. Μετά από πολύ τρέξιμο έφτασαν επιτέλους στο τέλος του 

τεράστιου λαβύρινθου.  

  Με το που βγήκε ο 

Σαλοκίν, αντίκρισε 

έκπληκτος την Ήνελε και 

τον Σανοσάι να κάθονται 

σιωπηλοί και να 

κοιτάζονται με καχυποψία. 

Το μοτίβο της σιωπής τους 

έσπασε όταν ο Σανοσάι 

ξέσπασε και άρχισε να 

ρωτάει φωνάζοντας πώς 

κατάφεραν να φτάσουν ως 

εκεί. Ακολούθησε ένας 

έντονος διάλογος καθώς τα 

παιδιά εξηγούσαν πως με τη 

βοήθεια νάνων κατάφεραν 

να βγουν από το λαβύρινθο. 

 
   Επικράτησε και πάλι σιωπή… Τα παιδιά συνέχισαν τον δρόμο τους 

ακόμα πιο απομακρυσμένα τώρα πια. Το ταξίδι τους είχε σχεδόν τελειώσει 

καθώς πλησίαζαν στο τέλος του ουράνιου τόξου! Πίστευαν πως τα είχαν 

καταφέρει αφού το ουράνιο τόξο έστεκε φωτεινά στην κορυφή ενός 

βουνού κι εκείνοι ακριβώς από κάτω το κοίταζαν μαγεμένοι. Άρχισαν 



μονομιάς να σκαρφαλώνουν με κόπο το ψηλό βουνό. Ο καθένας νοιαζόταν 

πλέον μόνο για τον εαυτό του και για το θησαυρό που θα κέρδιζε, χωρίς 

να σκέφτεται τι θα απογίνουν οι υπόλοιποι. Μετά από πολύ προσπάθεια 

κατάφεραν να ανέβουν στην κορυφή του βουνού. Αντίκριζαν υπεροπτικά 

μία ο ένας τον άλλον και μία το τεράστιο σεντούκι πού βρισκόταν στο 

τέλος του ουράνιου τόξου. Τότε έτρεξαν όλοι μαζί να το ανοίξουν. Μία 

δυσάρεστη έκπληξη όμως περίμενε . Ήταν άδειο!!!! 

     Ένα αεράκι φύσηξε, ο ουρανός σκοτείνιασε και το ουράνιο τόξο 

χάθηκε μέσα στα γκρίζα σύννεφα. Μια πύλη άνοιξε από το πουθενά και 

από μέσα της ξεπρόβαλε ένας μάγος, ο Ήλλε! 

-  Θα έπρεπε να ντρέπεστε για τις πράξεις σας!! Δεν αξίζετε τον θησαυρό. 

Τώρα θα δεχτείτε την τιμωρία των πράξεων σας. Η φιλία θα ήταν ικανή να 

σας κάνει να τον κερδίσετε αλλά εσείς επιλέξατε να κινηθείτε ύπουλα! 

Ο Ήλλε κούνησε το ραβδί του και ένας δυνατός κρότος ακούστηκε. Το 

βουνό άρχισε να κουνιέται και ο μάγος εξαφανίστηκε αφήνοντας τους στο 

έλεός του.  

    Κομμάτια ξεκολλούσαν και πέτρες έπεφταν με δύναμη στο έδαφος. Τα 

παιδιά έχασαν την ισορροπία τους και παρασύρθηκαν από την 

κατολίσθηση. Τότε κατάλαβαν ότι για να επιβιώσουν θα έπρεπε να 

συνεργαστούν. Ο Σανοσάι όμως επέμενε στην άποψη ότι μπορούσε να τα 

καταφέρει και μόνος του. Η Ήνελε κι ο Σαλοκίν πιάστηκαν χέρι-χέρι 

- Σανοσάι δώσε μου το χέρι σου, είπε πανικοβλημένος ο Σαλοκίν. 

-Αφήστε με μπορώ και μόνος μου, είπε με σιγουριά αλλά και έναν κρυφό 

φόβο ο Σανοσάι. 

-Αδελφέ μου δεν αξίζει! Άσε τους εγωισμούς και δώσε μου το χέρι σου.  

- δεν θα τα καταφέρεις μόνος σου είπε δακρυσμένος ο Σαλοκίν  

Όμως ο Σανοσάι γύρισε το κεφάλι του, γραπώθηκε από μία πέτρα και 

κρέμασε όλο το βάρος πάνω της, όμως εκείνη δεν τον άντεξε ξεκόλλησε 

από το βουνό και παίρνοντας μαζί της τον Σανοσάι  χάθηκαν κάτω από τα 

ερείπια.  

    Εκείνη τη στιγμή η Ήνελε κι ο Σαλοκιν ξέσπασαν σε  σπαραγμούς και 

αγκαλιάστηκαν κλείνοντας σφιχτά τα μάτια τους. Όταν τα άνοιξαν 

βρισκόντουσαν σώοι και αβλαβεις στο έδαφος χωρίς καμία ιδέα για το τι 

απέγινε ο Σανοσάι κι ύστερα επέστρεψαν  στο χωριό τους και έζησαν αυτοί 

κακά και μεις χειρότερα……!!!!!!!!! 
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