
 

          «Μια Παράξενη Γριούλα» 

Αφιερωμένο  
    σε όσους δεν  

φοβούνται….. 
 
      Θα σας αφηγηθώ μια ιστορία που την άκουσα από τη γιαγιά 

μου που την άκουσε από τη δική της…… 

 

 

 

         



      Στην μικρή πόλη που ζούσε η προγιαγιά, ζούσε και μία 

παράξενη γριούλα. Το σπίτι της, ένα καμαράκι όλο κι όλο, 

βρισκόταν στην άκρη του ποταμού, δίπλα σε ένα βράχο. 

        Η γριούλα ήταν ντυμένη με παράξενα χρωματιστά ρούχα, 

πάντα τα ίδια, και φορούσε στα χέρια της πολλά ψεύτικα 

κοσμήματα, βραχιόλια και δαχτυλίδια….. 

       Κανείς δεν ήξερε από που είχε έρθει, ούτε αν είχε άντρα, 

παιδιά και συγγενείς. Άλλοι έλεγαν ότι ήταν μάγισσα, άλλοι ότι 

είχε χάσει τα λογικά της μετά τον χαμό των δικών της….. 

        Κανείς δεν έμπαινε στο καμαράκι της, σε κανένα σπίτι δεν 

πήγαινε. Όλη την φοβόντουσαν και την απέφευγαν.Όλοι; Όχι!          

Μόνο οι άνθρωποι, γιατί στο σπίτι της έβρισκαν καταφύγιο όλες 

οι αδέσποτες γάτες….. 

 

 

 

 



 

      

Τις τάιζε και τις φρόντιζε σαν να’ ταν τα μωρά της. Όλες τις 

γνώριζε και τις φώναζε με τα ονόματα που τους είχε δώσει. 

     Έλεγαν ότι τα βράδια, έβγαινε στην άκρη του ποταμού και 

μιλούσε με το φεγγάρι και το νερό. 

    Στο βράχο που ήταν δίπλα στο σπιτάκι της, το καλοκαίρι τα 

παιδιά έπαιζαν ολημερίς…Αγόρια μόνο, γιατί τα χρόνια εκείνα 

τα κορίτσια δεν έπαιζαν με αγόρια.Τα αγόρια λοιπόν ανεβαίναν 

στο βράχο, πηδούσαν στο ποτάμι, πλατσούριζαν στα νερά, 

έκαναν τσουλήθρα στο βράχο και όταν βαριόντουσαν όλα αυτά, 

τα έβαζαν με την γριούλα και τις γάτες της. Κάποιες φορές  

πετούσαν πέτρες στην πόρτα της για να βγει και να γελάσουν με 

τα ρούχα και τα βραχιόλια, άλλοτε πείραζαν τα γατιά για να βγει 

και να τους κυνηγήσει. Κι αυτά έτρεχαν να κρυφτούν γελώντας 

και φωνάζοντας. 

      Μια μέρα βρήκαν άλλο παιχνίδι. Έφτιαξαν σφεντόνες και με 

αυτές σημάδευαν τις γατες της παράξενης γριάς….. 

     Μια πέτρα από της σφεντόνα πέτυχε στο κεφάλι μιας γάτας 

και την τραυμάτισε σοβαρά.Η γριά βγήκε έξαλλη από την 

κάμαρά της πήρε αγκαλιά την γάτα ουρλιάζοντας και 

κλαίγοντας…Γύρισε προς το μέρος των παιδιών τα οποία 

τρομαγμένα είχαν κρυφτεί πίσω από τον βράχο. Με μια παράξενη 

τσιριχτή φωνή έριξε τη κατάρα της: 

-Όποιος το έκανε,να έχει την ίδια τύχη! 

  Καζαμ,Καζουμ-Χίπι,Χοπα,Χοπι,Χουπ! 



     Τα παιδιά εξαφανίστηκαν για μερικές μέρες και δεν 

επισκέφτηκαν τον βράχο τους. 

      Πέρασαν οι μέρες, ξέχασαν το γεγονός και ξαναπήγαν για 

παιχνίδι στο ίδιο μέρος. Ανεβοκατέβαιναν στον βράχο, πηδούσαν 

στο ποτάμι και έκαναν τις συνηθισμένες τρέλες τους. Ξαφνικά 

ένα από τα παιδιά, παραπάτησε, γλίστρησε και έπεσε στη βάση 

του βράχου. Εκεί χτύπησε το κεφάλι του άσχημα και έχασε τις 

αισθήσεις του.Το αγόρι, ήταν αυτό που είχε χτυπήσει με την 

σφεντόνα του την γάτα της παράξενης γριάς. Η κατάρα της είχε 

πιάσει…… 

       Για μέρες το τραυματισμένο αγόρι ήταν στο κρεβάτι και δεν 

καλυτέρευε. Η πληγή έκλεισε αλλά το παιδί δεν συνήλθε. Οι 



γονείς του απελπισμένοι δεν ήξεραν τι να κάνουν. Το ίδιο και οι 

φίλοι του, που τότε θυμήθηκαν την κατάρα της γριάς. 

       Κάποιο από τα παιδιά εκμυστηρεύτηκε στην μαμά του αυτό 

που συνέβη με την παράξενη γριά και την κατάρα της… Η 

μητέρα τρόμαξε ακούγοντας αυτό που έγινε, και είπε ότι πρέπει 

να κάνουν κάτι, για να πάρει πίσω την κατάρα της γριάς και να 

σωθεί το αγόρι. 

 

     Αποφάσισαν όλοι μαζί οι φίλοι να πάνε στο σπίτι της για να 

την παρακαλέσουν να σώσει τον φίλο τους. 

     Χτύπησαν φοβισμένα την πόρτα της και όταν άνοιξε της είπαν 

ότι μετάνιωσαν για αυτά που της έκαναν, ζήτησαν συγγνώμη και 

παρακάλεσαν να πάρει την κατάρα της πίσω για να γίνει καλά 

φίλος τους. 

 

 

      Όταν η γριά είδε τα φοβισμένα και λυπημένα πρόσωπα των 

αγοριών μαλάκωσε και άρχισε να σκέφτεται. Δεν ήταν και το πιο 



εύκολο να γυρίσει πίσω μια κατάρα….Έπρεπε να μαζέψει ειδικά 

σπάνια βότανα, να φτιάξει το μαγικό φίλτρο όταν θα γιόμιζε το 

φεγγάρι… Άγνωστο τι άλλο έκανε, αλλά σε μερικές μέρες 

κάλεσε τα παιδιά και τους έδωσε το μαγικό υγρό. 

Αυτό έδιωξε την κατάρα, θεράπευσε το αγόρι, όλοι ήταν 

χαρούμενοι και η ζωή στην μικρή πόλη συνεχίστηκε κανονικά… 

Δεν ξέρω αν είναι αληθινή αυτή η ιστορία… 

 Ξέρω όμως για ποιο λόγο μου την έλεγε συχνά η γιαγιά μου. 

Ήθελε να καταλάβω ότι όλες οι κακές  πράξεις επιστρέφουν σ’ 

αυτούς που τις κάνουν και ότι η μετάνοια και η συγχώρεση έχουν 

μεγάλη δύναμη…… 
 

 

 

 

 

 



Περίληψη(οπισθόφυλλο): 

Μια μάγισσα… Αλλά μπορεί και όχι… Καλή… Αλλά μπορεί και 

όχι… Παράξενη…???!!! 

 

 

Ένα μικρό παραμύθι για μικρούς και μεγάλους. Με περιπέτεια, 

μυστήριο και φαντασία, συγκινητικές ανατροπές ξετυλίγονται σε 

αυτό το βιβλίο. 

 

      

Χριστιάννα 

Παναγοπούλου 


