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Γιός τnς Ευδοκίας και του Μ. καφατάρn ο γνωστός γιατρός Ευέλθων <1900> 
παντρεμένος με τn Μαρή Φιλιππίδου από τn Λευκωσία και παιδιά τους ο γιατρός 

Ρένος, ο οδοντίατρος Γλαύκος και n Ήβn <Σταύρου nατρίκιοω. 

Τρίτο παιδί τnς οικογένειας καφατάρn n Χρυσταλλού <1905), που παντρεύτnκε 
τον Χρήστο Καττάμn και έκαμαν τnν Κούλλα <Φοίβου Κλnρίδn> και τον Νίκο Κατ

τάμn. 

1i Καστανομαλλοόσα. 

ΜιΟ:β βολCχν τζ' έναν τζαφόν εlαεν eναβ βασιλέαν, τζ' εlσεν οόλον ο\'iλον 

eνα yvιό. Μέραν τζαl ν\ιχταν ήτοvν 6:ρωστοs. Πού τήν ήμέραμ· -πού yεννή

θηκεν, ώσ-ποv τζ' έyίνην τfiς -π-αντρειΟ:ς, μέραy καλήν 'έν ε!δεν. Οvλοvς τούς 

yιατρούs έκάλεσέν τοvς ό βασιλέας, άμμΟ: κανένας 'έν η\'iρεν τη yιατρειάν τοv. 
ΜιΟ:ν ήμέραν rnfiεν ε!ς τό -π-αλάτιν eνας 6:δρω-π-οs τζαl λαλεί τοΟ βασιλέα : 
---«Εiντα μοΟ διΟ:ς, βασιλέα μοv, να σοΟ yειάνω τό yvιόσ σοv ;• 
-<<·ο, τι θέλεις, yvιέ μοv, λαλεί τοv δ βασιλέας. θέλεις ριάλια, θέλεις μάλια, 

εlνταμ -πού θέλεις. Πέ μοv νeχ σοΟ δώκω. ΝΟ: yειάνη δ yvιός μοv θέλω, τζ' 

'έμ. μέ κόφτει.» 

--«έθ θέλω μέ ριάλια, μέ μάλια, λαλεί δ 6:δρω-π-οs. θέλω να κάμης 6κvό 

6οξαμένeς, νCχ yεμώσης τή μιeχμ μέ yάλαν, τζα\ τήν άλλημ μέ μέλι, τζα\ νeχ 

βκάλης τeλλάλην νάρκοvνται οδλλοι οΙ φτωαοl νeχ -πκιάννοvν. Πού τές εύτζές 

-πό 'ν να σοΟ βάλλοvν, 'έν να yειάνη δ yvιόσ σοv.» 

Ό 6:δρω-π-οs eφvεν, τζ' δ βασιλέας eκαμεν δ-πως τοΟ -π-αράντζειλεν δ 6:6ρω

-π-ος τζείνος. 0\'iλλοι οΙ φτωαοl έ-πηαίνναν μέ τές κοvζοvες τοvς τζ' έ-πκιάν

νασιμ μέλι ν τζαl yάλαμ -πού τές δοξαμένeς. ·0τι τζΆ έφτζαφώσαν ο! δοξα

μένeς, άνέφανεν τζα! μιeχ κοτζάκαρη μέ τήy κοvζούν της νeχ -πκιάση τζα! τζεί νη. 

Έ-π-ijεν ε!ς τή δεξαμένημ -πού τό yάλαν, άμμά 'ν η\'iρε στάξη. Πάει στή 6οξα

μένημ -πού τό μέλιν, έσvνάχτην νάκκον σέ μιeχ yωνιάν. Ή κοτζάκαρη e-πκιαεν 

eναν άβκόταοvβλον* έκατέημ μέσα τζ' έσίιναξέν το. Έ-πκιαεν τή βερκοόν της 

τζα! τήy κοvζοόν της τζ' έλάμνισeν να -π-άη eσσω της. 

Τζείν' τήν ώραν τό βασιλό-π-οvλλον έyίνηκεy καλά, τζ' έκάτέημ μέσ' τήν 

αόλήν νΟ: δκιανεvτfi* νάκκον. •Αμα ε16εν τήy κοτζάκαρην, έθέλησeν νΟ: τή 
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χωραττέψη, τζ' eσvρέν της μιαμ πετροvαν. Ή πετροίια έφmζισεμ πά' στfιy 

κοvζούν τζ' eσπασέν την. Ή κοτζάκαρη έστάθην τζαl λαλεί τοv : 
-«"Αχ! yvιοίιλλη μοv, πού νό:σης τα πολλα καλά, eσπασές μοv τfιy κοv

ζοίιμ μοv, τζ' eπαθα τόσα κακα ώσποv να τηy yεμci>σω. Τόσα κακα να πάθης 

τζ' έσοίί ώσποv ναδρης τfιy Κ α σ τ α ν ο μ α λ λ ούσα ν.» 

το βασιλόποvλλον έπρόσταξεν τζ' έyεμωσαν της κοτζάκαρης μιay κοv

ζα yάλαν τζαl μιay κοίιζαμ μέλι τζ' έπfiεν eσσω της, άμμα το βασιλόποvλλον 

. 'Εν έξήχαννεν τη λέξημ πού τοίί ε!πεν ή κοτζάκαρη yια τfιy Καστανομαλλούσαν. 
"Υστερα πού λλίες ήμέρες το βασιλόποvλλον ε!πεν τοίί βασιλέα πωs θέλει 

να πάη ναδρη τfιy Καστανομαλλοvσαν. Ό βασιλέας 'Εν eθελεν να τον άφήση, 

άμμα ύστερα έδέχτην, τζαl το βασιλόποvλλον eπκιασε στρCιτα. Λάμνε τζαί 

να π&ς, eφτασε σ' eναy yερημότοπο τζ' ε!δεμ πού μακρια καπνον να βκαίνvη 

πόναν τόπον. Έθάρηεμ πώς ey' κανένα χωρκόν, έλέησά μοv ήτοvμ μια καλίιφη 
τζ' δ καπν6ς eβκαιννεμ πού τοφ φοίίρνο. Πάει κοντά, θωρεί μιay yεναίκαμ 

μe κCιτι βvζια μηάλα, τζ' eμπηέν τα μeσ' τοφ φοίίρνον τζ' έσάριζέν τον. 

Ή yεναίκα όσον τζ' ε!δεν το βασιλόποvλλολ λαλεί τοv : 
-«Ποίί εVρέθης στοίις τόποvς μας ; Δα μέσα δα πού εϊμαστημ ποvλλlμ 

πετάμενον 'Εν Ισταvροπάτa, τζ' έσοίί ε!vτα λο'ς i'jρτες ;>> 
""-«Μ' έyιώ Έν ήξέρω, τζvρά, ε!vτα λο'ς είιρέθηκα στού 'ν τούς τόποvs,>> 

τζ' eβκαλεν τοσ σάκκον τοv τζ' eδωκέν της τον να σαρίση τοφ φοίίρνον, να 

μeμ μάσεται μe τα βvζιά της. 

-«ΆφοVτιςf ε!σαι τόσοy καλός, λαλεί τοv, 'Εν να σοίί κάμω τ ζ' έyιώ eναy 

καλόν. Τώρα πό 'ν νό:ρτ' δ ό:vτρας μοιι, ό:σ σ'εύρη eτσι, Έν να βοvττήση 

να σe φάη, άμμα έyιώ 'Εν να σέ κάμω μια χτενιαν τζαl νά σΕyλιτωσω.>> Τζ' 

eδωκέν τοv eναμ πCιτσον τζ' έyίvηκε μια χτενιά, τζ' eβαλέν την εΙς τα μαλιά 

της. 

"Υστερα πού λλίην ώραν άνέφανεν ό ό:vτρας της. Μπαίννει eσσω τζαl 

λαλεί της: 

-«Έ yεναίκα, μυρίζει yαίμαβ βασιλικον eσσω μας! 

-«Έν' ή Ιδέα σοv, λαλεί τοv. Ποίί είιρέθην το yαίμαν το βασΙλικόν. 

Ό δράκος eππεσεν τζ' έτζοιμήθην, τζαl την ό:λλην ήμέραμ ποv το πορνον 

έσηκώθην τζ' έμποVκκωσεν τζ' eφvεν. Ή δρακοvνα δκιa eναμ πCιτσον τfι 

χτεvιaς, eκαμέv την βασιλόποvλλοv τζαl λαλεί τοv : 
-«Τωρα πούμαστηv οΙ δκvό μας Ελα 'πέ μοv, ε! ντα yvρεVκεις στοίί 'ν τα 

μέρη.» 

-«Ήρτα vαδρω τfιy Κασταvομαλλοvσαv>>, λαλεί της τό βασιλόποvλλο. 

-«ΆφοVτις ey' yιά τοίίτομ ποvρτες, vά σοίί παραvτζείλω ε! ντα να κάμης : 
Σάμ πααίvvης κατα 'πό δά, 'ev vαύρης eναμ ποταμό βρωμισμέvοv. Άμα 
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κοvτέψης, να μέμ πfίς: οvφφοv*! ε!vτα βρωμισμένον vερόν! παρα να σαVψης 

να πκιfίς τζα\ να πfίς: Δοξάζω σε Γριστέ μοv, ε!vτα καλόν vερόν! "Αμα 

πfίς eτσι, 'Εν να βκfί πού τόμ ποταμό μια κοπέλλα. Έν' ή άρφή μας ή μιτσότ

τερή, τζ' άμα σέ δfί, 'Εν να σέ λvπηθfί τζ' Έν να σοiί παραvτζείλf1 ε1vτα να 

κάμης.» 

Γιατ\ τζα\ πού λαλείς, τό βασιλόποvλλον eπκιαιre στράταν, τζ' άμα 

ηδρεν τόμ ποταμόν τό βρωμισμένον, εκαμεν δπως τοv παράvτζειλεν ή δρακοv

να. Τήν ώραμ πού fιπκιεν vερόν τζ' έψήλωιreμ πάνω, θωρεί .όμπρός τοv 

μιάy κοπέλλαν τζ' eβκαινvεμ 'πό μέσ' τό νερόν. Λαλεί τοv : 
-<<!έρω ε!vταμ πού θέλεις. Έν' ή άρφή μοv ή μηάλη πού σ' eπεψεν, να 

σοv παραvτζείλω να\ίρης τήy Καστανομαλλοvσα~. Σαμ πααίνvης, 'έν να\ίρης 

μέσ' τή στράταν άπλοίιμεvην τήν άρφήμ μας τή μεσατζήν. Άν eν' άννοιχτα 

τ' άμμάδκια της, να καταλάβης πως τζοιμ&rαι. Άν eβ' βαοvμενα, να καταλά

βης πωs eν' δξvπvη. τ άμματόκλαδά της eν' τόσομ μηάλα, πού κοvμποvμ 

πά' στη yfj. Να πκιάσης τ' άμματόκλαδά της, να τα κόψης μέ τό ψαλίδιν 

yια ν' άμπλέψη να σέ δfί, τζ' άμα σέ δfί 'Εν να σοv παραvτζείλη να\ιρης τfιy 

Καστανομαλλοvσαν.» 

Τό βασιλόποvλλον έλάμνιιreν. Λάμνε τζαι να πaς, ηδρεν τή δρσ;κοvναν 
άπλοvμεvημ μέσ' τό δρόμο. Τ άμμάδκια της fιτοvβ βαοίιμeνα, τζαl τΙ άμμα

τόκλαδά της εκοvμποvσαχ χαμαί. ·Βκάλλeι τό ψαλίδι ν τοv τό βασιλόποv~.λον, 

<κοψέν τα. Ή δρακοίινα άννοιξεν τ' άμμάδκια της τζ' έσηκώστημ πάνω. 

-«Δόξα σοι δ θεός, λαλεί τοv, πού βρέθην τζ' eναμ πλάσμαν να μέ λvπηθfί 

τζαl να μ' άνvοίξη τ' άμμάδκια μοv, να δω τζ' έyιω τό φ&>ς τfίς ήμέρας. !ξρω 

ε!vταμ πού·θέλεις. Έπεψέσ ιre ή άρφή μας ή μιτσόττερη vα σοv παραvτζείλω 

να\ιρης τήy Καστανομαλλοίισαν. Άκοv δά. Πκιάσ' τοv 'ν τή στράτα τζαl 

πάαινvε. Μέν τή βαρvθfίς πως eμ' μακρvά. Να πααίννης, να πααίνvης, 

ώσποv να\ίρης ~ναμ μηάλομ π\ιρκο. Μέσ' τόμ π\ιρκον τζeίνον κατοικa ή 

Καστανομαλλοvσα. Να πάης 'πό κάτω πδναμ παναθ\ιριν τζαl να φωνάξης : 
Ά Καστανομαλλοίισα μοv, κατέασ' τα μαλλιά σοv να βκ&> πάνω. Άσ σ' 

άρωτήση πκοιός e!σαι ; Να τfίς πfίς ε!μαι ή μάνα σοv. Άμα τfίς πijς eτσι, 
'έν να κατε(β)άση τα μαλλιά της, να σέ βκάλη πάνω.» 

Τ ό βασιλόποvλλον eπκιαιre στράτα. Λάμ vε τζα\ να πας, eφτασε σ' eναμ 

μηάλομ π\ιρκον. Έκατάλαβεμ πως eν' ό π\ιρκος τfίς Καστανομαλλοίισας 

τζ' έστάθημ 'πό κάτω τζ' έφώναζe : 
-«Ά Καστανομαλλοvσα, κατέασ' τα μαλιά σοv να βκfί πάνω ή μάνα σοv, 

τζ' eμ' ποσταμένη.» 

Ή Καστανομαλλοvσα έπίστεψεμ πως eν' ή μάνα της, τζ' <κρέμμαιreν τα 

μαλιά της πού τό παναθ\ιριν. Τό βασιλόποvλλον Επκιασέν τα τζ' eβκf)μ 
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πάvω. "Οσοv τζ' ε!δεv το ή Κασταvομαλλοvσα, · Ετσι δμορφοv, τζ' Ετσι 

yελαστόλ λαλεί του : 
-«Ε!πεs πώs ε!σαι ή μάvα μου, yιa va μοv yελάσηs va σε βκάλω πάvω, 

άμμa 'v έyελάστηκα έyιώ. Έτσι λεβtvτηv έyVρeuκα τομ πού τζαιρό. Έσο(ί 

eμ' πού yeλάστηκεs, yιατl eχω μιαμ μάvα δρακοvvα, τζ' άμα eρτη τζ' εiίρη 

σε δα μtσα, 'έv Ιyλιτώvιιeιs πού τα σtρκα τηs· 'έv va σε φάη, άμμα ΕV\/Qια σου. 
Έyιώ 'v vα σε γλιτώσω. • Α μα eρτη, 'έv vCx ΙΠζίσω πάvω σου, τ ζ' 'έv vα yεlliis 
evαy Κουμπί ν, τζ' 'έv vα σε πκιάσω VCx σέ χώσω μtσ' στόy κόρφομ μου.» 

"Υστeριs πού λλίοv fiρτev ή μάvα τiis Κασταvομαλλοvσαs. Ότι τζ' 

άκουσev τή φωvήv τηs, eκαμev τό βασιλόπουλλοy κουμπίv, τζ' eχωσtv το 

μtσ' τόy κόρφοv της. Έκατtασev τα μαλιά τηs τζ' eβκαλεv τήμ μάvαv τηs 

πάvω. Όσοv τζ' eμπημ μtσ' τήy κάμαρη, λαλεί τηs : 
-«Κόρη, μυρίζει yαϊμαβ βασιλικόν. Ποιόs 1jρτεv eσσω μαs ; 
-«Kαvtvαs, μαvά, λαλεί ή Κασταvομαλλούσα. Ποιόs 'έv va καταδεχτij 

νάρτη eσσω μας μtσ' το(ί 'v τόy yερημότοπομ πού ε!μαστη.» 
Ύστeριs πού λλίοv 1jρτεν τζ' ό τζvρηs τηs, Ιναs άρκόδρακοs, τζ' ε!πεv 

τηs τζαl τζείvοs τα ίδια, άμμa ή Κασταvομαλλοvσα, ε!πεv του πώs eν' ή !δtα 

του τζ' 'έv 1jρτεν καvtvαs eσσω τους. 

τέλος πάΙΠωv, να μέν τά πολλυλοοvμev, iίστeριs πού λλίον ένVχτωσev, 
τζ' δ δράκος τζ' ή δρακοvvα έδειπviiσαv τζ' έππtσαv. Τήv άλληv ήμtραμ 

πού τό χάραμαv το(ί φο(ί έσηκωστi'jκαv τζ' έβάλαv τήy Κασταvομαλλοvσαv 

τ ζ' έκι;ι:τέασεν τουs μέ τά μαλιά τηs τ ζ' έφvασιv. Ότι τζ' έφvαv, eπκιαεν τό 

κουμ-rο\v τζ' eκαμtv το βασιλόπουλλοv. Οiίλλη μtρα έθώρεv το τζ' έκαμά
ρωvνtv το τζ' έyλuκοσuΙΠUΧάvναν τζ' ο! δκuό. Κατά τά δειλινά, δτι τζ' 

άκουσεv τήφ φωνήv τiis μάνας τηs, δκιa τοv βασιλόπουλλου Ιναμ πάτσον, 

eκαμtν το μιό:y καρφίτσαv τζ' eβαλtν τημ πά' στά μαλιά τfjs τζεφαλi'js της. 

"Οτι τζ' eμπην eσσω ή δρακοvνα ή μάνα τηs,. πάλαι ε!πεν τηs πώs μυρίζει 

yαίμαβ βασιλικόν. Τά !δια τζ' ό τζvρηs τηs, άμμα ή Καστανομαλλοvσα 

έκατάφερtν τα τζ' lβκαλtν τουs ποv τήν eννοιαν. Έδειπvησα~ τζ' έππtσαν 

τζαl ποv τό πορνόν πάλ' έφvασιν. Ότι τζ' έφvαν, ή Καστα110μαλλοvσα πάλ' 

eκαμεv τό βασιλόπουλλοv δπωs f)τουν, τζ' έκάτσαν τζ' έσuΙΠUΧάνναν. 

Σαν έσuΙΠUΧάvvαλ λαλεί του : 
-«Έλα, Ελα, πt μου, ε! ΙΠα yuρeliκειs στοv 'ν τα μtρη τ ζ' 1jρτes ;» 
-«"Εiι' έσtναμ ποv yuρεύκω, λαλεΤ της, τζ' 1jρτα νά σ' eiίρω, vCι σε παΙΠρeu-

τΟΟ.» 

"Οτι τζ' ε!πεν τηs Ετσι έσηκώστημ πάνω τζ' eπκιασeμ μαyιέs τζ' &λειψεν 

οvλλα τά πράματα το(ί σπιδκιοv, yιατl ε!χαν τό σlίστημαν νά σuΙΠUΧάνουν 

τζαl vα λαλο(ίv ε!ΙΠαμ ποv 'yίνημ μtσ' τό σπίτι. Μέ τέs μαyιέs ποv το\ιs 
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gβαλεν, 'έν έσvvτ\ιχαννεy κανέναν. "Οπωs τζ' άν ήτοvν έξήχασεν ν' Cιλείψη 

το yτlν τζαl το yτοσέριν, τζ' έπfiεy κοvτa στο βασιλόποvλλον τζαl λαλεί τοv : 
-<<Χάτε. Σήκοv νa φίιωμεν τωρά, τωρά.» 

Έκατεf\καμ ποv τομ πίιρκον τζ' έπκιάσα στράταv. ·ωσποv νa vvχτώση 

έ1rfjαμ μίλια μακριά. 

"Οτι τ ζ' έvίιχτωσεν, έπf\εν ή δρακοίινα στομ πίιρκο. Φωνάζει : «"Α 

Καστανομαλλοίισα, κατέασ' τά μαλλιά σοv νa βκi] πάνω ή μάνα σοv.» Μέ 

μαλιa κατεαίνοvνμ μέ κόρη φαίvεται. Έρκεται δ τζίιρηs, τa iδια. Φωνάζοvν 

τζ' ο! δκvο 'πο κάτω, μέ φωvήμ μέ καλαπάν. * Σaν έφωνάζαν, άκοίιοvν το 

yτlν τζαl τδ yτοσέριν τζαl λαλεί : 
-<<'έν gσει κανέναν eσσω. Ή Καστανομαλλοίισα eφvεμ ποv το πορνομ 

ποv φίιετε μ' eναν όμορφον νέο.» 

Ό δράκοs gπκιασε στράταν. Έβοvρασ σaν τον άνεμο. Ή Καστανομαλ

λοίισα ε!σεν τήν gννοιαν πωs 'έν νa ππέσοvν ταπισόν τovs, τζαl κάθε λλίον 

έλάλεν τοv βασιλόποvλλοv νa παρατηρ& πίσω τovs άφ φαίvεται κανένας. Τό 

βασιλόποvλλον έπαρατf\ραν, άμμa 'v έθ&>ρεy κανέναν. Πρlν νa σκοτεινιάση, 

παρατηρ& το βασιλόποvλλο, θωpεΙ €ναν άσπροσ σίινvεφον τζ' gρκεται. 

-<<Μέφ φο&σαι, λαλεί τοv ή Καστανομαλλοίισα. Έν' δ τζίιρηs μοv. Άν 

ήτοvμ μα\ίρον τδ σίινvεφον, geε· ν νάν' ή μάνα μοv, τζαl KαljCx τήν εiχαμεν άν 

ήτοvν τζείνη.» ' 
Ή Καστανομαλλοίισα eβκαλεμ ποv τήμ ποίιyκαν τηs eνα χτένιν, eναμ 

πολvφάισ* σαπούνι, τζαl μιaν Cιλοιφή. ΒCιλλει λλίην Cιλοιφήμ πά; στό 
κτένιν, έyίvην άλετρο. ΒCιλλει λλίημ πά' στο σαποίινιν, έyίνημ κοvτσιά. 

Βάλλει λλίην τοv βασιλόποvλλοv, έyιvήκασι δκ\ιο βοίιδκια. ΒCιλει τζαl 
λλίημ πάνω τηs έylνηβ β ο η λ ά τ η s τζ' έφαlνετοvσ σaν eναy yέρο, ποliσ
περνεν κοvτσιά. 

"Υστεριs ποv λλlην ώραν gφτασεν τζά 'μα! δ δράκος τζαl λαλεί : 
-<<Γέρο, 'έν εΤεs κανέναy κοπέλλιν τζαl καμμιay κοπελλοίιαν νa ρέσσοvμ 

πού δά 'μα{ ;» 
-«Κοvτσιά σπέρνω!>> λαλεί τοv δ yέροs. 

:ϊ:αναρωτ& δ δράκοs, «κοvτσιa σπέρνω!>> λαλεί τοv δ yέροs. 

-<<'Ανάθθεμάσ σε πατσόyερε,* λαλεί τοv δ δράκος. Έyιω άρωτω σε 

άν ε!εs τήy κόρημ μοv νa ρέσση 'πο δα 'μα!, τζ' έσοv λαλεis μοv «κοvτσι<'ι: 

σπέρvειs>>, τζ' έστράφημ πlσω. 

"Οτι τζ' gφvεν δ δράκος, ή Καστανομαλλοίισα gκαμεμ μαyιέs τζ' έyίνην 

το βασιλόποvλλον τζα! τζεlvη όπωs ήτοvμ πρώτα. 

Ό δράκοs έπf\εν εls τον πίιρκον τοv τζ' ηvρεν τή δρακοίιναν τζ' ε!πεν 

τηs πcbs eκοψεμ μίλια άμμΟ: 'v τήν gφτασεν τήy κόρην τovs. «Ηvρα, λαλεi τηs, 
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μανιχα eνα yέρον τζ' eσπερνεy κοvτσια, τζ' άρώτησά τον άν η'ιν ε!εν, τζ' 

δ yέρος οολον τζ' έλάλεν μοv << «κοvτσια σπέρνει». Έθvμώθηκα τζ' έyιω 

τζ' έστράφηκα. 

-«Κρίμα στοy κόποσ σοv! λαλεί τοv ή δρακοίινα. Τζε!νος δ yέρος eν' ή 

κόρη μας, τζ' έyέλασέσ σοv, κακορίζιτζε. Στράφοv πίσω yλήορα να πκιάης 

τοy yέρον τζαl τα βοίιδκια να μο(ί τα φέρης.>> 

Ό δράκος eππεσε στα βοίιρη, τ ζ' έπήαιννεν σαν τον άνεμον. Ή Καστανο

μαλλοίισα ε!σεν τήν eννοιαν μέμ πα τζαl ξανάρτη δ τζίιρης της για• ή μάνα 

της, τζ' έπαρατfjραν κάθε τσιμπίμ*, πότε τζείνη, πότε το βασιλόποvλλο. 

Σαν έπααίνναθ θωροvν eνα άσπροσ σίινveφον τζ' eρκετοvν. Στή στιμήν ή 

Καστανομαλλοίισα έyίνηκε μια έκκλησια τζ' eκαμεν τζαl το βασιλόποvλλον 

eναy καλόηρον τζ' έλοvτοvρκαμ μέσα. 

"Αμα eφτασeν δ δράκος τζα 'μαi, έμπέημ μέσ' τήν έκκλησιαν τζ' άρώτη

σεν τομ παπαν άν ε!δεy καμμιάy κοπέλλαν να ρέσση ποv τζα 'μαί. Ό παπας 

'έν το(ί άπάvταν. Έμάσετοvν τή δοvλειάν τοv : «Κίιριε 'λέησον, Κίιριε 'λέησον 

!αναρωτα τον, Κίιριε 'λέησον, Κίιριε 'λέησολ, λαλεί. Ό δράκος έθvμώθην 

τζ' έλάμνισεν να φίιη. Ότι τζ' eφvεν, ή Κστανομαλλοίισα έyίνημ πάλαι σαν 

ήτοvν τζ' eκαμεν τζαl το βασιλόποvλλον, τζ' έπκιάσα στράταν. 

Ό δράκος eφτασε στομ πίιρκον τοv τ ζ' ηορεν τή δρακοίιναν τ ζ' . έκάθετοv 
δκιαλοϊσμένη. 

-<<Ποv 'ν τήy κόρημ μοv ;» λαλεί τοv. Γιατ'Εν τήν eφερες ;» 
---;<<'eν τήν ηορα, λαλεί της δ δράκος. Ηορα μανιχα μιαν έκκλησιαν τζ' 

eναy fκαλόηρον τ ζ' έλοvτοvρκαμ μέσα. 'Αρώτησά τον δκvο τρείς βολeς άν 
ε!δεy καμμιάy κοπέλλαν να ρέξη ποv τζα 'μαί, τζαl τζείνος έλάλεμ μοv : 
«Κίιριε 'λέησον, Κίιριε 'λέησον». Έθvμώθηκα τζ' έyιω τζ' έστράφηκα. 

-<<Ε!σαι πελλός, τζ' άρκόπελλος, * λαλεί τοv ή δρακοίιιiα. Ή έκκλησια 
eν' ή κόρη μας, τζ' δ καλόηρος eν' δ νιός ποv τήv έπfjρεv. Το yτlν τζαl το 

yτοσέριν 'έμ μας τδ είπασι ; Κάτσε τζα 'μαί τ ζ' 'Εν να πάω yιω να τήφ φέρω.» 

Ή δρακοίινα eπκιασe στράτα. Έβοίιρασ σαν τΟσ σίφφωναν. 

Ή Καστανομαλλοίισα τζαί τό βασιλόποvλλον έπααίνναν τζαl κάθε λλίον 

έθωροvσαν τζαl πίσω τοvς, yιατl Ελαμvεν τοvς ή evνοια μέμ' πα τζ' eρκεται 

ή δρακοίινα. • Α μα έπijαy καμπόσο ν τόπον, δικλCί πίσω ή Καστανομαλ 

λοίισα, θωρεί eναμ μα\ίροσ σίιvvεφοv τζ' eρκεται. Λαλεί τοv βασιλόποvλλοv : 
-<<Κατίιση * μας! eρκεται ή μάνα μοv.» 
Βκάλλει μάνι μάνι τές μαyιΕς ποv τήμ ποίιyκαν τής, eκαμεν το κτένι μια 

βαθκει<'χλ λίμνη, τζαl τδ βασιλόποvλλο eναμ πάπιρο, * τζ' έyίνην τζαl τζεlνη 
μια παπίρα. * Λαλεί τοv βασιλόποvλλοv : 

- • Αμα κοvτέψ' ή μάνα μοv, 'Εν να σταματήση στήν άκρα ν τfj λίμνης τ ζ' 
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·~ν να μοϋ φωνάζη : «"Ελα πατrιροv μοv, Ό.α κοvτά μovl» Έyιω ·~ν να κάμνω 

πως θέλω να πάω κοvτά της, Cιμμα ~σοv να ~ βουρ<Χς ποv τατrισον τζα\ να 

μ~μ μ' άήνvεις. Τζεlvη ·~ν να φωνάζη τζ' έμε1ν να μπλέωμεν yvρoy yvρo 

μέσ' τη λlμvη. 'Εν να δοτζψάση να μ'Πij μέσα να μ~ πκιάση, άμμα να μέφ 

φοηθijς, yιατ' ψ βαθκεια ή λlμvη.» 

Γιατi τζαi ποv λαλείς, ή δρακοvνα ήρτε στην &κραν τij' λlμvης τ ζ' έφώναζεν : 
-«"Ελα πατrιpοv μοv, Ό.α στά βυζια της μ&νας σοv, σάν ήσουμ μαθημένη. 

"Ελα, χαρώ σε, Ό.α τζα\ καρτεροϋσ σε τά βvζιά σοv.» 

Ή πατrlρα Ό.άμνισεν να-πάη, Cιμμα ο πάπιρος έβοϋραν τημ ποv τατrισόν, 

τζ' gμπαιννεν όμπροστά της, τζ' άvτlκοβκέν την. Έμπλέασιν τζ' οΙ δκvο 

μέσ' τη λlμvην, τζ' ή δρακοvνα έφώναζεν: 

-<<"Ελα πάπια μοv. Έλα στα βυζια της μάνας σοv!» 

Στημ πολλή ν ώραν ή δρακοvνα gμπηκεμ μέσ' τη λlμvην, άμμα 'ν έμπόρησεν 

νά κοvτέψη της πατrlρας, yιατ' ήτοvβ βαθκεια ή λlμvη τζ' άλλο λλlον να πνιij. 

Έβκην τζα! τζεlvη eξω θvμωμέvη, τζ' έλάμνισεν νά φvη. ·στι τζ' eφvεν 

ή δρακοvνα, ή Καστανομαλλοvσα έylvηκεν όπως ήτοvν, τζ' eκαμεν τζαi το 

βασιλόποvλλον, τζ' έπκιάσασισ στράταν. Έπαρπατοvσασιν δκvο μέρες. 

"Οτι τζ' έκοvτέψασιν εΙς τημ πολιτεlαμ ποiίτουν το παλάτι ν τοϋ βασιλόπουλ

λου, έκάτσαν νάκκον να ξηποσταθοiίν. Τζα 'μα\ το βασιλόπουλλολ λα~ τijς 

Καστανομαλλοvσας : 
-«'~ν gσ• σωστον να πάμε hσι στο παλάτψ μοv. Να μεlvης δα 'μαi, 

να πάω να φέρω ροiίχα καλα να στολιστijς, τζαi να φέρω τζαi βάγιες να σ~ 

βάλουμ μ!σ' τημ μέση να πάμε.» 

-«Πάαινvε, λαλεί του ή Καστανομαλλοvσα, άμμα νό:σης τον νοiί σσου, 

να μ~ δεχτης να ~ φιλήση μ~ ό:δρωπος μ~ yεναlκα, μ~ ή μάνα σου μ~ κανένας, 

yιατι ό:σ' ~ φιλήσοvν ·~ν να μ~ ξηχάσης, τζ' ·~ν να μεlνω δα 'μα! μανιαή μου.» 

---<<Καλολ λαλεί της το βασιλόποvλλον, τ ζ' Ό.άμνισεν τ ζ' rnijεν. • Α μα 
gμπηκεν εΙς το παλάτι ν τζ' ε!δεν το ή μάνα τοv, eβαλέν το στην Cιyκαλιάν της 

τζ' έδοτζ(μασεν να το φιλήση, dμμα το βασιλόπουλλον '~ν έδέχτην. 

Λαλεί του ή μάνα τοv : 
-«Τζαi ποiί ήσοvy, yvιοvλλη μου, τόσον τζαιpόν ; Έμε1ς έθαρήαμεν* 

πώς rnέθανες, τζα! ποδρτες τ ζ' ε!δασ σε τ' Cιμμάδκια μου 'έμ μ' άήνvεις να σ~ φιλή

σω ; Έπήασιν τ ζ' έκάτσαμ μέσ' τηy κάμαρη, τζαi το βασιλόποvλλον gκαμεν της 
τη ξήηση τα gπαθεν, τζ' ε!mν της πώς ηδρεν τηy Καστανομαλλοvσαν τζ' 

eφερέν την, τζαi πρrnει να σ&ση ροiίχα τζαi να 'Πij στές βάγιες νά σαστοiίν 

τζ' ·~ν να π&η να τηφ φέρη. Έδωκεν τζα\ διαταήν να καλέσουν δκιολια τζαi 

λαοϋτα, τζα! να ση'jσοvν τραπέζια, να καλέσουν τοy κόσμον νa yενij περι

χάρηση.* Ύστερα ε!mν της μ<Χνας του: 
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-«Εiμαι πολλa ποσταμ~νοs, μανά, τζ' ώcrnov νa σάσηs τa ρο(iχα τζαl 

να σαστο(ίν τζ' ο\ βάyιεs ·~ν να πά' νa 11"11"~σω νάκκον να τζοιμηθ6>.» 

-«Καλόy yυι~ μου, ε!πεν ή μάνα του.>> 

Ή μάνα του ~πρόσταξεν" τζ' ~στρωσαν του τό κρεβάτιν του τζαi τό 

βασιλόποvλλον hζοιμήθην. "Υστεριs rnρόσταξεν νa yενοΟν όσα τfjs ε!πεν 

δ yvιόs τηs, άμμΟ: ~κρουζεν ή καρκιά τηs πο 'ν τήν άηκεν νa τοφ φιλήση. 

Άμα ~ποτζοιμήθην το βασιλόπουλλον, ~πfjεμ πατ\μ * πατlν, άννοιξεν τήμ 
πόρταν τζ' rnfjεy κοντά του τζ' ~φ{λη~ν τον σaν hζοιμάτουν, τζ' ιφvεν. 

"Υστεριs πού λλ{ην ώραν έξύπνησεν το βασιλόπουλλον τζ' δβκημ πού 

τήy κάμαρη. Λαλεί του ή μάνα τοv ; 
-«Άτε yvι~ μου, ιν· hοιμα οδλλα, τζαl τa ρο(iχα, τζ' ο\ βάyιes, τζαl 

τa τραπ~ια, τζ' ο\ δκιολάρηεs. Έν' ώρα νa πάην νa φ~ρηs τήy Καστανο

μαλλούσαν. Έyινήκασιν οδλλα σaν ~πρόσταξes.» 

-«'Εyιώ 'ν έπρόσταξα τ{ποτε,>> λαλεί τηs τό βασιλόπουλλο. 

-«Τζαl yvι~ μου, Έμ μοϋ ε!πεs νό: σάσω το, τζα{ τό, τζ' 'Εν να πάην νa 

φ~ρηs τήy Καστανομαλλούσαν ;» 
-«"Ετσι πράμαν ·~σ σοϋ ε!πcί, λαλεί τηs τό βασιλόποvλλον. 

Ή Καστανομαλλούσα καρτ~ρα, καρτ~ρα, το βασιλόποvλλον 'Εν έφάνην. 

Έκατάλαβ~ν το πώs το φfλησεν ή μάνα του, τζ' έξήχασ~ν την, τζ' έmφτετουν 

εΙ ντα να κάμη. Τζα 'μα\ κο ντα ε!σε μια βρύση ν τζαl μια δοξαμ~νην, τζαl κο ντα 

στή δοξιχ~νην ε!σεν δναμ μηάλον δεντρόν. Έmφτην να βκfί πά' στό δεντρον 

να χωσ-if\ ~σ· τα κλωνιά του, να ~ν τή δfj κα~ναs, ώcrnoυ νάρτη το βασι
λόπουλλον. "Εβκημ πά' στο δεντpον τζ' ~χώστημ μ~σ· τα κλωνιά του, άμμα 
τζό: 'μα\ πόκατσεν, έφαfνετουν ή όσσιά τηs, ~σ· τήδ δοξα~νη. yιατl i'jτουν 

δναs κλωνοs πού πήαιννεν iσια, 'πο πάνω πού τό νερόν. 

Πού τή βρύσην τζεfνην έπηαfνναν τζ' έyεμώνναν ο\ δοΟλεs το(ί βασιΜα, 

τζα\ μιό:ν ή~ραμ πού rnfjεν ή μαύρη ή δούλα να yεμώση τήy κοόζαν τηs, τήν 
ώραμ πο<ίσσvψεν να yεμώση, ε!δεμ ~σ· τή δοξαμ~νην τήv δσσιαμ μιας όμορφηs 

κοπαιαs. Ή μαύρη έσεϊττανεύτην* τζ' rnαρατήρησεμ πά' στο δeντρόν. "Οτι 

τζ' ε{δεν τήy κοπαιαν τζεί πάνω, λαλεί τηs ; 

-«Τ ζ' ε! ντα λο's έξ~s τζεί πάνω, κοκώνα μου;» 

-«Έβαλα crnόντεs τζ' έξ~κα», ε!πεν τηs ή Καστανομαλλούσα. 

Πάει τζ' μαύρη, ηδρεy καμπόσεs crnόντes, ~άρφω~ν τεs πά' στο δεντρόν, 

τ ζ' έδοτζfμασεν να βκfj πάνω, άμμα ο\ crnόντεs έξηκαρφώννουνταν τ ζ' έμπα\ ν

νασιμ πάνω τηs. Έyfνην δλσyαfματη, τζ' ιπκια'σεν τα κλάματα yια να τήλ 

λυπηθfj ή Καστανομαλλούσα. Έθeλeν τζαl καλα νCχ βκfj πά' στο δεντρΟν. 
Λαλεί τηs ή μαύρη : 
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-«Πέ μοv, να χαρijς, ε!ντα λο'ς φκης τζεί πάνω. Me τeς σπόντες έyίvηκα 
δλογαίματη. 

Ή Καστανομαλλο\ισα έλvπήθην την τζαί λαλεί της : 
· -<<Να σοiί κατεάσω τα μαλιά μοv, να τα πκιάσης να βκijς πάνω άφοiί'ς 

τδ θέλεις,>> τ ζ' έκατέασέν της τα μαλιά της τζ' ~βκημ πάνω ή μα\ιρη. • Αμα 
Εβκην, άρώταν τημ πόθθεν ~νι, ποια ~νι, τζ' ε{ ντα λο'ς ε\ιρέθην τζα 'μα(, τζ'ή 

Καστανομαλλο\ισα ε!πεν της οvλλην η] ν άλήθκεια, γιατί 'Εν ~βαλεy κακό στόν 

νοiίν της. Ή μα\ιρη, σαν έσvντvχάνναν, έλάλεν τijς Καστανομαλλο\ισας : 
<<Σ\ιρτοv νάκκον τζείθθε μέροv, να κάτσω καλλίττερα.» Κάθε λλίον έλάλεν της : 
<<Σ\ιρτοv τζείθθε μέροv να κάτσω καλλίττερα, σ\ιρτοv νάκκον τζείθθε μέροv να 

κάτσω καλλίττερα», ή Καστανομαλλο\ισα έτάβραν τζείθθε μέροv, τζείθθε μέροv, 

ώσποv τ ζ' eφτασε στf]ν άιφαν το(ί κλώνοv. Ή μα\ιρη δκιΟ: της μιay κοvν

yκιάν*, eριψέν τη μ μέσ' τή δοξαμέvην. Ή Καστανομαλλο\ισα άμα τ ζ' ~ππεσεμ 

μέσ' τή δοξαμέvην έyίvην eναν όλόγρvσο ψάρι. 

Ή μα\ιρη ~μειvεμ πά' στδ δεντρδν τζ' έκαρτέραν τδ βασιλόποvλλον . 
• Αμα ό:ρκησεν να πάη στδ παλάτι ν, έπijεν τό βασιλόποvλλον να δij ε! ντα 'πα
θεν. Πάει στη δοξαμένην, Έθ θωρεt κανέναν. Θωρεί τό ψάριμ μέσ' τη δοξα

μέvην, έποθαμμάστην τζα\ λαλεί : 
-«Ε{ντα όμορφο ψάρι!» 

ΠολοΟ:ται τζ' ή μα\ιρη 'πό πά' στό δεντρόν τζαί λαλεί : 

-«Ίνναί, !ν να(, ό:ηκές με δα 'μα( τ ζ' ~φvες, τζα\ τωρc't. έν' όμορφο ν τό ψάρι! 

Ό θεός !ξαίρει τc't. έτράβησα πού μe ξήχασες τζ' ~βκηκα πά' στό δεντρόν 'rζαί 

καρτερω σε.» 

ΔικλΟ: 'τό βασιλόποvλλομ πc't.νω, θωρεί μιc't.μ μα\ιρην τζα\ κάθεται. Λαλεί 
της : <<'eν ε{σαι σοiί πού ό:ηκα δc't. μα(, γιατ' ε!σαι όλόμαvρη έσο\ινι. Τζείνη 

π' ό:ηκα ήταν ό:σπρη, σιονάτη .» 

-«'Εγιώ ε!μαι, λαλεί τοv, τζ' έμα\ιρισα πο\ι τόν ήλιον τζα\ τό μαράζι ν.». 

Λαλεt της τζα\ τδ βασιλόποvλλον : 

-«Καλάν, τc't. σείλη σοv ε!ντα λο'ς έμηαλ\ιναν τζ' έκρεμμαστijκαy κάτω ; 

-«Έμηαλ\ιναμ πού τα κλάψε κλάψε, λαλεί τοv. 

τέλος πάντων τό βασιλόποvλλον έπ(στεψεν τζ' ή μα\ιρη έκατέημ πού τό 

δεντρόν τ ζ' έπijαν ~σσω τζ' έπαντρε\ιτην την τό βασιλόποvλλον, άμμc't. 'ν τήν 

άyάπαν. Κάθ' ήμέρα έπήαινvεν στ1] δοξαμέvην τζ' έθ&ρεν τό ψάριν. Ή 

μα\ιρη ήτοvν νc't. τσακρίση πού τό κακόν της. ·ωσποv έθ&ρεν τό βασιλό

ποvλλον νc't. πηα(ννη νc't. θωρij τό ψάριν, ήτοvν νc't. φάη 'πό πάνω της. Μιc't.ν 

ήμέραν ~παιξεν τόν άρωστάν. Γιατρούς γιατρικά, ή μα\ιρη Έy γειανίσκει. 

Καταφέρνει τόγ γιατρόν τζα1 λαλεί τοiί βασιλόποvλλοv νc't. την ταtση ψάρι ν. 
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Άρωτii την το βασιλόποvλλον εΤντα λοijς ψάρι θέλει νά τijς φέρη, λαλεί τοv 

να τijς φέρη το ψάριμ 'πο 'μ μέσ' τη δοξαμένην. 

Το βασιλόποvλλον εΤπεν της, gy κρίμα νa το σκοτώση eτσι όμορφομ πόνει, 
ό:μμα ή μαίιρη τζείνον fflελεν. Το βασιλόποvλλον eπκιαεν το ψάριν τζ' gφεpέν 

το στο παλό:τιν. Έψijσαν το τζ' έδωκαν το τijς μαίιρης τ ζ' gφαν το .. τα 
κόκκαλό: τοv έπέταξέν τα ποv το παναθίιριμ μέσ' το πεpβόλιν. Τζa 'μαi ποv 

ππέσαν τα κόκκαλα έβλό:στησαν eνα τζvπαρίσσι τζαl κό:θ' ήμέρα έμηαλίινισκεν. 

Ύστεpις ποv λλίον τζαιpον έξητροίιλλισeν* το παλό:τιν. 

Ή μαίιρη, ότι τζ' gφαν το ψάρι ν, eyειανeν τζ' έσηκώστην, ό:μματο βασιλό

ποvλλον 'Εν τήν άyάπαν πάλαι. Άρεσέν τοv κάθe μeσομέριν να πηαίννη 

να τζοιμiiται στο σσιος* τοiί τζvπαρισσιοiί. Ή μαίιρη ώσποv το έθωρεv 'έν 

το εΤσεχ χώνεψη. Μιαν ήμέραν gππeσeν άρωστη τοiί θανατii. Me ο\ γιατροί 
μπαίννοvμ πάνω της μέ τα yιατρικά. Έφέρασι μιαμ μάϊσσαν να τijς κάμη 

μαγιές, τζ' ή μαίιρη eβαλeν τημ πάνω vα πij πώς ο\ μαyιeς της Έμ πκιάννοvν, 

yιατl κωλvεί. το τζvπαρίσσιν. ·Αν το κόψοvν, 'έν να yeνij καλά. 

Το βασιλόποvλλον 'Εν έδέχετοvν, άμμα 'ντα vα κάμη. 'πe δ eνας, 'πέ δ 

άλλος, έδέχτην. Έβαλε δίιο ροκόποvς* τζ' έποχωσαν τέ ρίζες τοv τζ' έκό

ψαν τες, τζαl το τζvπαρίσσιν άπλωσεμ μeσ' το περβόλι. Ή μαίιρη έyίνηy 

καλa τζαl το βασιλόποvλλον gβκαλε διαταt'ιν να πiiν' οολοι ο\ φτωσοl νa 

κατακόψοvν το τζvπαρίσσιν τζαl να πκιάσοvν τa ξύλα. Έπήασιy καμπόσοι 

μe τα τσηκκοiίρκα τοvς τζ' έκατακόψαy καμπόσον τζ' έπκιάαν τα ξύλα τζ' 

έφίιασιν. I Στα vστεpινα rnijeν τζαl μιό: κοτζάκαρη μέ το τσηκκοίιριν* της τζ' ' . 
άρκίνησeν νό: κόβκη gvαy κλωνο., Σaν έτσηκκοiίραν τοy κλωνοv, άκοίιει 

μιό:φ φωνt'ιν τζαl λαλεί : 
-«Γιάλι 'άλι, θκειά, τζα\ πονω». 

Ή κοτζάκαρη έξηππάστην τζ' έτραβήχτημ πίσω. zαναδοτζιμάζει, 

άκοίιει τa !δια. Έπαραίτησεν τζ' έστό:θην δκιαλοϊσμένη * Σaν έστέκετοv, 

θωρεί μιό:ν δμορφηy κοπέλλαν νό: βκαίννη 'πο μέσ' τήy κόρμην τοiί τζvπαρισ

σιοiί. Ή κοπέλλα έπijεy κοντό: της τζαl λαλεί της : 
-«Na χαρijς, θκeιά, gπαρ' μ' eσσω σοv, τζαl va σοiί πω τa πάθη μοv.» 

Έλαμvίσασιν τ ζ' ο\ δκvο τζ' rnijαν gσσω τijς κοτζάκαρης. ·ωσποv νό: πiiσιν, 

εΤπεν της τt'ιν Ιστορίαν τijς μάνας της, τοiί τζvροiί της, τοiί βασιλόποvλλοv, 

τijς μαίιρης, τοiί ψαρκοiί, τζαl πως έβλάστησeμ ποv τa κόκκαλά τοv το τζvπα

ρίσσι. Ή κοτζάκαρη έλvπή&ην την τζ' άηκέν τηy κοντά της.'Η κοπέλλα 

έκένταμ μαντήλια, τζ' ή κοτζάκαρη έyίιριζεν τζ' rnοiίλεν τα. Μιό:ν ήμέραν 

έπijεν τζ' εΙς το παλό:τιv τζ' δσα εlσεν, έβόρασέν τα οολα ή μαίιρη. "Αμα 

ήρτεν το βασιλόποvλλον, eδειξέν τοv τα, τζ' άρέσαν τοv πολλά, άμμό: εΤπιον 

τοv πώς eν' τζείνη ποv τό: κέντησeν. Μιaν άλλην ήμέραν ή κοπέλλα έκέντησe 
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πά' σ' evαμ μαvήλι τό βασιλόποvλλοv, τό !διοv τό άπαράλλαχτοv. Ή κοτζά

καρη έπijρεv το στό παλάτιv τ ζ' έyόράσέv το ή μαίιρη. Άμα ήρτεv τό βασι

λόπο,vλλον eδειξέν τοv το,τζ' ε!πεv τοv πως ev' τζε(vη ποv τό κέvτησεν. Τό 
βασιλόποvλλομ πο(ί vα ξέρη, rnlστεψεv. 

Μιάv ήμέραv τό βασιλόποvλλον κατα λαχοv* eρεξεμ ποv τό στενόν της 

κοτζάκαρης, τζ' ε!δεv τήy κοπέλλαv ποv κάθετοvν ε!ς τό παιιαθόριν τζ' έκέvταν. 

Άρεσέv τοv πολλά τζαl κάθ' ή~ρα, ποv έττήαιvvεv τζvvήιν, eρεσσεμ ποv τό 

στενόν της κοτζάκαρης τζ' teωρεv τήy κοπέλλαν. Στeς πολλές βολές ήρτεv 

ε!ς τόv νοiίν τοv ή Κασταvομαλλοvσα, τζ' Εθελεν vα καταλάβη /Χν f\τovv τζεlvη 
yf\ καμμια /Χλλη πού της eμοιαζεv. Για vα σιοvρκαστij, * έπρόσταξεμ ~σ· τό 
παλάτιv να μαειρέψοvv φαyια τζαl vό καλέσοvv ούλες τΕς φτωσές, τζαl κοτζά

καρες τζαl κοπέλλες, να φaσιν. Τήν Τζερκατζήv hοιμαστijκαv τα φαyια 

τζαl τα τραπέζια, τζ' έσvιιάχτησαv ούλες ο\. φτωαιΕς τζ' έφάαv. Έκατσεv 

τζαl τό βασιλόποvλλομ μιτά τοvς. Ότι τζ' rnοcrιταστijκαν, rnρόσταξεv 

τό βασιλόποvλλοv vό ποiίσιv ούλες πδναμ παραμvθιμ, πρώτα οΙ κοτζάκαρeς 

τζ' ύστερα οΙ κοπέλλες. Μιά, μιά, vα λαλij τό παραμVθιν της τζαl vα σηκώ

vεται vα φεVκη. Ε!πασιν ούλες τα παραμVθκια τοvς τζ' eμειvεμ μανιαή της ή 

κοπέλλα. Άρκ(vησεv τό παραμ\ιθιν της τζαl τό βασιλόποvλλον /Χκοvεv. 

Άρκ(vησέv το ποv τήν ήμέραν πού πijεv τό βασιλόποvλλοv eσσω της Καστα

vομαλλοvσας, ε!vτα λο'ς eφvεμ ~ τό βασιλόποvλλοv, τα κακα Ποv πάθαμ 
ποv τό δράκο τζαl τή δρακοvvα, τό δεvτρόv, τή δοξα~vην, τήμ μαίιρηv, τό 

ψάριv, τα κόκκαλα τοΟ ψαρκοiί, τό τζvπαρlσσιν, τήy κοτζάκαρηv, τα μαντή

λια ~ τό πλοvμ(v. 

Τό βασιλόποvλλοv δτι τζ' /Χκοvσεv τό παραμ\ιθιv, ~ατάλαβεν πcl>ς ή 
κοπέλλα, τζε(vη ev' ή Κασταvομαλλοvσα τζ' έσηκώστην τζ' άyκάλιασέν τηv 
τζ' έφlλησέν την, τζ' ε!πεv της πως 'ev να τήμ παvτεvτij. Έφώναξεv τζαl 

τήμ μαίιρην τζ' ε!πεv της τα κακα πο!n<αμεv της Κασταvομαλλοvσας, τζ' 

rnρόσταξε δκvό δοvλοvς να τήμ πάpoVV να τή δήσοvν μέ τα CJCJOιvιά πfσω 

πδναv /Χππαροv, να τόν !ξαπολ\ισοvν τζαl να το(ί δώκοvβ βιτaιαν• να τήy 

κατακόψη ~σ· τα μαiίρα όρη. Τήν v<ιχταv rnαvτρε\ιτην τό βασιλόποvλλομ 

μΕ τήy Καστανομαλλο\ισαv, τζ' f\μovv τζ' έyιώ στο\ις yάμοvς, τζ' /Χκοvσα 

τό παραμVθιν της Κασταvομαλλοvσας, τζ' ήρτα τζ' ε!πα σaς το. 

Εόδοκ(α Ίακωβ(δοv 

(Κvθρέα) 

(Νέαρχου Κλnρίδn ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ Μέρος Γ, Διηγήσεις με δράκους. σα. 52·62! 




