
 
-0- 

 



A NNA  T ENEZH  
 
 

 
-1- 

 

Α Ν Ν Α  Τ Ε Ν Ε Ζ Η  

 

Η Αρχοντοπούλα 
με την Πέτρινη Καρδιά 

 
 

 

 

Σειρά E-Book | ISBN: 978-618-85324-6-5 
 

Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου / ΣΠΕΚ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Εκδόσεις  

 
ΣΠΕΚ 2021 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
Στυλιανού Γονατά 4, 54621 

Θεσσαλονίκη – Ελλάδα 
Email: info@cultural-association.org 

www.cultural-association.org  

 

mailto:info@cultural-association.org
http://www.cultural-association.org/


Η  Α Ρ Χ ΟΝ Τ ΟΠ ΟΥ ΛΑ  Μ Ε  Τ Η Ν  Π Ε Τ Ρ Ι Ν Η  Κ Α Ρ Δ Ι Α  

 
 

 
-2- 

 

© Copyright 2021 
 Εκδόσεις ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΠΡΟΥ / ΣΠΕΚ 

 

ΑΝΝΑ ΤΕΝΕΖΗ  
Η ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑ  
 

 

Πνευματική Ιδιοκτησία: Άννα Τενέζη  
Μεθώνης 23, 1070, Λευκωσία, Κύπρος  
τηλ. 00357 22754243, κιν. 00357 99521599  
email: annatenezi@gmail.com, www.annatenezi.com  

 

Σειρά E-BOOK ΣΠΕΚ | «Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου»  
 

Το e-Book συνοδεύεται από αρχείο αφήγησης, βίντεο ήχου και εικόνων. 

 

 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μέρη από το βιβλίο αυτό 
που ΔΕΝ θα υπερβαίνουν τις 500 λέξεις, μπορούν να ανατυπωθούν χωρίς ειδική άδεια, αλλά με 
ΜΟΝΗ προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή των πληροφοριών αυτών.  

 

ISBN: 978-618-85324-6-5 

 

 

 

http://www.annatenezi.com/


A NNA  T ENEZH  
 
 

 
-3- 

 

 

 

Συντονισμός έργου, Επικοινωνία και Προβολή: Σίσσυ Σιγιουλτζή-Ρουκά,  
φιλόλογος-λογοτέχνις, παραγωγός προγραμμάτων για τον πολιτισμό,  
Πρόεδρος Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου | ΣΠΕΚ  
www.cultural-association.org • info@cultural-association.org  
 

Παραγωγή: Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου 

 

 

Φωτογραφία εξώφυλλου: Άννα Τενέζη, ΣΠΕΚ 

Φωτογραφία οπισθόφυλλου: Άννα Τενέζη 

Πίνακας σελ. 5: Ανδρέας Ζευγόπουλος, αρχιτέκτονας, ζωγράφος 

Φωτογραφίες σελ. 4,  11,  17,  31,  33:  Άννα Τενέζη 

Φωτογραφίες σελ. 7,  9,  13,  15,  19,  21,  23,  25,  27, 29: αρχείο ΣΠΕΚ 

 

Εξιστόρηση θρύλου: Μαρία Ρούσου 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@cultural-association.org


Η  Α Ρ Χ ΟΝ Τ ΟΠ ΟΥ ΛΑ  Μ Ε  Τ Η Ν  Π Ε Τ Ρ Ι Ν Η  Κ Α Ρ Δ Ι Α  

 
 

 
-4- 

ΤΟ ΒΟΥΝΙN ΤΗΣ ’ΡΚΑΣ 
Η ΘΡΥΛΟΥΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

 

 

Φεύγοντας από Λευκωσία και αφού περάσουμε το χωριό Τσέρι, με κατεύθυνση προς τον 
Αναλυόντα, συναντάμε στα δεξιά μας έναν λόφο, που ονομάζεται το «Βουνίν της ’ρκας», 
που σημαίνει «το βουναλάκι της Γριάς». 

Για το πώς και γιατί ο λόφος αυτός ονομάστηκε έτσι, θρυλείται στα γύρω χωριά (Τσέρι, 
Αναλυόντας, Πέρα Ορεινής, τουλάχιστον) το εξής: 

Ήτανε, λέει κάποτε στη περιοχή μια Αρχοντοπούλα, που ο πατέρας της είχε πολλά 
κτήματα και μάζευε πολύ σιτάρι. Η κόρη του ήταν εγωίστρια και άπληστη και της άρεσε 
να ανεβαίνει στον σωρό το σιτάρι, να χαίρεται τη σοδειά.  Κάποια χρονιά μεγάλης 
ανομβρίας, που ο φτωχός κόσμος πεινούσε, πέρασε μια γριά και, βλέποντας την κόρη να 
είναι επάνω στον σωρό, της ζήτησε την άδεια να πάρει λίγο σιτάρι να το αλέσει, να κάνει 
ένα ψωμί, μια πίτα, για να φάει. Η Αρχοντοπούλα με τη σκληρή καρδιά, όχι μόνο της 
αρνήθηκε, αλλά την έδιωξε κακήν κακώς. Τότε, πικραμένη, η γριά την καταράστηκε το 
βουνό από το σιτάρι, όπου καθόταν η αρχοντοπούλα να γίνει πέτρα. Έτσι και έγινε! 

Λένε μάλιστα ότι στην κορυφή του λόφου, όπου μπορεί κάποιος να διακρίνει μια 
προεξοχή, από μια σχετική γωνία, ότι είναι το κόσκινο, που κρατούσε η άκαρδη 
Αρχοντοπούλα. 
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ια φορά κι έναν καιρό, τον πολύ παλιό καιρό, τότε που οι άνθρωποι δεν 
είχαν μηχανές και τα έκαμναν όλα με τα χέρια τους, ήταν ένας άρχοντας 
που είχε αμέτρητα πλούτη. Είχε χωράφια, που, όταν πρασίνιζαν, όπου 

έβλεπε το μάτι σου αντίκριζε ένα χλωρό, δροσερό πράσινο, που ανάπαυε το βλέμμα και 
γέμιζε αισιοδοξία την ψυχή. Όταν ερχόταν ο καιρός του θέρους, χρύσιζε όλος ο κάμπος και 
η ψυχή ευφραινόταν από τις χρυσές ανταύγειες που πάλλονταν στις πνοές του ανέμου, μ’ 
ένα ελαφρό θρόισμα σαν μουσική υπόσχεση για την πλούσια σοδειά. Όταν τέλος θέριζαν 
το μεστωμένο καρπό, βουνά από χρυσάφι αντανακλούσαν τους χρυσισμούς του βασιλιά 
Ήλιου.  

Είχε καταπράσινα περιβόλια γεμάτα με κάθε λογής εσπεριδοειδή. Φουντωτά, 
περιποιημένα από τα χέρια των αμέτρητων εργατών  που είχε στη δούλεψή του. Την 
Άνοιξη τα δέντρα γέμιζαν μικρά μπουμπούκια που σιγά σιγά άνθιζαν και σκορπούσαν τη 
μοσχοβολιά τους σε όλο τον κάμπο και ακόμη πιο μακριά. Όταν ο καρπός έδενε, κίτρινα 
λεμόνια και πορτοκαλιά κιτρολέμονα και πορτοκάλια ξεμύτιζαν ανάμεσα από τα χλοερά 
πράσινα φύλλα και μοσχοβολούσαν προκλητικά. 

Είχε και άλλα δέντρα. Βιαστικές αμυγδαλιές, που πρώτες πρώτες, καταμεσής του 
χειμώνα έσπευδαν να εκθέσουν την ομορφιά τους, παραγνωρίζοντας πως μια παγωμένη 
πνοή του γέροντα, που αργοβημάτιζε και δεν είχε ακόμα αποσυρθεί ολότελα, θα 
μπορούσε να μαδήσει όλη αυτή την ομορφιά και να γεμίσει ο χώρος ολόγυρα από λευκά 
και ροζ ανθοπέταλα που θα θρηνούσαν την πτώση τους στροβιλίζοντας. 

Υπέροχες ροδακινιές, με τα έντονα ροδαλά τους άνθη και το ζουμερό και νόστιμο 
καρπό τους. Μηλιές, με τριζάτα ροδοκόκκινα, κίτρινα και πράσινα μήλα. Δαμασκηνιές με 
ολόλευκα άνθη και βαθύ μπλε-βιολέ καρπό. Ταπεινές κυδωνιές, που ο στυφός καρπός 
τους γλύκαινε ψημένος στη φωτιά και του έδιναν το γευστικότατο κυδωνόπαστο.  

Καρυδιές, φουντουκιές, καστανιές, που ο καρπός τους παρηγορούσε τις μακριές  
χειμωνιάτικες νύχτες του, πλάι στο τζάκι που τριζοβολούσε τροφοδοτημένο από τα χοντρά 
ξερά καυσόξυλα.    

Απέραντοι αμπελώνες του έδιναν λογής ζουμερά σταφύλια και του πρόσφεραν το 
μυρωδάτο άσπρο και κόκκινο κρασί, που συντρόφευε κάθε του γεύμα και το καμάρωνε 
μέσα στο κρυστάλλινο ποτήρι του, καθώς το ύψωνε για να πιει στην υγειά τη δική του και 
της αγαπημένης κόρης του.  

Μ 
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Οι ελαιώνες του, με τα γέρικα πολυχρονεμένα ελαιόδεντρα, γέμιζαν τα κιούπια του 
με λογής ελιές, μαύρες και πράσινες, ψωμωμένες και ορεκτικές, αλλά και τα δοχεία με 
λάδι που χρύσιζε καθώς έρεε από το ροΐ  και νοστίμιζε τις σαλάτες, τα ορεκτικά και τα 
φαγητά του. 

Είχε... και τι δεν είχε! Άταχτες κατσικούλες, που χοροπηδούσαν και σκαρφάλωναν 
ως την άκρη του γκρεμού για να κοιτάξουν από κει ψηλά τον κόσμο. Στέκονταν τότε για 
μια στιγμή κι έμοιαζαν να περιφρονούν τους ανθρώπους που δεν ήξεραν να χαρούν αυτή 
την ομορφιά.  

Φρόνιμα και συμπαθητικά προβατάκια, που τους άρεσε να κουρνιάζουν κάτω από 
τη φουντωτή γούνα τους, όταν επέστρεφαν το βράδυ από τη βοσκή. 

Γουρουνόπουλα, που γρύλιζαν ευτυχισμένα για το μοναδικό τους προνόμιο να 
κυλιούνται ανέμελα στη λάσπη. Δεν ήξεραν τα καημένα γιατί τα άφηναν σ’ αυτή την 
ελευθερία. Αδιαφορούσαν οι άνθρωποι για την ευπρέπειά τους, αφού ο μοναδικός τους 
σκοπός ήταν να σφαχτούν τα Χριστούγεννα και να δώσουν κρέας, λαρδί, λουκάνικα και 
τόσα άλλα στο αδηφάγο αφεντικό.  

Κότες, χήνες, πάπιες,  πετεινοί και περιστέρια γέμιζαν τις αυλές και τα κοτέτσια με 
λογής κουτσουλιές, μυρωδιές και κακαρίσματα, διεκδικώντας τροφή και προσοχή από 
όποιον πλησίαζε στα βασίλειά τους. Τα κοκόρια διαλαλούσαν την αυγή και το χάραμα της 
κάθε νέας μέρας υψώνοντας το κεφάλι και τεντώνοντας περήφανα το λαιμό στον ουρανό 
να τον ευχαριστήσουν για το αλάθητο αυτό χάρισμα. 

Όσο για τις αργοκίνητες γελάδες!.. Τι να πει κανείς για τα θλιμμένα μάτια τους, που 
κοίταζαν όλο απορία και αγαθοσύνη, καθώς δεν καταλάβαιναν γιατί οι άνθρωποι τις 
προόριζαν για το μαχαίρι, αφού αυτές είχαν δώσει πλούσιο το γάλα τους και τους είχαν 
θρέψει όλα τα χρόνια, είχαν προσφέρει τη δούλεψή τους με υπακοή και συνέπεια στο 
όργωμα του χωραφιού και στο σβάρνισμα του σιταριού. Επέστρεφαν λοιπόν 
βαριοπάτητες στις στάνες τους κουνώντας μελαγχολικά το κεφάλι για την αγνωμοσύνη των 
θνητών και οι κουδούνες τους  έψαλλαν μια μουσική απόκοσμη όσο ακουγόταν από 
μακριά και γλυκά κατευναστική όσο πλησίαζαν στη στάνη. 

Και γαϊδουράκια είχε ο αφέντης και άλογα και μουλάρια. Πώς αλλιώς θα μετέφερε 
τα μύρια όσα αγαθά του στις ευρύχωρες αποθήκες του και ποιος θα έσερνε την άμαξα 
όταν σεργιανούσε ή κατέβαινε στην πόλη! 

Όλα αυτά όμως τα πλούσια ελέη που του είχε χαρίσει ο Θεός τον έκαμναν μέρα με 
τη μέρα πιο σκληρό προς τους ανθρώπους και τα ζώα που τον υπηρετούσαν, γιατί τον 
παρακινούσαν να θέλει όλο και πιο πολλά. Να είναι ο πρώτος άρχοντας σε όλη τη γνωστή  
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του επικράτεια. Να μην τον ξεπερνά κανείς. Να προσκυνούν όλοι στο πέρασμά του. Να 
μην τολμά κανείς να του αντιμιλήσει ή να του αντισταθεί. 

Και γινόταν όλο και πιο πλούσιος, όλο και πιο σκληρός, όλο και πιο μόνος. Γιατί, 
καθώς θα καταλάβατε, ο άρχοντας είχε μια κόρη, μια και μοναδική κόρη, που ήδη την 
αναφέραμε, αλλά είχε χάσει τη γυναίκα του πάνω στη γέννα της.  

Έτσι ο άρχοντας μεγάλωνε αυτή την κόρη σαν να ’τανε πιο πολύ αγόρι. Το αγόρι 
που δεν είχε αξιωθεί, ώστε να κληρονομήσει και να διαχειριστεί την απέραντη περιουσία 
του. Το κορίτσι λοιπόν έγινε σκληρό και άκαρδο, μην έχοντας μητέρα να του δίνει τη 
θαλπωρή της και να το καθοδηγεί.  

Μικρή, της άρεσε να ακολουθεί τον πατέρα της στην εποπτεία των χωραφιών 
ανεβασμένη στη σέλα του. Αργότερα ανέβαινε στο δικό της πουλάρι, που 
αντικαταστάθηκε από ένα υπέροχο μαύρο άλογο στα εικοστά της γενέθλια. Τότε ήταν που 
ανέλαβε κι εκείνη πια καθήκοντα επιστάτη και περιδιάβαζε περήφανα και εξεταστικά τα 
υποστατικά, τα περβόλια, τα χωράφια, τις στάνες και έλεγχε όλα τους τα υπάρχοντα, 
ανθρώπους, άψυχα και ζωντανά. 

Δε χαριζόταν σε κανένα, γέρο, άρρωστο ή ετοιμόγεννη γυναίκα. Στεκόταν από πάνω 
τους και με το καμουτσίκι απειλή, τους ανάγκαζε να σηκωθούν και να δουλέψουν, μην 
πιστεύοντας πως δεν ήταν η τεμπελιά που τους είχε αναγκάσει να σταματήσουν για λίγο 
τη δουλειά. Τα δάκρυα των πονεμένων την έκαμναν ακόμα πιο σκληρή και γεμάτη θυμό 
τούς μιλούσε με ειρωνεία.  

Κανείς δεν την πλησίαζε και κανένα δεν καταδεχόταν. Δεν της έφτανε να είναι πιο 
πάνω από τους άλλους σε πλούτη και σε αγαθά, ήθελε να το δείχνει και ανεβαίνοντας σε 
λόφους και σε κορυφές. Το πιο αγαπημένο της παιχνίδι από μικρή, μέχρι και τώρα που 
μεγάλωσε, ήταν να ανεβαίνει στο σωρό του θερισμένου σιταριού, που ήτανε ίσαμε βουνό 
μεγάλο. Της άρεσε να κυλιέται και να χάνεται στους κόκκους του σιταριού και μετά να 
σκαρφαλώνει και να κάθεται στην κορυφή του. Όσο γλιστρούσε το σιτάρι, τόσο εκείνη 
διασκέδαζε. Και όσο πιο δύσκολο γινόταν το ανέβασμα, όταν μεγάλωσε, τόσο εκείνη 
επέμενε να ανεβαίνει.  

Από κει ψηλά επόπτευε όλες τις εργασίες που γίνονταν στον κάμπο και κάποτε 
χαιρόταν τόσο, που άρχιζε να τραγουδά. Οι θεριστές και οι γυναίκες, που τους 
ακολουθούσαν δένοντας τα δεμάτια, ευφραίνονταν τότε και πίστευαν πως η 
αρχοντοπούλα τους μπορεί και να είχε καρδιά.  

Μια τέτοια μέρα, μια τέτοια στιγμή ήταν που εμφανίστηκε μια νέα μαυροφορεμένη 
γυναίκα μ’ ένα παιδί. Η αρχοντοπούλα την είδε και έκοψε ξαφνικά το τραγούδι της. 

- Ποια είσαι, κυρά μου, και τι ζητάς στα μέρη μας; Τη ρώτησε ενοχλημένη. 
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- Καλή μου αρχοντοπούλα, γλυκό ήταν το τραγούδι σου. Γιατί το σταμάτησες έτσι 
απότομα;  

- Λέγε τι θέλεις, την έκοψε απότομα, και άσε τις γαλιφιές.  

Η γυναίκα μαράθηκε και έσκυψε το κεφάλι. Αλήθεια το έλεγε πως ήταν όμορφο το 
τραγούδι της και αλήθεια ήθελε να της πει πως πίστευε πως έτσι όμορφη σαν τη φωνή 
ήταν και η ψυχή της. Όμως η κακότροπη συμπεριφορά της αρχοντοπούλας την 
αποθάρρυνε και η γυναίκα δεν ήξερε πώς να φερθεί. 

- Θα μου απαντήσεις ή θα διατάξω να σε μαστιγώσουν, βρυχήθηκε η κοπέλα. 

- Προς Θεού, κυρά μου! Τι έκανα;  

- Καταπάτησες την περιουσία μου. Μπήκες στα χωράφια μου και απασχολείς τους 
εργάτες μου. 

- Εγώ, κυρά μου; Μα δε μίλησα σε κανένα! 

- Γύρισαν και σε κοίταξαν! 

Η ξένη γυναίκα κατάλαβε πως αυτή η νέα κοπέλα δεν αστειευόταν. Ανατρίχιασε. 
Ένιωσε κάτι σαν απειλή και τράβηξε κοντά της το μικρό της αγόρι, που αμίλητο και 
κατακουρασμένο άκουγε χωρίς να καταλαβαίνει. Είχαν βαδίσει δρόμο πολύ διασχίζοντας 
τις απέραντες εκτάσεις του άρχοντα, με την ελπίδα ότι η μητέρα θα έβρισκε δουλειά και 
ένα καταφύγιο ανάμεσα σε άλλους φτωχούς που ήταν στη δούλεψη του άρχοντα.  

Είχαν εξαντληθεί να περπατάνε. Είχαν πεινάσει, είχαν διψάσει και είχαν κουραστεί 
πολύ. Ο άρχοντας του διπλανού κάμπου τούς είχε πάρει το σπίτι για τα χρέη που έκαναν 
τότε που αρρώστησε ο πατέρας και δεν μπορούσε πια να δουλέψει. Σαράντα μέρες τους 
άφησε να μείνουν στο σπίτι, που είπε ότι ήταν πια δικό του, αμέσως μετά την κηδεία. Και 
τώρα που είχαν κλείσει οι σαράντα μέρες από τότε που πέθανε ο άντρας της, η γυναίκα 
και το παιδί έπρεπε να φύγουν. 

Έφυγαν και ήρθαν εδώ στην πλούσια αυτή γη, στον πάμπλουτο αυτόν αφέντη, να 
βρουν στέγη, να βρουν τροφή. Η γυναίκα ήταν νέα και πρόθυμη για δουλειά, δε ζητούσε 
ελεημοσύνη! 

- Λέγε, κοράκι μαύρο! Γιατί ήρθες στην επικράτειά μου, φώναξε θυμωμένη η 
αρχοντοπούλα, βλέποντας τη γυναίκα να σωπαίνει αναλογιζόμενη όλα αυτά. 

- Γυρεύω δουλειά, καλή μου αρχόντισσα, είπε η γυναίκα. 

- Έχω όσους εργάτες και όσες γυναίκες χρειάζομαι . Δε θέλω άλλους, απάντησε η 
αρχοντοπούλα. 

- Δε μπορεί... κάπου κάποιον θα χρειάζεσαι με τόσα αγαθά που έχεις... 
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- Τα αγαθά είναι δικά μου. Εγώ διευθύνω τις εργασίες μου κι εσύ δε θα μου πεις τι 
να κάνω! 

- Καλή μου κυρά... 

- Καλάθια και πανέρια και κακό χρόνο! 

- Πεινάμε, δεν έχουμε σπίτι... 

- Και τι με νοιάζει εμένα; Αν όλοι όσοι δεν έχουν σπίτι έρθουν να γυρευτούν εδώ!.. 

- Λυπήσου αυτό το παιδί, καλή μου κυρά!.. 

- Και τότε, ποιος θα λυπηθεί τα υπάρχοντά μου! 

- Δε θα λείψουν τα υπάρχοντά σου, καλή μου κυρά. Ο Θεός θα σου τα 
ανταποδώσει πολλαπλάσια.  

- Και γιατί δε λες στο Θεό να σου δώσει τα λιγοστά που θέλεις; 

- Ο Θεός είπε να βοηθούμε ο ένας τον άλλο. 

- Φύγε αμέσως, κακούργα, που θα μου κάνεις και κήρυγμα! 

- Μην είσαι σκληρή, κυρά μου! Πεινάμε. Είμαστε κουρασμένοι. Λυπήσου μας! 

- Είπα να φύγετε αμέσως! 

- Δώσε μας τουλάχιστον κάτι να φάμε. 

- Η ώρα του φαγητού πέρασε. 

- Δώσε μας λίγο ψωμί για το δρόμο... 

- Εδώ που είμαι δεν έχει ψωμί. 

- Δώσε μας λίγο σιτάρι κι εγώ θα το τρίψω στην πέτρα, να το κάνω αλεύρι, να 
ψήσω μια πίτα, να φάμε. 

- Δεν έχω σιτάρι! 

- Κυρά μου, κάθεσαι πάνω σε ολόκληρο βουνό από σιτάρι και μου λες πως δεν 
έχεις σιτάρι; 

- Δεν έχω για σένα και για κανένα! 

- Είσαι σκληρή και άκαρδη. Η καρδιά σου είναι σαν την πέτρα. 

- Φύγε, πριν διατάξω να σε μαστιγώσουν. 

- Φεύγω, αλλά εύχομαι όλα τα υπάρχοντά σου να γίνουν πέτρα σαν την πέτρινη 
καρδιά σου. 
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Η γυναίκα πήρε το παιδί της και ξεκίνησε. Όταν απομακρύνθηκε λίγο, γύρισε να δει 
την άκαρδη αρχοντοπούλα, μήπως και είχε αλλάξει γνώμη και θα τη φώναζε πίσω ξανά. 
Αλλά... ο σωρός το σιτάρι είχε γίνει ένα ολόγυμνο βουνό, όλο πέτρα, χωρίς δέντρα, 
θάμνους ούτε καν χορτάρι. 

Οι κάμποι είχαν γεμίσει πετρωμένα δέντρα, τα ζώα είχαν μεταβληθεί σε πέτρινα 
αγάλματα και οι άνθρωποι, βλέποντας αυτή τη συμφορά έτρεχαν να απομακρυνθούν, να 
βρουν αλλού δουλειά και ζήση. 

Η αρχοντοπούλα έμεινε αποσβολωμένη. Ήταν ποτέ δυνατό να συμβεί κάτι τέτοιο; 
Έβλεπε και δεν πίστευε. Βρισκόταν καθισμένη στην κορυφή ενός απογυμνωμένου 
πέτρινου λόφου, εκεί που πριν ένα λεπτό ήταν ο μαλακός σωρός του σιταριού! 

Τα δέντρα είχαν πετρώσει και καμιά πνοή του ανέμου δεν ήταν δυνατό να ταράξει 
ούτε ένα φύλλο. Τα ζώα είχαν ακινητοποιηθεί πετρωμένα και καμιά τροφή δε θα 
μπορούσε να τα ζωντανέψει. Κανένα πουλί δεν πετούσε, κανένα φίδι δε σερνόταν, κανένα 
ψάρι δεν κολυμπούσε στην άλλοτε πλούσια στέρνα. Στο μεγάλο, αρχοντικό σπίτι τα πάντα 
είχαν μετατραπεί σε πέτρα.  

Οι δρύινες πόρτες, τα ξύλινα παράθυρα, τα τραπέζια, οι καναπέδες, οι πολυθρόνες, 
τα ρολόγια, τα πορσελάνινα βάζα, τα κρυστάλλινα μπιμπελό. 

Κανένας ήχος ζώου ή πουλιού, κανένα γρύλισμα ευτυχισμένου γουρουνιού, κανένα 
γκάρισμα υπομονετικού γαϊδάρου, κανένα  γουργούρισμα γάτου, γλουγλούκισμα 
περιστεριού, κακάρισμα κότας, λάλημα πετεινού!  

Η βρύση είχε στερέψει, το νερό του πηγαδιού έγινε πέτρα σαν το στόμιό του. Γάλα, 
γιαούρτι, τυρί; Έγιναν άσπρο μάρμαρο, για να στολίζει προσόψεις πλούσιων σπιτιών. Τα 
λουκάνικα έγιναν πέτρινοι κύλινδροι, να τους κυλούν και να παίζουν τα παιδιά. 

Όλα βυθίστηκαν στη σιωπή και την απουσία. Δεν υπήρχε τίποτα να φας, τίποτα να 
πιεις, τίποτα να δεις να κινείται. Ήταν τρομακτικό! Η αρχοντοπούλα πρώτα άρχισε να 
φωνάζει σ’ αυτούς που έφευγαν. 

- Σταματήστε! Πού πάτε; Γιατί φεύγετε; Πώς μας αφήνετε, τον πατέρα μου κι 
εμένα, στην ερημιά;  

Αλλά, καθώς οι άνθρωποι δε γύριζαν καν να κοιτάξουν και καθώς δεν έβλεπε να 
εμφανίζεται ο πατέρας της, άρχισε να φωνάζει σπαραχτικά: 

- Πατέρα! Πατέρα!.. Πατέρα; Γιατί δεν εμφανίζεσαι; Γιατί δεν αποκρίνεσαι;  

Άρχισε τότε να κατεβαίνει την πλαγιά, τρέχοντας και σκοντάφτοντας και φωνάζοντας όλο 
και πιο δυνατά: 
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- Πατέρα! Πατέρα! 

Ένα κακό προαίσθημα έκαμνε την καρδιά της να χτυπά. Όρμησε στο πετρωμένο 
σπίτι. Κι εκεί, στην είσοδο σχεδόν είδε τον πατέρα της πεσμένο. Η μεγάλη συμφορά τον 
είχε χτυπήσει. Στην προσπάθειά του να βγει να δει και αντικρίζοντας το απίστευτο θέαμα, 
ήδη από την είσοδο του μεγάλου αρχοντικού του, ο πόνος του περίσσεψε κι έκανε την 
καρδιά του να πάψει να χτυπά. 

Έρημη η κοπέλα και εγκαταλειμμένη από τους πάντες θρήνησε τον πατέρα της, 
αλλά δεν μπορούσε να τον θάψει, γιατί το χώμα είχε γίνει μια σκληρή, ανελέητη πέτρα, 
που μάτωσε τα νύχια της, όταν προσπάθησε να το σκάψει. Έκλαψε για τούτο ακόμη πιο 
πικρά. Να πεθαίνουν οι άνθρωποι ήταν φυσικό. Μα να μένουν άταφοι ήταν τραγικό. 

Τι θα έκαμνε; Δεν υπήρχαν καν ζώα να τον κατασπαράξουν ή όρνια να 
τσιμπολογήσουν το κουφάρι του. Σε λίγο θα μύριζε και ύστερα θα τον έβλεπε να λιώνει 
σιγά σιγά. Της ήρθε τρέλα. Έπρεπε να φύγει. Να φύγει μακριά.  

Αλλά πώς να άφηνε άταφο τον αγαπημένο της πατέρα και όλη αυτή την περιουσία, 
που έσφυζε άλλοτε από ζωή; Που την είχε φτιάξει ο πατέρας της από τα λίγα που του 
είχαν κληροδοτήσει οι δικοί του γονείς; Με κόπο, με μόχθο, με πολλή δουλειά, αρχικά 
προσωπική δική του και μετά όλων των ανθρώπων που είχε πάρει στη δούλεψή του. 

Ξαφνικά, άρχισε να εκτιμά τον κόπο των ανθρώπων. Τώρα δεν τους έβλεπε σαν 
υποτακτικούς, που ο μόνος σκοπός της ζωής τους ήταν να δουλεύουν, για να αυγαταίνουν 
το δικό της βιος και να πολλαπλασιάζουν τη δική της περιουσία. Οι άνθρωποι ξαφνικά στα 
μάτια της απέκτησαν υπόσταση. Είχαν ανάγκες και αισθήματα. Είχαν όνειρα και 
προσωπικές, μικρές φιλοδοξίες!  

- Πόσο τυφλή ήμουν! Μονολόγησε. 

Ας ήταν εδώ, σκέφτηκε, να τους ζητούσε συγγνώμη, να τους εξομολογιόταν την 
τύφλωσή της και να τους έλεγε πως τώρα τους νιώθει και τους αγαπά. Όμως, μια απέραντη 
μοναξιά κατέκλυζε τα πάντα. Δεν υπήρχε κανείς! Δοκίμασε να μιλήσει, αλλά η φωνή της 
ακουγόταν σαν να έβγαινε από άδειο πιθάρι. 

- Παράξενο, σκέφτηκε, ακούγομαι σαν θαμμένη στο σκοτεινό βάθος ενός μεγάλου 
πιθαριού. Είμαι άραγε ζωντανή;  

Κοιτάχτηκε, ψάχτηκε, ναι, ήταν ζωντανή. Τα χέρια της, τα πόδια της, όλα τα μέλη 
του σώματός της κινούνταν. Άρα, τα μάτια της δεν τη γελούσαν. Δεν ήταν ένα κακό όνειρο, 
που θα σκόρπιζε την αυγή. Τρομοκρατημένη,  σκέφτηκε τι την περίμενε. Ένας φριχτός 
θάνατος από βασανιστική πείνα και τυραννική δίψα, μέσα στην απόλυτη μοναξιά και 
εγκατάλειψη.  
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Έπρεπε να φύγει! Να φύγει όσο γινόταν πιο μακριά. Και όσο γινόταν πιο γρήγορα, 
πριν η δίψα τής κόψει τις δυνάμεις, πριν η έλλειψη του φαγητού τής αφαιρέσει την 
ενέργεια. Χάιδεψε τα λευκά μαλλιά του αγαπημένου της πατέρα, που της φάνηκε τώρα 
ολότελα γερασμένος. 

- Δεν είχα καταλάβει πόσο είχες γεράσει, πατέρα, του είπε τρυφερά, στητό καθώς 
σε έβλεπα πάνω στο καθαρόαιμο άλογό σου. Όσο η ζωή θέρμαινε το σώμα σου 
και έδινε κίνηση στο κορμί σου. Τώρα κείτεσαι νεκρός, άψυχος, χλομός. Η καρδιά 
σου έχει πάψει να χτυπά. Το αίμα σου δεν κυκλοφορεί πια, η ζεστή αγκαλιά σου 
κρύωσε και πια τα χέρια σου δεν μπορούν να τυλιχτούν γύρω μου, να με 
ζεστάνουν. 

Ένας λυγμός έκοψε τα λόγια της κι ύστερα άλλος και άλλος. Τον χάιδευε, τον 
φιλούσε κι ύστερα πάλι περνούσε τρυφερά το χέρι πάνω από τα κάτασπρα μαλλιά και τα 
ρουφηγμένα μάγουλα. 

- Μάτια που δε θα με ξαναδείτε και δε θα σας ξαναδώ... μονολόγησε τρυφερά 
κοιτάζοντάς τον επίμονα. Ήξερε πως καμιά τρυφερή χειρονομία, κανένας βαθύς, 
πονεμένος θρήνος δε θα μπορούσε να του δώσει ζωή. 

- Πρέπει να φύγω, πατέρα, του απηύθυνε χαμηλόφωνα το λόγο, σάμπως και θα τον 
ξυπνούσε, αν μιλούσε δυνατότερα.  

- Συγχώρεσέ με, πατέρα, του ψιθύρισε στο αυτί, σαν για να την ακούσει καλύτερα, 
σκύβοντας για τελευταία φορά πάνω από το αγαπημένο της κεφάλι. Σ’ αγαπώ, 
του είπε ακόμα πιο βαθιά στο αυτί.   

Σηκώθηκε από το πετρωμένο χώμα. Κοίταξε για τελευταία φορά την πετρωμένη της 
επικράτεια. Θα αποχαιρετούσε τα πάντα και για πάντα. Δε θα τα ξανάβλεπε πια. Τι θα 
γινόταν η ίδια; Μια ζητιάνα που εκλιπαρεί το έλεος των ανθρώπων. Μια... σαν εκείνην 
που ήρθε σέρνοντας το παιδί της εξαντλημένο από το περπάτημα, στεγνωμένο από τη 
δίψα, ξεπνοημένο από την πείνα. Κι εκείνη το έδιωξε! Απείλησε τη μητέρα του με 
ξυλοδαρμό, επειδή επέμενε να ζητά έλεος για το παιδί της! 

- Τι έκανα; Είπε μ’ ένα ξάφνιασμα, σαν να έλαμψε φως μπρος στα μάτια της. Τι 
έκανα; Πώς είναι δυνατό να ήμουν τόσο σκληρή; Άφησα δυο πεινασμένους, 
διψασμένους, κουρασμένους και ταλαιπωρημένους ανθρώπους, μια μάνα κι ένα 
παιδί, χωρίς καν να τους δώσω νερό; Είναι δυνατό να ήμουν τόσο άκαρδη; Είναι 
δυνατό να ήμουν τόσο τυφλωμένη; Τι με έκανε τόσο ανίκανη να δω, να μπω στη 
θέση του άλλου και να συναισθανθώ;  Μήπως ... το ότι δεν είχα βρεθεί ποτέ στη 
θέση τους; 
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Στάθηκε για μια στιγμή και σκέφτηκε. Πώς θα ήταν δυνατό να επανορθώσει; Μα 
τώρα ήταν αργά. Η γυναίκα είχε προ πολλού φύγει. Αλλά κιόλας, τώρα δεν είχε τίποτα 
πια. Τώρα, αυτή είχε την ανάγκη των άλλων. 

- Τι να έγινε η γυναίκα; Τι να έγινε το παιδί; Αναρωτήθηκε με αγωνία. Ζουν άραγε 
ακόμη; Πού να βρίσκονται; Σωθήκανε άραγε ή υπέκυψαν στη δίψα και την 
εξάντληση; 

Ω, αν ήταν δυνατό να τους ζητούσε συγγνώμη για τη σκληρότητα και την αφόρητη 
κακία της, που τώρα μόλις την καταλάβαινε. Αν ήταν δυνατό να τους έλεγε πόσο πολύ 
μετάνιωνε και πόσο θα ήθελε να αποκαταστήσει το κακό που τους έκανε! Αλλά πώς θα 
μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο; Τώρα δεν έμενε πλέον, παρά να κουβαλά τις τύψεις της 
και την αμφιβολία για το αν είχαν επιζήσει. 

- Και τώρα... η σειρά μου, είπε πικρά, περιφέροντας το βλέμμα στο πετρωμένο 
πέλαγος των υπαρχόντων της. Θα περιπλανιέμαι στους δρόμους, άμοιρη, άφιλη, 
αποδιωγμένη, και θα ζητώ το έλεος των ανθρώπων. Θα χτυπώ πόρτες και θα 
απλώνω το χέρι στην ψυχοπόνια των νοικοκυραίων. Οι πόρτες θα ανοίγουν κι εγώ 
θα πρέπει να ταπεινώνω την καρδιά μου και με σκυμμένο κεφάλι να ζητώ έλεος. 
Άλλες όμως θα μένουν κλειστές, δε θ’ ανοίγουν καθόλου. Και άλλες... θ’ ανοίγουν, 
αλλά βλέποντας μια ζητιάνα, θα ξανακλείνουν κατάμουτρα. Ποιος θα το 
φανταζόταν ότι θα μου συνέβαινε ποτέ αυτό; 

Έπρεπε να φύγει, το ήξερε. Πριν να είναι πολύ αργά και νυχτωθεί στους δρόμους, 
προτού φτάσει στο πρώτο σπίτι που θα μπορούσε να της ανοιχτεί. Γιατί η νύχτα ζητά 
σπιτικό και οι άνθρωποι σφαλίζονται από το φόβο και τα στοιχειά της σκοτεινιάς. Πώς τότε 
θα τολμούσε να χτυπήσει και να ζητήσει έλεος; Και πώς οι άνθρωποι θα της άνοιγαν χωρίς 
φόβο;  

Αλλά μήπως το σκοτάδι θα την προστάτευε καλύτερα και θα κάλυπτε τα πλούσια 
ρούχα της, που αλλιώς δε θα έπειθαν ότι ήταν πράγματι αναγκαιμένη;  

Όχι, όχι! ΄Επρεπε να βιαστεί. Να φτάσει στο πρώτο σπίτι που θα μπορούσε να της 
ανοιχτεί, μόλις θα έπεφτε το σκοτάδι.  

Ξεκίνησε αλλοπαρμένη. Πόσες δυσκολίες είχαν να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι 
που βρίσκονταν στους δρόμους και πόσους κινδύνους έκρυβε η νύχτα!  

Αν δε βρισκόταν ένα σπίτι να τη φιλοξενήσει; Αν κακούργοι στο δρόμο της τής 
έκαμναν κακό;  

Δεν είχε βέβαια χρήματα. Είχε όμως το σώμα της και αυτό θα μπορούσαν να το 
κακοποιήσουν άθλια. Μήπως κάτι τέτοιο είχε συμβεί και στη γυναίκα με το παιδί; 



A NNA  T ENEZH  
 
 

 
-23- 

 



Η  Α Ρ Χ ΟΝ Τ ΟΠ ΟΥ ΛΑ  Μ Ε  Τ Η Ν  Π Ε Τ Ρ Ι Ν Η  Κ Α Ρ Δ Ι Α  

 
 

 
-24- 

- Θεέ μου! Συγχώρεσε την ασπλαχνία μου, ζήτησε μέσα από την καρδιά της, 
κλείνοντας τα μάτια με τις παλάμες της, θαρρώντας πως έτσι θα έκλεινε έξω τις 
εικόνες που έβλεπε με το μυαλό της. 

- Συγχώρεσέ με, είπε ξανά ταπεινά. Συγχώρεσέ με. Κι έκλαψε. 

Και τότε, μια γλυκιά ζεστασιά ήρθε και πετάρισε μέσα στην καρδιά της και σιγά σιγά 
απλώθηκε σε όλο το είναι της, ζέστανε το τεντωμένο της κορμί και το χαλάρωσε και οι 
χτύποι της καρδιά της άρχισαν να πάλλουν σε άλλο ρυθμό.  

Παράξενο! Ποτέ άλλοτε δεν είχε αισθανθεί κάτι τέτοιο. Ποτέ άλλοτε δεν είχε νιώσει 
αυτό το συναίσθημα που χαλαρώνει τους αρμούς, κάμνει το σώμα πιο μαλακό, τα μέλη 
πιο εύκαμπτα, το μυαλό πιο καθαρό και την καρδιά τυλιγμένη στη θαλπωρή. 

- Σ’ ευχαριστώ, Θεέ μου, είπε αυθόρμητα, αναγνωρίζοντας ότι, ναι, αυτό που είχε 
νιώσει ήταν από το Θεό. Ένα θείο κανάλι επικοινωνίας είχε ανοιχτεί με Αυτόν, που 
είναι ο ρυθμιστής των πάντων και μας χαρίζει την πνοή, τη ζωή, τη γη και το νερό.  

Χαλαρωμένη και με τη θαλπωρή στην καρδιά κατέβασε τα χέρια και άνοιξε τα 
μάτια. Και τότε! Ω του θαύματος! Αντίκρισε μια ομορφιά, που πριν, θαμπωμένη από το 
κλάμα, δεν την είχε αντιληφθεί. 

Είδε τα δέντρα φορτωμένα τον καρπό τους στα υπέροχα χρώματα των 
ημιπολύτιμων και πολύτιμων λίθων. Οι δαμασκηνιές λαμπύριζαν φορτωμένες το γευσάτο 
καρπό τους στο χρώμα του αμέθυστου. Οι πράσινες μηλιές στο χρώμα σμαραγδιού. Τα 
άσπρα σταφύλια είχαν μετατραπεί σε γαλακτώδη χαλαζία, τα ροζακί σε ροζ χαλαζία, τα 
μαύρα σε υπέροχο φθορίτη. Οι βερικοκιές πρόβαλαν τον καρπό τους μεταμορφωμένο σε 
θαμπό ασβεστίτη, οι πορτοκαλιές και νεραντζιές τα ψωμωμένα πορτοκάλια και ώριμα 
κιτρολέμονα σε ακατέργαστο κιτρίνη. 

Τα ρυάκια είχαν κρυσταλλωθεί σε γαλακτώδη χαλαζία ανάμεσα σε βουνά από 
γαιώδη αχάτη. Το «μάτι του τίγρη» έγραφε τους χωματόδρομους, τους οργωμένους από 

τους τροχούς των αμαξιών, που τον καιρό της ζωής μετέφεραν τα πλείστα όσα προϊόντα 
του άλλοτε πάμπλουτου και παντοδύναμου πατέρα της.  

- Τι ομορφιά Θεέ μου, αναφώνησε, και δάκρυα ευγνωμοσύνης λαμπύρισαν στα 
μάτια της. 

Άπλωσε το χέρι και χάιδεψε τον αγαπημένο της αμέθυστο. Και – πράγμα παράξενο 
– ο πολύτιμος λίθος έλιωσε στα χέρια της και η συμπαγής μάζα άρχισε να μαλακώνει και 
το δαμάσκηνο να ξαναγίνεται δαμάσκηνο στην ώρα ακριβώς που έπρεπε να φαγωθεί. 
Παραξενεμένη, έκοψε τον καρπό και τον έφερε στα χείλη. Θα ήταν άραγε δυνατό να 
φαγωθεί; Δίστασε. Τι παιχνίδι παιζόταν κι από ποιον; Και γιατί τάχα όλα αυτά;  
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Ωστόσο πεινούσε. Δεν είχε, παρά να δοκιμάσει. Άνοιξε δισταχτικά το στόμα και 
δάγκωσε με προσοχή τον καρπό. Όμως, ναι! Ο καρπός ήταν φαγώσιμος. Και νόστιμος όσο 
ποτέ. Άπλωσε ξανά το χέρι με αγάπη, με πολλή αγάπη κι ευγνωμοσύνη, και πάλι η 
αδιαπέραστη πέτρα δονήθηκε από τη θέρμη του χεριού της και τη ζεστασιά της καρδιάς 
της και μετατράπηκε ξανά σε καρπό.  

Ξετρελαμένη από την απροσδόκητη χαρά, άπλωσε ξανά το χέρι στα σμαράγδια των 
μήλων. Έγιναν κι εκείνα καρπός. Ζουμερός, μυρωδάτος και κρατσανιστός. Πήγε κατόπι 
στις αχλαδιές, τις κυδωνιές, τις ροδακινιές. Το ίδιο θαύμα επαναλαμβανόταν ξανά και 
ξανά. Στους αμπελώνες, το ίδιο. Στους ελαιώνες, το ίδιο. Σιγά σιγά, όλος ο φυτικός κόσμος 
είχε βρει τους χυμούς του και ξανάγινε αυτό που ήταν, το ζωντανό αγαθό που έδινε ζωή. 

Τώρα η χαρά της ήταν μεγάλη. Η ευγνωμοσύνη ακόμη πιο πολλή. Είδε όμως την 
πετρωμένη γούνα των προβάτων, που κουρνιασμένα το ένα δίπλα στο άλλο – το μωρό 
πλάι στη μητέρα, ο τράγος πλάι στην προβατίνα – έμοιαζαν σκαλισμένα σε μάρμαρο από 
εμπνευσμένο χέρι καλλιτέχνη.  

- Τα καημένα τα προβατάκια, είπε, τα αθώα, τα άκακα, τα τρυφερά... και πήγε με 
τα χέρια ανοιχτά να τα αγκαλιάσει. 

Έγειρε προστατευτικά πάνω από το πιο μικρό, που φαινόταν και το πιο φοβισμένο. 
Είχε κουρνιάσει πλάι στη μάνα του έτσι, που μισοκρυβότανε κάτω από γεμάτο μαστό της. 
Ίσως και να θήλαζε, σκέφτηκε η κοπέλα, την ώρα του το βρήκε το κακό. Και όλο 
τρυφερότητα σκέπασε με την αγκαλιά της το κάτασπρο πρόβατο. Η ζέστα του κορμιού της 
φάνηκε να το ανασταίνει. Κινήθηκε αργά αργά, βέλασε ξεψυχισμένα και γύρεψε το μαστό 
της μητέρας του. Το πετρωμένο στήθος ρίγησε και το γάλα άρχισε να κυλά στο στόμα που 
ρουφούσε ορεξάτα, λαίμαργα το πλούσιο γάλα. Και τότε, στιγμή τη στιγμή, η μάνα 
ζωντάνεψε και βέλασε παρηγορητικά προς το μωρό της.  

Με δάκρυα η άλλοτε πετρόκαρδη αρχοντοπούλα και δοξολογώντας το Θεό για τη 
μεγάλη χάρη που της έκαμνε, άρχισε να χαϊδεύει ένα ένα τα πρόβατα, ύστερα τα γελάδια, 
τα κατσίκια, τα γαϊδούρια, τα μουλάρια τα άλογα. 

Ύστερα πήγε στα πουλερικά. Όλα ζωντάνευαν στο άγγιγμά της. Ο χώρος άρχισε να 
γεμίζει ξανά από τις ζεστές ανάσες τους και τους ήχους που κοινωνούσε το καθένα. 

Η σελήνη είχε από ώρα ανεβεί. Καθώς όμως ήταν απορροφημένη από το έργο της, 
δεν το είχε αντιληφθεί. Καθαρός, ολόγιομος ο δίσκος της σελήνης έστελνε λαμπρό το φως 
του σαν να ήταν μέρα. 

Ύψωσε τα μάτια στον ουρανό και τον είδε ομορφότερο παρά ποτέ. Τον είδε φιλικό, 
όπως δεν τον είχε νιώσει ποτέ. Έμοιαζε σάμπως να είχε σκορπίσει τη μοναξιά της  στην 
ατέρμονη απεραντοσύνη του και να τη συντρόφευε τώρα με μυριάδες μάτια γελαστά. 
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Άλλωστε, δεν ήταν και τόσο μόνη τώρα πια! Ο χώρος είχε γεμίσει ξανά από ζεστά 
βελάσματα, τρελά κακαρίσματα, γκαρίσματα, βρυχυθμούς, μουγκανίσματα, κάθε λογής 
φωνές και εκφράσεις, εκδηλώσεις της μιας και μόνης έκφανσης της ζωής. Της ζωής στο 
σύνολό της, της υλοποιημένης εκδήλωσης του Θεού. 

- Αλήθεια, πώς δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι όλα αυτά ήταν η εκδηλωμένη παρουσία 
του Θεού, αναρωτήθηκε.  

Και στράφηκε ολόγυρά της, να μοιραστεί τη σκέψη της με κάποιον. Όμως δεν ήταν 
κανείς! Είχε όλα εκείνα τα ζωντανά, όλα εκείνα τα όντα του Θεού, που είτε είχαν φωνή είτε 
όχι, είτε είχαν κίνηση είτε έμεναν ακίνητα, τής ήταν το ίδιο αγαπητά και σεβαστά. Δεν είχε 
όμως τους ανθρώπους. Πώς θα μπορούσε να μοιραστεί τις σκέψεις της, τις ανησυχίες της, 
τα οράματά της;  

- Ο Θεός λυπήθηκε τον Αδάμ, σκέφτηκε, και του χάρισε μια συντροφιά. Κάτι θα 
προνοήσει και για μένα. Τώρα είναι ώρα να κοιμηθώ. Από δω και πέρα θα 
αφήνομαι στα χέρια του Θεού. Αυτός είναι ικανός να φροντίσει για όλα. Στα χέρια 
Του όλα είναι δυνατά.  

Καληνύχτισε τη φωτεινή πανσέληνο, τα μύρια γελαστά μάτια του ουρανού και 
μπήκε στο σπίτι. Εκεί, τώρα όλα ήταν φυσιολογικά. Σάμπως η απολίθωση να μην είχε 
συντελεστεί ποτέ. Σήκωσε με κόπο το νεκρό πατέρα της, τον ξάπλωσε στο κρεβάτι του και 
πήγε στο δωμάτιό της. Χωρίς ν’ ανάψει τη λάμπα, χωρίς να βγάλει τα ρούχα της, έπεσε 
κατάκοπη και άπλωσε τα χέρια σε μια πλατιά έκφραση ευχαριστίας προς το Θεό. Ανοιχτά 
να δεχτούν την αγάπη του Θεού. 

Την άλλη μέρα την ξύπνησε το βραχνιασμένο λάλημα του κόκορα. Τι χαρά να ακούει 
ξανά τους γνωστούς ήχους! Ύστερα γκάριξε ο γάιδαρος παρατείνοντας το παράπονό του 
δυο και τρεις φορές. Ύστερα η αυλή γέμισε από βελάσματα, γλουγλουκίσματα και όλα τα 
γνωστά παρεπόμενα των ζωντανών. Τώρα, έπρεπε να τα φροντίσει όλα αυτά. Να τα 
ταΐσει, να τα ποτίσει... Πολλή δουλειά την περίμενε.  

Πρώτα όμως διψούσε. Χρειαζόταν να πιει νερό, να δροσιστεί. Αλήθεια, πώς δεν το 
είχε προσέξει χτες; Τρώγοντας τους καρπούς δεν είχε διψάσει και πέφτοντας η νύχτα είχε 
δροσίσει και δεν είχε αντιληφθεί την έλλειψη του νερού.   

Βγήκε στο κατώφλι και είδε τα ρυάκια σκαρφαλωμένα στη ράχη των βουνών, σ’ ένα 
χώμα απολιθωμένο. Έσκυψε πάνω από το πηγάδι και καμιά αντανάκλαση δεν της 
επέστρεψε την εικόνα της.  Πήγε στη βρύση κι ένα τεράστιο διαμάντι έφραζε το στόμιό 
της.  
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- Πίστευα πως τα διαμάντια έχουν μεγαλύτερη αξία από το κάρβουνο, που τα γεννά 
υπομονετικά μέσα στους αιώνες, σκέφτηκε, αλλά τώρα ξέρω πως, αν δεν ήταν 
εκείνο, το διαμάντι δε θα είχε γεννηθεί.  

Το διαμάντι άκουσε τη σκέψη της αρχοντοπούλας και έλιωσε απ’ τον καημό του. ΄ 

- Ώστε δεν αξίζω παρά όσο και το κάρβουνο, σκέφτηκε και διαλύθηκε σε μυριάδες 
μικρά διαμαντάκια, που έσταξαν και άφησαν το νερό να κυλήσει απρόσκοπτα, 
καθαρό, λαγαρό, κρυστάλλινο. 

Η αρχοντοπούλα έβαλε τις δυο χούφτες και ρούφηξε ως τα τρίσβαθά της το νερό. 
Ύστερα πλύθηκε, ευχαριστώντας πάντα το έλεος του Κυρίου. Και τότε, όλοι οι διάφανοι 
χαλαζίες ξανάγιναν διάφανο νερό, τα ρυάκια κελάρυσαν χαρούμενα και ξανάτρεξαν τον 
πανάρχαιο δρόμο τους προς τη θάλασσα.  

Και, όταν η αρχοντοπούλα μας έσκυψε πάνω από το στόμιο του πηγαδιού, είδε ένα 
πρόσωπο φωτεινό, κάτι να ακτινοβολεί και να περιβάλλει το χρυσό στεφάνι των μαλλιών 
της. Απόρησε. Σήκωσε το κεφάλι να βρει την πηγή της λάμψης. Αλλά τίποτα εξωτερικό δε 
μαρτυρούσε από πού προερχόταν αυτή.  

Ξανάσκυψε και τότε είδε ένα κεφάλι αλόγου πλάι στο δικό της. Τρόμαξε και 
πισωπάτησε. Και τότε, πλάι στο κουρασμένο άλογο που ζητούσε νερό να πιει, είδε ένα 
όμορφο παλικάρι που της χαμογελούσε. 

Πώς είχαν βρεθεί τόσο κοντά της, χωρίς να τους πάρει είδηση; Χωρίς να ακούσει 
τον αργό βηματισμό του αλόγου; Δεν ήταν ώρα για αινίγματα. Έριξε τον κουβά, τράβηξε 
το νερό, ξεδίψασε τους στρατοκόπους. Την ώρα που το παλικαρόπουλο έσκυψε για να 
πιει, φίλησε με αβρότητα το χέρι της αρχοντοπούλας. 

- Ο βασιλιάς θα σε ευγνωμονεί που φίλεψες το γιο του νερό, της είπε. Θα χαρεί να 
σε κάνει νύφη του. Θα του δώσεις αυτή τη χαρά; 

Η κοπέλα έσκυψε το κεφάλι. Ω, τι απροσδόκητη τύχη! Ο πατέρας της πάντα ήθελε 
να δει τη χαρά της κόρης του. Αλλά τώρα;..  

Σκέπασε τα μάτια με τα χέρια της και ξέσπασε σ’ ένα λυγμό. Έτρεξε μέσα στο σπίτι 
να θρηνήσει τον πατέρα της, που δε ζούσε πια για να γευτεί αυτή την ευτυχία. 

Όταν το παλικάρι, απορημένο από τη συμπεριφορά της κοπέλας, την ακολούθησε 
μέσα στο σπίτι, είδε πατέρα και κόρη αγκαλιασμένους, τρισευτυχισμένους, να λικνίζονται 
πέρα δώθε σαν να είχαν πολύ καιρό να ειδωθούν. 

Οι γάμοι έγιναν, τα γλέντια στήθηκαν και τέλειωσαν και τα δυο νέα παιδιά γύρισαν 
στην πραγματικότητα.  
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Το βασιλόπουλο δεν ήταν βασιλόπουλο. Αυτό που είχε πει ήταν ένας χαριτωμένος 
τρόπος να τη ζητήσει σε γάμο. Αλλά την αρχοντοπούλα δεν την ένοιαζε πια. Είχε τόσα 
αγαθά! Να φάνε τόσοι κι άλλοι τόσοι. 

Και ο πατέρας της δε ζωντάνεψε, παρά μόνο στη σκέψη της, την ώρα που γινόταν 
ο γάμος. Τον ένιωθε δίπλα της να της παραστέκεται και να χαίρεται με την ευτυχία της. 
Αντίθετα, ήταν το «βασιλόπουλο» που έσκαψε το χώμα και βοήθησε την κόρη να κάνει 
μνήμα λαμπρό, καθώς άξιζε σ’ έναν άρχοντα. 

Ύστερα κάλεσε τους φευγάτους εργάτες και εργάτριες να έρθουν ξανά, να πιάσουν 
δουλειά, με καλύτερη αμοιβή και πιο ανθρώπινες συνθήκες. 

Πήραν κι αυτοί μέρος στο γλέντι και έζησαν από τότε πολύ καλύτερα πλάι στα 
αφεντικά τους. 

Σε λίγα χρόνια, η αυλή του αρχοντικού γέμισε κακαριστά γέλια παιδιών, που ακόμα 
και σήμερα μπορείτε να τ’ ακούσετε σε κάθε αυλή όπου παίζουν παιδιά. 

Έζησαν λοιπόν αυτοί καλά κι εμείς; Καλύτερα! 
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Κριτική προσέγγιση και ψυχολογική ανάλυση του παραμυθιού  
«Η αρχοντοπούλα με την πέτρινη καρδιά» 

 

Το παραμύθι σαν ένα αποτέλεσμα ανάγνωσης ή αφήγησης έχει την δυνατότητα να 
βοηθήσει το ανήλικο άτομο να σταθεί μπροστά στα βαθύτερα νοήματα της ύπαρξης ενώ 
συγχρόνως το ψυχαγωγεί διεγείροντας την περιέργειά του. Έτσι οι ιστορίες που γράφονται για 
τα παιδιά δίνουν έντονα ερεθίσματα στην φαντασία τους και τους επιτρέπουν να 
ανακαλύπτουν τα ίδια τους τα συναισθήματα. Οι μικροί αναγνώστες βυθίζονται λοιπόν στα 
πιο αρχαϊκά επίπεδα της ψυχής συμβάλλοντας στην ψυχοσυναισθηματική τους εξέλιξη. Ο 
ίδιος ο πατέρας της ψυχανάλυσης, Σίγκμουντ Φρόυντ, αναφέρεται στα παραμύθια για να 
δικαιολογήσει την ερμηνεία των ονείρων υπογραμμίζοντας ότι γνωρίζουμε πως οι μύθοι, τα 
παραμύθια, οι παροιμίες και τα τραγούδια, η γλώσσα της φαντασίας, χρησιμοποιούν τον ίδιο 
συμβολισμό. Έτσι υποστήριξε πολύ γρήγορα, στην διαμόρφωση των θεωριών του, ότι το 
παραμύθι επιτρέπει στο παιδί έναν τρόπο σκέψης που αντιστοιχεί στην ίδια την 
αναπαράσταση που έχει για τον εαυτό του. Δίνει δηλαδή μορφή σε υποσυνείδητες 
προσλαμβάνουσες επιτρέποντάς του να εξερευνήσει στοιχεία της αντίληψης που έχει για την 
ταυτότητα και την προσωπικότητά του. 

Η διεργασία του παραμυθιού λοιπόν, όπως και του ονείρου, διεξάγεται δια μέσου της 
εναντίωσης ή της αντίθεσης και του παραλόγου. Έχει δηλαδή ένα φανερό κι ένα λανθάνον 
νόημα, καθώς χρησιμοποιεί σύμβολα, χάρη στα οποία η ίδια η έννοια της πραγματικότητας 
μπορεί να ερμηνευτεί. Κατά την ψυχαναλυτική θεώρηση είναι μια μορφή δραματουργίας κι 
έκφρασης που εμπεριέχει σεξουαλικά και πολιτιστικά στοιχεία, εκφράζει επιθυμίες, ενίοτε 
χιούμορ και χρησιμοποιεί διάφορους μηχανισμούς, όπως η συμπύκνωση, η μετάθεση, η 
εκτίμηση κ.α.  

Επιπρόσθετα κατά τον σύγχρονο μεγάλο θεωρητικό René Kaës, το περιεχόμενο του 
παραμυθιού, οι μηχανισμοί του κι η υποκειμενικότητα, με την οποία αντιδρούμε απέναντι 
στο παραμύθι, πλησιάζει όσο τίποτε άλλο το όνειρο. Όπως στο όνειρο, οι δράσεις των 
πρωταγωνιστών, οι συγκρούσεις στις οποίες βρίσκονται, αναζητούν μια διέξοδο στην 
επιθυμία ή στην ανάγκη τους. Κάθε πρόσωπο, κάθε χαρακτήρας του έργου αποτελεί έναν 
πόλο πιθανής ή απίθανης ταύτισης, μας λέει. Το παιδί π.χ. συνειδητά θα ταυτιστεί εύκολα με 
τον ήρωα της ιστορίας και θα αρνηθεί κάθε ταύτιση με τον «κακό» χαρακτήρα. Ο κάθε 
χαρακτήρας του παραμυθιού έχει τριών ειδών λειτουργικότητες: αυτή της δημιουργίας 
δεσμού, της μεταμόρφωσης και του ενδιάμεσου. Βοηθάει κατ’ αυτόν τον τρόπο να πάρουν 
μορφή σε δομημένη αφήγηση υποσυνείδητες φαντασιώσεις κι ενεργεί ως ένα ενδιάμεσο 
φορέα μεταξύ του ίδιου του σώματος του παιδιού και του κοινωνικού ιστού. Έχει λοιπόν την 
δύναμη να μας επιτρέπει μια διπλή διαδρομή ανάμεσα στον εξωτερικό και τον εσωτερικό 
κόσμο, όπως κι ανάμεσα στο πραγματικό και το φανταστικό. 
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Θα σταθούμε τώρα στο πώς το συγκεκριμένο παραμύθι, ως ανάγνωσμα σε μικρά και 
μεγάλα παιδιά συμβάλλει στην ψυχοσωματικόπνευματική τους υγιή ανάπτυξη, 
καλλιεργώντας τη φαντασία, την αλληλεπίδραση με την ιστορία, τη επαφή με την πατρίδα και 
τη λαογραφία της. 

«Η αρχοντοπούλα με την πέτρινη καρδιά» είναι ένα παραμύθι εμπνευσμένο από έναν 
θρύλο της Κύπρου «Το βουνίν της ’ρκας», δηλαδή «Το βουναλάκι της γριάς», και αφορά 
συγκεκριμένα ένα γεωγραφικό σημείο μεταξύ των χωριών Τσερίου και Αναλυόντα.   

Με πολύ ιδιαίτερη γλαφυρότητα περιγραφών, η συγγραφέας Άννα Τενέζη μας 
παρουσιάζει ένα βουκολικό αγροτικό τοπίο, το οποίο αμέσως συνδέει το παιδί με τις ρίζες 
του και τις συνήθειες της αγροτικής ζωής. Η εικονοπλαστική ικανότητα της αφήγησης διεγείρει 
αμέσως την φαντασία επιτρέποντας το παιδί να έρθει σε άμεση επαφή με το προσυνειδητό 
του ενώ συγχρόνως παρουσιάζονται τα πρώτα στοιχεία ενός πρωταγωνιστή, καθώς και τη 
δύναμη της ζωής μέσω των φυτών και των ζώων. Διαφαίνεται ήδη από τις πρώτες περιγραφές 
η ανάγκη για σεβασμό σε κάθε είδους ζωή με φιλοζωική διάθεση, ενώ συγχρόνως 
συνυπάρχουν θετικά και αρνητικά συναισθήματα.  

Η πρωταγωνίστρια του παραμυθιού παρουσιάζεται αρχικά μέσα από μια ορφάνια. 
Αυτό το υπόβαθρο απώλειας επιτρέπει ένα πρώτο υποσυνείδητο δεσμό μαζί της, καθώς όλα 
τα παιδιά αισθάνονται κάποια στιγμή στη ζωή τους τον φόβο της εγκατάλειψης και του 
θανάτου, όπως και τον φόβο ότι δεν τα αγαπούν. Ο χαρακτήρας της Αρχοντοπούλας εξ αρχής 
διαφοροποιείται απ’ αυτόν του πατέρα της, καθώς δεν παρουσιάζεται μόνο με αρνητικά 
στοιχεία. Υπάρχει το τραγούδι, απόδειξη «ύπαρξη καρδιάς», όπως μας λέει η αφήγηση που 
αποδίδει μια διάσταση αμφιβολίας για το σκληρό της πρόσωπο. Στην συνέχεια όμως η σκηνή 
με την μητέρα και το παιδί που διώκονται βάναυσα από την πρωταγωνίστρια τονίζουν τον 
δεσποτισμό και την κακοποιητική της συμπεριφορά.  

Κατά κάποιο τρόπο πρόκειται και για μια ιστορική διδαχή ως προς μια εποχή πιο 
φεουδαρχική, όπου δεν υπήρχε οργανωμένη νομοθετικά κοινωνία και δικαιώματα 
εργαζομένων, αλλά επικρατούσε η επιβολή της αυθαιρεσίας της διάθεσης του κάθε 
γαιοκτήμονα και τοπικού άρχοντα. Συγχρόνως, η αίσθηση αδικίας απέναντι στην έλλειψη 
ενσυναίσθησης των πρωταγωνιστών συναντά τις συνθήκες του βιώματος του ανήλικου 
ατόμου, που συχνά νιώθει την κηδεμονία των ενηλίκων ως μια εξωτερική εξουσία που του 
επιβάλλεται. Σε περίπτωση μάλιστα που το ανήλικο άτομο έχει υποστεί οποιαδήποτε μορφή 
εκφοβισμού, μπορεί ακόμη πιο εύκολα να ταυτιστεί με την χήρα που αντιμετωπίζει το πιο 
σκληρό πρόσωπο της Αρχοντοπούλας.  

Η σκληρότητα αντιστρέφεται με την φράση «φεύγω αλλά τα υπάρχοντά σου να γίνουν 
πέτρα σαν την πέτρινη καρδιά σου». Η κατάρα της αδικημένης γυναίκας, που 
πραγματοποιείται, επιτρέπει στο παιδί να έρθει σε επαφή με τα φαντασιακά σενάρια 
παντοδυναμίας, που συνοδεύουν πάντα οποιοδήποτε βίωμα που εμπεριέχει συναίσθημα 
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αδικίας. Στο παραμύθι λοιπόν το παράλογο πέτρωμα της πλάσης έρχεται να ενσαρκώσει κάθε 
φαντασίωση επιθετικότητας προς το απειλητικό εξωτερικό αντικείμενο, επιτρέποντας 
υποκειμενικά στο παιδί να ξεφύγει απ’ την επιβολή του άλλου, κάτι που φέρνει μια 
ανακούφιση ως προς την αμυντική κινητοποίηση απέναντι στην απειλή. Αυτή η αίσθηση, αν 
και μη συνειδητή, επιτρέπει μία στάση της λίμπιντο, η οποία αντικατοπτρίζεται από τις 
εικόνες του πετρωμένου περιβάλλοντος.  

Το πέτρωμα όλης της πλάσης παραπέμπει και σε άλλα παραμύθια, αλλά και σε 
στοιχεία από την ελληνική μυθολογία, δίνοντας στο παραμύθι ένα υπόβαθρο, όπου αντηχούν 
άλλες ιστορίες έτσι, ώστε το παιδί να μπορέσει να βρει μία πολιτιστική συνέχεια, έναν 
απόηχο, που επιτρέπει στην υποκειμενικότητά του να συναντήσει το συλλογικό στοιχείο, 
αφήνοντας περιθώρια για μια διαλεκτική ανάμεσα στο φανερό και το λανθάνον νόημα της 
αφήγησης.  

Η ομοιότητα της πετρωμένης ύλης σε αντίθεση με τα στοιχεία του ξύλου, του 
κρυστάλλου, της πορσελάνης, του νερού, μα και των έμψυχων όντων, δίνει μία διάσταση 
επανάληψης όπου ο εξωτερικός κόσμος φαντάζει παγερά ίδιος. Θα μπορούσε κάποιος να πει 
ότι πρόκειται για μία αλληγορία της κατάθλιψης απέναντι στην απώλεια, η οποία μάλιστα 
υπογραμμίζεται με τον θάνατο του πατέρα της Αρχοντοπούλας και τον θρήνο της.  

Σ’ αυτό το σημείο, το παιδί προσκαλείται να συντονιστεί με το συναίσθημα της θλίψης 
δια μέσου της παλινδρόμησης στο καταθλιπτικό στάδιο. Απέναντι στην απώλεια, υπάρχει 
υποχώρηση των επενδύσεων του εξωτερικού κόσμου και το Εγώ παρουσιάζει εσωστρέφεια 
απέναντι στην αιμορραγία της λίμπιντο. Εμπεριέχει έντονη θλίψη η έννοια κάποιων 
συνεπειών απέναντι στην αυστηρότητα κάτι, που υποσυνείδητα επιτρέπει στο παιδί να έρθει 
σε επαφή με δευτερογενείς αμυντικούς μηχανισμούς.  

Ακολουθώντας την διαδικασία αυτοκριτικής της Αρχοντοπούλας, το παιδί 
αντιλαμβάνεται την αξία της ενσυναίσθησης και την δύναμη της μετάνοιας. Η συγγραφέας του 
παραμυθιού ακολουθεί σταδιακά τις ψυχοσυναισθηματικές μεταπτώσεις της Αρχοντοπούλας 
στον δρόμο της ενδοσκόπησης και βοηθάει το παιδί σχολικής ηλικίας να επισκεφτεί τον 
εσωτερικό του κόσμο. Μπαίνει στην διαδικασία, δηλαδή, συνειδητά να σκεφτεί γιατί είναι 
σημαντικό να μπαίνει στην θέση του άλλου.  

Το θεϊκό στοιχείο παρουσιάζεται αποκαλυπτικά στην Αρχοντοπούλα κι έτσι για ακόμη 
μια φορά η παράδοση συναντάει την αφήγηση. Η ικανότητα διαφοροποίησης της αντίληψης 
συναντά την πίστη και με μεταφυσική διάθεση επέρχονται φιλοχριστιανικά μηνύματα 
αλληλεγγύης. Κάτι συγχρόνως ιδιωτικό και πολιτιστικά πλαισιωμένο, όπως η θρησκεία, δίνει 
έμφαση στην εσωτερική δύναμη του ανθρώπου, που έχει την ικανότητα, με την ψυχή και τον 
πλούσιο συναισθηματικό του κόσμο, να μεταμορφώνει όχι μόνο την αντίληψη που έχει για 
τον έξω κόσμο, αλλά και να διαπλάθει το ίδιο το εξωτερικό περιβάλλον. Έτσι ζωντανεύει κάθε 
τι άυλο, αφού ό,τι έχει πετρώσει αποκτά χρώμα, υφή και έρχεται η έννοια της  
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διαφοροποίησης. Η πέτρα δεν είναι απλά πέτρα, αναλόγως με το αντικείμενο είναι κάθε 
λογής πέτρωμα και ημιπολύτιμος και πολύτιμος λίθος, αποδίδοντας έτσι την διάσταση της 
υπέρβασης της μελαγχολίας.  

Η πρωταγωνίστρια μπορεί εκ νέου να στραφεί προς τον έξω κόσμο, αφού βγήκε απ’ 
την απομόνωση της αναθεώρησης μετά την απώλεια. Η αναγέννηση της φύσης 
αντικατοπτρίζει και την αναγέννηση της ίδιας της Αρχοντοπούλας, που σπάει τα στεγανά της 
πρωτύτερής της αντίληψης και βλέπει πιο πέρα από την πρώτη εντύπωση. Χαρακτηριστικά 
λιώνει το διαμάντι σε νερό, εφόσον μπορεί η ίδια να το συσχετίζει με το κάρβουνο, 
αφαιρώντας του κάποια ανωτερότητα. Στην ουσία, είναι και τα δύο φτιαγμένα από το ίδιο 
υλικό, όπως η Αρχοντοπούλα κι ο πατέρας της είναι άνθρωποι ανάμεσα σε ανθρώπους.  

Δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτήν την σκηνή παρουσιάζεται ένα βασιλόπουλο που τελικά 
δεν είναι πρίγκηπας, αλλά η μορφή μιας συντροφικής ετερότητας, που επισφραγίζει την 
επιτυχή έκβαση της ιστορίας με την σύναψη σχέσεων μεταξύ τους και την επιστροφή όλων 
των χωρικών, που αποκτούν μια σχέση σεβασμού με τα αφεντικά τους. Η Αρχοντοπούλα, 
έχοντας βιώσει την απώλεια μπορεί να εκτιμήσει όσα έχασε, να αγαπήσει σπλαχνικά και να 
ξαναβρεί τα υπάρχοντά της, οδηγώντας το παιδί να ανοιχτεί στην διάσταση της 
ευγνωμοσύνης. Μα και η ανάγκη του παιδιού να ζει με τους γονείς του βρίσκει μορφή στην 
επιστροφή της αρχοντοπούλας στο πατρικό της. Η εικόνα του νεκρού άκαρδου πατέρα δίνει 
χώρο στον σύντροφο και την ζωή που συνεχίζεται, εφόσον οι δύο νέοι παντρεύονται και 
κάνουν παιδιά.  

Πολλά μηνύματα παιδαγωγικού χαρακτήρα προσφέρονται στον νεαρό αναγνώστη 
χάρη σε αυτό το καλογραμμένο παραμύθι. Οι αξίες της ενσυναίσθησης, της καλοσύνης και της 
γενναιοδωρίας τονίζονται, καθώς έρχεται ενδόμυχα η ιδέα ότι ανταμείβoνται πάντα η 
ευσπλαχνία κι η βοήθεια προς τους πτωχούς. Περνιέται το μήνυμα ότι ο πλούτος δεν σημαίνει 
ότι τα έχουμε όλα και δίνεται έμφαση στα μη υλικά αγαθά, καθώς χωρίς ανθρώπινη επαφή 
δεν υπάρχει εγγύηση ευτυχίας. 

Κάθε παραμύθι με τους κακούς κι άσπλαχνους χαρακτήρες επιτρέπει στα παιδιά να 
δώσουν μορφή στις υποσυνείδητες επιθετικές τους ορμές. Κατ’ αυτό τον τρόπο, μπορούν οι 
επιθετικές ορμές από τα κομμάτια του Εγώ, που ταυτίστηκαν με την σκληρότητα της 
Αρχοντοπούλας, να πάρουν τον δρόμο της μετουσίωσης με πιο κοινωνικά αποδεκτές μορφές. 
Το παραμύθι λοιπόν συμβάλλει στην ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη του παιδιού  βοηθώντας 
το να βάλει τάξη μέσα στο χάος των ανησυχητικών του αισθήσεων απέναντι στην εξωτερική 
απειλή, την εγκατάλειψη, τον θάνατο και την απώλεια. Έτσι κάθε αγωνία του παίρνει μορφή 
χάρη στις αναπαραστάσεις που δημιουργεί η αφήγηση και του επιτρέπει να πλαισιώσει το 
άγχος μέσα στα ψυχικά περιβλήματα των λέξεων και των εικόνων. Το παραμύθι λειτουργεί 
ως ένα διάμεσο ανάμεσα στην κοινωνία και το άτομο, ανοίγοντας δρόμους συνύπαρξης με 
τους άλλους, ενώ υπάρχει χώρος να δομηθούν νέες αναπαραστάσεις απέναντι στα 
παιδαγωγικά μηνύματα που ενδυναμώνει.  
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Η εσωτερική διαδικασία αναθεώρησης και υπέρβασης των συμπεριφορών, που 
χαρακτηρίζει την πρωταγωνίστρια, περιχαράζει την ιδιαιτερότητα του παραμυθιού «η 
Αρχοντοπούλα με την πέτρινη καρδιά». Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση σε 
σχέση με άλλα παραμύθια, καθώς γύρω απ’ τον ίδιο χαρακτήρα υπάρχει μεταμόρφωση. Η 
«κακιά» Αρχοντοπούλα, δεν παραμένει «άσπλαχνη», καθώς έχει την δυνατότητα να 
εξελίσσεται σαν χαρακτήρας. Το «καλό» και το «κακό» συνυπάρχουν απέναντι στην αμφιθυμία 
που πυροδοτεί η απώλεια.  

Στην σύγχρονη εποχή, που η αμεσότητα της πληροφόρησης μέσω του διαδικτύου 
καλλιεργεί την στερεοτυπική σκέψη και τις αντιθέσεις, έχει ιδιαίτερη αξία ένα παραμύθι που 
παρέχει απόηχο στο παρελθόν με το μήνυμα ότι μπορούμε τελικά να προσπεράσουμε την 
πρώτη αρνητική εντύπωση και να σταθούμε στην μεταμόρφωση των συναισθημάτων. Η 
λειτουργία του παραμυθιού ως ενδιάμεσο, ως φορέα ψυχικών καταστάσεων, επιτρέπει στο 
παιδί να μάθει να μην παγιώνει την εικόνα μιας προσωπικότητας πάνω σε ένα χαρακτηρισμό, 
αλλά να εξερευνά κι άλλες πτυχές που φανερώνουν οι εξωτερικές συνθήκες. Σε σχέση με 
πολλά κλασσικά παραμύθια ο ήρωας της αφήγησης δεν είναι το θύμα, αλλά ο θύτης, η 
Αρχοντοπούλα που καλείται να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις των πράξεών της και να κάνει 
την προσωπική της υπέρβαση. Μεγάλες αλήθειες της ύπαρξης φανερώνονται στην 
δραματουργία της ιστορίας με τον ρόλο που μπορεί να έχει η απώλεια ως προς την διαδικασία 
εσωτερικής αναθεώρησης. Συγχρόνως ενδυναμώνεται η λειτουργία του Υπερεγώ που, χάρη 
και στα συναισθήματα ενοχής, επιτρέπει στο άτομο να διοχετεύσει τις ορμές του με πιο 
κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους. Οι ηθικοί κανόνες που προβάλλει το παραμύθι βοηθούν το 
Υπερεγώ και την συνειδητότητα να αναπτυχθούν, εφόσον η Αρχοντοπούλα επιβραβεύεται στο 
τέλος για τον τρόπο που μεταμορφώνει την πέτρινη καρδιά της.  

«Η Αρχοντοπούλα με την πέτρινη καρδιά» είναι λοιπόν ένα παραδοσιακό παραμύθι 
καταγεγραμμένο μ’ έναν σύγχρονο τρόπο, όπου οι συναισθηματικές καταστάσεις δεν είναι 
ταμπού, αλλά περιγράφονται λεπτομερώς προσκαλώντας τα παιδιά σε διαδικασίες, που τους 
επιτρέπουν να αναγνωρίσουν και να ονομάσουν τα συναισθήματά τους. Η εκφραστική 
παραστατικότητα της γραφής επιτρέπει συνάμα την καλλιέργεια του λεξιλογίου και την 
μεταβίβαση ιδανικών κι αξιών, που μπορούν να φανούν χρήσιμα σε κάθε εκπαιδευτικό που 
θέλει να χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους διάμεσο στο λειτούργημά του.  

 

Σίλια Χριστοδούλου 
Κλινική Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεύτρια 
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ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟI  
του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου / ΣΠΕΚ 

 

Ο «Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου» (ΣΠΕΚ) είναι ένας Σύλλογος Μη Κερδοσκοπικού Σκοπού. 
Ιδρύθηκε το 2019 με πρωτεργάτες τη Σίσσυ Σιγιουλτζή-Ρουκά, φιλόλογο, λογοτέχνη, παραγωγό 
προγραμμάτων πολιτισμού και τον Δρ Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδη πρώην Καθηγητή σε ΑΕΙ Κύπρου, συγγραφέα 
και Πρόεδρο της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου. Έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη. Έχει αδελφοποιηθεί το 2020 
με την Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου, για από κοινού δράσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. 

 

Όραμα του ΣΠΕΚ είναι να στηρίζει και να προωθεί τον Πολιτισμό (Γράμματα, Τέχνες, Γλώσσα) ως περιουσία 
και μέσο ατομικής και συλλογικής ανάπτυξης όσο το δυνατό πιο πολλών Ελλαδιτών, Κυπρίων και 
Αποδήμων και να προασπίζεται και να προάγει σε Ελλάδα, Κύπρο και διεθνώς τα οικουμενικά ιδεώδη και 
τις ακατάλυτες αξίες. Η Αποστολή του είναι η υλοποίηση του οράματος σε πλείστα πεδία και η ένωση των 
απανταχού Ελλήνων και Κυπρίων λογοτεχνών, καλλιτεχνών και επιστημόνων σε συναφείς τομείς, ώστε το 
όραμα να καταστεί κοινό για όλους κι η ανάπτυξη επωφελής.  

 

Σκοποί - στόχοι του ΣΠΕΚ είναι η δημιουργία δυναμικής υποδομής με βιώσιμες, λειτουργικές, 
αποτελεσματικές τεχνικές λύσεις για σχέδια δράσης όσο και η προαγωγή Πολιτιστικής Διπλωματίας για 
καθιέρωση του οράματος ευρύτερα με διασυνδέσεις, διεθνείς σχέσεις και συνέργειες με φορείς 
εσωτερικού και εξωτερικού, με ευρωπαϊκά ή άλλα προγράμματα. Το δίκτυο συμβούλων, ανταποκριτών 
και αντιπροσώπων του έχει επεκταθεί σε 22 χώρες και συνεχώς διευρύνεται. Ένας ευγενής στόχος του 
ΣΠΕΚ είναι να καταγράψει, να διαφυλάξει, και να προβάλει τον κοινό Πολιτισμό Ελλάδας και Κύπρου σε 
πλείστα όσα πεδία του και να ενώσει τους απανταχού Έλληνες και Κύπριους δημιουργούς, καλλιτέχνες και 
επιστήμονες (Ψηφιακή Εγκυκλοπαίδεια ΣΠΕΚ ΠΑΙΔΕΙΑ). Ενεργεί μέσα από μια σειρά έργων και δράσεων 
με λογοτεχνικό, επιμορφωτικό, πολιτιστικό, καλλιτεχνικό και κοινωνικό χαρακτήρα, ενίοτε σε συνέργεια 
με τέχνες ψυχαγωγίας (μουσική).  

 

Ο ΣΠΕΚ διαθέτει σύγχρονη τεχνολογία για στήριξη, προστασία και προώθηση του οικουμενικού Ελληνικού 
Πολιτισμού, της Γλώσσας, της Παράδοσης και Λαογραφίας, όσο και της καλλιτεχνικής, λογοτεχνικής και 
επιστημονικής δημιουργίας Ελλαδιτών, Κυπρίων και των απανταχού Αποδήμων. Διαθέτει ως συνεργάτες 
του επιστήμονες, ακαδημαϊκούς, ανθρώπους του πνεύματος και της τέχνης, εντός και εκτός Ελλάδας, που 
με ζήλο παράγουν πολιτισμό. Η δράση του είναι πολυεπίπεδη και με σύγχρονα μέσα – Εκδηλώσεις, 
Βραβεύσεις Λογοτέχνη, Ανθρωπισμού, Επιστήμης και Καινοτομίας, Συνέδρια, Κύκλοι / Σχολές, Φεστιβάλ, 
Διαγωνισμοί, Εκπομπές Ψηφιακές, Τηλεδιασκέψεις σε δική του ραδιοτηλεόραση, Άρθρα, Συνεντεύξεις, 
Πορτρέτα Προσωπικοτήτων και Κριτικές στον διεθνή κόμβο του, Ψηφιακή Λέσχη Ανάγνωσης, Έκδοση 
Ανθολογιών Νέων ή Παγκόσμιας Ποίησης και Σειρών Λογοτεχνίας, Μελετών κ.ά. Το φάσμα δράσεων του 
Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου / ΣΠΕΚ διευρύνεται συνεχώς.  



Η  Α Ρ Χ ΟΝ Τ ΟΠ ΟΥ ΛΑ  Μ Ε  Τ Η Ν  Π Ε Τ Ρ Ι Ν Η  Κ Α Ρ Δ Ι Α  
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

 
 

Η Άννα Τενέζη γεννήθηκε στην Ξάνθη από γονείς πρόσφυγες από την Κιουτάχεια της 
Μικράς Ασίας. Σπούδασε Ελληνική Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης και µετά το πέρας των σπουδών της ήρθε στην Κύπρο, όπου παντρεύτηκε, 
απέκτησε δύο κόρες και δίδαξε σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, για περίπου τριάντα 
χρόνια. Το 2004 αφυπηρέτησε πρόωρα, για να αφοσιωθεί στη συγγραφή. Έγραψε 
Μυθιστορήµατα, Διηγήµατα, Θεατρικά, Παιδικά. Άρθρα, κριτικές, σηµειώµατα έχουν 
δηµοσιευτεί σε εφηµερίδες και περιοδικά της Κύπρου. Από το 2014 άρχισε να γράφει 
σενάρια για µικρού και µεγάλου µήκους ταινίες. Βιβλία αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης, 
αλλά και το «ταξιδιωτικό» Επιστροφή στην Πατρίδα, εντυπώσεις και εµπειρίες από τα δύο 
ταξίδια της στην πατρίδα των γονιών της, το οποίο βρίσκεται υπό έκδοση από τον Αρχύτα. 
Αγαπά και ασχολείται µε τη φωτογραφία. Το 1985 τιµήθηκε µε το βραβείο 
µυθιστορήµατος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού της Κύπρου για το βιβλίο της 
Καθώς µου φεύγεις. Πλήρες εργοβιογραφικό σημείωμα υπάρχει διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα της λογοτέχνιδας www.annatenezi.com.  

http://www.annatenezi.com/


A NNA  T ENEZH  
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