
 

 

TRACE 

Traditional Children's Stories for a common 
Future 
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Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ηλικιωμένος άνδρας και μία ηλικιωμένη γυναίκα 

που ζούσαν σε ένα μικρό σπίτι. Συχνά δεν είχαν καθόλου ψωμί στο τραπέζι τους. Μια 

μέρα σκούπισαν όλο τον αλευρόμυλο , πήραν μια χούφτα από αλεύρι κι έφτιαξαν  

ζυμάρι από κατσικίσιο γάλα κι έψησαν ένα μικρό ψωμάκι. Το άφησαν στο περβάζι 

του παραθύρου για να κρυώσει. Το μικρό ψωμάκι πήδηξε κάτω από το περβάζι και 

δραπέτευσε. Στο δρόμο βρήκε μια γάτα.  

Η γάτα λέει: “μικρό ψωμάκι , θα σε φάω!” 

Αλλά το μικρό ψωμάκι απαντά : “ μη με φας, θα σου πω ένα παραμύθι πώς 

φτιάχτηκα. το ζευγάρι σκούπισε όλο τον μύλο για να συγκεντρώσει αλεύρι, έφτιαξε 

ζυμάρι με κατσικίσιο γάλα, με έψησε στο φούρνο και μετά με έβαλε στο περβάζι του 

παραθύρου να κρυώσω. Δραπέτευσα από τον ηλικιωμένο άντρα και την ηλικιωμένη 

γυναίκα και θα δραπετεύσω σίγουρα κι από εσένα” 

Ενώ η γάτα άκουγε το παραμύθι το μικρό ψωμάκι έχει ήδη τρέξει μακριά. Τότε 

συνάντησε ένα σκυλί στο δρόμο. 

Το σκυλί ρώτησε: “Που πας; θα σε φάω!!”  

"Πάλι το μικρό ψωμάκι είπε το παραμύθι του από την αρχή. Ενώ το σκυλί άκουγε το 

παραμύθι, το μικρό ψωμάκι έχει ήδη φύγει.  

Στο δάσος συνάντησε το λύκο.” 

“Μικρό ψωμάκι θα σε φάω”, λέει ο λύκος. Αλλά το μικρό ψωμάκι ικέτευσε το λύκο να 

το αφήσει ζωντανό και πάλι ξεκίνησε να αφηγείται το παραμύθι.  

Τελικά, συνάντησε την αλεπού. Η αλεπού του είπε: “θα σε φάω!” 

“Μη με φας , αγαπητή αλεπού, θα σου πω ένα μικρό παραμύθι”,  λέει το μικρό 

ψωμάκι. 

Η αλεπού τεντώνει τα αυτιά της και λέει στο μικρό ψωμάκι : ‘Έχω πολύ κακή ακοή. 

Σκαρφάλωσε στα αυτιά μου και ξεκίνα την ιστορία σου από την αρχή!’ 

Βλέπετε, δεν αστειευόμαστε με την πονηρή αλεπού !  


