
 

 

TRACE 

Traditional Children's Stories for a common 

Future 

 

 

 

 

 

Ο άντρας, το αγόρι και ο γάιδαρος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 



 

 
2 

 

Ένας άντρας και ο γιος του πήγαν κάποτε μαζί με το γαϊδούρι τους στην αγορά. Καθώς 

περπατούσαν στα πλάγια του ζώου, ένας συμπατριώτης τους πέρασε και είπε: "Εσείς, 

ανόητοι, τι τον χρειάζεστε τον γάιδαρο αν δεν ανεβαίνετε πάνω του;" 

Έτσι, ο άντρας έβαλε το αγόρι στο γαϊδούρι και συνέχισαν το δρόμο τους. Σύντομα πέρασε 

δίπλα τους μια ομάδα αντρών, ένας από τους οποίους είπε: "Βλέπετε αυτόν τον τεμπέλης 

νεαρό, αφήνει τον πατέρα του να περπατά ενώ εκείνος είναι πάνω στο ζώο". Οπότε ο άντρας 

είπε στο γιό του να κατεβεί και ανέβηκε ο ίδιος. 

Δεν είχαν προχωρήσει αρκετά, όταν συνάντησαν δύο γυναίκες, μία από τις οποίες είπε στην 

άλλη: "Ντροπή σε αυτόν τον τεμπέλη να αφήνει το καημένο το παιδί του να σκοντάφτει". 

Έτσι λοιπόν, ο άντρας δεν ήξερε τι να κάνει, και τελικά, πήρε το παιδί μπροστά του πάνω στο 

γαϊδούρι. Εκείνη την ώρα έφτασαν στην πόλη και οι περαστικοί που τους έβλεπαν άρχισαν 

να τους πειράζουν και να τους δείχνουν. Ο άντρας σταμάτησε και τους ρώτησε γατί 

κοροϊδεύουν. 

Τότε, οι άντρες γύρισαν και του είπαν: "Δεν ντρέπεσαι που υπερ-φορτώνεις τον φτωχό 

γάιδαρο με εσένα και τον άθλιο γιό σου;" 

Ο άντρας και ο αγόρι κατέβηκαν και προσπάθησαν να σκεφτούν τι να κάνουν. Σκέφτονταν 

και σκέφτονταν, μέχρι που τελικά έκοψαν ένα ξύλο, έδεσαν τα πόδια του γαϊδάρου σε αυτό 

και πήραν το ξύλο και τον γάιδαρο στους ώμους τους. 

Προχωρούσαν και από όπου περνούσαν, προκαλούσαν το γέλιο σε όσους συναντούσαν. 

Μέχρι που έφτασαν στην αγορά της γέφυρας, όπου ο γάιδαρος, ελευθερώνοντας  το ένα του 

πόδι, χτύπησε το αγόρι με αποτέλεσμα να του φύγει το ξύλο. Τελικά, ο γάιδαρος του οποίου  

τα άλλα τρία πόδια του ήταν δεμένα μεταξύ τους, έπεσε από τη γέφυρα και πνίγηκε. 

"Αυτό θα σας διδάξει", είπε ένας γέρος που τους ακολούθησε ότι: "Εάν θέλετε πάντα να τους 

ευχαριστείτε όλους, τελικά, κανένας δεν θα είναι ικανοποιημένος 


