
Βικτωρία Δικαιοπούλου

Εικονογράφηση
Στέλλα Αποστόλου



6

Το σοφό δέντρο ..................................................σελ. 8

Η πέρδικα, η αλεπου και η πέστροφα ..........σελ. 25

Ο φαροφύλακας ..................................................σελ. 39

Το χρυσό δαχτυλίδι ...........................................σελ. 55

Η ζούγκλα του βασιλιά .....................................σελ. 71

Περιεχόμενα



7

Η αξία του παραμυθιού

Το υπέροχο με τα παραμύθια της Βικτωρίας Δικαιοπούλου είναι πως 
διαθέτουν την ίδια ακριβώς μοναδική στόφα όλων των παλαιών εξαί-
ρετων παραμυθιών της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Είναι κτισμένα πάνω 
σε μία ισχυρή αλληγορία και περιέχουν έναν γλαφυρό συμβολισμό, ο 
οποίος παραλαμβάνεται από τον νου του παιδιού με αγάπη και ηρεμία 
και σμιλεύει τις ακέραιες προσωπικότητές τους. Η υψηλή αξία τους ως  
εξαίρετα παραμύθια διαφαίνεται από το γεγονός πως είναι γραμμένα 
με την ίδια απλότητα και αμεσότητα που είναι γραμμένα τα παγκόσμια 
αριστουργήματα της μυθοπλασίας. 

«Το σοφό δένδρο», «Η πέρδικα, η αλεπού και η πέστροφα», «Ο 
φαροφύλακας», «Το χρυσό δαχτυλίδι» και «Η ζούγκλα του βασιλιά» 
αποτελούν πέντε πρωτότυπα παραμύθια γεμάτα φαντασία, λυρισμό, 
πλούσια συναισθήματα, υψηλά μηνύματα που παραλαμβάνονται από 
τα παιδιά με τον γλυκύτερο και πιο ευχάριστο τρόπο. Με την ανάγνωση 
αυτών των παραμυθιών το παιδί σας θα επωφεληθεί στο έπακρο όλων 
των δώρων που προσφέρει ένα αυθεντικό παραμύθι στον νου και την 
ψυχή του!

 Παναγιώτα Παναγιωτάκη
 Γνωστική Ψυχολόγος
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ΤΟ ΣΟΦΟ
ΔΕΝΤΡΟ

Κάποτε στην κορυφή ενός λόφου βρι-
σκόταν ένα δέντρο. υπήρχαν και άλλα 

δέντρα στον λόφο, όμως αυτό ξεχώριζε 
γιατί ήταν πιο ψηλό και λαμπερό. Ίσως 
επειδή ήταν μαγικό. έίχε τη χάρη να νιώ-
θει από μακριά τους ανθρώπους και να 
αναγνωρίζει τις ανάγκες τους. μόλις κα-
ταλάβαινε ότι κάποιος άνθρωπος πλησί-
αζε αμέσως άλλαζε τη μορφή του ανάλο-
γα με την ανάγκη του. αν κάποιος ήταν 
κουρασμένος, γινόταν πεύκο για να ξε-
κουραστεί στη σκιά του, αν ο άνθρωπος 
πεινούσε, γινόταν μηλιά φορτωμένη με 
μήλα.

μια παγωμένη μέρα πέρασε από εκείνα 
τα μέρη μια κοπέλα. Ήταν κατάξανθη με 
καστανά αμυγδαλωτά μάτια. το δέντρο 
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ένιωσε την παρουσία της από μακριά και ανα-
ρωτήθηκε τι θα ήθελε να της προσφέρει. Η καρ-
διά της κοπέλας ήταν ραγισμένη. ταξίδευε μόνη 
για μέρες, επειδή οι γονείς της είχαν χαθεί σε 
μια καταιγίδα. ακόμα και το σπίτι τους είχε κα-
ταστραφεί εντελώς. Έτσι η κοπέλα αποφάσισε 
να ζητήσει αλλού την τύχη της. αυτό που είχε 
πιο πολύ ανάγκη εκείνη την ώρα ήταν κάτι να της 
δώσει ελπίδα και κουράγιο να συνεχίσει. Έτσι 
το δέντρο μας μεταμορφώθηκε σε ολάνθιστη 
αμυγδαλιά!

Η κοπέλα προχωρούσε διπλωμένη στο σάλι 
της, μα μόλις πλησίασε και αντίκρισε την αμυ-
γδαλιά ένιωσε μεγάλη συγκίνηση. Ήταν ένα 
θεϊκό σημάδι για εκείνη αυτό το ανθισμένο δέ-
ντρο και το ευχαρίστησε από την καρδιά της. 
αμέσως αισθάνθηκε ελαφρύτερη και πιο αισιό-
δοξη. Στον δρόμο προχωρούσε με περισσότερο 
κέφι. Όταν έφτασε στο χωριό, έψαξε μέρος να 
κοιμηθεί και βρήκε αμέσως. την επόμενη μέρα 
έπιασε δουλειά στην αγορά. πωλούσε φρούτα 
και λαχανικά και το αφεντικό της ήταν πολύ ευ-
χαριστημένο.

Έτσι πέρασαν κάποιοι μήνες και ήρθε το καλο-
καίρι. Ήταν αύγουστος και έκανε πολλή ζέστη. 
Κοντά στο μαγικό δέντρο τριγύριζε ένας κυνη-
γός. το δέντρο αμέσως κατάλαβε τι χρειαζόταν. 
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