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μια φορά κι έναν καιρό, υπήρχε μια πανέμορφη 
χώρα! έίχε απέραντες, αμμουδερές παραλίες με σμα-
ραγδένια νερά, καταπράσινα δάση με πανύψηλα, σκι-
ερά δέντρα, απάτητες, χιονισμένες βουνοκορφές, 
χλοερά λιβάδια, που τα διέσχιζαν κελαρυστά ποτάμια, 
κρυσταλλένιες, γαλήνιες λίμνες και κάθε ομορφιά που 
μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου!

Σε αυτή τη χώρα ζούσε μια μικρή, χαριτωμένη πρι-
γκίπισσα, που την έλεγαν μελίτη. το προσωπάκι της 
ήταν γλυκό και χαμογελαστό και στα μεγάλα καστανο-
πράσινα μάτια της καθρεφτιζόταν καλοσύνη κι ευγέ-
νεια. μα και μια σπιρτάδα, το κάτι άλλο! Ήταν πανέξυ-
πνη! μυαλό ξυράφι!
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το όνομά της το είχε πάρει από 
τον προ-προ-προπάππο της, τον 
μελίτωνα τον Πρώτο, που βασί-
λευσε πριν από πάρα πολλά χρό-
νια. υπήρξε δίκαιος και καλό-
καρδος και κυβέρνησε με πολλή 
σωφροσύνη. Ο λαός της χώρας 
την παλιά εκείνη εποχή τον λά-
τρεψε και, για να τον τιμή-
σει, ονόμασε την πατρίδα 
του «μελιτωνία».
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Πρόσφατα, βασιλιάς της μελιτωνίας έγινε ο μπα-
μπάς της μελίτης και βασίλισσα η μαμά της. από τότε 
κατοικούσαν όλοι μαζί στο παλάτι.

Κι αν πεις, πια, για εκείνο το παλάτι... Πραγματικό 
έργο τέχνης! Ήταν φτιαγμένο από άθραυστο κρύσταλ-
λο και κάθε αχτίδα του ήλιου, που έπεφτε πάνω του, 
το έκανε να στραφταλίζει περισσότερο κι από αληθινό 
διαμάντι! τα παράθυρά του τα στόλιζαν παχιές, βελού-
δινες κουρτίνες. τις είχαν υφάνει με κόκκινα ροδοπέτα-
λα οι πιο δεξιοτέχνισσες υφάντρες και τις είχαν κεντή-
σει με ασημένια φεγγαροκλωστή οι πιο ικανές κεντή-
στρες. Οι βαριές, επιβλητικές πόρτες ήταν καμωμένες 
από μυρωδάτο ξύλο σφενταμιού. Στη σκεπή υπήρχαν 
δύο πύργοι, κτισμένοι από λεία, ποταμίσια βότσαλα. 
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έκεί κυμάτιζαν υπερήφα-
να δύο ολομέταξες ση-
μαίες της μελιτωνίας. τις 
έραψε με τα ίδια της τα 
χέρια η βασίλισσα και τις 
έκανε δώρο στον άντρα 
της, όταν εκείνος ανέλαβε 
τα καθήκοντά του.
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Στον κήπο του παλατιού υπήρχαν όλων των 
ειδών τα δέντρα. λεμονιές, μηλιές, πορτοκα-
λιές, κερασιές, ροδακινιές... Στα κλαδιά τους 
φώλιαζαν αμέτρητοι, μικροί τραγουδιστάδες, 
που κελαηδούσαν ασταμάτητα και σκόρπιζαν 
τα γλυκόλαλα τιτιβίσματά τους σ’ ολόκληρο το 
βασίλειο! Κι όσο για τα λουλούδια, κάθε λο-
γής είχαν φυτέψει οι κηπουροί! Και σε χίλια 
δυο χρώματα! Βαθυκόκκινες τριανταφυλλιές, 
άσπρα γιασεμιά, μοβ κυκλάμινα, κίτρινες του-
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λίπες, λουλακί υακίνθους... την άνοιξη, που ήταν ολάν-
θιστα, μοσχομύριζε η χώρα! απ’ άκρη σ’ άκρη! το δίχως 
άλλο, τούτος ο κήπος ήταν μια μοναδική πανδαισία γλυκών 
μελωδιών, χρωμάτων κι ευωδιαστών αρωμάτων!

Κάθε πρωί, όταν πια είχε ξημερώσει για τα καλά και ο 
ήλιος καμάρωνε ολοφώτεινος στον ουρανό, η μαμά της 
μελίτης άνοιγε απαλά απαλά την πόρτα του υπνοδωματί-

ου της νεαρής πριγκίπισσας. Πατώντας στις μύτες των 
ποδιών της, πλησίαζε το κρεβατάκι της κορούλας 

της, που κοιμόταν γαλήνια μες στα πουπου-
λένια σκεπάσματά της. 


