
 Ο λύκος 
και τα 7 κατσικάκια



Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια γριά κατσίκα,
που είχε εφτά μικρά κατσικάκια 

και τ' αγαπούσε πολύ 
όπως η μάνα αγαπάει τα παιδιά της. 

Μια μέρα αποφάσισε να πάει στο δάσος 
να μαζέψει χόρτα, φώναξε λοιπόν 

και τα εφτά και τους είπε: 
"Αγαπημένα μου παιδάκια, θα φύγω να πάω

στο δάσος. Τα μάτια σας δεκατέσσερα, 
μην ανοίξετε σε κανέναν. Γιατί αν τρυπώσει

μέσα ο κακός λύκος, θα σας κάνει μια χαψιά. 
Ο λύκος ξέρει ν αλλάζει τη μορφή του. 
Θα τον γνωρίσετε όμως απ τη χοντρή, 

βραχνή φωνή του κι απ' τα μαύρα του πόδια". 
Και τα κατσικάκια της απάντησαν: "Έννοια σου,
μαμά, θα προσέχουμε. Φύγε και μην ανησυχείς" 
Βέλασε τότε η κατσίκα, για να τ' αποχαιρετήσει,

κι έφυγε ήσυχη.



Δεν πέρασε πολλή ώρα και κάποιος χτύπησε
την πόρτα λέγοντας: 

"Ανοίξτε, καλά μου παιδάκια. Η μανούλα γύρισε
κι έχει φέρει δωράκια για όλους". 

Τα κατσικάκια όμως γνώρισαν τη χοντρή,
βραχνή φωνή και κατάλαβαν πως είναι ο λύκος.

"Δεν ανοίγουμε", αποκρίθηκαν. "Δεν είσαι
 η μανούλα μας. Εκείνη έχει γλυκιά και

τραγουδιστή φωνή. Η δικιά σου όμως είναι
χοντρή και βραχνή. Είσαι ο κακός λύκος". 

Τότε ο λύκος έφυγε και πήγε στον μπακάλη.
Αγόρασε ένα μεγάλο κομμάτι κιμωλία και 

το έφαγε, για να κάνει τη φωνή του γλυκιά και
τραγουδιστή. Πράγματι έτσι κι έγινε. Τότε πήγε

πάλι και χτύπησε την πόρτα φωνάζοντας: 



"Ανοίξτε, καλά μου παιδάκια. Η μανούλα γύρισε
κι έχει φέρει δωράκια για όλους". 

Ο λύκος όμως είχε ακουμπήσει το μαύρο του
ποδάρι στο παράθυρο. Και τα κατσικάκια 

το είδαν και τον κατάλαβαν: 
"Δεν ανοίγουμε", φώναξαν. "Η μανούλα μας

δεν έχει μαύρα πόδια σαν τα δικά σου. 
Είσαι ο κακός λύκος!".

Ο λύκος τότε, μια και δυο, 
πάει στο φούρναρη και του λέει: 

"Χτύπησα το πόδι μου. Άλειψε μου το με ζυμάρι,
να μαλακώσει ο πόνος".

Κι ύστερα έτρεξε στο μυλωνά και του λέει: 
"Κοσκίνισέ μου λίγο αλεύρι πάνω στο πόδι μου". 



Ο μυλωνάς κατάλαβε: "Κάποιον πάει 
να ξεγελάσει ο λύκος", κι αρνήθηκε. 

Ο λύκος όμως του είπε: "Αν δεν κάνεις αυτό 
που σου λέω, θα σε φάω". 

Ο μυλωνάς τότε φοβήθηκε και κοσκίνισε 
άσπρο αλεύρι στο πόδι του λύκου.

Τρίτη φορά πάει ο κακός λύκος 
και χτυπάει την πόρτα και λέει: 

"Ανοίξτε, καλά μου παιδάκια. Η μανούλα σας
γύρισε κι έχει φέρει απ' το δάσος δωράκια 

για όλους". Τα κατσικάκια τότε 
φώναξαν από μέσα: "Δείξε μας το πόδι σου, 

για να σιγουρευτούμε ότι είσαι η μανούλα μας". 
Ο λύκος τότε τους έδειξε το πόδι του απ' το
παράθυρο, κι όταν εκείνα το είδαν άσπρο,

πίστεψαν πως τους έλεγε την αλήθεια. 



Έτσι άνοιξαν την πόρτα. 
Αλλά αυτός που μπήκε μέσα ήταν ο λύκος 

ο κακός κι όχι η καλή τους μητερούλα!
Τρόμαξαν τα κατσικάκια κι έτρεξαν να

κρυφτούν. Το πρώτο πήδησε κάτω από 
το τραπέζι, το δεύτερο τρύπωσε στο κρεβάτι,

 το τρίτο μέσα στη σόμπα, το τέταρτο 
στην κουζίνα, το πέμπτο στο ντουλάπι, το έκτο

χώθηκε κάτω από τη μεγάλη σουπιέρα 
και το έβδομο μέσα στο ρολόι του τοίχου. 

Ο λύκος όμως τα βρήκε όλα και, χωρίς να χάσει
λεπτό, άνοιξε τη στοματάρα του και τα 'χαψε 

το ένα μετά το άλλο. Μόνο το πιο μικρό 
δεν βρήκε, που είχε χωθεί στο ρολόι του τοίχου. 



Μόλις ο λύκος χόρτασε την πείνα του, 
βγήκε σιγά σιγά έξω, προχώρησε στο λιβάδι,

ώσπου έφτασε κάτω από ένα δέντρο. 
Κι εκεί έπεσε να κοιμηθεί.

 
Μετά από λίγη ώρα γύρισε η γριά κατσίκα 

από το δάσος. Ααααχ, τι ήταν αυτό
που αντίκρισαν τα μάτια της! 

Η πόρτα του σπιτιού της ορθάνοιχτη: τραπέζι,
καρέκλες και πάγκοι, αναποδογυρισμένα όλα, 

η μεγάλη σουπιέρα θρύψαλα στο πάτωμα,
κουβέρτες και μαξιλάρια σκισμένα και πεταμένα

από δω κι από κει. Σαν τρελή έψαξε να βρει 
τα παιδιά της. Πουθενά. Ένα ένα τα φώναζε 

με τ' όνομα τους, κανένα όμως δεν απαντούσε. 
Όταν τέλος έφτασε και στο τελευταίο, μια ψιλή

φωνούλα της απάντησε:
 "Μανούλα, είμαι μέσα στο ρολόι του τοίχου".

Αμέσως το 'βγαλε από μέσα η κατσίκα 
κι εκείνο της είπε ότι είχε έρθει 

ο λύκος κι είχε φάει όλα του τ αδερφάκια. 
Με μαύρο δάκρυ τα έκλαψε η κατσίκα τα

κακόμοιρα τα παιδάκια της...



Μετά από ώρα πολλή βγήκε έξω και το μικρό 
το κατσικάκι την ακολούθησε. Φτάνοντας

 στο λιβάδι, είδαν το λύκο που κοιμόταν κάτω 
από το δέντρο. Ροχάλιζε τόσο δυνατά 

που τα κλαριά πάνω απ' το κεφάλι του έτριζαν.
Η κατσίκα τον κοίταξε απ όλες τις μεριές και είδε

πως μέσα στην τουρλωμένη του κοιλιά 
κάτι χοροπηδούσε. "Αχ, Θεέ μου", σκέφτηκε. 

"Μήπως ο κακός ο λύκος έκανε τα παιδάκια μου
μια χαψιά και ζουν ακόμα μέσα στην κοιλιά του;" 
Γρήγορα στέλνει το μικρό το κατσικάκι στο σπίτι,

να φέρει ψαλίδι και βελόνα και κλωστή. 
Κι ανοίγει την κοιλιά του λύκου με μια ψαλιδιά.

Δεν πρόλαβε να ψάξει, και να σου κιόλας 
το πρώτο κατσικάκι, που βγάζει από μέσα 

το κεφάλι του. Κι όσο έκοβε, 
άρχισαν να πηδούν έξω το ένα μετά το άλλο. 



Ήταν γερά και τα έξι, κανένα τους 
δεν είχε πάθει τίποτα. Γιατί ο κακός λύκος, 

απ τη λαιμαργία του, τα είχε καταπιεί ολόκληρα, 
δίχως να τα μασήσει.

Τι χαρά έκαναν! Αγκάλιαζαν όλα τη μανούλα
τους και χοροπηδούσαν, σαν να είχαν
πανηγύρι. Η κατσίκα όμως τους είπε: 

"Πηγαίνετε γρήγορα να βρείτε μεγάλες και
βαριές πέτρες. Μ' αυτές θα γεμίσουμε την κοιλιά

του κακού λύκου, τώρα που κοιμάται". 
Γρήγορα γρήγορα έφεραν τα εφτά κατσικάκια
όσες πέτρες βρήκαν ολόγυρα και γέμισαν την
κοιλιά του λαίμαργου θηρίου. Η κατσίκα τότε
τον έραψε με τόση γρηγοράδα και δεξιοσύνη

που αυτός δεν κατάλαβε τίποτα. 
Ούτε καν σάλεψε στον ύπνο του.



Κι όταν επιτέλους ξύπνησε, σηκώθηκε
 και προσπάθησε να πάει να πιει νερό, 

γιατί οι πέτρες στην κοιλιά του 
του είχαν φέρει μεγάλη δίψα. 

Καθώς όμως άρχισενα προχωράει, 
οι πέτρες στην κοιλιά του άρχισαν 

να κουνιούνται και να χτυπάνε μεταξύ τους. 
Τότε ο λύκος έβαλε τις φωνές:

"Νόμιζα πως είχα φάει έξι κατσικάκια. 
Φαίνεται όμως πως κατάπια χίλια πετραδάκια!".



Κι όταν έφτασε στο πηγάδι κι έσκυψε να πιει
νερό, οι βαριές πέτρες τον παρέσυραν 

κι ο κακός λύκος πνίγηκε...
Μόλις το είδαν αυτό τα εφτά κατσικάκια, 
έτρεξαν καταχαρούμενα φωνάζοντας: 
"Πάει ο κακός λύκος! Πάει! Πνίγηκε!".

 
Και απ' τη χαρά τους βάλθηκαν να χορεύουν 

με την κατσίκα γύρω απ' το πηγάδι.



Κλασσικά Παραμύθια 
& Μύθοι του Αισώπου

Η Κοκκινοσκουφίτσα
Η Πεντάμορφη και το Τέρας

Η Σταχτοπούτα
Η Χιονάτη

Η Ωραία Κοιμωμένη
Ο Βασιλιάς και το αλάτι

Ο βάτραχος που έγινε πρίγκιπας
Ο λύκος και τα 7 κατσικάκια

Τα τρία γουρουνάκια
Ο Τζακ και η φασολιά

Τα καινούργια ρούχα του Αυτοκράτορα
Η πριγκίπισσα και το μπιζέλι

Το ασχημόπαπο
Η αλεπού και ο κόρακας

Η αλεπού και ο πελαργός
Ο λαγός και η χελώνα

Το λιοντάρι και το ποντίκι
Ο τζίτζικας και ο μέρμηγκας

και πολλά ακόμα!


