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                 Ο χωρικός που ξεγέλασε τη Φτώχεια 

                           (Παραμύθι της Πολωνίας) 

 

Μια  φορά και έναν καιρό, ζούσε ένας πάμφτωχος χωρικός που, ό,τι κι αν έκανε,  δεν 

μπορούσε να ξεφύγει από τη φτώχεια του. Το χωράφι του δεν κάρπιζε, τα λιγοστά του 

ζώα πέθαναν από την πείνα και ο αφέντης που αναγκάστηκε να μπει στη δούλεψή του, 

μετά βίας τού έδινε ένα πιάτο φαγητό…Μια μέρα λοιπόν,  μαζεύει τα λίγα πράγματά του 

και αποφασίζει να φύγει από τη χώρα και να πάει αλλού, να βρει την τύχη του. 

«Μπορεί…», σκέφτηκε,  «εκεί που θα πάω, η φτώχεια να μη με ακολουθήσει». Την ώρα 

που έφευγε, άκουσε μία φωνή να βγαίνει από το τζάκι: «Ε, εμένα πού μ’ αφήνεις;»                      

Και,  να σου,  βγαίνει από το τζάκι μία γριά σκελετωμένη, βρώμικη και με σκισμένα 

ρούχα. «Ποια είσαι εσύ;» την ρωτάει παραξενεμένος ο χωρικός. «Εγώ είμαι η Φτώχεια»,  

του απαντάει η γριά. «Σε συμπαθώ και θέλω να μείνω για πάντα μαζί σου».                           

«Τώρα, μάλιστα!» σκέφτηκε ο άνθρωπος. «Εγώ προσπαθώ να ξεφύγω από τη φτώχεια 

και αυτή θέλει να με πάρει στο κατόπι…» Είπε όμως δυνατά: «Μην ανησυχείς,  δεν θα 

σ’ αφήσω. Μόνο να,  βοήθησέ με λίγο να κουβαλήσω αυτή τη δαγκάνα».                                             

Η Φτώχεια έπιασε τη δαγκάνα και τότε ο χωρικός κάνει ένα «τσακ» και της μαγκώνει το 

χέρι. Την παρατάει εκεί κι όπου φύγει φύγει. Δρόμο παίρνει δρόμο αφήνει…καθώς 

περπατούσε, βρίσκει ένα σακούλι γεμάτο λίρες. Τις παίρνει,  πηγαίνει σε μία άλλη 

πολιτεία, βρίσκει σπίτι,  δουλειά και γρήγορα γίνεται πλούσιος. Εν τω μεταξύ, η Φτώχεια 

καθόταν με το χέρι μαγκωμένο στη δαγκάνα και έκλαιγε τη μοίρα της. Κανείς δεν 

περνούσε από το σπίτι του χωρικού, μήτε κανείς άκουγε τις φωνές της για βοήθεια… 

Μια μέρα, ξαφνικά, βλέπει να έρχεται κατά ‘κει ένας καλοντυμένος άνθρωπος με 

μπαστούνι και ωραίες μπότες, που έκανε τον περίπατό του στην εξοχή. Ήταν ο πιο 

πλούσιος της πόλης. Είχε ένα ωραίο και μεγάλο σπίτι, λεφτά και πολλά χωράφια που 

τα καλλιεργούσαν δουλεύοντας σκληρά οι φτωχοί, μα αυτός τους έδινε μόνο ένα πιάτο 

φαΐ… «Σε παρακαλώ, άνθρωπέ μου», του φωνάζει, «βοήθησέ με να ελευθερωθώ απ’  

αυτή τη δαγκάνα». Ο πλούσιος, που ποτέ μέχρι τότε δεν είχε γνωρίσει τη φτώχεια, μα 

μήτε είχε κάνει καλό,  σκέφτηκε: «Ας κάνω κι εγώ μια καλή πράξη». Έτσι, πλησίασε τη 

γριά και την ελευθέρωσε. Κι από κείνη την ημέρα η Φτώχεια δεν τον εγκατέλειψε…      

Μέσα σ’ ένα χρόνο τα έχασε όλα. Τα χωράφια του,  το σπίτι, τα λεφτά του…                                                   

Κι ακόμα αναρωτιέται τι άραγε να έφταιξε και του πήγαν όλα τόσο στραβά. 

 

 

 


