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Ο ποντικός
και η θυγατέρα του

ΦΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ

Εικονογράφηση
Εύη Τσακνιά
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Λίγα λόγια για το παραμύθι 

Ο ποντικός και η θυγατέρα του

Ένας πλούσιος ποντικός, μια όμορφη θυγατέρα,
ένας γάμος κοσμικό γεγονός…!

Ανάμεσα στα αγαπημένα των παιδιών μαγικά παραμύθια, ένα είδος λαϊκών παραμυθιών που
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι τα ευτράπελα ή σατιρικά παραμύθια. Παραμύθια
που, καθώς διηγούνται τις αδυναμίες των ανθρώπων, εμπεριέχουν έντονο το στοιχείο της
σάτιρας. Καυτηριάζουν την τεμπελιά, την απληστία, διακωμωδούν τον θρασύδειλο ή τον
καυχησιάρη, τιμωρούν τον ψεύτη ή τον τσιγκούνη, οδηγώντας εντέλει τον αναγνώστη σε
διαπιστώσεις και συμπεράσματα τόσο για την κοινωνία όσο και για τις σχέσεις των
ανθρώπων μεταξύ τους. 

Σε αυτήν την κατηγορία, των ευτράπελων παραμυθιών, ανήκει και το συγκεκριμένο
παραμύθι που κατέγραψε από την προφορική μας παράδοση ο σπουδαίος καθηγητής
λαογραφίας Γεώργιος Μέγας. Πρόκειται για μια ιστορία μέσα από την οποία ο θυμόσοφος
λαός, με αριστοφανική σχεδόν μαεστρία, οδηγεί τον ήρωα στην ανακάλυψη του μέτρου. Έτσι,
ετούτη η διασκευή αναπτύχθηκε σαν μια λαϊκή διήγηση για τον Πλούτο και την αμετροέπεια.
Για τις ανάγκες μιας πιο προσωπικής σχέσης του παιδιού με τους ήρωες της ιστορίας τόσο ο
ποντικός όσο και η θυγατέρα του αποκτούν ονόματα: Ο πλούσιος αλλά ανόητος ποντικός
ακούει στο όνομα… Τελεμές και είναι ένας νεόπλουτος τυροκόμος, ενώ η κόρη του, ξινή και
άχρωμη, ακούει στο όνομα Μυζήθρα.

Ο Τελεμές γνωρίζει και υπολογίζει πως ένας γάμος με ισχυρό και πλούσιο γαμπρό μπορεί
να έχει τόσο οικονομικό όσο και κοινωνικό όφελος. Πρωταγωνιστές της ιστορίας είναι επίσης
τα στοιχεία της φύσης, ο Ήλιος, το Σύννεφο, ο Βοριάς, που χάριν της διασκευής πήραν
μορφές και χαρακτήρες από το πλούσιο υλικό της λαϊκής μας παράδοσης. 
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Οι Ηλιαχτίδες γίνονται θεριστές μες στα χωράφια του Ήλιου, η Βροχή έγινε κυρούλα
που πλένει τα ασπρόρουχα του Σύννεφου και το Μελτεμάκι, ένα αθώο παιδάκι που
κυνηγάει ανέμελα το τσέρκι του στην αυλή του Βοριά. Εικόνες της καθημερινής ζωής της
ελληνικής υπαίθρου διαχρονικά τρυφερές κι ανέμελες. 

Για τα τραγούδια της ιστορίας ξαναγράφτηκαν στίχοι επάνω σε γνωστά παραδοσιακά
μοτίβα, ώστε εύκολα να τα τραγουδούν τα παιδιά στο σχολείο, στο σπίτι, με τους γονείς, τη
γιαγιά ή τον παππού. Έτσι, το τραγούδι των θεριστών δεν είναι άλλο από τον Καλαματιανό
της Σαμιώτισσας, ενώ αυτό που οι αρχοντοπούλες τραγουδούν στον Άρχοντα του Πύργου
δεν είναι άλλο από από ένα δημοτικό κερκυραϊκό τραγούδι, γνωστό ως Ρούγα ή Πέρδικα,
όσο για το τραγούδι του Γάμου ακολουθεί το ρυθμό του Μπάλου. Τέλος, οι χαρακτήρες του
μύθου μιλούν με λόγο έμμετρο. Τόσο γιατί ο στίχος εύκολα απομνημονεύεται, όσο και γιατί
πρόθεση της διασκευής ήταν να μείνει όσο το δυνατόν πιο κοντά στην προφορικότητα, αλλά
και στη λαϊκή διήγηση του ευτράπελου. 

Ο ποντικός και η θυγατέρα του αρχικά γράφτηκε ως θεατρικό έργο για τους μαθητές
μου, των Αρσακείων και Τοσιτσείων Σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, στο πλαίσιο
της οργανωμένης δραστηριότητας της Θεατρικής Αγωγής.

Το 2014 τα νήπια των Αρσακείων Νηπιαγωγείων Εκάλης ανέβηκαν στη σκηνή, μίλησαν,
χόρεψαν και τραγούδησαν τις διηγήσεις των λαϊκών μας παραμυθάδων, χαρίζοντας στην
Αφήγηση ένα ταξίδι Θεατρικό. Το παράδειγμά τους ελπίζω να εμπνεύσει κι άλλους
δασκάλους, κι άλλα παιδιά, χαρίζοντας στην ομάδα τη χαρά της σύμπραξης και στον ποντικό
και τη θυγατέρα του καινούργια και διαφορετικά θαυμαστά ταξίδια.

                                                                   Φίλια Δενδρινού
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Μια φορά κι έναν καιρό, στη μέση ενός κάμπου υψωνόταν ένας μεγάλος
πύργος. Τριγύρω του και ίσαμε την άκρη του ορίζοντα, ο κάμπος εκείνος ήταν
γεμάτος λεμονοπορτόκαλα και κίτρα και νεράντζια και παρακάτω απλώνονταν 
τα λιόδεντρα που τα κλαδιά τους ασημόφεγγαν στο φως του πρωινού. Πέρα
μακριά, επάνω στη γραμμή που ισιώνει ουρανό και θάλασσα έβαφε ο ήλιος
βυσσινιά κορδέλα σαν έγερνε η ημέρα. Όμοιο τσατσαροχτένι οι πολεμίστρες 
του πύργου στον ουρανό έδειχναν τα δόντια τους, προειδοποίηση σ’ όποιον
σκεφτόταν τον Αφέντη αυτού του τόπου να τον βλάψει. Ογδόντα πέντε κάμαρες,
στρωμένες με κιλίμια, του πύργου τη ζωή ομόρφαιναν, κρατώντας την μακριά 
απ’ των περαστικών το βλέμμα. Γεμάτα τα υπόγεια ασήμια και μπακίρια και
μαλάματα, ξέχειλα τα σεντούκια, και κάτω κάτω, βαθιά στη ρίζα του, μες στα

θεμέλια του Πύργου, ζούσαν οι ποντικοί.

Κι είχανε, λέει, την πολιτεία τους κι αυτοί μέσα στης γης τα
σπλάχνα. Κι όπως οι άρχοντες επάνω, έτσι και οι ποντικοί
κάτω στη γης είχαν τις ασχολίες τους και τις συνήθειές τους,
είχαν τις αγωνίες τους μαζί και τις χαρές τους. 

Άρχοντας ζηλευτός και προύχοντας στων ποντικών τα μέρη
ήταν ο κυρ-Τελεμές ο τυροκόμος, που είχε το κτήμα του μες

στο παλιό κελάρι, γεμάτο με ό,τι πιο εκλεκτό στων ποντικών τη χώρα. 

Τυρί και όσπριο και λουκάνικο και λάδι Καλαμάτας και
παστουρμά πολίτικο και σύκο με σουσάμι. Κι είχε πιο εκεί
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