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Ο Βασίλης ∆. Αναγνωστόπουλος είναι οµότιµος
καθηγητής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Γεν-
νήθηκε στον Άγιο Γεώργιο ∆οµοκού, σπούδασε
κλασική φιλολογία και υπηρέτησε επί σαράντα δύο
χρόνια ως φιλόλογος στη δηµόσια και ιδιωτική εκ-
παίδευση. ∆ίδαξε στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
από το 1989 έως το 2008, οπότε και βγήκε στη σύ-
νταξη. Έχει κατευθύνει τη δράση του σε εκπαιδευ-
τικά, κοινωνικά και πολιτιστικά ζητήµατα. Ασχο-
λείται µε την κριτική του βιβλίου, ιδιαίτερα µε την
έρευνα και τη µελέτη της παιδικής λογοτεχνίας,
καθώς και µε το λα©κό πολιτισµό, το παραµύθι, τη
λα©κή παράδοση και γλώσσα. Έχει βραβευτεί από
τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά, τον Κύκλο
του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, το Πανεπιστήµιο
της Πάντοβα και από πολλούς άλλους φορείς και
συλλόγους. Έχει γράψει βιβλία της ειδικότητάς του
–περίπου πενήντα– για τη γλώσσα, την ποίηση, την
παιδική/νεανική λογοτεχνία, την εκπαίδευση, τον
πολιτισµό, την κριτική του βιβλίου, τη λα©κή παρά-
δοση, βιβλία για παιδιά, ανθολόγια κ.ά. Είναι πρόε-
δρος του Πανελλήνιου Οµίλου Φίλων Αφήγησης
(ΠΟΦΑ) καθώς και της Φιλολογικής, Ιστορικής,
Αρχαιολογικής, Λαογραφικής Εταιρείας Θεσσα-
λίας (ΦΙΑΛΕΘ).



Στον Γιώργο,
στον Γιωργάκη

και σ’ όλα τα παιδιά



Το καλικαντζαράκι που
δεν ξυπνούσε το πρωί

Μια φορά κι έναν καιρό, σε µια µακρινή χώ-
ρα, εκεί όπου ο ήλιος έβγαινε νωρίς και η
νύχτα ήταν µικρή, ζούσε ένα ανδρόγυνο που
είχε ένα αγοράκι και το έλεγαν Γιωργάκη. Ο
παππούς ερχόταν κάθε πρωί κι έπαιρνε τον
Γιωργάκη και τον πήγαινε σχολείο. Και πά-
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ντα ο Γιωργάκης ήταν αργοπορηµένος. Κι
έτσι έχανε το παραµύθι που έλεγε η δασκά-
λα του. Παραπονιόταν λοιπόν στον παππού
που δεν πρόφταινε το παραµύθι.

– Ε, τι να κάνουµε, Γιωργάκη; Να ξυπνάς
νωρίτερα.

– ∆εν µπορώ, παππού, νυστάζω.
– Να πέφτεις στο κρεβατάκι σου νωρίς.
– Καλά.
Σαν έφτανε όµως το βράδυ, ξεχνούσε τις

υποσχέσεις του και το πρωί πάλι αργούσε να
ξυπνήσει. «Κικιρίκο, κικιρίκο» ακουγόταν
πρωί πρωί ένας κόκορας µε µεγάλο κόκκι-
νο λειρί από το διπλανό οικόπεδο. «Κικιρίκο,
κικιρίκο», έλεγε και ξανάλεγε σαν να φώνα-
ζε: «Σηκωθείτε, σηκωθείτε. Ξηµέρωσε. Ο κα-
θένας στη δουλειά του». Μια µέρα ξύπνησε
νωρίς και ο Γιωργάκης.

– Παππού, πάµε.
– Περίµενε. Να πλυθείς πρώτα, να πιεις το

γάλα σου, να ντυθείς καλά…
Για πότε ετοιµάστηκε ο Γιωργάκης, για πό-
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τε ήπιε το γάλα του, για πότε πήρε τον παππού
απ’ το χέρι ούτε που το κατάλαβαν. Και πρώ-
τη φορά έβλεπε πώς έρχονταν οι συµµαθητές
του στο σχολείο. Άλλος µε τη µαµά του, άλ-
λος µε τον µπαµπά του, άλλος µε τον παπ-
πού του… Έφτασε και η δασκάλα του.

– Καληµέρα, Γιωργάκη! τον χαιρέτησε
εκείνη χαµογελώντας.

– Καληµέρα, κυρία.
Μπήκαν ήσυχα ήσυχα στην αίθουσα, τα-

κτοποίησε ο καθένας τα πράγµατά του στη
θέση του και κάθισαν όλα τα παιδιά περιµέ-
νοντας ν’ ακούσουν το καινούριο παραµύθι.
Άρχισε η δασκάλα, η κυρία Νατάσα, να λέει
το παραµύθι για Το καλικαντζαράκι που δεν
ξυπνούσε το πρωί:

Μια φορά κι έναν καιρό, τα παλιά χρόνια,
οι καλικάντζαροι ήρθαν στη γη την παραµο-
νή των Χριστουγέννων και γέµισαν τις γει-
τονιές. Έτρεχαν και πείραζαν τους ανθρώ-
πους, έµπαιναν στις κουζίνες και χτυπούσαν
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τις κατσαρόλες ή έτρωγαν τα φαγητά. Ήταν,
πώς να σας πω, παράξενα πλάσµατα, µε µε-
γάλες µύτες και µεγάλα αυτιά, κοκαλιάρικα
και µε ρούχα µισοσκισµένα. Φορούσαν και
σκούφο. Άκουγαν τα κάλαντα µε τα τριγω-
νάκια απ’ τα παιδιά και όπου φύγει φύγει.

Καλήν ηµέρα, άρχοντες,
κι αν είν’ ο ορισµός σας
Χριστού τη Θεία Γέννηση
να πω στ’ αρχοντικό σας…

Ανάµεσα στους µεγάλους καλικάντζαρους
ήταν και ένα µικρό καλικαντζαράκι, το Μπί-
ρι-Μπίρι, που φορούσε έναν ψηλό σκούφο
για να ζεσταίνεται. Έτρεχε πίσω από τους µε-
γάλους, κουραζόταν κι έβρισκε µια ζεστή γω-
νιά και κοιµόταν. Έτσι περνούσαν οι µέρες
των Χριστουγέννων. Χαιρόταν που έβλεπε
τα παιδιά να παίζουν, να τραγουδούν, να ντύ-
νονται όµορφα, να κάνουν επισκέψεις. Τρε-
λαινόταν όταν έβλεπε να τρώνε κουραµπιέ-
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δες, µελοµακάρονα, δίπλες και λογής λογής
ζαχαρωτά. Τι να κάνει όµως; ∆εν µπορούσε
να εµφανιστεί, γιατί θα έπαυε να είναι κα-

λικάντζαρος. Οι δικοί του
τριγύριζαν όλη τη νύχτα
στο χωριό, στους δρό-
µους, και φόβιζαν τους
περαστικούς, και πη-

δούσαν από ανοιχτά πα-
ράθυρα, πήγαιναν να γλεί-

ψουν κανένα κοκαλάκι στην κουζίνα, να µυ-
ρίσουν µυρωδιές και να κάνουν σκανταλιές.
Και το Μπίρι-Μπίρι, κουλουριασµένο στη γω-
νιά του, ζαλιζόταν από τις µυρωδιές των φα-
γητών: τη γεµιστή γαλοπούλα, την τηγανιά
χοιρινό, το χοιρινό πρασοσέλινο, τη βασιλό-
πιτα και τόσα άλλα που γεµίζουν το γιορτινό
τραπέζι. Άκουγε τις ιστορίες του παππού και
της γιαγιάς, πώς περνούσαν τα παλιά χρό-
νια, άκουγε τα κάλαντα από τα παιδιά του
σπιτιού για τον Α>-Βασίλη και τα Φώτα. Και
στη ζεστή γωνιά του το έπαιρνε ο ύπνος.
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Πέρασαν οι µέρες, έφτασε η γιορτή των
Θεοφανίων, τα Φώτα. Τελείωνε ο χρόνος που
οι καλικάντζαροι µπορούσαν να µείνουν στον
Επάνω Κόσµο, έπρεπε να φύγουν τα χαρά-
µατα και να επιστρέψουν στον Κάτω Κόσµο.
Έτσι έγινε και τότε, όπως κάθε χρόνο. Συ-
γκεντρώθηκαν όλοι µαζί και, πριν ξηµερώσει,
ξεκίνησαν για το ταξίδι τους. Κανένας δεν
ξέρει το δρόµο που ακολουθούν για να φτά-
σουν στον Κάτω Κόσµο. Σαν έφτασαν εκεί,
τότε κατάλαβαν ότι το Μπίρι-Μπίρι έλειπε.

– Ποπό! Τι πάθαµε! είπε ο αρχηγός. Ξεχά-
σαµε το Μπίρι-Μπίρι στον Επάνω Κόσµο.

– Τώρα τι θα κάνουµε; είπε η καλικαντζα-
ρίνα, η γιαγιά του Μπίρι-Μπίρι.
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– ∆εν µπορούµε να κάνουµε τίποτα. Θα
περιµένουµε µέχρι του χρόνου που θα ξα-
ναβγούµε στον Επάνω Κόσµο.

– Τι λες, καλέ, που θ’ αφήσω στην ξενιτιά
το γλυκό µου Μπίρι-Μπίρι.

Ήταν όµως υπναράδικο το καλικαντζα-
ράκι µας. Να τι πληρώνει τώρα. Του άρεσε να
κοιµάται.

– Τι να κάνουµε; είπε πάλι η γιαγιά καλι-
καντζαρίνα. Εγώ θα πάω ως

την άκρη του δρόµου και
θα περιµένω.
– Άδικος κόπος, είπε ο

αρχηγός. Αλλά πήγαινε.
Οι άλλοι καλικάντζαροι πή-

ραν τα πριόνια και ετοιµάστη-
καν να αρχίσουν αµέσως, χω-
ρίς να χάσουν χρόνο, να κό-

βουν το δέντρο που στή-
ριζε τον Επάνω Κό-
σµο. «Χράτσα χρού-
τσα», «χράτσα χρού-
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τσα» δούλευαν τα πριόνια από το πρωί ως το
βράδυ. Θα δούλευαν έτσι όλους τους µήνες
κι όλες τις εποχές µέχρι του χρόνου.

Ας αφήσουµε αυτούς να κάνουν τη δου-
λειά τους και να πάµε τώρα στο Μπίρι-Μπίρι.
Μόλις ξύπνησε, πετάχτηκε απ’ τη γωνιά του,
αλλά δεν είδε κανέναν καλικάντζαρο. Τότε
άρχισε να ανησυχεί και µονολογούσε:

– Πού πήγαν; Τι θα κάνω τώρα; Πού να
πάω;

Φορούσε το µεγάλο σκούφο του, όταν θυ-
µήθηκε ότι τα χαράµατα τελείωναν οι διακο-
πές τους στη γη και έπρεπε να γυρίσουν.

– Ποπό! Τι έπαθα! έλεγε και ξανάλεγε και
τα µατάκια του γέµισαν δάκρυα.
Αχ, τι έπαθα! Γιατί να µην ξυ-
πνήσω;

Βγήκε στην παγωνιά και την
οµίχλη και είδε χιονισµένο
όλο το χωριό. Τα δέντρα ήταν
σαν νυφούλες και τα κρύσταλ-

15



λα από τις στέγες σαν σπαθιά. Και πάνω στο
κατάλευκο χιόνι υπήρχαν ίχνη από το τσο-
πανόσκυλο, τον Οδυσσέα. Ξεκίνησε κατά το
δάσος. Πώς να βρει το δρόµο του γυρισµού;
Και περπατούσε, περπατούσε µέσα στη χιο-
νοθύελλα. Ησυχία παντού και µόνο το βρά-
δυ άκουγε περίεργους θορύβους σαν ουρ-
λιαχτό λύκων. Φοβόταν πολύ.

– Αχ, τι θα κάνω; Θα βρω το δρόµο; Θα τα
καταφέρω;

Και βάδιζε σιγά σιγά µα σταθερά. Πέρασαν
πολλές µέρες και πολλές νύχτες και εκείνο
συνέχιζε να περπατάει. Άρχισε να κρυώνει,
να κοκαλώνει ο σκούφος του, να κοκκινίζει
η µυτούλα του και να τρέµουν τα πόδια του.
Ξάφνου είδε µέσα στη νύχτα ένα φως µα-
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κριά. Ήταν µια καλυβούλα όπου έµενε µια
γριά µάγισσα, αλλά καλή µάγισσα. Χτύπη-
σε την πόρτα, «τοκ τοκ», «τοκ τοκ», και η γριά
τού άνοιξε.

– Καλώς το Μπίρι-Μπίρι. Έλα µέσα να ζε-
σταθείς.

Το καλικαντζαράκι χάρηκε σαν άκουσε
το όνοµά του. «Με γνωρίζει;» είπε µέσα του.

– Έλα, του ’πε, πλησίασε στο τζάκι, θα σου
ετοιµάσω κάτι ζεστό.
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Σαν συνήλθε το Μπίρι-Μπίρι, της είπε πως
δεν ξύπνησε όταν έφυγαν οι άλλοι καλικάντζα-
ροι κι έτσι έµεινε µοναχό του πάνω στη γη.

– Πώς θα πάω τώρα στους δικούς µου; Θα
µε βοηθήσεις;

– Θα σε βοηθήσω, µην ανησυχείς.
Και το Μπίρι-Μπίρι έφαγε, ζεστάθηκε και

κουρασµένο όπως ήταν κοιµήθηκε βαθιά.
Είδε ένα όνειρο. Ήταν, λέει, ένα βαθύ πη-
γάδι έξω από το καλυβάκι, πηγάδι άπατο, κι
από κει έφτανε µια φωνή που έλεγε: «Μπί-
ρι-Μπίρι, έλα γρήγορα, σε περιµένουµε, σε
περιµένουµε, σε περιµένουµε…» Ήταν η
φωνή της γιαγιάς καλικαντζαρίνας, που είχε
πει στον αρχηγό πως θα πήγαινε να ψάξει
για το καλικαντζαράκι. Ξύπνησε το Μπίρι-
Μπίρι ανήσυχο και χαρούµενο και είπε στη
µάγισσα:

– Βρήκα το δρόµο, βρήκα το δρόµο, σ’ ευ-
χαριστώ.

Σηκώθηκε, άνοιξε την πόρτα και πήδησε
µέσα στο πηγάδι. Και η µάγισσα το κοίταξε
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χαρούµενη κι αυτή, γιατί ήξερε πως το Μπί-
ρι-Μπίρι θα συναντούσε τους δικούς του
έπειτα από τόσες περιπέτειες. Σαν έφτασε
στη γιαγιά του, ακούστηκε µέσα απ’ το πηγά-
δι το τραγουδάκι:

Μπίρι-Μπίρι, ακριβέ µου,
καλικάντζαρε χρυσέ µου,
το πρωί να µην κοιµάσαι
να ξυπνάς και να θυµάσαι:
το πρωί µε την αυγή
κάνεις όµορφη ζωή!
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Κι έζησαν αυτοί καλά κι εµείς καλύτερα.

Ο Γιωργάκης άκουγε µε πολλή προσοχή
το παραµύθι που ’λεγε η δασκάλα του. Και
σαν πήγε στο σπίτι, είπε στον παππού του:

– Παππού µου, θα ξυπνάω πάντα το πρωί.
– Πώς έγινε αυτό το θαύµα; ρώτησε σο-

βαρά ο παππούς.
– Θέλω ν’ ακούω τα παραµύθια που µας

λέει η κυρία µας, γιατί µ’ αρέσουν και φτιά-
χνω κι εγώ παραµύθια!

– Μπράβο, Γιωργάκη, είσαι σπουδαίος.
Τον πήρε στην αγκαλιά του και τον σήκωσε
ψηλά!
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