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Μ ια φορά κι έναν καιρό σ’ ένα νησί των Κυκλά-
δων ζούσε ένας μοναχικός ανεμόμυλος.

΄Ηταν κατασκευασμένος απ’ τους καλύτερους τε-
χνίτες με τα πιο ακριβά, τα πιο πολύτιμα υλικά. Και 
επιπλέον, ήταν κτισμένος, όπως ακριβώς του άξι-
ζε, στο πιο ωραίο τμήμα, στο καταπράσινο βουνό 
του νησιού, απ’ όπου η θέα ήταν υπέροχη. Όμως, 
όσο κι αν σας ακούγεται περίεργο, αυτό προκα-
λούσε και το παράπονό του, δηλαδή το ότι ήταν 
χτισμένος σε μέρος που είχε θέα τη θάλασσα.
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Κάθε μέρα έβλεπε τα ιστιοφόρα να μπαινοβγαίνουν 
στο λιμάνι κι έκλαιγε και μονολογούσε: «Γιατί να μην 
μπορώ να ταξιδέψω κι εγώ, όπως τα ιστιοφόρα, έστω 
και για μια φορά;». Τα πουλιά τον παρηγορούσαν, 
αλλά αυτός δεν ήθελε ν’ ακούσει· ήταν τόσο στε-
ναχωρημένος... Δεν του έδιναν χαρά και παρηγο-
ριά ούτε οι κοπέλες, που τ’ απογεύματα κεντούσαν 
καθισμένες κοντά του αποκαλύπτοντας η μια στην 
άλλη, κι όλες μαζί σ’ εκείνον, τα πιο όμορφα μυστικά 
τους, τα πιο τρελά όνειρά τους, ούτε τα 
παλικάρια, που έστηναν γύρω 
του γλέντια και χορούς τα 
δειλινά ξαποσταίνοντας 
από τη δουλειά τους. 
Αυτός είχε το νου του 
στη θάλασσα και στα 
ιστιοφόρα. 
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Ώσπου, μια μέρα σαν όλες τις άλλες, παρουσιάστηκε 
μπροστά στα δακρυσμένα μάτια του μια αληθινή νερά-
ιδα. Ο ανεμόμυλος από τα κλάματά του ούτε που την 
πρόσεξε. Τότε εκείνη του χαμογέλασε και του είπε: «Ανε-
μόμυλε, ακούω μέρα νύχτα τους στεναγμούς και το πα-
ράπονό σου, ρώτησα κι έμαθα για την καλή κι ευαίσθητη 
καρδιά σου, γι’ αυτό ήρθα να σε δω. Είναι αλήθεια ότι 
δεν σου αρέσει πια να είσαι ανεμόμυλος και θέλεις να 
γίνεις ιστιοφόρο;»

Ναι, είναι αλήθεια, καλή μου νεράιδα. Κουράστηκα πια 
να στέκομαι ακίνητος κόντρα στον άνεμο που κάνει τη 
φτερωτή μου να περιστρέφεται άλλοτε αργά κι άλλοτε με 
ιλιγγιώδη ταχύτητα. Βαρέθηκα ν’ αγναντεύω μόνο από 
μακριά την απέραντη γαλάζια θάλασσα. Θα ’θελα τόσο 
να ταξιδέψω στη δροσερή αγκαλιά της κι ο άνεμος να με 
κινεί ανάλαφρα πάνω στα διάφανα νερά της φουσκώνο-
ντας το κάτασπρο πανί μου!

Τότε λοιπόν, αφού το θέλεις τόσο, θα πραγματοποιή-
σω την ευχή σου και θα σε κάνω στη στιγμή ιστιοφόρο. 
Μόνο να μην ξεχάσεις πως κάποτε ήσουν ένας ανεμό-
μυλος πολύτιμος για τους ανθρώπους, που σ’ αγαπού-
σαν και σε καμάρωναν και γύρω σου περνούσαν στιγμές 
αξέχαστες...

Δε θα το ξεχάσω ποτέ, στο υπόσχομαι! Άλλωστε κι εγώ 
αγάπησα πολύ τους ανθρώπους και τους βοήθησα όσο 
μπόρεσα. Σ’ ευχαριστώ, καλή μου νεράιδα! Δεν ξέρεις τι 
χάρη σου χρωστάω!

Και μέσα σε τρία λεπτά ο ανεμόμυλός μας είχε γίνει ένα 
όμορφο ιστιοφόρο. Η φτερωτή του είχε μετατραπεί σε τρία 
κάτασπρα πανιά. Τώρα μπορούσε όλη μέρα να χαίρεται 
από κοντά την αγαπημένη του θάλασσα. Κάθε μέρα λοι-
πόν έκανε πολλά ταξίδια, συναντούσε κι άλλα ιστιοφόρα 
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κι έπιανε κουβέντα με τους γλάρους που άραζαν στο 
κατάρτι του. Τους διηγιόταν ακούραστα τη στεριανή ζωή 
του κι εκείνοι τον άκουγαν άφωνοι. Δεν ήταν λίγες οι φο-
ρές που έρχονταν στην παρέα τους και τα δελφίνια. Έτσι 
περνούσαν τα χρόνια χαρούμενα και ανέμελα.

Μια μέρα όμως άρχισε να κλαίει και να φωνάζει. Έβλεπε 
γύρω του τα ψάρια να υποφέρουν και τη θάλασσα να 
μην έχει το συνηθισμένο βαθυγάλαζο χρώμα της, αλλά 
να είναι ντυμένη στα μαύρα. Ρώτησε τους φίλους του, τα 
πουλιά, κι εκείνα του απάντησαν: «Οι άνθρωποι φταίνε!».

Ο ανεμόμυλος δεν μπορούσε να το πιστέψει. Οι άν-
θρωποι, που του έκαναν συντροφιά τ’ απογεύματα και 
τα βράδια, ήταν δυνατό να σκότωναν την πανέμορφη 
θάλασσα που τους έτρεφε και τους ψυχαγωγούσε; Έτσι, 
όταν, ύστερα από λίγο, συνάντησε ένα μεγάλο πετρε-
λαιοφόρο που είχε διαρροή κι έβαφε τη θάλασσα με πε-
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τρέλαιο, αγανάκτησε βέβαια, 
αλλά και πάλι δεν κατηγόρησε 
τους ανθρώπους, γιατί σκέφτη-
κε πως ήταν ένα ατύχημα. 

Μόνο, όταν ύστερα από μέρες 
είδε τα απόβλητα των εργοστασίων 
να επιπλέουν στην επιφάνεια της θά-
λασσας και να θολώνουν τα διάφανα νερά της και στην 
ακτή μια νεαρή κατασκηνώτρια να ξεπλένει στη θάλασσα 
το τηγάνι με τα λάδια, όπου είχε τηγανίσει τα ψάρια που 
της χάρισε η ίδια η θάλασσα, μόνο τότε θύμωσε πολύ με 
τους ανθρώπους! 

Κι όταν στο επόμενο ταξίδι του αντίκρισε τα ψάρια να 
πεθαίνουν δίπλα του αβοήθητα, τότε πια άρχισε να κλαίει 
απαρηγόρητος: «Γιατί οι άνθρωποι να καταστρέφουν τη 
θάλασσα, που τόσο τους ευεργέτησε; Γιατί να είναι τόσο 
αχάριστοι μαζί της; Δεν μπορώ ν’ αντέξω άλλο αυτή την 
άδικη συμπεριφορά. Δε θέλω να πλέω πάνω σε νεκρά 
ψάρια, πετρέλαιο και χημικά. Πόσο θα ’θελα να έπαιρνα 
την παλιά μου μορφή και να επέστρεφα στο καταπράσι-
νο βουνό με τον καθαρό αέρα και την εξαίσια θέα του 
απέραντου γαλάζιου. Έτσι που το βλέπω αντίκρυ μου να 
ορθώνεται, είναι σαν να με περιμένει να επιστρέψω. Πόσο 
έχω νοσταλγήσει την παλιά μου ζωή, τις φωνές, τα τρα-
γούδια και τα γλέντια! Εδώ δεν μπορώ καν ν’ αναπνεύσω 
από τη βαριά μυρωδιά του πετρελαίου και των χημικών... 
Νιώθω να πνίγομαι μέσα στα ακάθαρτα νερά!»
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Τότε εμφανίστηκε μπρο-
στά του η νεράιδα και του 
είπε:
Είδες, αγαπητέ μου, πόσο 

θλιβερή είναι η ζωή των ιστι-
οφόρων;
Θέλω να με ξανακάνεις ανε-

μόμυλο, σε παρακαλώ! Βλέπεις πως δεν αθέτησα την 
υπόσχεσή μου. Δεν ξέχασα την πρώτη μορφή μου και 
την παλιά μου ζωή...

Εντάξει, όμως αυτό να σου γίνει μάθημα!
Αχ, σ’ ευχαριστώ, σ’ ευχαριστώ!
Και μετά από λίγο: «Άμπρα, κατούμπι, μπίντιμπι, μπου!». 

Και σε ένα λεπτό είχε γίνει πάλι ο παλιός επιβλητικός ανε-
μόμυλος με τη μεγάλη καμαρωτή φτερωτή του.

Κι από τότε πήρε το μάθημά του και δεν ξαναγκρίνιαξε 
ποτέ πια για τη μορφή του. Μόνο με τους ανθρώπους 
ήταν τώρα πιο αυστηρός κι επιφυλακτικός και δεν έχανε 
καμιά ευκαιρία να τους συμβουλεύει, κυρίως τους νέους 
και τα παιδιά, που συγκεντρώνονταν κοντά του, να σέ-
βονται τη θάλασσα που ανοίγεται πανέμορφη μπροστά 
τους και τους χαρίζει πλούσια τα δώρα της και να την 
προστατεύουν με όλη τους τη δύναμη! Να είναι ευγνώμο-
νες στη φύση και να τη διατηρούν ζωντανή κι αμόλυντη, 
ώστε να τη χαίρονται και οι ίδιοι και οι επόμενες γενιές...

Κι έζησαν όλοι καλά κι ο ανεμόμυλός μας ακόμα καλύ-
τερα αναπνέοντας τον καθαρό βουνίσιο αέρα κι αγνα-
ντεύοντας την αγαπημένη του γαλάζια θάλασσα.




