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Η αρκούδα που άλλαξε συνήθειες

Μια φορά κι έναν καιρό, κάπου στη Βόρεια Φινλανδία, ζούσε μια καφέ 
αρκούδα, που τη λέγαν Λόλα.

Η Λόλα έμενε στο Μεγάλο Δάσος. Σπίτι της ήταν μια μικρή υπόγεια σπη-
λιά, στη μέση του δάσους.

Ένα πρωί, η Λόλα ξύπνησε και άρχισε να ψάχνει για τροφή, όπως άλλω-
στε ήταν η καθημερινή της ασχολία και έγνοια! Η Λόλα έτρωγε συνήθως 
μικρότερα απ’ αυτήν ζώα, όπως μικρούς ταράνδους, ελάφια, σκίουρους κ.ά. 
Ο χειμώνας πλησίαζε και έπρεπε να αποθηκεύσει λίπος, για την περίοδο της 
χειμερίας νάρκης. Η αγαπημένη της λιχουδιά ήταν βέβαια το μέλι, μόνο που 
και δύσκολα το ’βρισκε, αλλά και με πολύ κόπο το αποκτούσε!

Εκείνο το πρωί, λοιπόν, καθώς προχωρούσε στο δάσος, άκουσε μέλισσες 
πολλές να βουίζουν και κατάλαβε ότι πάνω σ’ ένα δέντρο υπήρχε κυψέλη. 
Χωρίς να σκεφτεί πολύ, άρχισε να σκαρφαλώνει στο δέντρο, (γιατί -ίσως και 
να μη το ξέρετε- οι αρκούδες είναι και πολύ καλοί αναρριχητές), προσεκτικά 
να μην την αντιληφθούν οι μέλισσες. Για κακή της τύχη όμως, μία μέλισσα-
φρουρός την είδε, ειδοποίησε το σμήνος, κι όλες μαζί χύμηξαν στη Λόλα· η 
Λόλα τράπηκε αμέσως σε φυγή και πρόφτασε ευτυχώς να βουτήξει σε μια απ’ 
τις πολλές λιμνούλες του δάσους και να γλυτώσει μόνο με καναδυό τσιμπιές. 
Τρομαγμένη όπως ήταν, γύρισε στη σπηλιά της και κοιμήθηκε νηστική και 
μάλιστα στο πλάι, γιατί της πονούσε ο ποπός!



Την άλλη μέρα η Λόλα ξύπνησε νωρίς απ’ την πείνα, ενώ ένιωθε ακόμη 
τα τσιμπήματα. Τι βάσανο κι αυτό, να πρέπει κάθε μέρα να κυνηγάς για να 
γεμίσεις την κοιλιά σου...

...Μετά από δύο ώρες ψάξιμο, η Λόλα εντόπισε ένα σκίουρο που απολάμ-
βανε μερικά φρούτα του δάσους. Πλησίασε προσεκτικά, αλλά τη στιγμή που 
ήταν έτοιμη να χυμήξει πάνω του, πάτησε ένα ξερό κλαδί και ο σκίουρος 
πρόλαβε να εξαφανιστεί μέσα στους θάμνους...

Η Λόλα ένιωθε τελείως απογοητευμένη! Είχε να φάει τρεις μέρες, ήταν 
κατάκοπη και της πονούσε και ο ποπός!

Και τότε της ήρθε μια τρελή ιδέα· αφού δεν έφαγε τον σκίουρο, γιατί να 
μη δοκιμάσει τα φρούτα του δάσους που έτρωγε ο σκίουρος; Χωρίς να το 
ξανασκεφτεί, άρχισε να τρώει αγριοφράουλες και βατόμουρα, που υπήρχαν 
μπόλικα εκεί. Αυτό ήταν! Ξετρελάθηκε από τη γεύση τους...

Έτσι η Λόλα άρχισε να τρέφεται κυρίως με φρούτα, αλλά και μανιτάρια και 
αγριοκάστανα και χαρούπια ακόμη, και ρίζες και χόρτα, όπως είχε δει άλλα 
ζώα να κάνουν. Έτσι πήγαινε για ύπνο ξεκούραστη και με γεμάτη κοιλιά.

Την άλλη μέρα η Λόλα είπε τα νέα στη φίλη της τη Στέλα, εκείνη στις φί-
λες της Ρούλα και Βούλα, και τελικά όλες οι αρκούδες ξετρελάθηκαν με τα 
φρούτα του δάσους.

Από τότε, οι αρκούδες από σαρκοφάγα ζώα έγιναν παμφάγα και ούτε η 
Λόλα ούτε τα δύο μικρά της, αλλά ούτε και καμιά αρκούδα ξανακοιμήθηκαν 
ποτέ νηστικές...


