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Το μάθημα του βασιλιά

Μια φορά και ένα καιρό σε ένα άγνωστο τόπο, υπήρχε ένα μικρό χωριό το οποίο κυβερ-
νούσε ένας καλός και τίμιος βασιλιάς που τον αγαπούσαν όλοι. Το βασίλειο του ήταν σε ακμή. 
Ολα πήγαιναν καλά και είχαν πλούτη, ευτυχία, χαρά. Οι χωρικοί είχαν καλές σοδιές στα χωρά-
φια τους και όσο περνούσε ο καιρός, όλο και καλυτέρευε το επίπεδο ζωής στο χωριό.

Οταν γέρασε ο βασιλιάς και ήρθε η ώρα να αφήσει την εξουσία του χωριού, ήθελε να 
δώσει την εξουσία και στους δυο γιους του, αλλά ήξερε πως αν το έκανε αυτό, οι γιοι του 
θα αντιμάχονταν ο ένας τον άλλο.

Τα βασιλόπουλα είχαν μάθει να ζουν μέσα στην δόξα και τα πλούτη. Σκέφτηκε λοιπόν, 
να δώσει την εξουσία και το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του στον μεγάλο του γιο 
που ήταν ο ποιο συνετός. Αυτό όμως δυσαρέστησε το δεύτερο αγόρι και πήγε να ζήσει 
μακριά σε μια μεγαλούπολη μαζί με την μητέρα του που είχε φύγει και αυτή από το πα-
λάτι γιατί η γονείς της ήταν και οι δύο βαριά άρρωστοι.

Ετσι στο παλάτι έμεινε μονοκράτορας ο μεγάλος γιος του βασιλιά. Οταν πέθανε ο πα-
τέρας του έπεσε σε βαθιά θλίψη το βασιλόπουλο, το οποίο δεν είχε δουλέψει ποτέ στην 
ζωή του. Ετσι παρουσιάστηκαν προβλήματα στην διακυβέρνηση του χωριού.

Ενας μεγάλος σε ηλικία χωρικός, θέλοντας να βοηθήσει τον νέο βασιλιά, τον παρακά-
λεσε να τον ακολουθήσει και του είπε πως θα του έλυνε τα προβλήματα διακυβέρνησης 
που αντιμετώπιζε. Στην αρχή δίστασε, αλλά ύστερα δέχτηκε.

Αρχικά τον πήγε σε ένα χωράφι γεμάτο άγρια χόρτα. Του έδωσε μια τσάπα και τον 
έβαλε να σκάψει το χωράφι, δείχνοντάς του συνεχώς πως ακριβώς γίνεται αυτό. Μέχρι 



να σουρουπώσει είχε τελειώσει όλο το χωράφι .0 βασιλιάς νόμιζε πως μετά θα επέστρε-
φε στο παλάτι κατάκοπος και θα ξεκουραζόταν, όμως δεν έγινε κάτι τέτοιο.

Ο χωρικός τον πήρε σπίτι του και αφού άναψε φωτιά, γιατί έβρεχε και έκανε κρύο, 
του σέρβιρε ένα πιάτο ρεβίθια που είχε φτιάξει από το πρωί. Ο βασιλιάς ήταν πάρα πολύ 
πιασμένος και τα έφαγε χωρίς να πει κουβέντα. Υστερα αποκοιμήθηκε σε ένα καναπέ.

Την άλλη μέρα, ξύπνησε ο χωρικός τον βασιλιά πολύ πρωί και του είπε ότι θα πήγαι-
ναν πάλι στο ίδιο χωράφι που ήτανε και την προηγούμενη μέρα αλλά σήμερα, θα έσπερ-
ναν σιτάρι. Αφού έφτασαν στο χωράφι του έδωσε ένα σακουλάκι που μέσα είχε πολλούς 
σπόρους. Αρχικά, του έδηξε πώς τους σπέρνουν και ύστερα τον άφησε να τους σπείρει 
όλους μόνες του Ετσι κι έγινε. Από τότε και για τέσσερις μήνες πηγαίνανε κάθε πρωί να 
φροντίζουν τα σπαρτά, μέχρι που μεγάλωσαν και ήρθε η ώρα του θερισμού.

Μία μέρα του είπε ο χωρικός, ότι έφτασε η στιγμή για να θερίσουν αυτά, που με κόπο 
είχαν μεγαλώσει. Πήραν από ένα δρεπάνι ο καθένας και άρχισαν να θερίζουν. Μετά από 
ώρες, τελείωσαν και τα έκαναν δέματα. Γύρισαν στο σπίτι του χωρικού για να φάνε το 
μεσημεριανό τους και την άλλη μέρα πήγαν να τα αλωνίσουν στο αλώνι. Επειτα πήραν 
τα σακιά με το σιτάρι και τα πήγαν στον μήλο να τα αλέσει, να τα κάνει αλεύρι. Αφού 
έγινε το σιτάρι αλεύρι είχε πια νυχτώσει. Πήραν το αλεύρι και το πήγαν στο σπίτι του 
χωρικού.

Σε κάποια στιγμή, είπε ο χωρικός στον βασιλιά ότι ήταν η τελευταία μέρα που θα 
έμενε εκεί. Από την άλλη μέρα θα ξαναγύριζε στο παλάτι του.

Πρωί, πρωί την άλλη μέρα πήραν το αλεύρι και το ζύμωσαν για να γίνει ψωμί. Μετά 
πήραν τα ζυμωμένα ψωμιά και τα πήγαν στον φούρνο για να τα ψήσουν. Ομως ο φούρ-
νος ήθελε ξύλα για να τα ψήσει. Πήγαν να μαζέψουν ξύλα. Αφού τα μάζεψαν και άναψαν 
φωτιά, έβαλαν τα ψωμιά να ψήνονται. Μόλις ψήθηκαν, λέει ο χωρικός στον βασιλιά να 
πάρει το ψωμί και να το μοιράσει στον λαό του. Ο βασιλιάς δυσαρεστήθηκε γιατί είχε 
κάνει τόσο κόπο για να γίνουν αυτά το ψωμιά. Τότε ο χωρικός του επεσήμανε το λόγο 
που μπήκε σε αυτή την διαδικασία. Δηλαδή να μάθει να σκέφτεται περισσότερο τον λαό 
του παρά τον ίδιο του τον εαυτό. Ετσι πήρε τα ψωμιά ο βασιλιάς και τα μοίρασε στον λαό 
του. Τότε όλοι οι χωρικοί ενθουσιάστηκαν και αγάπησαν πάρα πολύ τον βασιλιά τους. 
Από τότε ο βασιλιάς σκεφτόταν σε όλες του τις ενέργειες, πρώτα το καλό του λαού και 
μετά το δικό του.


