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ΙΑ φορά κι έναν καιρό, ήταν μια πολύ μικρή χώρα, 
και την έλεγαν Ορτανσία. Γιατί άραγε; Μα γιατί 
είχε πάρα πολλές ορτανσίες, άφθονα νερά, πολλά 
ποτάμια, καταρράκτες και καταπράσινα δάση.

Εκεί λοιπόν, σε ένα όμορφο παλάτι με ζηλευτούς κήπους, ζούσε η 
βασιλική οικογένεια, δηλαδή ο βασιλιάς με τη βασίλισσα και τις 
τρεις κόρες τους και κυβερνούσε το λαό της Ορτανσίας ειρηνικά 
και δίκαια.

Η μικρότερη κόρη, η πριγκίπισσα Κουσκουντούρα, κάθε πρωί 
κατέβαινε στον κήπο του παλατιού και καθόταν κάτω από μια 
μηλιά, φορτωμένη με κατακόκκινα μήλα. Κατακόκκινα; Μόνο; 
Όχι, υπήρχε και το μοναδικό χρυσό μήλο, που όμως δεν μπορούσε 
κανείς άλλος να το δει εκτός από την ίδια.  Ώσπου ένα πρωινό…

«Καλημέρα, Κουσκουντούρα, με το γλυκό χαμόγελο» είπε το 
χρυσό μήλο. «Σήμερα δε σε βλέπω χαρούμενη, τί έχεις;» «Θύμωσα 
με τις αδελφές μου, γιατί όλο με κοροϊδεύουν και με φωνάζουν 
κουτσή.» Η Κουσκουντούρα είχε ένα μικρό προβληματάκι με το 
αριστερό της πόδι, το οποίο ήταν λίγο πιο κοντό  απ’ τ’ άλλο. 

«Δεν πειράζει» της είπε το χρυσό μήλο. «Εσύ έχεις άλλα χαρίσματα, 
που δεν έχουν αυτές και θα φανούν όταν έρθει η ώρα που θα 
σου πω εγώ. Αρκεί να μην με κόψεις ακόμα πριν έρθει αυτή η 
ώρα. Αυτό θέλω να μου το υποσχεθείς.» «Εγώ σου το υπόσχομαι, 
αλλά, αν σε κόψει κάποιος άλλος, εγώ τι θα απογίνω;»
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Οι αδελφές πρόσεξαν ότι η μικρή μετά το πρωινό κατέβαινε στον 
κήπο, όπου βρισκόταν η αγαπημένη της μηλιά και μιλούσε με 
κάποιον, που αυτές δεν μπορούσαν να δουν.

Έτσι λοιπόν αποφάσισαν να την παρακολουθήσουν. Κρύφτηκαν 
πίσω από ένα μεγάλο θάμνο και άκουσαν μια φωνή να της λέει, 
«μη με κόψεις ακόμα…»

Οι αδελφές, όταν το άκουσαν αυτό, παραξενεύτηκαν. Περίμεναν 
να βραδιάσει και τότε πολύ προσεκτικά, μην τις δει κανείς, πήγανε 
στη μηλιά και πιάνανε   ένα, ένα τα μήλα, ρωτώντας τα: «εσύ είσαι 
το μήλο που μιλάς»; Μα δεν έπαιρναν καμία απάντηση, οπότε 
έριχναν τα μήλα κάτω. 

Και φυσικά έτσι τα έριξαν όλα.








