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Ο Ρίκος Θοδωρίκος 

και 

Η Λίτσα η Παχουλίτσα 

 

Μια φορά κι έναν καιρό(…και δυο και τρεις μη σας πω)… -βλέπετε οι δράκοι 

ζουν πολλούς καιρούς – ζούσε σ’ ένα ερειπωμένο πύργο ο Θοδωρίκος. Ένας 

δικέφαλος δράκος, με 2 κεφάλια και ένα σώμα. Δύο κεφάλια, δύο γνώμες, δύο ζωές 

φυλακισμένες σ’ ένα σώμα. Πήγαιναν πάντα μαζί αλλά διαφωνούσαν σχεδόν 

πάντα… ‘Ο,τι άρεσε στον έναν μισούσε ο άλλος. Πολλές φορές διαφωνούσαν τόσο 

έντονα, που χτυπούσαν τα κεφάλια τους τόσο δυνατά, που αποκτούσαν πονοκέφαλο 

ή στη χειρότερη τραύματα. 

Να μερικές διαφωνίες τους: 

- Τι ωραία μέρα!!! 

- Σιγά την ωραία, έχω δει και καλύτερες. 

- Τι καταπληκτικό τραγούδι! 

- Καλά, αυτή η αγριοφωνάρα τραγουδάει κιόλας; 

Όταν ο ένας σκεφτόταν καλά, ο άλλος σκεφτόταν άσχημα, όμως έπρεπε να 

συνυπάρξουν. Βλέπετε το κακό και το καλό πολλές φορές το συναντάμε ή το 

σκεφτόμαστε ταυτόχρονα. 

Ο Θοδωρίκος ήταν ένας δράκος διαφορετικός με ενδιαφέρον για τη ζωή… για 

το άγνωστο, για την περιπέτεια. 

Μια μέρα ο Θοδωρής (το ένα κεφάλι του δράκου) πρόσεξε σ’ ένα γειτονικό 

χωριό μια όμορφη δρακοπούλα, την ώρα που έβγαζε το κεφάλι της να φάει ένα φύλλο 

σ’ ένα δέντρο έξω από το σπίτι της. Μαγεύτηκε από την ομορφιά της και το είπε στο 

Ρίκο (το άλλο κεφάλι του δράκου). 

-  Κοίτα!!! Δεν είναι πολύ όμορφη!!! 

- Σιγά την ομορφιά… λένε ότι είναι πολύ χοντρή και γι’ αυτό βαριέται να βγει 

να φάει κάνα δέντρο, αλλά μήπως μπορεί να βγει από το σπίτι της… τόσο χοντρή που 

είναι; 

- Την ξέρεις λοιπόν;;; 

- Ναι, τη λένε Λίτσα Παχουλίτσα… 

- Θα ήθελα να τη γνωρίσω… 

- Εγώ πάλι καθόλου… 
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Ο Θοδωρής σκέφτηκε να πείσει το Ρίκο να γνωρίσουν τη Λίτσα την 

Παχουλίτσα, αλλά πώς;;; Σκέφτηκε, λοιπόν, να φωτογραφήσει το όμορφο πρόσωπό 

της και να ζωγραφίσει το σώμα της όπως θα ήθελε αυτός και να τη δείξει στο Ρίκο 

λέγοντας ότι η Λίτσα του χάρισε μια φωτογραφία της. 

Ας βοηθήσουμε το Ρίκο να σχεδιάσει το σώμα της Λίτσας.   

Το σώμα της Λίτσας της παχουλίτσας σχεδιάστηκε τόσο καλά και ταιριαστά 

που δεν άφηνε καμία αμφιβολία για την κομψότητα της δρακοπούλας σε κανέναν, 

ακόμα και ο Ρίκος εντυπωσιάστηκε. Όλοι μιλούσαν για την όμορφη φωτογραφία της 

Λίτσας και γρήγορα η αγάπη του Θοδωρή έφτασε και στα αυτιά της  Λίτσας που 

πολύ συγκινήθηκε από την εκδήλωση αγάπης του Θοδωρή, που στα δικά του μάτια 

φαντάζει τόσο όμορφη. 

Ο έρωτας του Θοδωρή και της Λίτσας ήταν μοναδικός και όλοι μιλούσαν γι 

αυτούς, ακόμα και σήμερα  μιλάνε για αυτούς. Χτες που περνούσα από την παλιά 

πόλη έλεγαν ότι οι γάμοι τους θα γίνουν στο Καστέλλο.   

 

Μαρία Κατζιλιέρη 

Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής 

 

 
 


