
Η ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΡΑΣ 

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας πλούσιος  έμπορος με τρεις κόρες. Η 

πιο όμορφη, η πιο γλυκιά και η πιο ευγενική ήταν η μικρότερη κόρη, που 

την έλεγαν Πεντάμορφη. Ο πατέρας της είχε μεγάλη αδυναμία. Φυσικά και 

αγαπούσε και τις άλλες δύο, αν και  είχαν ένα ελάττωμα, να σκέφτονται 

μόνο τον εαυτό τους.  

 

Μία μέρα, ο έμπορος ετοιμαζόταν για ένα ταξίδι. Θα πήγαινε στο λιμάνι να 

παραλάβει από το πλοίο το εμπόρευμα, στο οποίο είχε επενδύσει όλα του 

τα χρήματα. Ρώτησε τις κόρες του τι θα ήθελαν να τους φέρει στην επιστροφή, όπως έκανε κάθε φορά. Οι 

μεγαλύτερες κόρες, οι οποίες ετοιμαζόταν να παντρευτούν, του ζήτησαν γοβάκια, μεταξωτά υφάσματα και 

κοσμήματα. Η Πεντάμορφη του ζήτησε να προσέχει τον εαυτό του, να επιστρέψει όσο πιο γρήγορα γίνεται και ένα 

κόκκινο τριαντάφυλλο μόνο, μιας και αυτό ήταν το αγαπημένο της λουλούδι.  

 

Ξαφνικά ο έμπορος μαθαίνει, πως πειρατές είχαν επιτεθεί στο πλοίο του και το λεηλάτησαν. Μια καταιγίδα που 

ξέσπασε αμέσως μετά βύθισε το πλοίο και έτσι χάθηκε όλο το εμπόρευμα. Μόλις το άκουσαν οι μεγαλύτερες 

κόρες, άρχισαν να φωνάζουν και να κλαίνε ότι δεν θα υπάρχουν χρήματα για τους γάμους τους. Ο καημένος ο 

πατέρας λυπημένος και χωρίς να ξέρει τι να άλλο να κάνει, αποφάσισε να πάει να πουλήσει έναν πανάκριβο 

πίνακα της μακαρίτισσας γυναίκας του. Είχε γι’ αυτόν μεγάλη αξία, τόσο συναισθηματική, όσο και οικονομική, 

μιας και η χρυσή του κορνίζα ήταν στολισμένη με πολύτιμα πετράδια. 

 

Τυλίγει προσεκτικά τον πίνακα  και ξεκινάει τον δρόμο προς μια μεγάλη πόλη. Για κακή του τύχη όμως έπεσε 

ομίχλη και ο έμπορος χάθηκε και μπήκε σε ένα σκοτεινό δάσος. Απελπισμένος  προχωρούσε μέσα στο σκοτάδι, 

όταν ξαφνικά βρέθηκε μπροστά σε ένα μεγάλο κάστρο. Σκέφτηκε να μπει μέσα και να ζητήσει μία μικρή γωνιά για 

να ξεκουραστεί και ένα πιάτο φαγητό. Χτύπησε την πόρτα, αλλά δεν βγήκε κανείς για να τον υποδεχτεί. Η πόρτα 

ήταν ανοιχτή κι έτσι μπήκε μέσα και περπατώντας στους μεγάλους χώρους βρήκε ένα τραπέζι πλούσια στρωμένο 

με όλα τα καλά του κόσμου. Το τζάκι ήταν αναμμένο και οι φλόγες του ζεστάνανε το σώμα και την καρδιά του 

ταλαιπωρημένου άντρα.  

 

Περίμενε αρκετή ώρα, όμως δεν ήρθε κανείς. Εξαντλημένος και πεινασμένος όπως ήταν όλη μέρα, αποφάσισε να 

φάει και στη συνέχεια πήγε σε ένα άλλο δωμάτιο όπου ήταν στρωμένο ένα μεγάλο κρεβάτι, με πλούσια σεντόνια 

και βαριά σκεπάσματα. Με τόση κούραση που είχε δεν σκέφτηκε και πολύ. Έπεσε και κοιμήθηκε βαθιά. Μια σκιά 

εμφανίστηκε, πήρε το κάδρο και καθόταν ώρες κοιτάζοντάς το πρόσωπο στον πίνακα. 

 

Όταν ξημέρωσε και ξύπνησε ο έμπορος άρχισε να ψάχνει τον οικοδεσπότη για να τον ευχαριστήσει, αλλά πάλι 

δεν βρήκε κανένα και αποφάσισε να φύγει.  Πάει να πάρει τον πίνακα, αλλά στη θέση του βρήκε ένα σεντούκι 

γεμάτο θησαυρούς. Ο έμπορος χάρηκε πολύ. Βγαίνοντας προς τα έξω είδε μία υπέροχη κόκκινη τριανταφυλλιά 

και αμέσως θυμήθηκε την μικρότερή του κόρη, την Πεντάμορφη. Την ώρα που έσκυψε και έκοψε ένα 

τριαντάφυλλο πετάχτηκε μπροστά του ένα τρομακτικό τέρας και του φώναξε εκνευρισμένα: 

 

«Έτσι ανταποδίδεις τη φιλοξενία μου;  Κλέβοντας  τα αγαπημένα μου λουλούδια; Θα το πληρώσεις με τη ζωή 

σου!»  Ήταν έτοιμο να τον κατασπαράξει. 

 

«Συγγνώμη! Δεν ήθελα να σε κλέψω! Έχω τρεις κόρες και καταστράφηκα οικονομικά!  Η μικρή μου ζήτησε ένα 

τριαντάφυλλο. Σκέφτηκα πως δεν είναι κακό να το κόψω για να της το κάνω δώρο. Δεν ήθελα να σε προσβάλλω! 

Άφησέ με τουλάχιστον να πάω σπίτι να δω τις κόρες μου! Να τις αποκαταστήσω και να τις χαιρετήσω! Και μετά 

κάνε με ότι θέλεις!» παρακαλούσε ο έμπορος. 

 

Το Τέρας τον κοίταξε και είπε: 

 

«Πάρε το σεντούκι κι αυτό το μαύρο άλογο και πήγαινε σπίτι.  Μέσα σε εφτά μέρες όμως θα επιστρέψεις ξανά! Το 

άλογο ξέρει το δρόμο του γυρισμού. Σε εφτά μέρες θα πληρώσεις για το κακό που μου έκανες, εκτός κι αν κάποια 

κόρη σου θελήσει από μόνη της να μείνει εδώ μαζί μου! Μην πιστέψεις όμως, πως δεν θα τιμωρηθείς αν δεν 

έρθεις! Θα σε βρω και η τιμωρία θα είναι ακόμα μεγαλύτερη!»  

 

Ο έμπορος γύρισε σπίτι και άρχισε να εξιστορεί τι του συνέβη. Οι δύο μεγάλες του κόρες δεν άκουγαν καν τι έλεγε 

μιας και το μυαλό τους ήταν στο σεντούκι και στο πολύτιμό του περιεχόμενο. Η Πεντάμορφη όμως ζήτησε 

συγγνώμη για το τριαντάφυλλο που του είχε ζητήσει και τον έβαλε σε τέτοιους μπελάδες. Επέμενε κλαίγοντας πως 

θα πάει εκείνη στο Τέρας. Ο πατέρας αρνήθηκε κατηγορηματικά.  Έτσι, την επόμενη νύχτα, η Πεντάμορφη  

ανεβαίνει κρυφά στο μαύρο άλογο, το οποίο την πηγαίνει στο κάστρο.  



Μπαίνοντας στο κάστρο, βρίσκει έτοιμο ένα δωμάτιο με υπέροχα ρούχα και 

στρωμένο το κρεβάτι. Ξαπλώνει και στον ύπνο της βλέπει έναν όμορφο 

πρίγκιπα να την παίρνει αγκαλιά. Εκείνη τη στιγμή στέκεται από πάνω της το 

Τέρας και την κοιτάζει. Είναι το ίδιο γοητευτική με τη γυναίκα στον πίνακα. Έχει 

τα ίδια ευγενικά και ωραία χαρακτηριστικά. Το Τέρας δε βρήκε τη δύναμη να τη 

σκοτώσει.  

 

Κλείνεται στο δωμάτιο του, μπροστά σε καθρέφτη.  Συνομιλεί με τον εαυτό του, 

με την  άγρια  του πτυχή, η οποία τον παροτρύνει με λογικά επιχειρήματα να 

κατασπαράξει την Πεντάμορφη. Αλλιώς η κοπέλα θα τον κάνει αδύναμο και 

αυτό θα είναι το τέλος του. Ο ίδιος αντιστέκεται. Η καρδιά του δεν τον αφήνει 

να τη βλάψει. 

 

Κάθε  πρωί η Πεντάμορφη ξυπνάει και βρίσκει κοσμήματα, δώρα και βιβλία. 

Περνάει τον χρόνο της παίζοντας πιάνο, διαβάζοντας και κάνοντας βόλτες στο 

κάστρο. Σε μια αίθουσα βρήκε κάτι παλιές σκονισμένες εικόνες, όπου φαινόταν 

ένα αγόρι με κάπως άγρια χαρακτηριστικά. Όσο μεγάλωνε, τόσο πιο 

κακοσχηματισμένο γινόταν το πρόσωπό του, η έκφραση του ολοένα και πιο 

άγρια, άσχημη και θυμωμένη.  

 

Κάθε βράδυ έρχεται το Τέρας και τις φέρνει από ένα τριαντάφυλλο.  Κάθονται για λίγο παρέα και συζητάνε,  χωρίς 

όμως να τον δει η Πεντάμορφη. Το Τέρας της ζήτησε από την αρχή να μην γυρίσει να τον κοιτάξει. Φοβόταν, ότι 

αν το δει, θα τραπεί σε φυγή και τότε εκείνος θα της ορμήσει να την κατασπαράξει. 

Μέρα με τη μέρα την ερωτεύεται περισσότερο. Κάποια φορά η Πεντάμορφη κατά λάθος άγγιξε  την τριχωτή και με 

γαμψά νύχτα χερούκλα του. Αμέσως μεταμορφώθηκε σε ανθρώπινο χέρι. Αυτό ήταν για το Τέρας τραγικό μιας 

και δεν θα μπορούσε πια να κυνηγάει στο δάσος. Άρχισε να χάνει τις ιδιότητες του τέρατος, αλλά ούτε άνθρωπος 

δεν ήταν… 

 

Έτσι πέρασε ένας χρόνος και η Πεντάμορφη άρχισε να νοσταλγεί την οικογένειά της. Ένιωθε μοναξιά. 

Αμφισβητούσε  αν πραγματικά συνομιλεί με κάποιον ή μήπως  όλα αυτά γίνονται μόνο στη φαντασία της. Και, 

πάνω από όλα, της έλειπε ο πατέρας. Το Τέρας της έδωσε ένα μαγικό καθρέφτη, όπου μπορούσε  να παρατηρεί 

τι γίνεται στο σπίτι της. Έτσι είδε τους γάμους των αδερφών της και τον στεναχωρημένο της πατέρα που έκλαιγε 

ψιθυρίζοντας το όνομά της. 

 

Μια μέρα η Πεντάμορφη γύρισε κρυφά τον καθρέφτη για να δει μέσα του το πρόσωπου του μυστηριώδη 

οικοδεσπότη. Βλέποντας την εικόνα ούρλιαξε από τον τρόμο της και λιποθύμησε. Από τότε άρχισε το Τέρας να 

την αποφεύγει για να μην την τρομάζει με την παρουσία του. Και όταν του ζήτησε να πάει στους δικούς της, να 

πει στον πατέρα ότι είναι ζωντανή, δεν της το αρνήθηκε. Μόνο της ζήτησε να επιστρέψει το αργότερο σε εφτά 

μέρες. Μάλιστα της έδωσε ένα μαγικό δαχτυλίδι και της είπε: «Όποια ώρα θελήσεις να γυρίσεις κοντά μου, το 

δαχτυλίδι θα σε μεταφέρει κατευθείαν στο κάστρο. Μην αργήσεις όμως παρά πάνω, γιατί θα πεθάνω χωρίς 

εσένα!»  

 

Έτσι η Πεντάμορφη έφυγε, ντυμένη με ακριβά ρούχα και φορτωμένη με πολλά δώρα. Όταν  έφτασε στο σπίτι, 

βρήκε τον πατέρα της άρρωστο. Ο καημένος δεν μπόρεσε να σηκώσει το βάρος της απώλειας. Πίστευε, ότι η 

κόρη του ήτανε νεκρή. Οι δύο αδερφές της μάλωναν συνεχώς για την ευθύνη της φροντίδας του πατέρα, αλλά 

μόλις την είδαν χάρηκαν πολύ γιατί τώρα θα τον αναλάμβανε εκείνη. Την ίδια ώρα όμως ζήλεψαν τα φορέματά 

και τα στολίδια της. Η Πεντάμορφη τους τα χάρισε. Μετά τους μίλησε για το μαγικό δαχτυλίδι και οι αδερφές τις 

τρομάξανε πως θα έφευγε ξανά και εκείνες θα ξαναφορτώνονταν τις δουλειές και τον πατέρα. Άρχισαν λοιπόν να 

της αποσπούν την προσοχή. Της έλεγαν, πως αν έφευγε, ο πατέρας θα πέθαινε.   

Εντωμεταξύ το Τέρας άρχισε να χάνει τα θηριώδη του χαρακτηριστικά και γινόταν ολοένα πιο αδύναμο. Και οι 

μέρες περνούσαν. Την τελευταία μέρα όμως η Πεντάμορφη είδε στο όνειρό της το Τέρας να την καλεί και να της 

λέει πως αν δεν επέστρεφε θα πέθαινε.  

 

Σηκώθηκε έντρομη, αποχαιρέτησε βιαστικά τον πατέρα της και γυρίζοντας το μαγικό δαχτυλίδι βρέθηκε στο 

κάστρο. Έτρεχε από το ένα δωμάτιο στο άλλο, αλλά δεν τον έβρισκε πουθενά.  Τελικά τον είδε πεσμένο στην κήπο,  

να αφήνει την τελευταία του πνοή. Τον σκότωσε η θλίψη. Η Πεντάμορφη έπεσε στην αγκαλιά του, τον φίλησε και 

τα δάκρυα από μάτια της έπεφταν στο πρόσωπό του, ενώ του ψιθύριζε πόσο πολύ τον αγαπάει.   

 

Ξαφνικά ένα λαμπερό σύννεφο κάλυψε το τέρας. Όταν μετά από λίγη ώρα διαλύθηκε, ένα πανέμορφο παλικάρι 

την κοίταζε με λατρεία. Της μίλησε για την κατάρα που τον έκανε τέρας μέχρι που να βρισκόταν κάποια γυναίκα 

που θα τον δεχόταν και θα τον αγαπούσε.  

Την ίδια αμέσως μέρα πήγαν στο σπίτι της Πεντάμορφης και πήραν τον πατέρα της μαζί τους στο κάστρο.   

Ο γάμος τους ήταν ο πιο ευτυχισμένος γάμος που υπήρξε ποτέ.                           Ζωγραφιές: Petra Kameníčková 


