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Μ
έσα στην καρδιά του δάσους, με τα αιωνόβια δέντρα και τ’ 

αγρίμια, ζει μια μικρή μαγισσούλα. Eίναι καλή μάγισσα. Την 

λένε Μένια – Μελένια ή, αλλιώς, μαγισσούλα των λιχουδιών! 

Η Μένια είναι γλυκιά και καλόκαρδη και της αρέσει να φτιάχνει 

όμορφα γλυκά και νόστιμα φαγητά. Είναι κοντούλα και στρουμπου-

λή. Τα μάγουλά της είναι πάντα κόκκινα και τα μελιά της μάτια ζε-

σταίνουν, με το γλυκό και καλοσυνάτο βλέμμα τους, όποιον κοιτά-

ξουν. Τα μαλλιά της πλαισιώνουν το ολοστρόγγυλο προσωπάκι της 

με άτακτες χρυσό-καστανές μπουκλίτσες, ενώ φοράει ένα σκουφί 

μαύρο τόσο κακo-πλεγμένο και άχαρο, που πραγματικά είναι πολύ 

αστείο. Στέκεται επάνω στο κεφάλι της σαν άδειο τσουβάλι από πα-

τάτες! Είναι ντυμένη με μαύρα μάλλινα ρούχα για να την κρατούν 

ζεστή και στα πόδια της φοράει χοντροκομμένα μποτίνια. 

Η Μένια είχε δυο γιαγιάδες που και οι δυο ήταν πολύ ισχυρές 

μάγισσες. Μόνο που η μια ήταν κακιά και η άλλη καλή. Όταν ήταν 

ακόμα μωρό στην κούνια, οι δυο γιαγιάδες μάγισσες πάλεψαν με-

ταξύ τους για το ποια θα υπερισχύσει στην προσωπικότητα της 

μικρής. Ανάλογα με το αποτέλεσμα, η μαγισσούλα θα γινόταν ή 

καλή ή κακή. 

Τελικά η καλή μάγισσα νίκησε και η Μένια έγινε μαγισσούλα του 

καλού. Η γιαγιά που έχασε, όμως, θύμωσε τόσο πολύ που κατα-

ράστηκε την μικρή εγγονή της να είναι πάντα ντυμένη στα μαύρα, 

όπως κι εκείνη, και επιπλέον να είναι άχαρη και ό,τι πιάνει στα χέ-

ρια της να το καταστρέφει. 

Έτσι κι έγινε. Μεγαλώνοντας η μαγισσούλα μας γινόταν ολοένα 

πιο καλόκαρδη και γλυκιά, αλλά συνάμα και άχαρη, με καταστρο-

φικά αποτελέσματα σε ό,τι κι αν καταπιaνόταν. 

Για να μη γίνεται βάρος στην μικρή της κοινότητα και συνε-

χώς περίγελος εξαιτίας της άχαρης φύσης της, σύντομα έφυγε και 
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με πολύ κόπο, αφού την μια στιγμή έστηνε και την άλ-

λη χαλούσε, έχτισε μια μικρή καλύβα μέσα στην καρδιά του 

δάσους. Παιδεύτηκε πολύ καιρό για να χτίσει την καλύ-

βα  της, η οποία τελικά έγινε στραβή και κακοστημένη. 

Κι αν τελείωσε έστω κακήν –κακώς το χτίσι-

μο, αυτό οφείλεται στην καλή για-

γιά της που την βοήθησε με κίν-

δυνο να το μάθει η κακιά 

μάγισσα και να γκρεμίσει 

το καλύβι!

 Έτσι η Μένια εγκατα-

στάθηκε στην αστεία 

κακοχτισμένη καλύβα 

της όπου ζούσε μόνη 

με συντροφιά τα ζωά-

κια και τα δέντρα του 

δάσους. 
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