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Μ ια φορά κι ένα καιρό σε μια άκρη του κόσμου, κοντά στην πιο 

γαλάζια θάλασσα υπήρχε το πιο όμορφο βασίλειο, το βασί-

λειο της Ομορφοχώρας. Ακόμη κι ένα παιδάκι αν βρισκόταν εκεί, γρήγο-

ρα θα καταλάβαινε γιατί ονομάστηκε έτσι. Θα ’βλεπε στους δρόμους να 

κυκλοφορούν μόνο όμορφοι άνθρωποι. Θα θαύμαζε τις ωραίες κοπέλες, 

με τα εντυπωσιακά χτενίσματα και τα λαμπερά στολίδια στα μαλλιά, τις 

κοπέλες με τις γυάλινες γυαλιστερές γόβες και τα μεταξωτά φορέματα 

τα κεντημένα με μαργαριταρένιες πέρλες. Θα εντυπωσιαζόνταν από τα 

γεροδεμένα παλικάρια με τις κάτασπρες καλοσιδερωμένες στολές, που 

βολτάριζαν καμαρωτά πάνω στα φουξ άλογα με τη σγουρή χαίτη, που 

υπήρχαν μόνο στην Ομορφοχώρα. Στο βασίλειο της Ομορφοχώρας δε 

θα συναντούσε κανέναν αχτένιστο ή απεριποίητο, κανένα με φτωχικά, 

κουρελιασμένα ρούχα, κανένα παιδάκι λερωμένο απ’ το παιχνίδι, καμιά 

γριούλα και κανένα γέρο με μπαστούνι. 
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Ακόμη, αν μιλούσε με τους κατοίκους της Ομορφοχώρας θα 

του ’λεγαν πως ο Βασιλιάς Εύμορφος, ένας πανέμορφος, ξανθός, 

ψηλός και δυνατός άνθρωπος ήθελε στο βασίλειό του να βλέπει 

μόνο όμορφους ανθρώπους, γιατί πίστευε ότι στην εμφάνιση κα-

θρεπτιζόταν η καρδιά. Αφιέρωνε κάθε πρωί πέντε ώρες για την εξωτε-

ρική του εμφάνιση. Έβαζε τους καλύτερους κομμωτές της χώρας να του 

τυλίγουν τα μαλλιά και να του φτιάχνουν μπούκλες, έβαζε στο πρόσω-

πό του φέτες από αγγούρια και μελιτζάνες, για να μη κάνει ρυτίδες και 

φορούσε ρούχα φτιαγμένα από βαριά πολύτιμα υφάσματα, κεντημένα 

άλλοτε με χρυσές και άλλοτε με ασημένιες, λαμπερές κλωστές. Επιπλέον, 

επειδή ο βασιλιάς ήταν πολύ περήφανος για τους ωραίους υπηκόους 

του, είχε διατάξει τους αξιωματικούς του να τοποθετήσουν σ’ όλους 
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τους δρόμους της πόλης μεγάλους καθρέπτες για να μπορούν οι υπή-

κοοί του να καλλωπίζονται κάθε μα κάθε στιγμή. Οι καθρέπτες αυτοί μι-

λούσαν για πρόσωπα όμορφα, όμως ανέκφραστα, αγέλαστα, σοβαρά… 

ίσως και λίγο φοβισμένα.

Τι γινόταν όμως με αυτούς που δεν ήταν όμορφοι ή που δεν είχαν χρή-

ματα ν’ αγοράσουν τις πλουμιστές στολές ή που ήταν ηλικιωμένοι κι είχαν 

αρχίσει να σχηματίζουν ρυτιδούλες στο κουρασμένο τους πρόσωπο; Σύμ-

φωνα με βασιλική διαταγή έπρεπε να παραμένουν κλεισμένοι στα σπίτια 

τους! Να μη χαλάνε την όμορφη εικόνα που είχε η Ομορφοχώρα! Μάλιστα, 

ο Βασιλιάς είχε δώσει εντολή να μην φτιαχτεί ούτε μία παιδική χαρά, γιατί 

εκεί τα παιδιά κινδύνευαν να λερώσουν τα ρούχα τους! Αν πάλι κάποιος 

ασχημούλης παραβίαζε τις αυστηρές εντολές του βασιλιά, τότε οι 

στρατιώτες, που φρουρούσαν την πόλη, τον συλ-

λαμβάνανε και τον μεταφέρανε με μια βαρ-

κούλα στο νησάκι που βρίσκονταν στο 

πέλαγος, απέναντι από το παλάτι.
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