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Des Menschen Seele gleicht dem Wasser: 
Vom Himmel kommt es. 
Zum Himmel steigt es. 
Und wieder nieder zur Erde muss es. 
Ewig wechselnd. 
Seele des Menschen, wie gleichst Du dem Wasser! 
Schicksal des Menschen, wie gleichst Du dem Wind! 
 
Johann Wolfgang von Goethe 

 
Η ψυχή του ανθρώπου µοιάζει στο νερό: 
Από τον ουρανό έρχεται 
Και στον ουρανό ανεβαίνει. 
Και πάλι στη γη επιστρέφει. 
Εναλλάσσεται αιώνια. 
Ψυχή του ανθρώπου, 
Πόσο µοιάζεις στο νερό! 
Μοίρα του ανθρώπου, 
Πόσο µοιάζεις στον άνεµο! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wasser, die Quelle des Lebens 
Der Mensch besteht zu mehr als 60% aus Wasser, er überlebt ohne 
Wasser nur etwa Tage. Sein biologischer Tagesbedarf beträgt 5 l; diese 
Menge muss der Mensch durch Trinken und Essen täglich zu sich nehmen. 
Jährlich sterben 5,3 Mio Menschen aus Mangel an sauberem Trinkwasser, 
hauptsächlich in Drittwelt-ländern. Der gesamte Wasserverbrauch eines 
Deutschen liegt zur Zeit etwa 130 Liter pro Tag. Seit 1950 vervierfachte 
sich der weltweite Wasserverbrauch. Die ganze Welt wird durch 
Wassermangel bedroht! 
 

Was sollen wir tun? 
 

Wasser sparen 
 Duschen statt Baden 
 Wasch- und Spülmaschine nie mit halber Ladung laufen lassen 
 Beim Duschen, Händewaschen und Zähneputzen zwischendurch den 

Hahn zudrehen 
 Tropfende Wasserhähne reparieren 
 Sparsame Wasch- und Spülmaschinen kaufen 
 Den Garden mit Regenwasser bewässern, das Regenwasser kann z.B 

in einem Regenfass gesammelt werden 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Νερό, η πηγή της ζωής 
Ο άνθρωπος αποτελείται περισσότερο από 60% από νερό και επιβιώνει 
χωρίς νερό µόνο µερικές µέρες. Η ηµερήσια ανάγκη του για νερό ανέρχεται 
στα 5 λίτρα. Αυτή την ποσότητα  πρέπει ο άνθρωπος να την παίρνει κάθε 
µέρα  πίνοντας ή τρώγοντας. Κάθε χρόνο πεθαίνουν 5,3 εκατοµµύρια 
άνθρωποι από έλλειψη καθαρού πόσιµου νερού. Κυρίως στις αναπτυσσόµενες 
χώρες. Η συνολική κατανάλωση νερού στη Γερµανία είναι 130 λίτρα  
ηµερησίως. Η Γερµανία δεν απειλείται προς το παρόν από έλλειψη νερού. 
Παρόλα αυτά από το 1950 η κατανάλωση του νερού έχει τετραπλασιαστεί 
παγκοσµίως. Όλος ο κόσµος απειλείται από το φαινόµενο της λειψυδρίας. 
 

Τι πρέπει να κάνουµε; 
 

Εξοικονόµηση νερού 
 Ντους αντί µπάνιο 
 Να χρησιµοποιούµε το πλυντήριο ρούχων και πιάτων µε γεµάτο φορτίο 
 Στο ντους, στο πλύσιµο των χεριών ή στο βούρτσισµα των δοντιών να 
κλείνουµε ενδιάµεσα τη βρύση 

 Να επισκευάζουµε βρύσες που στάζουν 
 Να αγοράζουµε πλυντήρια ρούχων ή πιάτων πού εξοικονοµούν νερό 
 Να χρησιµοποιούµε στον κήπο νερό της βροχής, το οποίο µπορούµε να 
αποθηκεύουµε σε βαρέλια. 



Wasservebrauch in Deutschland – Κατανάλωση νερού στη Γερµανία 
 

Wenn man vom Wasserverbrauch spricht, denkt man zunächst an den 
persönlichen Wasserverbrauch im Haushalt. Der persönliche 
Wasserverbrauch in Deutschland liegt zur Zeit bei durchschnittlich 126 
Liter/Kopf/Tag, wobei es regionale Unterschiede gibt: z.B. 137 Liter in 
den alten Bundesländern und 93 Liter in den neuen Bundesländern (Quelle: 
BGW). Diese Menge verteilt sich auf viele verschiedene Tätigkeiten: 

 

 
 
 
 
Trinken: πίνω 
Kochen: µαγειρεύω 
Geschirrspüllen: πλένω πιάτα 
Waschen: πλένω 
Zahne putzen: βουρτσίζω δόντια 
Baden – 2 mal wöchentlich: µπάνιο – 2 φορές την εβδοµάδα 
Duschen – 2 mal wöchentlich: ντους – 2 φορές την εβδοµάδα 
Toilette: τουαλέτα 
Waschmaschine: πλυντήριο 
Wohnung reiningen: καθαρισµός διαµερίσµατος 
Autowäsche: πλένω το αυτοκίνητο  
Blumen gießen: ποτίζω τα λουλούδια 
Gartenbewässerung: ποτίζω τον κήπο 
 
 



WASSER-LEXIKON (το λεξικό του νερού) 
 

Das Wasser: νερό 
Wasserdicht: αδιάβροχος 
Der Wasserdruck: πίεση του νερού 
Der Wassereimer: κουβάς 
Der Wasserfall: καταρράκτης 
Die Wasserfarbe: νεροµπογιά 
Das Wasserflugzeug: υδροπλάνο 
Das Wasserglass: νεροπότηρο 
Der Wasserhahn: βρύση 
Der Wasserkopf: υδροκέφαλος 
Das Wasserkraftwerk: υδροηλεκτρικός σταθµός 
Der Wasserkreislauf: κυκλοφορία του νερού 
Der Wasserkrug: στάµνα 
Die Wasserkühlüng: υδρόψυξη 
Der Wasserlauf: ρυάκι 
Die Wasserleitung: σωλήνας νερού 
Die Wasserlinie: δίκτυο µεταφοράς νερού 
Der Wassermangel: λειψυδρία 
Der Wassermann: υδροχόος (ωροσκόπιο) 
Die Wassermelone: καρπούζι 
Die Wassermühle: νερόµυλος 
Wassern: προσθαλασσώνω 
Wässern: ποτίζω 
Die Wasserpflanze: υδρόβιο φυτό 
Die Wasserpumpe: αντλία νερού 
Wasserreich: πλούσιο σε νερά 
Das Wasserrohr: αγωγός νερού 
Das Wasserski: θαλάσσιο σκι 
Der Wasserspeicher: δεξαµενή νερού 
Der Wassersport: θαλάσσιο σπορ 
Die Wasserspülung: καζανάκι 
Der Wasserstoff: υδρογόνο 
Die Wasserstraße: υδάτινος δρόµος 
Der Wassertank: ντεπόζιτο νερού 
Die Wassertemperatur: θερµοκρασία νερού 
Das Wassertier: υδρόβιο ζώο 
Der Wassertropfen: σταγόνα νερού 
Die Wasserrung: προσθαλάσσωση 
Der Wasserverbrauch: κατανάλωση νερού 
Die Wasserverschmutzung: µόλυνση των υδάτων 
Die Wasserversorgung: ύδρευση 
Der Wasserweg: πλωτή οδός 
Das Wasserwerk: υδραγωγείο 

 



IDIOMATISCHE REDEWENDUNGEN 
Mit dem Wort Wasser: 
 

1) jmdm. läuft das Wasser im Mund zusammen: jmd. bekommt großen Appetit. 
 

Το λέµε για κάποιον που έχει όρεξη να φάει το αγαπηµένο του φαγητό 
 

2) nahe am Wasser gebaut haben: leicht in Tränen ausbrechen. 
Το λέµε για κάποιον που βάζει εύκολα τα κλάµατα 
 

3) sich über Wasser halten: gerade soviel verdienen, dass man davon leben 
kann - Το λέµε για κάποιον που κερδίζει τόσα χρήµατα, όσα για να ζει 
 

4) bis dahin läuft noch viel Wasser den Berg hinunter: bis dahin vergeht noch 
viel Zeit – το λέµε όταν φεύγει πολύτιµος χρόνος µέχρι να γίνει 
 

5) auch nur mit Wasser kochen: keine besondere Leistungen vollbringen. 
το λέµε όταν απογοητευόµαστε από τις προσδοκίες µας 
 
 
Παροιµίες  
 

Μπήκε το νερό στο αυλάκι. 
 
Έκανε µια τρύπα στο νερό. 
 
∆εν δίνει του αγγέλου του νερό. 
 
Είπαν το νερό νεράκι. 
 
Το αίµα νερό δεν γίνεται και αν γίνει δεν πίνεται. 
 
Έφτασε στην πηγή και δεν ήπιε νερό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Das Wasser 
 
Vom Himmel fällt der Regen  
Und macht die Erde nass.  
Die Steine auf den Wegen,  
Die Blumen und das Gras. 
 
Die Sonne macht die Runde  
In altgewohntem Lauf  
Und saugt mit ihrem Munde  
Das Wasser wieder auf. 
 
Das Wasser steigt zum Himmel  
Und wallt dort hin und her.  
Da gibt es ein Gewimmel  
Von Wolken grau und schwer. 
 
Die Wolken werden nasser  
Und brechen auseinand  
Und wieder fällt das Wasser  
Als Regen auf das Land. 
 
Der Regen fällt ins Freie,  
Und wieder saugt das Licht,  
Die Wolke wächst aufs neue,  
Bis dass sie wieder bricht. 
 
So geht des Wassere Weise:  
Es fällt, es steigt es sinkt  
In ewig gleichem Kreise,  
Und alles, alles trinkt! 
 
(James Kruss) 

 

    Αχ νερό! 
 

∆ε σε άφησα νερό 
στη γη και στον ουρανό 

δε σε βρήκα 
στον κόσµο το µικρό 

Αχ νερό! 
 
 

Σε χρειάζοµαι κι εγώ 
καλό µου αγαθό 

σε ψάχνω στον κόσµο το µικρό 
Αχ νερό! 

 
 

∆ε σε άφησα νερό 
στον ήλιο τον καυτό 

να µου φύγεις 
να µην έχω πια να πιω 

Αχ νερό! 
 

(λαϊκό ποίηµα) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Flüsse und Seen in Deutschland 
Ποτάµια και λίµνες στη Γερµανία 

 

 



Bilder der bedeutendsten Flüsse 
Εικόνες από τους πιο σηµαντικούς ποταµούς της Γερµανίας 

 

    
Rhein Donau Elbe Inn 

    

    
Oder Weser Mosel Salzach 

    

    
Main Isar Neckar Lech 

    

    
Saale Aller Havel Ems 

 

Die 15 wasserreichsten Flüsse in Deutschland 
Οι 15 µεγαλύτεροι σε ποσότητα νερού ποταµοί της Γερµανίας 

 

 



Die 10 größten deutschen Seen nach Fläche 
Οι 10 µεγαλύτερες σε έκταση λίµνες της Γερµανίας 

 
Rang 
α/α 

See 
λίµνη 

Land 
κρατίδιο 

Fläche 
έκταση 

größte Tiefe 
µεγαλύτερο βάθος 

1. Bodensee Baden-Württemberg / Bayern 
Schweiz / Österreich 536 km² * 254 m 

2. Müritz Mecklenburg-Vorpommern 117 km² 31 m 
3. Chiemsee Bayern 80 km² 72,7 m 
4. Schweriner See Mecklenburg-Vorpommern 61,54 km² 52,4 m 
5. Starnberger See Bayern 56 km² 127,7 m 
6. Ammersee Bayern 46,6 km² 81,1 m 
7. Plauer See Mecklenburg-Vorpommern 38,4 km² 25,5 m 
8. Kummerower See Mecklenburg-Vorpommern 32,5 km² 23,3 m 
9. Steinhuder Meer Niedersachsen 32 km² 2,9 m 
10. Großer Plöner See Schleswig-Holstein 30 km² 60,5 m 

 
* Gesamtfläche in Deutschland 305,75 km², Schweiz 171,63 km², Österreich 58,62 km² 
 

 
Die 10 tiefsten deutschen Seen 
Οι 10 βαθύτερες λίµνες της Γερµανίας 

 

Rang 
α/α 

See 
λίµνη 

Land 
κρατίδιο 

Fläche 
έκταση 

größte Tiefe 
µεγαλύτερο βάθος 

1. Bodensee Baden-Württemberg / Bayern 
Schweiz / Österreich 536 km² 254 m 

2. Walchensee Bayern 16,267 km² 192,3 m 
3. Königssee Bayern 5,218 km² 190 m 
4. Starnberger See Bayern 56 km² 127,7 m 
5. Ammersee Bayern 46,6 km² 081,1 m 
6. Chiemsee Bayern 80 km² 072,7 m 
7. Tegernsee Bayern 8,934 km² 072,6 m 
8. Pulvermaar Rheinland-Pfalz 0,385 km² 072 m 

9. Schaalsee Schleswig-Holstein 
Mecklenburg-Vorpommern 23,5 km² 071,5 m 

10. Kochelsee Bayern 5,95 km² 065,9 m 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 



Οι 10 µεγαλύτερες λίµνες της Ελλάδας 
 

Ονοµασία Γεωγραφικό διαµέρισµα 
Επιφάνεια 
(τ. χµ.) 

Μέγιστο 
µήκος 
(χλµ.) 

Μέγιστο 
πλάτος 
(χλµ.) 

Βάθος 
(µ.) 

Υψόµετρο 
(µ.) 

Τριχωνίδα Στερεά Ελλάδα 95,840 21,490 6,700 58 22 

Βόλβη Μακεδονία 
(Θεσσαλονίκη) 70,353 21,500 6,725 24 37 

Βεγορίτιδα Μακεδονία  
(Φλώρινα, Πέλλα) 54,31 14,800 6,900 16 540 

Βιστονίδα Θράκη (Ξάνθη, Ροδόπη) 45,030 12,450 7,000 4 0,1 
Κορώνεια Μακεδονία (Θεσ/νίκη) 42,823 10,750 5,050 1 71 

Μικρή Πρέσπα * Μακεδονία (Φλώρινα), 
Αλβανία 42,541 15,300 6,500 8,4 850 

Μεγάλη Πρέσπα * Μακεδονία (Φλώρινα), 
Αλβανία, Π.Γ.∆.Μ.) 39,400 11,600 6,100 50 842 

Ορεστιάδα 
(Καστοριάς) Μακεδονία (Καστοριά) 28,655 7,500 5,425 9 630 

Παµβώτιδα Ήπειρος 19,470 7,950 5,425 11 470 
Υλίκη Στερεά Ελλάδα 19,118 10,825 5,600 11 80 

 

* σε ελληνικό έδαφος 
 

Τα 10 µεγαλύτερα ποτάµια της Ελλάδας 
 

Ποταµός Μήκος (χλµ.) Κύριες Πηγές Εκβολές 

Αλιάκµονας 297 Γράµµος Θερµαϊκός 
Αχελώος 220 Βόρεια Πίνδος Ιόνιο 
Πηνειός 
(Θεσσαλικός) 205 Βόρεια Πίνδος Θερµαϊκός 

Έβρος 204 * (480)  Ροδόπη, Βουλγαρία Θρακικό 
Νέστος 130 * (243)  Ρίλα, Βουλγαρία Θρακικό 
Στρυµόνας 118 * (392)  Όρβηλος, Βουλγαρία κόλπος Ορφανού 
Θύαµις (Καλαµάς) 115 ∆ούσκο Ιόνιο 
Αλφειός 110 Πάρνωνας Ιόνιο 
Άραχθος 110 Βόρεια Πίνδος Αµβρακικός 
Ενιπέας 
(Θεσσαλικός) 84 Όθρυς Πηνειός (Θεσσαλικός) 

 
* σε ελληνικό έδαφος και σε παρένθεση το συνολικό µήκος του 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Das Wasser des Lebens 
(Gebrüder Grimm) 

 

 
 

Es war einmal ein König, der war krank, und niemand glaubte, daß er mit dem 
Leben davonkäme. Er hatte aber drei Söhne, die waren darüber betrübt, gingen 
hinunter in den Schloßgarten und weinten. Da begegnete ihnen ein alter Mann, 
der fragte sie nach ihrem Kummer. Sie sagten ihm, ihr Vater wäre so krank, daß 
er wohl sterben würde, denn es wollte ihm nichts helfen. Da sprach der Alte: 
"Ich weiß noch ein Mittel, das ist das Wasser des Lebens, wenn er davon trinkt, 
so wird er wieder gesund; es ist aber schwer zu finden." Der älteste sagte: "Ich 
will es schon finden!", ging zum kranken König und bat ihn, er möchte ihm 
erlauben auszuziehen, um das Wasser des Lebens zu suchen, denn das könnte ihn 
allein heilen. "Nein", sprach der König, "die Gefahr dabei ist zu groß, lieber will 
ich sterben." Er bat aber so lange, bis der König einwilligte. Der Prinz dachte in 
seinem Herzen: Bringe ich das Wasser, so bin ich meinem Vater der liebste und 
erbe das Reich. 
 

Also machte er sich auf, und als er eine Zeitlang fortgeritten war, stand da ein 
Zwerg auf dem Wege, der rief ihn an und sprach: "Wo hinaus so geschwind ?" 
"Dummer Knirps", sagte der Prinz ganz stolz, "das brauchst du nicht zu wissen", 
und ritt weiter. Das kleine Männchen aber war zornig geworden und hatte einen 
bösen Wunsch getan. Der Prinz geriet bald hernach in eine Bergschlucht, und je 
weiter er ritt, je enger taten sich die Berge zusammen, und endlich ward der 
Weg so eng, daß er keinen Schritt weiterkonnte; es war nicht möglich, das Pferd 
zu wenden oder aus dem Sattel zu steigen, und er saß da wie eingesperrt. Der 
kranke König wartete lange auf ihn, aber er kam nicht. Da sagte der zweite 
Sohn: "Vater, laßt mich ausziehen und das Wasser suchen!" und dachte bei sich: 
Ist mein Bruder tot, so fällt das Reich mir zu. Der König wollte ihn anfangs auch 
nicht ziehen lassen, endlich gab er nach. Der Prinz zog also auf demselben Weg 
fort, den sein Bruder eingeschlagen hatte, und begegnete auch dem Zwerg, der 
ihn anhielt und fragte wohin er so eilig wollte. "Kleiner Knirps", sagte der Prinz, 
"das brauchst du nicht zu wissen", und ritt fort, ohne sich weiter umzusehen. 
Aber der Zwerg verwünschte ihn, und er geriet wie der andere in eine 
Bergschlucht und konnte nicht vorwärts und rückwärts. So geht's aber den 
Hochmütigen. Als auch der zweite Sohn ausblieb, so erbot sich der jüngste, 
auszuziehen und das Wasser zu holen, und der König mußte ihn endlich ziehen 
lassen.  



Als er dem Zwerg begegnete und dieser fragte, wohin er so eilig wolle, so hielt 
er an, gab ihm Rede und Antwort und sagte: "Ich suche das Wasser des Lebens, 
denn mein Vater ist sterbenskrank." "Weißt du auch, wo das zu finden ist ?" 
"Nein", sagte der Prinz. "Weil du dich betragen hast, wie sich's geziemt, nicht 
übermütig wie deine falschen Brüder, so will ich dir Auskunft geben und dir 
sagen, wie du zu dem Wasser des Lebens gelangst. Es quillt aus einem Brunnen in 
dem Hofe eines verwünschten Schlosses, aber du dringst nicht hinein, wenn ich 
dir nicht eine eiserne Rute gebe und zwei Laiberchen Brot. Mit der Rute schlag 
dreimal an das eiserne Tor des Schlosses, so wird es aufspringen; inwendig liegen 
zwei Löwen, die den Rachen aufsperren, wenn du aber jedem ein Brot hinwirfst, 
so werden sie still, und dann eile dich und hol von dem Wasser des Lebens, bevor 
es zwölf schlägt, sonst schlägt das Tor wieder zu und du bist eingesperrt."  
 

Der Prinz dankte ihm, nahm die Rute und das Brot und machte sich auf den Weg. 
Und als er anlangte, war alles so, wie der Zwerg gesagt hatte. Das Tor sprang 
beim dritten Rutenschlag auf, und als er die Löwen mit dem Brot besänftigt 
hatte, trat er in das Schloß und kam in einen großen, schönen Saal. Darin saßen 
verwünschte Prinzen, denen zog er die Ringe vom Finger, dann lag da ein Schwert 
und ein Brot, das nahm er weg. Und weiter kam er in ein Zimmer, darin stand eine 
schöne Jungfrau, die freute sich, als sie ihn sah, küßte ihn und sagte, er hätte 
sie erlöst und sollte ihr ganzes Reich haben, und wenn er in einem Jahre 
wiederkäme, so sollte ihre Hochzeit gefeiert werden. Dann sagte sie ihm auch, 
wo der Brunnen wär' mit dem Lebenswasser; er müßte sich aber eilen und daraus 
schöpfen, eh' es zwölf schlüge. Da ging er weiter und kam endlich in ein Zimmer, 
wo ein schönes, frischgedecktes Bett stand, und weil er müde war wollt' er erst 
ein wenig ausruhen. Also legte er sich und schlief ein. Als er erwachte, schlug es 
drei Viertel auf zwölf. Da sprang er ganz erschrocken auf, lief zu dem Brunnen, 
schöpfte daraus mit einem Becher, der daneben stand, und eilte, daß er fortkam. 
Wie er eben zum eisernen Tor hinausging, da schlug's zwölf, und das Tor schlug 
so heftig zu, daß es ihm noch ein Stück von der Ferse wegnahm. Er aber war 
froh, daß er das Wasser des Lebens erlangt hatte, ging heimwärts und kam 
wieder an dem Zwerg vorbei. Als dieser das Schwert und das Brot sah, sprach 
er: "Damit hast du großes Gut gewonnen: mit dem Schwert kannst du ganze 
Heere schlagen, das Brot aber wird niemals all!" Der Prinz wollte ohne seine 
Brüder nicht zu dem Vater nach Haus kommen und sprach: "Lieber Zwerg, kannst 
du mir nicht sagen, wo meine Brüder sind? Sie sind früher als ich nach dem 
Wasser des Lebens ausgezogen und sind nicht wiedergekommen." "Zwischen zwei 
Bergen stecken sie eingeschlossen", sprach der Zwerg, "dahin habe ich sie 
verwünscht, weil sie so übermütig waren." Da bat der Prinz so lange, bis der 
Zwerg sie wieder losließ; aber er warnte ihn und sprach: "Hüte dich vor ihnen, sie 
haben ein böses Herz!" Als seine Brüder kamen, freute er sich und erzählte 
ihnen, wie es ihm ergangen wäre, daß er das Wasser des Lebens gefunden und 
einen Becher voll mitgenommen und eine schöne Prinzessin erlöst hätte, die 
wollte ein Jahr lang auf ihn warten, dann sollte Hochzeit gehalten werden, und er 
bekäme ein großes Reich. Danach ritten sie zusammen fort und gerieten in ein 



Land, wo Hunger und Krieg war, und der König glaubte schon, er müßte 
verderben, so groß war die Not. Da ging der Prinz zu ihm und gab ihm das Brot, 
womit er sein ganzes Reich speiste und sättigte; und dann gab ihm der Prinz auch 
das Schwert, damit schlug er die Heere seiner Feinde und konnte nun in Ruhe 
und Frieden leben. Da nahm der Prinz sein Brot und Schwert wieder zurück, und 
die drei Brüder ritten weiter. Sie kamen aber noch in zwei Länder, wo Hunger 
und Krieg herrschten, und da gab der Prinz den Königen jedesmal sein Brot und 
Schwert und hatte nun drei Reiche gerettet. Und danach setzten sie sich auf ein 
Schiff und fuhren übers Meer. Während der Fahrt, da sprachen die beiden 
ältesten unter sich: "Der jüngste hat das Wasser des Lebens gefunden und wir 
nicht, dafür wird ihm unser Vater das Reich geben, das uns gebührt, und er wird 
unser Glück wegnehmen." Da wurden sie rachsüchtig und verabredeten 
miteinander, daß sie ihn verderben wollten. Sie warteten, bis er einmal fest 
eingeschlafen war, da gossen sie das Wasser des Lebens aus dem Becher und 
nahmen es für sich, ihm aber gossen sie bitteres Meerwasser hinein.  
 

Als sie nun daheim ankamen, brachte der jüngste dem kranken König seinen 
Becher, damit er daraus trinken und gesund werden sollte. Kaum aber hatte er 
ein wenig von dem bitteren Meerwasser getrunken, so ward er noch kränker als 
zuvor. Und wie er darüber jammerte, kamen die beiden ältesten Söhne und 
klagten den jüngsten an, er hätte ihn vergiften wollen, sie brächten ihm das 
rechte Wasser des Lebens, und reichten es ihm. Kaum hatte er davon getrunken 
so fühlte er seine Krankheit verschwinden und war stark und gesund wie in 
seinen jungen Tagen. Danach gingen die beiden zu dem jüngsten, verspotteten 
ihn und sagten: "Du hast zwar das Wasser des Lebens gefunden, aber du hast 
die Mühe gehabt und wir den Lohn; du hättest klüger sein und die Augen 
aufbehalten sollen, wir haben dir's genommen, während du auf dem Meere 
eingeschlafen warst und übers Jahr, da holt sich einer von uns die schöne 
Königstochter. Aber hüte dich, daß du nichts davon verrätst, der Vater glaubt 
dir doch nicht, und wenn du ein einziges Wort sagst, so sollst du noch obendrein 
dein Leben verlieren, schweigst du aber, so soll dir's geschenkt sein."  
 

Der alte König war zornig über seinen jüngsten Sohn und glaubte, er hätte ihm 
nach dem Leben getrachtet. Also ließ er den Hof versammeln und das Urteil über 
ihn sprechen, daß er heimlich sollte erschossen werden. Als der Prinz nun einmal 
auf die Jagd ritt und nichts Böses vermutete, mußte des Königs Jäger mitgehen. 
Draußen, als sie ganz allein im Wald waren und der Jäger so traurig aussah, sagte 
der Prinz zu ihm : "Lieber Jäger, was fehlt dir?" Der Jäger sprach: "Ich kann's 
nicht sagen und soll es doch." Da sprach der Prinz: "Sage heraus, was es ist, ich 
will dir's verzeihen!" "Ach!" sagte der Jäger "ich soll Euch totschießen, der König 
hat mir's befohlen." Da erschrak der Prinz und sprach: "Lieber Jäger, laß mich 
leben, da geb ich dir mein königliches Kleid, gib mir dafür dein schlechtes!" Der 
Jäger sagte: "Das will ich gerne tun, ich hätte doch nicht nach Euch schießen 
können." Da tauschten sie die Kleider, und der Jäger ging heim, der Prinz aber 
ging weiter in den Wald hinein. 
 



Über eine Zeit, da kamen zu dem alten König drei Wagen mit Gold und 
Edelsteinen für seinen jüngsten Sohn; sie waren aber von den drei Königen 
geschickt, die mit des Prinzen Schwert die Feinde geschlagen und mit seinem 
Brot ihr Land ernährt hatten und die sich dankbar bezeigen wollten. Da dachte 
der alte König: Sollte mein Sohn unschuldig gewesen sein? und sprach zu seinen 
Leuten: "Wäre er noch am Leben, wie tut mir's so leid, daß ich ihn habe töten 
lassen!" "Er lebt noch", sprach der Jäger, "ich konnte es nicht übers Herz 
bringen, Euren Befehl auszuführen", und sagte dem König, wie es zugegangen 
war. Da fiel dem König ein Stein vom Herzen, und er ließ in allen Reichen 
verkündigen, sein Sohn dürfte wiederkommen und sollte in Gnaden aufgenommen 
werden.  
Die Königstochter aber ließ eine Straße vor ihrem Schloß machen, die war ganz 
golden und glänzend, und sagte ihren Leuten, wer darauf geradewegs zu ihr 
geritten käme, das wäre der Rechte und den sollten sie einlassen, wer aber 
daneben käme, der wäre der Rechte nicht und den sollten sie auch nicht 
einlassen. Als nun die Zeit bald herum war, dachte der älteste, er wollte sich 
eilen, zur Königstochter gehen und sich für ihren Erlöser ausgeben, da bekäme 
er sie zur Gemahlin und das Reich daneben. Also ritt er fort, und als er vor das 
Schloß kam und die schöne goldene Straße sah, dachte er: Das wäre 
jammerschade, wenn du darauf rittest, lenkte ab und ritt rechts nebenher. Wie 
er aber vor das Tor kam, sagten die Leute zu ihm, er wäre der Rechte nicht, er 
sollte wieder fortgehen. Bald darauf machte sich der zweite Prinz auf, und wie 
der zur goldenen Straße kam und das Pferd den einen Fuß darauf gesetzt hatte, 
dachte er: Es wäre jammerschade, das könnte etwas abtreten, lenkte ab und ritt 
links nebenher. Wie er aber vor das Tor kam, sagten die Leute, er wäre der 
Rechte nicht, er sollte wieder fortgehen.  
 

Als nun das Jahr ganz herum war, wollte der dritte aus dem Walde fort zu 
seiner Liebsten reiten und bei ihr sein Leid vergessen. Also machte er sich auf 
und dachte immer an sie und wäre gerne schon bei ihr gewesen und sah die 
goldene Straße gar nicht. Da schritt sein Pferd mitten darüber hin, und als er 
vor das Tor kam, ward es aufgetan, und die Königstochter empfing ihn mit 
Freuden und sagte, er wäre ihr Erlöser und der Herr des Königreichs, und ward 
die Hochzeit gehalten mit großer Glückseligkeit. Und als sie vorbei war, erzählte 
sie ihm, daß sein Vater ihn zu sich entboten und ihm verziehen hätte. Da ritt er 
hin und sagte ihm alles, wie seine Brüder ihn betrogen und er doch dazu 
geschwiegen hätte. Der alte König wollte sie strafen, aber sie hatten sich aufs 
Meer gesetzt und waren fortgeschifft und kamen ihr Lebtag nicht wieder.  
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Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένας βασιλιάς που αρρώστησε τόσο βαριά, ώστε όλοι 
πίστευαν πως γρήγορα θα πέθαινε. Οι τρεις γιοι του ήταν πολύ λυπηµένοι. Μια µέρα 
βγήκαν για λίγο έξω στους κήπους του πύργου τους κι άρχισαν να κλαίνε και να 
σπαράζουν. Ένας µικροκαµωµένος γέροντας τους πλησίασε και τους ρώτησε: 
- Γιατί κλαίτε; 
Του εξήγησαν πως ο πατέρας τους πέθαινε, από µια φοβερή αρρώστια, που δεν είχε 
γιατρειά. 
- Εγώ ξέρω το φάρµακο γι,' αυτή την αρρώστια, είπε ο γέροντας. Είναι το Νερό της 
Ζωής. Αν ο βασιλιάς το πιει, θα γίνει πάλι καλά. Είναι όµως πολύ δύσκολο να 
βρεθεί. 
Ο µεγαλύτερος γιος είπε: «Θα το βρω εγώ» και πήγε στον πατέρα του να του ζητήσει 
την άδεια. Ο βασιλιάς κούνησε αδύναµα το κεφάλι του. 
- Όχι. είπε. Ο κίνδυνος είναι πολύ µεγάλος. Προτιµώ να πεθάνω. 
Ο γιος του τον παρακάλεσε και προσπάθησε να τον πείσει, λέγοντας του πόσο πολύ 
τον αγαπούσε. Μα µέσα του σκεφτόταν. «Αν βρω εγώ το Νερό της Ζωής και ο 
πατέρας µου γιατρευτεί, θα αφήσει σε µένα το βασίλειο του, όταν πεθάνει». 
Ο βασιλιάς, µετά από πολλούς δισταγµούς, νοµίζοντας πως η αγάπη του γιου του 
ήταν αγνή και άδολη, του έδωσε την άδεια. 
Ο πρίγκιπας ξεκίνησε για το ταξίδι του. Σε λίγο, εµφανίστηκε µπροστά του ένας 
νάνος που στάθηκε στη µέση του δρόµου. 
- Πού πηγαίνεις τόσο βιαστικά; τον ρώτησε ο νάνος. 
Ο πρίγκιπας, που αναγκάστηκε να σταµατήσει το άλογο του, εκνευρίστηκε. 
- Βρε χαζέ κοντοστούπη, του είπε, δεν είναι δικιά σου δουλειά. 
Και αφού του έριξε µια περιφρονητική µατιά, συνέχισε το ταξίδι του. 
Ο κοντός ανθρωπάκος θύµωσε πολύ και τον καταράστηκε. 
Σε λίγο, ο πρίγκιπας βρέθηκε µπροστά σε δυο βουνά, που µπορούσε να τα διαβεί, 
µόνο µέσα από ένα πολύ στενό φαράγγι. Καθώς προχώρησε, το φαράγγι άρχισε να 
στενεύει και να στενεύει και το άλογο του πρίγκιπα, βάδιζε µε πολλή δυσκολία. 



Τελικά στένεψε τόσο πολύ, που δεν µπορούσε πια να κάνει βήµα. Όσο και αν 
έσπρωχνε ο πρίγκιπας, όσο και αν κέντριζε το άλογο του, όσο και αν το παρακινούσε 
φωνάζοντας, δεν έγινε τίποτα. ∆εν µπορούσε να πάει ούτε µπρος, ούτε πίσω. Κι έτσι, 
απόµεινε εκεί σφηνωµένος, ανάµεσα στις δυο πλευρές του φαραγγιού.  
Ο βασιλιάς περίµενε πολύ καιρό να γυρίσει πίσω ο µεγαλύτερος του γιος, αλλά αυτός 
δε γυρνούσε. Και αρρώσταινε όλο και πιο βαριά. Ύστερα από λίγες µέρες, ο δεύτερος 
γιος του, του ζήτησε την άδεια να ψάξει για το Νερό της Ζωής. Πιο αδύναµος από 
ποτέ, ο βασιλιάς κούνησε µε δυσκολία το κεφάλι. 
- Όχι, είπε. Ο κίνδυνος είναι πολύ µεγάλος. Προτιµώ να πεθάνω. 
- Σε παρακαλώ, αγαπηµένε µου πατέρα, είπε ο δεύτερος γιος, άφησε µε να ψάξω κι 
εγώ για το Νερό της Ζωής. Μα µέσα του σκεφτόταν, όπως ακριβώς και ο αδελφός 
του. «Αν βρω εγώ το Νερό της Ζωής και θεραπευτεί ο πατέρας µου, το βασίλειο θα 
µου ανήκει, όταν πεθάνει».  
Ο βασιλιάς, πίστεψε πως η αγάπη του δεύτερου γιου του ήταν αγνή και άδολη και στο 
τέλος του έδωσε την άδεια. Ο πρίγκιπας ξεκίνησε για το ταξίδι του. Σε λίγο 
εµφανίστηκε και σ' αυτόν ο νάνος και στάθηκε στη µέση του δρόµου. 
- Πού πηγαίνεις τόσο βιαστικά; τον ρώτησε. 
Ο πρίγκιπας αναγκάστηκε να σταµατήσει το άλογο του. 
- Βρε ηλίθιο ανθρωπάκι, του είπε, δεν είναι δικιά σου δουλειά. Και 
ξεκίνησε µε τόση φόρα, που παραλίγο να πατήσει το νάνο. 
Ο µικροσκοπικός ανθρωπάκος, θύµωσε για άλλη µια φορά και καταράστηκε και το 
δεύτερο γιο του βασιλιά. Ο πρίγκιπας βρήκε µπροστά του το στενό φαράγγι και έγινε 
ακριβώς το ίδιο. Όσο πιο πολύ προχωρούσε, τόσο πιο στενό γινόταν το φαράγγι, 
µέχρι που στο τέλος σφηνώθηκε κι αυτός. Αυτά παθαίνουν όσοι είναι ακατάδεχτοι κι 
εγωιστές. Όταν κι ο δεύτερος γιος δε γύρισε, ο µικρότερος πήγε στον πατέρα του 
και ζήτησε την άδεια να ψάξει για το Νερό της Ζωής. Ο βασιλιάς, ήταν τόσο 
αδύναµος που µε δυσκολία µιλούσε. Απελπισµένος πια, του έδωσε την άδεια. 
Στο δρόµο του ο πρίγκιπας συνάντησε το νάνο, ο οποίος τον ρώτησε πού πηγαίνει 
τόσο βιαστικά. Ο πρίγκιπας σταµάτησε το άλογό του και του εξήγησε. 
- Ψάχνω για το Νερό της Ζωής, γιατί ο πατέρας µου είναι τόσο 
άρρωστος, που δε θα αργήσει να πεθάνει. 
- Ξέρεις πώς θα το βρεις; ρώτησε ο νάνος. 
- Όχι, είπε ο πρίγκιπας. 
- Μια που στάθηκες να µου µιλήσεις και δε φάνηκες ακατάδεχτος, όπως τα αδέλφια 
σου -του είπε ο νάνος- θα σου πω πού βρίσκεται το Νερό της Ζωής και θα σε 
βοηθήσω να το πάρεις. Το Νερό της Ζωής, τρέχει από ένα σιντριβάνι που βρίσκεται 
στην αυλή ενός µαγεµένου κάστρου. Μα είναι αδύνατον να βρεθείς κοντά του, αν δε 
σου πω τι ακριβώς πρέπει να κάνεις. Ο πρίγκιπας άκουγε προσεκτικά. 
Ο µάγος συνέχισε: «Πάρε αυτή τη σιδερένια βέργα και αυτά τα δυο καρβέλια ψωµί. 
Χτύπησε την πύλη του κάστρου τρεις φορές µε αυτή τη βέργα, για να ανοίξει. Μέσα 
στην αυλή βρίσκονται δυο λιοντάρια µε τα τεράστια στόµατα τους ανοιχτά, έτοιµα να 
σε κατασπαράξουν. Ρίξε από ένα καρβέλι στο καθένα για να ηρεµήσουν και να σε 
αφήσουν να περάσεις. Μετά τρέξε να πάρεις το Νερό της Ζωής. Και ύστερα φύγε 
γρήγορα, πριν το ρολόι χτυπήσει µεσάνυχτα γιατί τότε, η πύλη θα κλείσει και θα 
µείνεις µέσα». 



Ο πρίγκιπας τον ευχαρίστησε και έφυγε παίρνοντας µαζί τη σιδερένια βέργα και τα 
δυο καρβέλια. Και όλα έγιναν, όπως του είχε πει ο νάνος. Ο πρίγκιπας χτύπησε 
τρεις φορές την πύλη του κάστρου, µε τη σιδερένια βέργα κι αυτή άνοιξε αµέσως. 
Στην αυλή βρισκόντουσαν δυο λιοντάρια. Τα κοφτερά τους δόντια γυάλιζαν και ήταν 
έτοιµα να τον κατασπαράξουν. Τους έριξε όµως τα καρβέλια κι αµέσως ηρέµησαν. 
Ο πρίγκιπας προχώρησε, µπήκε στον πύργο και βρέθηκε µπροστά σ' ένα µεγάλο 
σαλόνι, γεµάτο µαγεµένους πρίγκιπες, που καθόντουσαν γύρω από ένα στενόµακρο 
τραπέζι. ∆εν κουνιόντουσαν ούτε µιλούσαν. Ο µικρότερος γιος του βασιλιά, έβγαλε 
τα δαχτυλίδια από τα δάκτυλα τους και πήρε µαζί του ένα σπαθί κι ένα καρβέλι ψωµί, 
που βρισκόντουσαν πεταµένα δίπλα τους, στο πάτωµα. 
Στο διπλανό δωµάτιο, ανακάλυψε την πιο όµορφη πριγκίπισσα που είχε δει ποτέ στη 
ζωή του και την ερωτεύτηκε διαµιάς. 
Η πριγκίπισσα, ενθουσιάστηκε που τον είδε και τον φίλησε χαρούµενη. 
- Με ελευθέρωσες, του είπε. Αν έρθεις πάλι κοντά µου σ' ένα χρόνο θα 
παντρευτούµε και το βασίλειο µου θα γίνει δικό σου. 
Μετά του εξήγησε πώς θα βρει το κρυµµένο σιντριβάνι, απ' όπου έτρεχε το Νερό 
της Ζωής. 
- Μα βιάσου, συνέχισε. Πρέπει να φύγεις µε το νερό, πριν χτυπήσουν µεσάνυχτα. 
Ο πρίγκιπας της υποσχέθηκε πως θα ξαναγυρίσει σ' ένα χρόνο και την άφησε. 
Καθώς προχωρούσε, βρέθηκε σ' ένα δωµάτιο µ' ένα κρεβάτι, που µόλις είχε 
στρωθεί. Ένιωθε τόσο κουρασµένος και η ιδέα να ξαπλώσει λίγο του φάνηκε πολύ 
δελεαστική. Ξάπλωσε λοιπόν στο κρεβάτι και κοιµήθηκε στο λεπτό. Ξύπνησε 
ξαφνιασµένος, καθώς το ρολόι χτύπησε δώδεκα παρά τέταρτο. Πετάχτηκε από το 
κρεβάτι αλαφιασµένος κι έτρεξε όσο πιο γρήγορα µπορούσε εκεί που του είπε η 
πριγκίπισσα. 
Βρήκε το σιντριβάνι, απ' όπου έτρεχε το Νερό της Ζωής. Γέµισε γρήγορα µια κούπα 
µ' αυτό το πολύτιµο υγρό και τη στιγµή που το ρολόι χτυπούσε µεσάνυχτα, γλίστρησε 
έξω από την πύλη του κάστρου. Με τον τελευταίο χτύπο του ρολογιού, η πύλη 
έκλεισε µε τέτοια δύναµη, που του έκοψε ένα κοµµάτι από το πίσω µέρος του 
παπουτσιού του. 
Παρόλα αυτά, ήταν τρισευτυχισµένος που είχε βρει το Νερό της Ζωής και ξεκίνησε 
αµέσως για την πατρίδα του. Μετά από λίγο συνάντησε πάλι το νάνο και στάθηκε να 
τον ευχαριστήσει. Όταν ο νάνος είδε το σπαθί και το καρβέλι, του είπε: - Το σπαθί 
και το καρβέλι, θα αποδειχθούν θησαυροί για σένα.  
Το σπαθί µπορεί να τα βάλει µ' ολόκληρους στρατούς και αυτό το καρβέλι 
δε θα τελειώσει ποτέ, όσο και αν κόψεις. 
Ο πρίγκιπας όµως, δεν ήθελε να πάει πίσω στον πατέρα του, χωρίς τους αδελφούς 
του. 
- Καλέ µου νάνε, είπε. Μήπως ξέρεις πού είναι τα αδέλφια µου;  Έφυγαν πριν από 
µένα, για να βρουν το Νερό της Ζωής και δε γύρισαν πίσω. 
- Έχουν σφηνωθεί σε µία χαράδρα µεταξύ δυο βουνών, του απάντησε ο νάνος. Τους 
καταράστηκα, γιατί είναι ακατάδεχτοι και εγωιστές. 
Ο πρίγκιπας, παρακάλεσε το νάνο να λύσει τα µάγια και να τους ελευθερώσει. Στο 
τέλος, ο νάνος πείστηκε και τους ελευθέρωσε, µα προηγουµένως προειδοποίησε τον 
πρίγκιπα: 



- Πρόσεχε τους αδελφούς 
σου, του είπε. Έχουν σατανική 
καρδιά. 
Ο πρίγκιπας όµως, χάρηκε 
πολύ που τους ξαναείδε. Τον 
άκουσαν προσεχτικά, όταν 
τους διηγήθηκε πώς κατάφερε 
να βρει το Νερό της Ζωής και 
πώς γέµισε µια κούπα απ' 

αυτό, για να την πάει στον πατέρα τους, που πέθαινε. Κι έσκυψαν πιο πολύ το κεφάλι 
τους για να ακούσουν προσεκτικά όσα τους διηγιόταν για την πεντάµορφη 
πριγκιποπούλα και για την υπόσχεση της να τον παντρευτεί και να του χαρίσει το 
βασίλειο της, αν κρατούσε το λόγο του και γύριζε πίσω σ' ένα χρόνο. 
Μετά κι οι τρεις µαζί ξεκίνησαν το µεγάλο ταξίδι του γυρισµού. 
Στο δρόµο πέρασαν από µια χώρα που τη βασάνιζαν ο πόλεµος και η πείνα και την 
είχαν εξαντλήσει τόσο, που κι ο ίδιος ο βασιλιάς της πίστευε, πως όλα είχαν χαθεί. Ο 
µικρότερος γιος πήγε και τον βρήκε και του πρόσφερε το καρβέλι που είχε µαζί του. 
Μ' αυτό ο βασιλιάς κατάφερε να ταΐσει ολόκληρο το βασίλειο του και πάλι το καρβέλι 
παρέµενε ανέπαφο. Μετά ο πρίγκιπας του έδωσε το σπαθί και µε τη βοήθεια του, ο 
βασιλιάς νίκησε τους εχθρούς του και η ειρήνη βασίλευσε και πάλι σ' όλη τη χώρα. 
Ο πρίγκιπας πήρε πίσω το ψωµί και το σπαθί και τα τρία αδέλφια ξεκίνησαν ξανά. 
Άλλες δυο φορές πάτησαν χώρες, που οι πόλεµοι και οι λιµοί τις είχαν οδηγήσει στην 
καταστροφή. Και κάθε φορά ο πρίγκιπας δάνειζε στους βασιλιάδες τους το ψωµί και 
το σπαθί κι έτσι οι άνθρωποι απελευθερώνονταν και το βασίλειο σωζόταν. Μα το 
καρβέλι παρέµενε το ίδιο και το σπαθί δε σταµατούσε να λαµποκοπάει. 
Μ’ αυτό τον τρόπο ο µικρότερος πρίγκιπας κατάφερε να σώσει τρία βασίλεια από τον 
αφανισµό και να κερδίσει την αιώνια ευγνωµοσύνη των βασιλιάδων τους. Αργότερα, 
τα αδέλφια συνέχισαν το ταξίδι τους µε πλοίο. Στη διάρκεια του ταξιδιού, οι δυο 
µεγαλύτεροι αδελφοί είπαν ο ένας στον άλλο: 
Έχει το Νερό της Ζωής κι εµείς δεν έχουµε τίποτα. Θα σώσει τη ζωή του πατέρα µας 
και θα κληρονοµήσει το βασίλειο, που έπρεπε να 'ναι δικό µας, σύµφωνα µε το νόµο. 
∆ηλαδή στο τέλος δε θα µείνει τίποτα σε µας. 
Έβραζαν από θυµό και λαχταρούσαν να εκδικηθούν. Κι έτσι συνωµότησαν να 
καταστρέψουν το µικρό αδελφό τους. Την ώρα που κοιµόταν, άδειασαν το Νερό της 
Ζωής από την κούπα του σε µια δική τους. Και γέµισαν τη δικιά του µε κρύο 
θαλασσινό νερό. 
Όταν γύρισαν σπίτι τους, ο µικρότερος γιος έτρεξε στον πατέρα του. Του έδωσε την 
κούπα που πίστευε πως είχε το Νερό της Ζωής και περίµενε να το πιει και να γίνει 
πάλι καλά. Μα αντί γι' αυτό, ο βασιλιάς ήπια µια γουλιά, έφτυσε την αλµύρα από το 
στόµα του και αρρώστησε περισσότερο από πριν. Καθώς βρισκόταν σ' αυτά τα χάλια, 
οι δυο µεγαλύτεροι γιοι του πήγαν να τον δουν. Αµέσως κατηγόρησαν το µικρότερο 
αδελφό τους, πως προσπάθησε να τον δηλητηριάσει. 
- Εµείς έχουµε το Νερό της Ζωής, του είπαν και έδωσαν την κούπα στο Βασιλιά. 
Μόλις κατάπιε µια γουλιά, αµέσως ένιωσε καλύτερα. Και πολύ σύντοµα έγινε και πάλι 
γερός και δυνατός, όπως και τότε που ήταν νέος. 



Όταν τα δυο µεγαλύτερα αδέλφια συνάντησαν το µικρότερο αδελφό τους, άρχισαν να 
γελάνε µαζί του και να τον κοροϊδεύουν. 
- Βρήκες το Νερό της Ζωής, του είπαν, αλλά εµείς σου το κλέψαµε. Εσύ έκανες τη 
δουλειά κι εµείς θα εισπράξουµε την αµοιβή. Έπρεπε να κρατάς τα µάτια σου ανοιχτά, 
γιατί σου το πήραµε χωρίς να το καταλάβεις, την ώρα που κοιµόσουν. 
- Κι όχι µόνο αυτό, συνέχισαν. Σ' ένα χρόνο, ένας απ' τους δυο µας θα πάει να βρει 
την πριγκίπισσα και θα την παντρευτεί. Κι έτσι, αυτός θα κάνει δικό του το βασίλειο 
της κι όχι εσύ. Μην τολµήσεις όµως να πας στον πατέρα µας και να του πεις τι έκανες, 
γιατί νοµίζει πως τον πρόδωσες και δε θα πιστέψει, ό,τι κι αν του πεις. 
- Εκτός απ' αυτό, του είπαν, αν τολµήσεις να ξεστοµίσεις έστω και µια λέξη, θα σε 
σκοτώσουµε. Αν θέλεις λοιπόν να ζήσεις, πρέπει να κρατήσεις το στόµα σου κλειστό. 
Ο βασιλιάς, που είχε αποκτήσει πάλι δύναµη και υγεία, ήταν εξαγριωµένος µε το 
µικρότερο του γιο, που προσπάθησε να τον δολοφονήσει. Έτσι συγκάλεσε τους 
συµβούλους του και όλοι µαζί αποφάσισαν ότι ο µικρότερος πρίγκιπας έπρεπε να 
θανατωθεί κρυφά. 
Ο πρίγκιπας δεν υποψιαζόταν τίποτα. Μια µέρα βγήκε για κυνήγι και ο κυνηγός του 
βασιλιά διατάχτηκε να πάει µαζί του. Όταν βρέθηκαν βαθιά µέσα στο δάσος, ο 
πρίγκιπας κατάλαβε, πως ο κυνηγός φαινόταν πολύ λυπηµένος. 
- Καλέ µου κυνηγέ, του είπε, τι σε απασχολεί; 
- ∆εν πρέπει να στο πω, του απάντησε ο κυνηγός, κι όµως, εγώ θα το κάνω. 
- Πες µου το, ό,τι κι αν είναι, του είπε ο πρίγκιπας. Και σου υπόσχοµαι πως θα σε 
συγχωρήσω. 
- Αλίµονο, πρίγκιπα µου! Πρέπει να σε σκοτώσω! Ο βασιλιάς πατέρας σου µε διέταξε. 
Γεµάτος φρίκη, ο πρίγκιπας του είπε: 
- Αχ κυνηγέ, µη µε σκοτώσεις! Χάρισε µου τη ζωή. 
- Καλέ µου πρίγκιπα, πρέπει να σε σκοτώσω, του είπε ο κυνηγός λυπηµένα και 
σήκωσε το όπλο του, για να τον σηµαδέψει. 
- Περίµενε! είπε ο πρίγκιπας. Μην πυροβολήσεις! ∆ώσε µου τα ρούχα του κυνηγού 
που φοράς και πάρε τα πριγκιπικά τα δικά µου. Θα προσπαθήσω να το σκάσω µέσα 
στο δάσος. 
- Ευχαρίστως, του είπε ο κυνηγός. ∆ε θα µπορούσα ποτέ να σε σκοτώσω, έτσι κι 
αλλιώς. 
Μετά, ο κυνηγός γύρισε πίσω στο σπίτι του, από κάτι ερηµικούς δρόµους, για να µην 
τον δει κανείς µε τα ρούχα του πρίγκιπα και ο πρίγκιπας περιπλανήθηκε βαθιά µέσα 
στο δάσος, µεταµφιεσµένος µε τα ρούχα του κυνηγού. Έπειτα από αρκετό καιρό, τρεις 
άµαξες γεµάτες χρυσάφι και πολύτιµους λίθους ήρθαν στο βασίλειο, προσφορά στο 
µικρότερο γιο του βασιλιά. Τα έστειλαν γεµάτοι ευγνωµοσύνη οι τρεις βασιλιάδες, που 
τα βασίλεια τους είχε σώσει µε το σπαθί και µε το θαυµατουργό καρβέλι του, ο 
πρίγκιπας. 
- Μήπως ο γιος µου ήταν αθώος; αναρωτήθηκε ο βασιλιάς. Αλίµονο, πόσο σκληρά του 
φέρθηκα. Και πόσο θα 'θελα να ζούσε τώρα! µονολόγησε. ∆ε θα συγχωρήσω ποτέ τον 
εαυτό µου για το χαµό του. 
Μόλις έµαθε τη στενοχώρια του βασιλιά, ο κυνηγός πήγε και τον βρήκε. 
- Ζει ακόµα ο γιος σου, βασιλιά µου. του είπε. ∆ε µου έκανε καρδιά να 
τον σκοτώσω. Και διηγήθηκε στο βασιλιά, όλα όσα είχαν συµβεί. 



Η καρδιά του βασιλιά, ξελάφρωσε. Αµέσως διέταξε να σταλεί µια διακήρυξη σ' όλο το 
βασίλειο, µε την οποία ζητούσε την επιστροφή του γιου του στο παλάτι, όπου θα τον 
υποδέχονταν µε χαρά και αγάπη. Στο µεταξύ, η πριγκίπισσα, είχε διατάξει τους 
υπηρέτες της να φτιάξουν ένα δρόµο, από χρυσάφι. Ο δρόµος αυτός που άστραφτε και 
λαµποκοπούσε, οδηγούσε κατευθείαν στον πύργο.  
- Ο άνθρωπος που περιµένω, είπε η πριγκίπισσα στους φρουρούς της, είναι αυτός που 
θα διαβεί αυτόν το χρυσαφένιο δρόµο στη µέση και θα έρθει ίσια στο κάστρο, χωρίς να 
ρίξει καµιά µατιά γύρω του. Θα του ανοίξετε λοιπόν τις πύλες και θα τον αφήσετε να 
περάσει. Όποιος όµως καλπάσει στη µια ή στην άλλη πλευρά του δρόµου, δεν είναι 
καλοδεχούµενος εδώ και δε θα πρέπει να τον αφήσετε να µπει.  
Όταν ο χρόνος πλησίαζε στο τέλος του, ο µεγαλύτερος γιος αποφάσισε πως ήταν πια 
η ώρα, να πάει να βρει την πριγκίπισσα. Νόµιζε πως θα τον περάσει για το σωτήρα 
της και θα του χαρίσει το βασίλειο της. Όταν είδε το χρυσαφένιο δρόµο να 
λαµποκοπά στον ήλιο, είπε: 
- Θα ήταν φοβερό να καλπάσει κανείς πάνω σ' έναν τέτοιο υπέροχο δρόµο. 
Έστριψε λοιπόν το άλογο του προς τη δεξιά πλευρά του χρυσαφένιου δρόµου, για να 
µην τον πατήσει και χαλάσει. Όταν πλησίασε το κάστρο, οι φρουροί του είπαν: 
- ∆εν είσαι εσύ αυτός που περιµένει η πριγκίπισσα. Και τον έδιωξαν. 
Καθώς έκλεινε ο χρόνος, ο δεύτερος γιος αποφάσισε να πάει κι αυτός στην 
πριγκίπισσα για να την παντρευτεί και να γίνει ο αφέντης του βασιλείου της. Όταν 
βρέθηκε µπροστά στο χρυσαφένιο δρόµο και το άλογο του είχε µόλις πατήσει το ένα 
του πόδι πάνω του, είπε: 
- Είναι κρίµα ένα άλογο να χαράζει µε το πόδι του ένα δρόµο τόσο όµορφο σαν αυτόν. 
Και συνέχισε το δρόµο προς το κάστρο, καλπάζοντας στην αριστερή πλευρά του 
δρόµου. Όταν έφθασε στο κάστρο, οι φρουροί τον έδιωξαν λέγοντας: 
- ∆εν είσαι αυτός που περιµένει η πριγκίπισσα. Και έτσι έφυγε κι αυτός άπραγος. 
Τη µέρα ακριβώς που τέλειωνε ο χρόνος, ο µικρότερος γιος αποφάσισε να 
εγκαταλείψει το δάσος, να αφήσει πίσω του όλες τις στενοχώριες, που τόσο άδικα 
τον βρήκαν στην πατρίδα του και να πάει να βρει την πριγκίπισσα του. Κάλπαζε 
τρέχοντας και δε σκεφτόταν τίποτα άλλο, παρά µόνο αυτή και το πόσο λαχταρούσε να 
βρεθεί κοντά της. Κι έτσι, όταν βρέθηκε στο χρυσαφένιο δρόµο, ούτε που πήρε 
είδηση πως ήταν φτιαγµένος από χρυσάφι. Έτρεχε σαν τρελός ακριβώς στη µέση του 
δρόµου, καλπάζοντας πάνω στην λαµπερή του επιφάνεια, θέλοντας να φτάσει όσο 
πιο γρήγορα γινόταν στον πύργο της αγαπηµένης του.  
Όταν έφθασε, οι φύλακες που τον είχαν δει να καλπάζει έτσι του είπαν: 
- Εσύ είσαι αυτός, που περιµένει η πριγκίπισσα. Κι άνοιξαν τις πύλες, για να τον 
αφήσουν να περάσει. Η πριγκίπισσα τον υποδέχτηκε γεµάτη χαρά: 
- Είσαι ο σωτήρας µου, του είπε. Και ο κύριος του βασιλείου µου. 
Παντρεύτηκαν µε µεγάλη λαµπρότητα, ενώ ο λαός πανηγύριζε ενθουσιασµένος. 
Έπειτα, η πριγκίπισσα, είπε στον πρίγκιπα πως ο πατέρας του τον είχε συγχωρήσει 
και τον περίµενε να γυρίσει στην πατρίδα του. Ο πρίγκιπας γύρισε πίσω στον πατέρα 
του. Του διηγήθηκε µε ποιον τρόπο τον εξαπάτησαν τα αδέλφια του και τον 
ανάγκασαν να µη µιλήσει. Ο βασιλιάς θέλησε να τιµωρήσει τους δυο του γιους, µα 
ήταν αργά, αυτοί, είχαν ήδη µπαρκάρει σ' ένα πλοίο και είχαν εξαφανιστεί από το 
βασίλειο. Κι όσο καιρό έζησαν, ποτέ δε ξαναγύρισαν εκεί. 



 
 
 

 
 
 
Wasser… 
 
Wer es hat, wird reich sein. 
Wer es verschmutzt, ist ein Verbrecher. 
Und wer es vergeudet, e in  Dummkopf! 
Das 21 Jahrhundert wird das Jahrhundert des Wassers. 
 
 
 
 
Νερό… 
 
Όποιος το έχει, θα είναι πλούσιος. 
Όποιος το µολύνει είναι εγκληµατίας. 
Και όποιος το σπαταλά, ανόητος! 
Ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας του νερού 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 «Das Wasser des Lebens» - «Το Νερό της Ζωής» 
 

Εργάστηκαν για το παραπάνω «project», στα πλαίσια του µαθήµατος της 2ης ξένης 
γλώσσας (γερµανικά) οι µαθητές της ΣΤ' τάξης του τµήµατος των γερµανικών του 
6ου ∆ιαπολιτισµικού ∆ηµοτικού Ελευθερίου-Κορδελιού.  
Υπεύθυνη δασκάλα γερµανικών και συντονίστρια του project: Κουσίδου Στυλιανή 
Υπεύθυνη σχολική σύµβουλος γερµανικών: Γιάννα Κερκινοπούλου 
∆ιευθυντής: Παπαδόπουλος Στέργιος 
∆άσκαλος ΣΤ1: Παρσάνογλου Αθανάσιος 
∆άσκαλος ΣΤ2: Μπουζούκης Αθανάσιος 
Ευρωπαϊκό πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης-Θέση Βοηθού Comenius: (βοηθός 
δασκάλου ξένης γλώσσας στο σχολείο). Το σχολικό έτος 2009-10 ήταν στο σχολείο 
µας η Λάουρα Μούλερ (Laura Müller), από τη Γερµανία. 
 

Το τµήµα γερµανικών παρακολουθούσαν το σχολικό έτος 2009-10, 27 µαθητές. 
 

από το ΣΤ1: Γκουζιώτης Ευρυπίδης, Καρράς Ιωάννης, Κούσης Παναγιώτης, Μπεκίρι 
Ερισιόν, Νοβάκου Εριόλ, Παπακώστας Ιωάννης, Παρασκευόπουλος Απόστολος, 
Πολατίδης Νικόλαος, Τατουνασβίλι Γιώργος, Τούσκα Κική 
 

από το ΣΤ2: Ακτύπη Ιωάννα, Βαρβαριώτης Ιωάννης, Γεωργιάδου Παναγιώτα, 
Κασκαλίδου Αντωνία, Κουσιδώνη Στυλιανή, Κουτσούρα Ιωάννα, Κωνσταντινίδης 
Θεόδωρος, Λενάκου Γκρέισι, Μακεδονίτης Ελευθέριος, Μέµος Νικόλαος, 
Παπαδόπουλος Παναγιώτης, Σεβλίδου Κων/να, Τοπαρλάκη Ερατώ, Τσεβτελίδης 
Ιωάννης, Τσιαντάρης ∆ηµήτριος, Τσίλιου Φώτιος, Χατζηαναγνώστου Παρασκευή 
 
6ο ∆ιαπολιτισµικό ∆ηµοτικό Σχολείο 
Ελευθερίου-Κορδελιού Θεσ/νίκης 
∆αβάκη 18 – 563 34 Ελ-Κορδελιό 
Τηλ-Φαξ: 2310761420 
Email: mail@6dim-diap-elefth.thess.sch.gr  
Website: http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr  
 


