
Μια εξαιρετική ιστορία για τη ζωή, τους κρυμμένους φόβους που μας 
παραλύουν και την επιθυμία μας για ελευθερία. Για το πόσο αναγκαίο 
αλλά και μεγαλειώδες είναι να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να τρυπώ-
σουμε στο παρελθόν, να καταλάβουμε ποιοι είμαστε κι από πού ερ-
χόμαστε, ώστε να μάθουμε πού πάμε. Ένα παραμύθι που μαγεύει με την 
απλότητά του όλες τις ηλικίες των αναγνωστών και μιλάει στην καρδιά 
μας, με τρόπο αλληγορικό, για όσα τελειώνουν και για το διαρκές 
ξεκίνημα της ζωής. Για όλες τις πιθανότητες, για κάθε αρχή και για κάθε 
τέλος. Και το σπουδαιότερο, μας βοηθάει να ζούμε τη ζωή... ως το 
τέλος!

Και το παραμύθι δεν τελείωσε εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2001 στο 
Μεξικό και σε λιγότερο από δύο χρόνια έγινε bestseller, περνώντας από 
χέρι σε χέρι, από στόμα σε στόμα. Το βιβλίο έχει διαβαστεί και ξανα-
διαβαστεί, έχει χαριστεί, δανειστεί και προταθεί από αναγνώστες όλων 
των ηλικιών, όλων των κατηγοριών, διαφορετικών θρησκειών, προτι-
μήσεων και χωρών, γιατί άγγιξε βαθιά την καρδιά και τη ζωή χιλιάδων 
ανθρώπων.

Μη χάσεις αυτή την εμπειρία, συμπορεύσου με όλους εκείνους που 
ταξίδεψαν μαζί του κι έγινε το αγαπημένο τους βιβλίο... 
   

«Κανένας χαρακτήρας δε μου έχει προκαλέσει τόσα σιωπηλά δάκρυα 
και τόσους αναστεναγμούς όσο η πριγκίπισσα Οντάι».

                       «Αυτό που μου άρεσε περισσότερο είναι το χιούμορ και 
η απλότητα με τα οποία είναι γραμμένο».

            «Είχα να διαβάσω κάτι αντίστοιχο από τον Μικρό Πρίγκιπα».

                     «Είναι ένα γνήσιο έργο τέχνης».

     

www.kalendis.gr

για όλες τις ηλικίες

Ο Odin Dupeyron γεννήθηκε στην 
Πόλη του Μεξικού το 1970. Καλλι- 
τεχνική φύση και πολύπλευρο ταλέ- 
ντο, είναι συγγραφέας, παραγωγός, 
ηθοποιός, σκηνοθέτης θεάτρου και 
επικεφαλής των εκδόσεων, του παρα- 
γωγικού οίκου και του καναλιού πο- 
λυμέσων μέσω διαδικτύου που ίδρυσε ο 
ίδιος (Editorial Disidente, Grupo Odin 
Dupeyron). Στο Μεξικό, ο μονόλογός 
του ¡A Vivir! και το θεατρικό του έργο 
Veintidós Veintidós έχουν παραμείνει 
στη σκηνή με μεγάλη επιτυχία για 
εννέα και τρία χρόνια αντίστοιχα. Και 
το παραμύθι δεν τελείωσε (Y colorín 
colorado este cuento aún no se ha 
acabado) είναι το πρώτο του βιβλίο, το 
οποίο έγινε εθνικό bestseller, καθώς 
πούλησε στη χώρα του περισσότερα 
από 200.000 αντίτυπα, και έχει ξεκι- 
νήσει την πορεία του προς τη διεθνο- 
ποίηση με τη μετάφρασή του στα 
αγγλικά, τα ελληνικά και τα γαλλικά.
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Η ζωή δεν τελειώνει... ώσπου να τελειώσει.

Μετάφραση

Αλέξης Αδρακτάς

Επιμέλεια

Έλλη Έμκε

Odin Dupeyron
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Η περιπέτεια να γράψω ένα βιβλίο, το πρώτο μου βιβλίο,
ξεκίνησε το 2001. Φυσικά δεν το έγραψα με τη σκέψη ότι θα
μπορούσε κάποια μέρα να εκδοθεί, απλώς ένιωθα την ανά-
γκη να διηγηθώ μια ιστορία. Μια ιστορία ζωής, της δικής
μου ζωής, και της ζωής πολλών κοντινών μου ανθρώπων, οι
οποίοι κάποια στιγμή ζούμε κλεισμένοι σε ένα «μικρό χώ-
ρο», εγκλωβισμένοι από το φόβο, επιθυμώντας να βγούμε,
να αλλάξουμε, να ζήσουμε ευτυχισμένοι.

Όταν ολοκλήρωσα το βιβλίο, ήμουν ικανοποιημένος και για
μια στιγμή σκέφτηκα ότι η περιπέτεια είχε τελειώσει εκεί...
Ποτέ άλλοτε δεν ήμουν τόσο μακριά από την αλήθεια.

Σχεδόν πέντε χρόνια αργότερα, μπορώ να πω ότι αυτό το βι-
βλίο ήταν ένα θαυμάσιο ταξίδι, το καλύτερο απ’ όλα τα τα-
ξίδια, η πιο απίστευτη απ’ όλες τις περιπέτειες. Χάρη σ’ αυτό
το βιβλίο έχω νιώσει συγκινήσεις και συναισθήματα που πο-
τέ δεν είχα φανταστεί, με έχει γεμίσει με απερίγραπτη περη-
φάνια, έχω γνωρίσει μέρη, ανθρώπους, φίλους, οικογένειες,
μυαλά και καρδιές γεμάτες ζωή. Χάρη σ’ αυτό το βιβλίο
αντιμετωπίζω σήμερα τον κόσμο με διαφορετικό τρόπο.
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Και εδώ ξεκινάει ένα νέο κεφάλαιο. Η Editorial Disidente
είναι μια επανεκκίνηση, μια νέα αρχή. Καθαρή, καινούργια,
αλλά με αδιάψευστη μνήμη, και κυρίως με στέρεες αναμνή-
σεις εκείνων οι οποίοι έκαναν το βιβλίο που κρατάτε στα
χέρια σας να είναι αυτό που είναι σήμερα. Τα θεμέλια:
Marisol Mijares και César Lambreton, γιατί με πίστεψαν
από την αρχή, γιατί με ώθησαν, μου έδωσαν δύναμη και με-
τά... με την απίστευτη αγάπη τους, με άφησαν να πετάξω.
Τους φίλους μου από τις εκδόσεις Diana, τον Jos Luis
Ramirez και τον Don José Luis Ramirez, τη μοναδική
Sandra Elizabeth Montoya, την αγαπημένη μου Doris
Bravo, τον Angel Lozano, τον Sergio Rocha, την Ofelia
Romero, τον Angel και τη Martha Castro και τον αξιότιμο
Don Fausto Rosales, τον εκδότη-αστέρι μου, για τον οποίο
τρέφω τεράστια εκτίμηση, αντίστοιχη της προσωπικότητάς
του. Επίσης, δε θα πάψω ποτέ να ευχαριστώ τους φίλους
μου από τις εκδόσεις Planeta, που με βοήθησαν ώστε ν’
ανοίξω τα μάτια μου και να καταλάβω τι ήμουν ικανός να
καταφέρω, μα πάνω απ’ όλα, από τι είμαι φτιαγμένος. Ευ-
χαριστώ όλους εσάς, είστε οι αναμνήσεις μου, το παρελθόν
μου, είστε όλα όσα με έκαναν αυτό που είμαι.

Επίσης, καλώς ήρθατε, Sara Navarrete, Patricia Lopez,
Alma Rosa Araiza, Alejandro Godin: Editorial Disidente!
Καλώς ήρθατε στην περιπέτεια του βιβλίου Και το παραμύθι
δεν τελείωσε, με το οποίο ξεκινάμε τις δραστηριότητές μας
ως εκδόσεις. Θέλω κάθε βιβλίο να είναι πάντα μια νέα αρχή,
μια προσπάθεια να φτάσουμε το άπιαστο, ώστε να κάνουμε
αυτό που κανείς δεν έχει κάνει και να φτάσουμε εκεί όπου
κανείς δεν έχει φτάσει ως τώρα. Και ίσως, με τη βοήθεια
της τύχης, κάποια μέρα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε.

– 12 –

001-204•Εβ•06.05.14_DROID  06/05/2014  16:17  Page 12



Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ξέρω ότι η ζωή δεν τελειώ-
νει... Εντάξει, τα υπόλοιπα τα γνωρίζουμε.

Και φυσικά, ευχαριστούμε εσένα, αναγνώστη, που κρατάς
σήμερα στα χέρια σου αυτό το βιβλίο. Θα προσπαθήσουμε
με όλες μας τις δυνάμεις να μη σε απογοητεύσουμε.

ODIN DUPEYPON

– 13 –
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Ήταν μια κρύα νύχτα, ίσως η πιο κρύα απ’ όλες τις νύχτες.
Η Οντάι στεκόταν στο παράθυρο του πιο ψηλού πύργου του
κάστρου κοιτάζοντας τ’ αστέρια, ντυμένη με το γαλάζιο,
σχεδόν διάφανο, μεταξωτό φόρεμά της. Όπως κάθε νύχτα,
περίμενε ανυπόμονα το θαυμαστό σημάδι που επιθυμούσε
τόσο καιρό. Ονειρευόταν πώς θα ήταν η ζωή της αν αυτό το
σημάδι ερχόταν.

Ο θόρυβος της εξώπορτας του πύργου και τα βήματα στα
πλατιά σκαλοπάτια που οδηγούσαν στο δωμάτιό της την
έκαναν να επιστρέψει στην πραγματικότητα.

Έρχεται πάλι, σκέφτηκε με αγωνία.

Η πόρτα άνοιξε και εμφανίστηκε ο μεγάλος μαύρος δράκος
του φόβου.

– Τι κάνεις, πριγκίπισσα; της είπε ο δράκος με αυτή τη βα-
ριά, δυνατή και επιβλητική φωνή που χαρακτηρίζει τους
μαύρους δράκους του φόβου.
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– Περιμένω το σημάδι για να βγω από δω, απάντησε η
Οντάι, φοβισμένη από την παρουσία του δράκου.

Ο δράκος μίλησε πολύ δυνατά. 
– Δεν πρέπει να βγεις από δω, δεν μπορείς να το κάνεις,
ώσπου να βεβαιωθείς για το σημάδι.

– Μα κάποιος τρόπος θα υπάρχει, απάντησε η Οντάι απελ-
πισμένη.

Ο δράκος απλώς την κοίταξε προσεκτικά, με τα κόκκινα
μάτια του να κάνουν μεγάλη αντίθεση με το μαύρο σώμα
του και να διαγράφονται έντονα στη μέση του μαύρου προ-
σώπου του. Η παρουσία του πάντα γέμιζε τρόμο την Οντάι.

– Κάποιο πολύ σημαντικό πρόσωπο, της είπε ο δράκος, έδει-
ξε ιδιαίτερη φροντίδα βάζοντάς με υπεύθυνο για σένα. Εγώ
είμαι ο καλύτερος φύλακας.

– Αλλά δεν μπορείς να με κρατάς κλεισμένη για πάντα.

– Δε θα μπορέσεις να βγεις από δω ώσπου να καταλάβεις το
σημάδι! Ο δράκος του φόβου βρυχήθηκε με έναν τρομερό
τρόπο. Ο φόβος άφησε σύξυλη την Οντάι, που έμεινε ακί-
νητη.

– Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι εκεί έξω! πρόσθεσε ο δράκος
φεύγοντας.

– Αφού...

Και το παραμύθι δεν τελείωσε

– 16 –
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– Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι εκεί έξω και γι’ αυτό θα μείνεις
εδώ! Ο δράκος του φόβου έφυγε βροντοχτυπώντας πίσω
του την πόρτα. Δεν ακούστηκε κλειδί ούτε λουκέτο ούτε κά-
τι που να ασφαλίζει την πόρτα. Ο δράκος του φόβου ήξερε
ότι η Οντάι ήταν πολύ τρομαγμένη για να το σκάσει.

Έτσι η Οντάι ξαναπήγε στο παράθυρο για να δει τ’ αστέρια.
Αναστέναξε βαθιά και περίμενε ξανά ανυπόμονα εκείνο το
σημάδι. Ήταν μια κρύα νύχτα, ίσως η πιο κρύα απ’ όλες τις
νύχτες.
Κι έτσι αυτό το παραμύθι έφτασε στο τέλος του.

Μια στιγμή!

Συγγνώμη;

Είπα μια στιγμή! Αυτό ήταν όλο; Θα περάσω όλη μου τη ζωή
στο παράθυρο του πύργου περιμένοντας το σημάδι;

Εεε, εγώ...

Εσύ διηγείσαι πάντα την ίδια ιστορία, ακριβώς την ίδια ιστο-
ρία. Κι εγώ εδώ ανυπομονώ μια μέρα ν’ αλλάξει κάτι, να εμ-
φανιστεί αυτό το αναθεματισμένο σημάδι, να πέσει ένας κο-
μήτης, να σκοτεινιάσει το φεγγάρι ή έστω να βγει ο ήλιος,
αλλά όχι, όχιιι!... Ξέρεις ότι αυτή είναι μια κρύα νύχτα, ίσως
η πιο κρύα απ’ όλες τις νύχτες; Μα φυσικά και το ξέρεις.
Εσύ είσαι ο συγγραφέας και μάλιστα το αναφέρεις δυο φο-
ρές στην ιστορία.
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Με αυτό τον τρόπο κλείνει ο κύκλος της ιστορίας.

Τι μ’ ενδιαφέρει εμένα ο κύκλος της ιστορίας! Είμαι κουρα-
σμένη, αγανακτισμένη, βαριέμαι και πεθαίνω από το κρύο.
Γιατί, ξέρεις κάτι; Αυτή η νύχτα δεν είναι μόνο πολύ κρύα,
δεν είναι ίσως η πιο κρύα απ’ όλες τις νύχτες... Έχει παγω-
νιά! Κι εγώ κάθομαι εδώ με το μεταξωτό φόρεμά μου. Για
όνομα του Θεού! Δεν μπορούσες να είχες γράψει τουλάχι-
στον κάτι πιο ζεστό;

Έτσι ο αναγνώστης καταλαβαίνει πόσο υποφέρεις.

Εγώ έχω έναν καλύτερο τρόπο για να καταλάβει ο αναγνώ-
στης πόσο υποφέρω. Αγωνιώ, αναγνώστη μου! Όχι απλώς
περιμένω το σημάδι που ποτέ δεν έχει έρθει και, απ’ ό,τι φαί-
νεται, ποτέ δε θα έρθει, όχι απλώς είμαι κλεισμένη σ’ έναν
πύργο στα;... Πόσο ψηλός είναι ο πύργος;

Δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί.

Είσαι ο συγγραφέας και δεν ξέρεις πόσο ψηλός είναι ο πύρ-
γος όπου με έκλεισες;

Απλώς τον φαντάζομαι πολύ ψηλό.

Πες μου τι ύψος τον φαντάζεσαι.

Δεν ξέρω, 100 μέτρα.

... Έχεις ιδέα από αρχιτεκτονική;

Και το παραμύθι δεν τελείωσε

– 18 –

001-204•Εβ•06.05.14_DROID  06/05/2014  16:17  Page 18



Οdin Dupeyron

– 19 –

Όχι.

Φαίνεται. Περίμενε να κοιτάξω εγώ. Εσύ αφηγήσου, είναι το
μόνο που ξέρεις να κάνεις.

Μάλιστα... εεε... η Οντάι κοίταξε έξω από το παράθυρο.

Ευχαριστώ... χμμμ… είπε διστακτικά. Όχι, δεν το είπα διστα-
κτικά, απλώς κρατιέμαι από το κάγκελο. Συγγνώμη. Βάλε
15 μέτρα.

Εντάξει, ας είναι 15 μέτρα λοιπόν.

Πολύ καλά. Όπως έλεγα, όχι μόνο περιμένω το σημάδι που
ποτέ δεν έχει έρθει και, απ’ ό,τι φαίνεται, ποτέ δε θα έρθει.
Όχι μόνο είμαι κλεισμένη σ’ έναν πύργο ύψους 15 μέτρων,
όχι μόνο έχω το μαύρο δράκο να επιβλέπει την κάθε μου κί-
νηση, αλλά έχω ξεπαγιάσει κιόλας! Πιστεύεις πως αν ήταν
μια νύχτα... όχι ζεστή… Πιστεύεις πως αν ήταν μια δροσερή
νύχτα, ο αναγνώστης θα καταλάβαινε λιγότερο τον πόνο
μου; Πιστεύεις ότι ο αναγνώστης είναι χαζός; Χμμμ... για να
δούμε. Αυτή η κακόμοιρη πριγκίπισσα είναι κλεισμένη σ’
έναν πύργο, η μητέρα της έχει εξαφανιστεί, κάθε βράδυ πε-
ριμένει ένα σημάδι που ποτέ δεν έρχεται, η ζωή της ελέγχεται
διαρκώς από το δράκο, που για να μην ξεχνιόμαστε, τα κόκ-

κινα μάτια του κάνουν μεγάλη αντίθεση με το μαύρο σώμα

του και διαγράφονται έντονα στη μέση του μαύρου προσώ-

που του. Που, επίσης, για να υπενθυμίσουμε, μιλάει με αυτή

τη βαριά, δυνατή και επιβλητική φωνή που χαρακτηρίζει τους

μαύρους δράκους του φόβου. Αλλά η νύχτα είναι δροσερή!
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Σίγουρα δε θα περνάει τόσο άσχημα.

Συγγνώμη, δε σκέφτηκα ότι θα σε πείραζε τόσο η ιστορία.

Δε σκέφτηκες ότι θα με πείραζε τόσο η ιστορία. Δε σκέφτη-
κες ότι θα με πείραζε τόσο η ιστορία!!! Το διάβασες αυτό,
αναγνώστη; Μπες για λίγο στη θέση μου, αγαπητέ αναγνώ-
στη. Φαντάσου ότι βρίσκεσαι σε ένα μικρό χώρο, κυριευμέ-
νος από το φόβο, επιθυμώντας να κάνεις κάτι για ν’ αλλά-
ξεις τη ζωή σου, αλλά δεν τολμάς γιατί δεν ξέρεις τι θα συμ-
βεί. Και περιμένεις ανυπόμονα το σημάδι που θα σου δώσει
τη σιγουριά για να τολμήσεις να ζήσεις. Έχεις νιώσει έτσι πο-
τέ; Έτσι νιώθω εγώ κάθε βράδυ... αιώνια, αλλά σήμερα κου-
ράστηκα και θα κάνω κάτι γι’ αυτό. Κι έτσι αυτό το παραμύ-
θι δεν έφτασε στο τέλος του. Κι εσύ αφηγήσου!

Μάλιστα, λοιπόν... Η πριγκίπισσα, που προφανώς ήταν
προβληματισμένη με την κατάστασή της...

Είμαι ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΗ!

Αυτό είναι... Η πριγκίπισσα που προφανώς ήταν ΑΓΑΝΑΚΤΙ-

ΣΜΕΝΗ με την κατάστασή της, πήρε θάρρος και... κατευ-
θύνθηκε προς την πόρτα. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.

Εγώ θα κάνω τις κινήσεις κι εσύ απλώς θα τις διηγείσαι,
εντάξει;

Το χέρι της άγγιξε το χερούλι της πόρτας και προσπάθησε
να την ανοίξει, αλλά η πόρτα ήταν κλειδωμένη.

Και το παραμύθι δεν τελείωσε

– 20 –
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Οdin Dupeyron
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Μη λες χαζομάρες. Στις προηγούμενες σελίδες το είπες κα-
θαρά: Δεν ακούστηκε κλειδί ούτε λουκέτο ούτε κάτι που να

ασφαλίζει την πόρτα. Ο δράκος του φόβου ήξερε ότι η Οντάι

ήταν πολύ τρομαγμένη για να το σκάσει. Δε γίνεται τώρα να
το αλλάξεις, εκτός κι αν είσαι από αυτούς τους συγγραφείς
που γράφουν κάθε στιγμή ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι.

Και η πόρτα άνοιξε εύκολα. Ευχαριστώ. Και η Οντάι βγήκε.

Κατέβηκε τις σκάλες, πηδώντας δυο δυο τα σκαλοπάτια, τό-
σο γρήγορα που έπεσε.

Αουτς!

Όταν σήκωσε το κεφάλι της, είδε πως είχε προσγειωθεί στα
πόδια του δράκου. Σου το είπα! Ο δράκος την κοίταξε έξαλ-
λος. Ή, καλύτερα, ξαφνιασμένος...

Τι συμβαίνει εδώ πέρα; είπε ο δράκος έξαλλος.

Τι συμβαίνει εδώ πέρα; –Εντάξει...– είπε ο δράκος ξαφνια-
σμένος.

Τίποτα. Αποφάσισα να βγω από δω.

Μα δεν μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο.

Αυτό της λέω κι εγώ.

Ποιος το είπε αυτό;
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Εγώ, ο συγγραφέας-αφηγητής του παραμυθιού.

Τι γίνεται εδώ; είπε ο δράκος ανήσυχος. Επίσης να πούμε ότι
κόλλησε την πλάτη στον τοίχο, κοιτάζοντας δεξιά κι αριστε-
ρά. Ο δράκος ήταν φοβισμένος. Πολύ φοβισμένος! Τι εννο-
είς φεύγεις; Τι εννοεί ο αφηγητής; Δεν καταλαβαίνω τίποτα.

Δράκε, δεν κουράστηκες να με ανεβάζεις συνέχεια στον
πύργο και να επαναλαμβάνεις τις ίδιες φράσεις που με αφή-
νουν σύξυλη; Δεν κουράστηκες να με κρατάς κλεισμένη χω-
ρίς να μπορούμε να κάνουμε κάτι για τη ζωή μας, ούτε εσύ
ούτε εγώ;

Δεν το είχα σκεφτεί.

Φυσικά και δεν το είχες σκεφτεί. Το μόνο που σκέφτεσαι εί-
ναι ότι πρέπει να με κρατάς κλεισμένη!

Μα αυτό πρέπει να κάνω. Κάποιο πολύ σημαντικό πρόσωπο
με όρισε υπεύθυνο να σε προσέχω.

Να με προσέχεις, εντάξει, αλλά όχι να με κρατάς κλεισμένη
για μια ζωή.

Αφού υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι εκεί έξω. Δεν μπορείς να
βγεις έτσι απλά.

Το νόημα του παραμυθιού είναι πως δεν μπορείς να βγεις
γιατί σε έχει κυριέψει ο φόβος.

Και το παραμύθι δεν τελείωσε

– 22 –

001-204•Εβ•06.05.14_DROID  06/05/2014  16:17  Page 22


