
Οι εφτά χρωµατιστοί ιππότες 
Μια φορά κι έναν καιρό, εδώ και πολλά χρόνια, υπήρχε το Βασίλειο των 
Χρωµάτων όπου ζούσαν εφτά ιππότες: ο Κόκκινος, ο Πορτοκαλής, ο 
Κίτρινος, ο Πράσινος, ο Μπλε, ο Λουλακής και ο Βιολετής. Όλοι ήταν 
γενναίοι και τολµηροί, κι ένιωθαν πολύ περήφανοι για το χρώµα τους. 

Ο Κόκκινος Ιππότης έλεγε µε µεγάλη ικανοποίηση: 
-Το χρώµα µου είναι το οµορφότερο. Κοιτάξτε τη φωτιά, τα κεράσια και τις 
φράουλες, κι εκείνα τα κόκκινα τριαντάφυλλα που µοιάζουν µε ζωντανές 
φλόγες. 

Ο Πορτοκαλής ιππότης πάντα του απαντούσε: 
– Ναι, αλλά το κόκκινο είναι επίσης το χρώµα του αίµατος, του πολέµου. 
Ενώ το δικό µου είναι το χρώµα που έχουν τα πορτοκάλια και τα 
µανταρίνια, τα σύννεφα όταν δύει ο ήλιος και ο αέρας είναι ακόµα ζεστός. 
Είναι ένα γλυκό χρώµα. 
    
Τότε πεταγόταν και ο Κίτρινος Ιππότης: 
– Πόσο λάθος κάνετε! Εγώ είµαι ο πιο όµορφος: ρίξτε µια µατιά στον ήλιο, 
στα λεµόνια, στο µέλι και στα χιλιάδες λουλούδια του αγρού. Ακόµα και τα 
φύλλα των δέντρων γίνονται κίτρινα το φθινόπωρο, λες και ζηλεύουν τα 
λουλούδια. 
    
Αµέσως, ο Πράσινος Ιππότης ξεσπούσε σε γέλια: 
– Ναι, σιγά! Τα φύλλα κιτρινίζουν το φθινόπωρο γιατί είναι ετοιµοθάνατα. 
Όταν τα φυτά και τα δέντρα είναι δυνατά και νέα, έχουν καταπράσινα 
φύλλα. Για κοιτάξτε τα βουνά, τα λιβάδια και τα δάση. Ο κόσµος είναι 
πράσινος όταν είναι ζωντανός. 
    
Όµως, ο Μπλε Ιππότης έβαζε τις φωνές: 
– Τι ανοησίες είναι αυτές που ακούω; Αν ο κόσµος έχει ένα χρώµα που ν’ 
αξίζει, αυτό είναι το µπλε. Κοιτάξτε την απέραντη θάλασσα, τις λίµνες και 
τα ποτάµια. Και ο ουρανός; Ένας τεράστιος µπλε θόλος, µια ατέλειωτη 



έκταση από µπλε χρώµα. Θαλασσί για το νερό και γαλάζιο για τον ουρανό. 
    
Ο Λουλακής Ιππότης, που έµενε όλη αυτή την ώρα σιωπηλός, έλεγε µε 
ξιπασιά: 
– Όµως, τι χρώµα έχουν τα βουνά όταν τα βλέπουµε από µακριά το 
δειλινό, όταν ο ήλιος βασιλεύει; Λουλακί. Όπως το κρασί και τα ώριµα 
σταφύλια. Ή σαν τα δαµάσκηνα, τα µούρα και τα σύκα, που είναι πιο γλυκά 
κι απ’ το µέλι.  

Και τελευταίος έλεγε ο Βιολετής Ιππότης: 
– Για να δούµε, ποιο είναι το πιο µυρωδάτο και πιο λεπτεπίλεπτο λουλούδι 
του δάσους; Φυσικά η βιολέτα. 

    
Όλοι τους, λοιπόν, περνούσαν ώρες ολόκληρες µπροστά στον καθρέφτη, 
καµαρώνοντας. Γιατί ο καθένας πίστευε ότι είναι ο καλύτερος και µόνο 
στους άλλους έβλεπε µειονεκτήµατα. 
    
Μια µέρα, ο Ασπρόµαυρος Βασιλιάς που, µαζί µε την Τριανταφυλλιά 
Βασίλισσα ήταν οι κύριοι των Εφτά Ιπποτών, τους φώναξε και τους είπε: 

  

– Αγαπηµένοι και γενναίοι Ιππότες των Χρωµάτων, έχω αρχίσει να 
κουράζοµαι µε τους καβγάδες σας. Εγώ, ο Ασπρόµαυρος Βασιλιάς, σας 
διατάζω και σας υποχρεώνω να είστε µονιασµένοι από ‘δω και πέρα και να 
µην ξανατσακωθείτε για τις διαφορές σας. Είναι αλήθεια ότι είµαστε 
διαφορετικοί, αλλά δεν θα ήταν πολύ βαρετό αν ήµασταν όλοι ίδιοι; 

Και συνέχισε: 

– Προσέξτε καλά: σύντοµα θα παντρευτεί η κόρη µου, η Τριανταφυλλιά – 
Λευκή Πριγκίπισσα, και θέλω να διακοσµήσω το παλάτι µου µε το πιο 



ωραίο στολίδι που υπήρξε ποτέ. Το αφήνω στα χέρια σας, Ιππότες των 
Χρωµάτων. 

Ο καθένας απ’ τους ιππότες άρχισε να σκέφτεται πώς θα ευχαριστούσε 
τον βασιλιά και σχεδίαζε να διακοσµήσει το παλάτι µε µια µεγάλη αψίδα του 
δικού του χρώµατος. Την παραµονή του γάµου, µαζεύτηκαν όλοι µαζί και 
καθώς ο καθένας ανέλυε την ιδέα του, άρχισε ο ίδιος βαρετός καβγάς. 
Τότε ο Ασπρόµαυρος Βασιλιάς βγήκε απ’ το δωµάτιό του και είπε στους 
υπηρέτες του: 

– Πιάστε αυτούς τους ξιπασµένους ιππότες και διώξτε τους µακριά! Δεν 
θέλω να τους ξαναδώ ποτέ πια στα µάτια µου! 
    
Οι υπηρέτες υπάκουσαν στις διαταγές του βασιλιά και έπιασαν τους εφτά 
Ιππότες των Χρωµάτων, τους έδεσαν όλους µαζί και τους έστειλαν πέρα 
από τα σύννεφα. 
    
Και τότε, έγινε το θαύµα! Συνέβη κάτι που κανείς δεν είχε φανταστεί. Εκεί, 
πέρα απ’ τα σύννεφα, δηµιούργησαν την πιο όµορφη και εντυπωσιακή αψίδα 
που είχε δει ποτέ κανείς: το Ουράνιο Τόξο. Οι Ιππότες είχαν κρατήσει ο 
καθένας το χρώµα του, αλλά ήταν και τα εφτά χρώµατα ενωµένα όλα µαζί. 
Σ’ όλη τη χώρα, οι άνθρωποι έστρεψαν γοητευµένοι τα µάτια τους προς τον 
ουρανό: 
    
– Τι πολύχρωµη αψίδα! Πόσα διαφορετικά χρώµατα, και τι ωραία που είναι 
όλα µαζί! 
    Είναι εκπληκτικό! 

* Ποχόλ Πόνς Ε. & Γκονθάλεθ Ι.Λ., (2003), (µτφρ. Βερίνα Χωρεάνθη), 
Μάθετε στα παιδιά σας 20 αξίες της ζωής, Άγκυρα, 
 

 



ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Οι παρακάτω εργασίες µπορούν να γίνουν σε ένα τετράδιο. Μπορείς να 
ξεκινήσεις από όποια εργασία θέλεις αρκεί να βάζεις µπροστά τον 
αντίστοιχο αριθµό της εργασίας. Θυµάµαι να γράφω ολοκληρωµένες 
απαντήσεις. Γράφω µε ευανάγνωστα γράµµατα, βάζω τόνους, προσέχω την 
ορθογραφία και δε βιάζοµαι να τελειώσω. Ίσως θα χρειαστεί να διαβάσεις 
περισσότερες από µία φορές το κείµενο.  

 

Εργασίες:  

1. Ποιοι είναι οι ήρωες της ιστορίας;  
2. Πώς δηµιουργήθηκε το ουράνιο τόξο σύµφωνα µε την πιο πάνω 

ιστορία;  
3. Ποιο είναι το νόηµα της ιστορίας που διάβασες;  
4. Γράφω τον διάλογο του βασιλιά µε την κόρη του µόλις έλαµψε το 

ουράνιο τόξο στον ουρανό.  


