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ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

 

Αυτή η σειρά βιβλίων σχεδιάστηκε με σκοπό να κά-

νει ευχάριστο το διάβασμα σε ανθρώπους που μαθαίνουν 

Ελληνικά σαν δεύτερη/ξένη γλώσσα. Ένας Έλληνας συγ-

γραφέας συνήθως χρησιμοποιεί και δύσκολες και ασυνήθι-

στες λέξεις. Επομένως, ο σπουδαστής στην προσπάθειά του 

να διαβάσει ένα Ελληνικό βιβλίο στην πρωτότυπη μορφή 

του, είναι αναγκασμένος να ανατρέχει συχνά στο λεξικό. Με 

αυτόν τον τρόπο όμως χάνει ένα μεγάλο μέρος της ευχαρί-

στησης που θα έπρεπε να του προσφέρει η ιστορία. 

Αυτά τα βιβλία, λοιπόν, σχεδιάστηκαν για αυτούς 

τους σπουδαστές. Έγινε προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν οι 

λέξεις που διδάσκονται έως και το επίπεδο Β2, και να επεξη-

γηθούν οι λέξεις που ξεφεύγουν από αυτόν τον κανόνα. Επί-

σης, έχουν απλοποιηθεί οι μακριές και δύσκολες προτάσεις. 

Το αποτέλεσμα είναι μια γλώσσα που είναι συγχρόνως σω-

στά και εύκολα Ελληνικά, και τα απλοποιημένα βιβλία κρα-

τάνε τη χάρη και τη γοητεία του πρωτότυπου. 
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Ελπίζουμε ότι αυτή η σειρά θα πετύχει το στόχο της. 

Ότι θα βοηθήσει τους σπουδαστές να χαρούν χωρίς μεγάλη 

δυσκολία μερικά από τα ωραιότερα βιβλία της Ελληνικής λο-

γοτεχνίας, και, συγχρόνως, να βελτιώσουν τα Ελληνικά τους. 
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ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 

 

 Η δράση της ιστορίας εξελίσσεται το διάστημα με-

ταξύ 1199 και 1207. Είναι η εποχή που η Βενετία αρχικά έχει 

εμπορικές σχέσεις με τα ελληνικά νησιά, στη συνέχεια όμως 

πολεμάει για να τα κατακτήσει. Στο βιβλίο περιγράφεται το 

ερωτικό πάθος, αλλά και το κλίμα της εποχής. Μιας εποχής, 

όπου «οι έμποροι των εθνών» δεν σταματούν μπροστά σε 

τίποτα προκειμένου να κατακτήσουν χρήμα, δόξα, ή ωραίες 

γυναίκες… 

 Ήρωες του βιβλίου είναι ο άρχοντας της Νάξου 

Γιάννης Μούχρας, η γυναίκα του η όμορφη Αυγούστα, και ο 

Βενετός άρχοντας Μάρκος Σανούτος.  

 Ο Μούχρας, σε μια επίθεση εναντίον των εχθρών, 

κινδυνεύει σοβαρά. Ξεφεύγει από τον κίνδυνο με τη βοήθεια 

του Μάρκου Σανούτου. Έπειτα από αυτό, προσκαλεί τον 

Σανούτο στο σπίτι του για να τον ευχαριστήσει. Όμως εκεί, ο 

Σανούτος συναντάει την όμορφη Αυγούστα και γοητεύεται 

από αυτήν. 
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 Τι θα κάνει άραγε; Θα προσπαθήσει να την κατα-

κτήσει; Ή θα σεβαστεί τον άντρα της, που του προσέφερε 

φιλοξενία στο σπίτι του; Και τι συνέπειες θα έχει η επιλογή 

του; 

 Εδώ είναι μια απλοποιημένη μορφή του βιβλίου, κα-

τάλληλη για ξενόγλωσσους μαθητές που μαθαίνουν ελληνικά 

σαν δεύτερη/ξένη γλώσσα. Είναι κυρίως κατάλληλο για μα-

θητές μέσου επιπέδου γλωσσομάθειας (Β1-Β2), σύμφωνα με 

το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες 

(CEF) του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΧΡΑΣ 

 

 Το 1199, κανείς δεν είχε ωραιότερη γυναίκα σε όλη 

τη θάλασσα του Αιγαίου1, από τον Γιάννη τον Μούχρα. Ο 

Μούχρας ήταν ένας πλούσιος άρχοντας που ζούσε στη Νά-

ξο.2 Συχνά, με το πλοίο του κυνηγούσε τους πειρατές3 που 

ενοχλούσαν τότε τον κόσμο.  

 Ζούσε πάνω σε έναν λόφο κοντά στη θάλασσα. Το 

σπίτι του ήταν μεγάλο και πλούσιο. Ήταν φιλόξενος και ευ-

γενικός με όλους. Η γυναίκα του, όμορφη και γλυκιά, ήταν η 

χαρά του σπιτιού. Όταν ερχόταν στο σπίτι του κανένας φτω-

χός, πάντοτε του έδινε φαγητό και κρασί. Ποτέ δεν έδιωξε 

κανέναν που ζητούσε φιλοξενία στο σπίτι του. Ο Θεός φαι-

νόταν σαν να είχε δώσει όλα τα καλά σε εκείνο το σπίτι. 

Ζούσαν ευτυχισμένοι, η αποθήκη ήταν πάντα γεμάτη, και ο 

Μούχρας φρόντιζε εκείνους που ζητούσαν τη βοήθειά του. 

                                                            
1 Το Αιγαίο: Η θάλασσα που βρίσκεται ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. 
2 Η Νάξος: Ελληνικό νησί που βρίσκεται στο Αιγαίο. 
3 Ο πειρατής: Ο ναύτης ενός πλοίου που κάνει επίθεση σε άλλα πλοία, για να 

κλέψει το εμπόρευμά τους. Εκείνη την εποχή υπήρχαν πολλοί πειρατές στις θά-

λασσες. 
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 Μια φορά την εβδομάδα, ο Μούχρας πήγαινε να πο-

λεμήσει τους πειρατές. Γύρω από τη Νάξο υπήρχαν πολλά 

μικρά νησάκια, όπου κρύβονταν οι πειρατές. Ο Μούχρας 

τους κυνηγούσε με το πλοίο του. Το πλοίο αυτό ήταν μεγάλο 

και γερό, και το είχε αγοράσει από έναν Βενετό.4  

 Ένα βράδυ, κατά τα μέσα Μαρτίου, ο Μούχρας ξεκί-

νησε για να πάει στο πλοίο του. Η βάρκα του, με δυο ναύτες, 

τον περίμενε στην παραλία. Οι άλλοι ναύτες ήταν στο πλοίο.  

 «Εδώ είσαι Μηνά;» φώναξε ο Μούχρας, πλησιάζο-

ντας στη βάρκα. «Φεύγουμε!» 

 Σε λίγο έφτασαν στο πλοίο και ξεκίνησαν το ταξίδι. 

Κόντευαν μεσάνυχτα, όταν το πλοίο πλησίασε στο πρώτο 

μικρό νησάκι. Το φεγγάρι έλουζε με το φως του τη θάλασσα 

και τους γυμνούς βράχους. Όταν πλησίασαν ακόμα περισσό-

τερο, ο Μηνάς είδε ένα πλοίο δίπλα στο νησάκι. Αμέσως, 

έτρεξε να ξυπνήσει τον αρχηγό. «Αρχηγέ, ένα πλοίο είναι 

δίπλα σ’ αυτό το νησί», είπε.  

Ο Μούχρας, κοίταξε προσεκτικά το πλοίο, και πήρε 

αμέσως την απόφασή του. «Όλοι σε θέση μάχης!»5 φώναξε. 

«Όλοι έτοιμοι!» 

  

                                                            
4 Ο Βενετός: Ο κάτοικος της Βενετίας, μιας Ιταλικής πόλης. 
5 Η μάχη: Η σύγκρουση μεταξύ ανθρώπων που έχουν όπλα και πολεμούν. 
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Η ΜΑΧΗ 

 

 Μέσα σε λίγα λεπτά, το πλοίο του Μούχρα πλησίασε 

ακριβώς δίπλα στο πειρατικό. Τότε, πρώτος ο αρχηγός πήδη-

ξε πάνω στο εχθρικό πλοίο. Αμέσως, ακολούθησαν οι άντρες 

του. Ένας πειρατής χτύπησε με το μαχαίρι του το χέρι του 

Μούχρα, και παραλίγο να τον ρίξει στη θάλασσα. Αλλά ο 

αρχηγός ήταν γενναίος. Ξέχασε τον πόνο του και συνέχισε τη 

μάχη. 

Ήταν άγρια μάχη. Όμως, ο Μούχρας κατάλαβε ότι οι 

πειρατές ήταν περισσότεροι από τους άντρες του. Φαινόταν 

αδύνατον να τους νικήσουν. Όμως, τη στιγμή που έχανε κάθε 

ελπίδα, άκουσε έναν δυνατό θόρυβο από το δωμάτιο του κα-

πετάνιου. Ξαφνικά, η πόρτα του δωματίου άνοιξε, και από 

μέσα βγήκαν εφτά ή οκτώ άντρες, οπλισμένοι6 και δυνατοί. 

 «Μαζί σας είμαστε Έλληνες!» φώναξαν. «Ήρθαμε 

να ρίξουμε τους πειρατές στη θάλασσα!» Και αμέσως ο αρ-

χηγός τους μπήκε στη μάχη. 

                                                            
6 Οπλισμένος: Ο άνθρωπος που κρατάει όπλα. 
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Ο άγνωστος αυτός άρχισε να παλεύει7 μόνος του με 

τον αρχηγό των πειρατών. Ο πειρατής ήταν γενναίος, όμως 

δεν μπορούσε να νικήσει έναν τόσο δυνατό αντίπαλο. Με 

ένα τελευταίο χτύπημα, ο άγνωστος του έκοψε το κεφάλι, 

και το έριξε στην θάλασσα.  

«Πετάξτε τα όπλα!» φώναξε τότε στους υπόλοιπους 

πειρατές.  

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

                                                            
7 Παλεύω: Όταν παλεύω με κάποιον, τον χτυπάω μέχρι να τον ρίξω κάτω και να 

τον νικήσω ή να τον σκοτώσω. 
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Ο ΜΑΡΚΟΣ ΣΑΝΟΥΤΟΣ 

 

Την ώρα που ο Μούχρας έκανε την επίθεση, ένας 

ναύτης των πειρατών δεν πήρε μέρος στη μάχη. Αυτός ήταν 

ένας νέος από την Αφρική, που τον έλεγαν Μιρχάν. Την ώρα 

της μάχης, ο Μιρχάν κατέβηκε κρυφά στο δωμάτιο του κα-

πετάνιου. Εκεί βρίσκονταν οκτώ άντρες, με δεμένα τα χέρια 

και τα πόδια τους. Τους έλυσε και τους έδωσε όπλα που 

βρήκε μέσα σε ένα κιβώτιο.  

Να λοιπόν πώς αυτοί οι άγνωστοι πήραν μέρος στη 

μάχη και βοήθησαν τον Μούχρα και τους άντρες του. 

Μετά τη μάχη, ο Μούχρας πήγε να χαιρετήσει τον 

άγνωστο πολεμιστή.  

«Δεν σας ρωτάω ποιος είστε και πώς βρεθήκατε εδώ, 

ξένε μου. Θέλω μόνο να σας ευχαριστήσω», του είπε.  

««Ονομάζομαι Μάρκος Σανούτος, αρχηγέ, και είμαι 

από τη Βενετία. Εγώ και οι άντρες μου, ήμασταν αιχμάλω-
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τοι8 των πειρατών. Μας κρατούσαν φυλακισμένους εδώ στο 

πλοίο». 

«Μάρκος Σανούτος; Έχω ακούσει πολλά για σας κύ-

ριε. Όλοι λένε ότι είστε γενναίος και άξιος πολεμιστής». 

«Σας ευχαριστώ πολύ, αρχηγέ. Υπάρχει όμως και 

κάτι που δεν ξέρετε για μένα. Με ονομάζετε ξένο και μου 

προσφέρετε φιλοξενία στο πλοίο σας. Δεν ξέρετε, όμως, ότι, 

πριν από μερικούς μήνες, αυτό το πλοίο ήταν δικό μου!»  

«Μα πώς; Εσείς είστε λοιπόν ο άρχοντας που πού-

λησε αυτό το πλοίο στον άνθρωπό μου;»  

«Ναι, εγώ είμαι. Αναγνώρισα αμέσως το πλοίο μόλις 

το είδα. Είναι ωραίο πλοίο, αρχηγέ». 

«Μα τότε, είναι και πάλι δικό σας, κύριε. Δεχτείτε το 

σαν δώρο! Kαι ελάτε να σας φιλοξενήσω και στο σπίτι μου. 

Θα χαρώ να μείνετε όσο περισσότερο μπορείτε».  

Θα είχαν περάσει τα μεσάνυχτα, όταν ο Μούχρας και 

ο ξένος έφτασαν επιτέλους στο σπίτι. Ήταν πολύ αργά και οι 

δυο άντρες ήταν πολύ κουρασμένοι. Έτσι, ο Μούχρας έδειξε 

στον ξένο το δωμάτιό του και του ευχήθηκε καληνύχτα.  

                                                            
8 Αιχμάλωτος: Όταν κάποιος είναι αιχμάλωτος, είναι κάπου κλει-

σμένος και δεν μπορεί να φύγει. Δεν είναι ελεύθερος. 
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Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΓΟΤΣΗ 

 

Το σπίτι του Μούχρα ήταν κτισμένο πάνω σε έναν 

ψηλό λόφο, και από κάτω ήταν η θάλασσα. Υπήρχε ένας φο-

βερός γκρεμός9 σε εκείνο το σημείο. Στο ψηλότερο μέρος 

του σπιτιού υπήρχε ένας πύργος. Τον είχε κτίσει κάποιος 

Πραγότσης, κι από τότε τον έλεγαν «Πύργο του Πραγότση».  

Έλεγαν ότι ο Πραγότσης είχε γκρεμίσει10 από εκεί-

νον τον πύργο τη γυναίκα του, γιατί πίστευε ότι αγαπούσε 

κάποιον άλλον. Όμως, μετά το έγκλημα, τρελάθηκε. Από 

τότε, άρπαζε τις γυναίκες και τις κόρες των νησιωτών11, και 

περνούσε τη νύχτα μαζί τους. Και μετά, τις γκρέμιζε κι εκεί-

νες από τον πύργο! 

Ο Πραγότσης είχε πεθάνει πια. Είχαν περάσει σαρά-

ντα χρόνια από το θάνατό του. Κι όμως ακόμα έλεγαν, ότι, 

κάποιες φορές, γύρω στα μεσάνυχτα, δυο σκιές πάλευαν πά-

                                                            
9 Ο γκρεμός: Ένα βαθύ και απότομο άνοιγμα στο έδαφος. 
10 Γκρεμίζω: Γκρεμίζω κάποιον όταν τον ρίχνω από έναν γκρεμό, ή όταν τον 

ρίχνω από ψηλά. 
11 Ο νησιώτης: Ο κάτοικος ενός νησιού. 
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νω στον πύργο. Ήταν ο Πραγότσης και η γυναίκα του, που 

γύριζαν στο μέρος όπου έγινε το έγκλημα.  

Άλλοι την πίστευαν αυτήν την ιστορία και άλλοι όχι. 

Η Αυγούστα, πάντως, η γυναίκα του Μούχρα, φοβόταν να 

ανεβαίνει μόνη της τη νύχτα στον πύργο…  

Εκείνη τη νύχτα, η Αυγούστα δεν μπορούσε να κοι-

μηθεί. Δεν ήξερε ότι είχε γυρίσει ο άντρας της και ανησυ-

χούσε. Άνοιξε ένα βιβλίο και προσπάθησε να διαβάσει, αλλά 

δεν μπορούσε. 

Φώναξε την υπηρέτριά12 της. 

«Σεντίνα, έλα να ανέβουμε πάνω». 

«Πού πάνω κυρία;» 

«Πάνω… Στον Πύργο του Πραγότση».  

«Στον Πύργο του Πραγότση, κυρία! Και δεν φοβά-

στε;» 

«Φοβάμαι… Όμως ο κύριος λείπει και θέλω να δού-

με στη θάλασσα μήπως έρχεται το πλοίο του». 

«Θα κάνω ό,τι μου πείτε κυρία, αλλά φοβάμαι…». 

                                                            
12 Η υπηρέτρια/ο υπηρέτης: Η γυναίκα/ο άντρας που δουλεύει στο σπίτι κάποιου. 

Συνήθως βοηθάει στις δουλειές του σπιτιού, ή σε οποιαδήποτε άλλη δουλειά. 
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Η Σεντίνα άναψε μερικά κεριά και οι δυο γυναίκες 

ξεκίνησαν. Πέρασαν από σκοτεινούς διαδρόμους, ανέβηκαν 

σκάλες και, τέλος, έφτασαν στον Πύργο του Πραγότση. Κά-

θισαν εκεί και ανέπνεαν τον αέρα της θάλασσας. Η σελήνη 

έριχνε το φως της πάνω στη θάλασσα και τους βράχους. Πέ-

ρα μακριά ακουγόταν ο θόρυβος των κυμάτων, καθώς χτυ-

πούσαν στους βράχους. 

Η Αυγούστα έριξε το βλέμμα της πάνω στη θάλασ-

σα, σαν να ήθελε να κρατήσει στην καρδιά της την ωραία 

εκείνη εικόνα. Ήταν μια εικόνα γεμάτη μυστήριο... 

 «Όμορφα είναι εδώ», είπε η Σεντίνα. «Αλλά σε πιά-

νει φόβος…». 

«Κάνει κρύο εδώ πάνω, Σεντίνα. Έπρεπε να πάρω 

μαζί μου τη ζακέτα μου. Κάνε μου τη χάρη να μου την φέ-

ρεις σε παρακαλώ».  

«Αλλά δεν φοβάστε κυρία να μείνετε μόνη σας; Εδώ 

συμβαίνουν παράξενα πράγματα…». 

«Μην πιστεύεις φίλη μου αυτές τις ανοησίες.13 Πή-

γαινε να μου φέρεις τη ζακέτα μου τώρα».  

                                                            
13 Η ανοησία: Τα ανόητα και κουτά λόγια. 
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Η Σεντίνα δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Πήρε ένα 

κερί και πήγε να φέρει τη ζακέτα. 

Όμως, όταν έμεινε μόνη της πάνω στον πύργο, η Αυ-

γούστα άρχισε να φοβάται. Θυμόταν όλες τις ιστορίες που 

είχε ακούσει για τον Πραγότση. Για τη δυστυχισμένη γυναί-

κα του που την γκρέμισε από εκείνο το μέρος, για τις άλλες 

γυναίκες που έριξε στη θάλασσα.. Σκεφτόταν πόσο κακός, 

πόσο άγριος άνθρωπος ήταν ο Πραγότσης, και τρόμαζε… 

Έπειτα από λίγα λεπτά, άκουσε βήματα.  

«Πολύ γρήγορα γύρισε η Σεντίνα», σκέφτηκε. «Ευτυ-

χώς».  

Όμως, καθώς πλησίαζαν, τα βήματα ακούγονταν βα-

ριά.  

«Περίεργο» σκέφτηκε η Αυγούστα. «Δεν μοιάζει με 

το βήμα της Σεντίνας… Μα ποιος να είναι;» 

Γύρισε το κεφάλι της, και ξαφνικά είδε μπροστά της 

έναν άγνωστο άνθρωπο! 

 

 

 



Η Μαργαρίτα Ιωαννίδου γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπού-

δασε οικονομικά στο  Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Πειραιά, 

και εργάστηκε σαν Ορκωτή Λογίστρια.  

 

            Με την διδασκαλία των Ελληνικών ως δεύτερης γλώσσας 

ασχολήθηκε εθελοντικά για δυο χρόνια, κάνοντας μαθήματα σε 

μετανάστες. 

 

            Έχει απλοποιήσει για ξενόγλωσσους μαθητές που μαθαί-

νουν Ελληνικά σαν δεύτερη/ξένη γλώσσα τα παρακάτω έργα της 

Ελληνικής λογοτεχνίας: 

 

 «Παραμύθι Χωρίς Όνομα» της Πηνελόπης Δέλτα (2012) 

 «Ποιος  ήταν ο Φονιάς του Αδελφού μου» του Γεώργιου 

Βιζυηνού (2017) 

 «Το Μόνο της Ζωής του Ταξίδι» του Γεώργιου Βιζυη-

νού (2018) 

 

             Και οι τρεις αυτές διασκευές είναι κυρίως κατάλληλες 

για μαθητές μέσου επιπέδου γλωσσομάθειας (Β1 – Β2).  

 

 

 

 

 


