
                                                     Ο κρυσταλλένιος Τζάκομο  

     Κάποτε σε μια πόλη, ήρθε στον κόσμο ένα  παιδί, 
που ήταν διαφορετικό από τα άλλα. Ήταν διάφανο,  
όπως ο αέρας και το νερό. Ήταν  γυάλινος και ,όταν 
έπεφτε, οι πληγές του και τα καρούμπαλα του, γίνονταν 
και αυτά διάφανα.  

     Μέσα του μπορούσες να δεις τα πάντα, την καρδιά 
του, το αίμα που χτυπούσε στις φλέβες του καθώς και 
τις σκέψεις του ,που κολυμπούσαν μέσα στο κεφάλι  
του.  

     Όπως όλα τα παιδιά, κάποια στιγμή  το παιδί είπε 
ένα ψέμα. Όλος ο κόσμος είδε μέσα στο κεφάλι του μια 
πυρωμένη μπάλα, μετάνιωσε και είπε την αλήθεια και η 
πυρωμένη μπάλα χάθηκε. Σ” όλη την υπόλοιπη ζωή του 
δεν είπε ποτέ ψέματα.  

     Αργότερα,  κάποιος  του εμπιστεύτηκε ένα μυστικό κι 
αμέσως εμφανίστηκε ένα μαύρο σύννεφο να γυρίζει  
μέσα του. Έτσι, το μυστικό αποκαλύφθηκε.  

      Το όνομά του ήτανε Τζάκομο, αλλά όλοι τον 

φωνάζανε 《κρυσταλλένιο Τζάκομο》. Όποιος βρισκό-

ταν κοντά του λόγω της ειλικρίνειας του γινόταν πράος 
και ευγενικός, και για αυτό το λόγο όλοι λάτρευαν το 
κρυσταλλένιο αγόρι. 

      Εκείνο το διάστημα όμως συνέβη κάτι φοβερό. 
Βασιλιάς της χώρας έγινε με τη βία ένας δυνάστης. Ο 
κόσμος έτρεμε, επικρατούσε η αδικία, όσοι 
διαμαρτύρονταν φυλακίζονταν, βασανίζονταν και 
εξαφανίζονταν μέσα σε μια νύχτα. Κανείς όμως δε 
μιλούσε.  

       Για τον Τζάκομο, ήταν αδύνατη η σιωπή. Χωρίς 
ν΄ανοίξει καθόλου το στόμα του οι σκέψεις τους 
φαινόντουσαν ξεκάθαρα μέσα στο μυαλό του. Όπως 
ήταν διάφανος, στο μέτωπο του ξεπρόβαλαν ελεύθερες 
οι σκέψεις του, για την όλη την αδικία και τη βία που 
έβλεπε κάθε μέρα.  

        Ο κακός βασιλιάς μισούσε τον Τζάκομο. Το παιδί 
με τις σκέψεις του έδινε  κουράγιο στους ανθρώπους 
και τους παρότρυνε να σκέφτονται και αυτοί ελεύθερα 
και να μη φοβούνται το βασιλιά. Αμέσως διέταξε να τον 
κλείσουν στην πιο σκοτεινή φυλακή του βασιλείου. Και 
έτσι έγινε.  

       Μόλις όμως ο Τζάκομο φυλακίστηκε, το σκοτεινό 
κελί του έγινε διάφανο και στη συνέχεια ολόκληρη η 
φυλακή φωτίστηκε και μετατράπηκε σε κρύσταλλο. 
Όποιος περνούσε από κει κοντά, έβλεπε το εσωτερικό 
της φυλακής και τον Τζάκομο με τις σκέψεις του.  Όταν 
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ήρθε το σκοτάδι, η φυλακή έλαμπε και  ο βασιλιάς 
τρελαινόταν βλέποντάς τη έτσι γυμνή, μαζί με όλο το 
κακό που έκρυβε τόσο καιρό πίσω από τους τοίχους 
της.  

Έτσι ο κρυσταλλένιος άνθρωπος κατάφερε να νικήσει 
τον βασιλιά, επιβεβαιώνοντας πως η αλήθεια είναι πιο 
δυνατή από όλα. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


