
Το άδειο δοχείο 

 

Πριν από πολύ καιρό στην Κίνα ήταν ένα αγόρι που το έλεγαν Πινγκ και αγαπούσε τα λουλούδια. 

Ό,τι φύτευε άρχισε να ανθίζει. Λουλούδια, θάμνοι, ακόμα και μεγάλα οπωροφόρα δέντρα 

μεγάλωναν ως δια μαγείας! δια μαγείας! Όλοι στο βασίλειο αγαπούσαν τα λουλούδια. Τα φύτευαν 

παντού και ο αέρας μύριζε άρωμα. Ο αυτοκράτορας αγαπούσε τα πουλιά και τα ζώα, αλλά 

περισσότερο απ' όλα αγαπούσε τα λουλούδια και κάθε μέρα φρόντιζε τον κήπο του. Αλλά ο 

αυτοκράτορας ήταν ήδη πολύ γέρος. Έπρεπε να επιλέξει έναν διάδοχο για το θρόνο. Ποιος θα ήταν 

ο διάδοχός του; Και πώς θα τον επέλεγε ο αυτοκράτορας; Επειδή ο αυτοκράτορας αγαπούσε τόσο 

πολύ τα λουλούδια, αποφάσισε να αφήσει τα λουλούδια να επιλέξουν. 

 

Την επόμενη μέρα έγινε μια ανακοίνωση: όλα τα παιδιά της χώρας έπρεπε να έρθουν στο παλάτι. 

Εκεί θα έπαιρναν από τον αυτοκράτορα ειδικούς σπόρους λουλουδιών. "Εκείνος που θα μπορέσει 

να μου δείξει τα πιο όμορφα λουλούδια μέσα σε ένα χρόνο", είπε, "θα είναι ο διάδοχός μου στο 

θρόνο". Η είδηση αυτή προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό σε ολόκληρη τη χώρα! Παιδιά από όλη τη 

χώρα συνέρρεαν στο παλάτι για να πάρουν τους σπόρους λουλουδιών τους. Όλοι οι γονείς ήθελαν 

τα παιδιά τους να εκλεγούν αυτοκράτορες και όλα τα παιδιά ήλπιζαν ότι θα εκλεγούν και τα ίδια! 

 

Όταν ο Πινγκ έλαβε τον σπόρο του από τον αυτοκράτορα, ήταν το πιο ευτυχισμένο παιδί από όλα. 

Ήταν σίγουρο ότι θα μπορούσε να καλλιεργήσει το πιο όμορφο λουλούδι. Ο Πινγκ γέμισε μια 

γλάστρα με γόνιμο χώμα. Φύτεψε τον σπόρο πολύ προσεκτικά. Τον πότιζε κάθε μέρα. 

Ανυπομονούσε να τον δει να φυτρώνει, να μεγαλώνει και να ανθίζει σε ένα όμορφο λουλούδι! Η 

μέρα περνούσε, αλλά τίποτα δεν μεγάλωνε στη γλάστρα του. Ο Πινγκ ανησύχησε πολύ. Έβαλε νέο 

χώμα σε μια μεγαλύτερη γλάστρα. Στη συνέχεια έβαλε τον σπόρο στο γόνιμο μαύρο χώμα. 

Περίμενε άλλους δύο μήνες. Ακόμα δεν συνέβη τίποτα. 

 

Σιγά-σιγά, πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος. Ήρθε η άνοιξη και όλα τα παιδιά φόρεσαν τα καλά τους 

ρούχα για να υποδεχτούν τον αυτοκράτορα. Έτρεξαν στο παλάτι με τα όμορφα λουλούδια τους, 

ελπίζοντας να τα επιλέξουν. Ο Πινγκ ντρεπόταν για το άδειο δοχείο του. Σκέφτηκε ότι τα άλλα 

παιδιά θα τον κορόιδευαν επειδή, για πρώτη φορά, δεν μπόρεσε να κάνει ένα λουλούδι να 

μεγαλώσει. Τότε ήρθε ο έξυπνος φίλος του με ένα μεγάλο φυτό στο χέρι. "Πινγκ!" είπε. "Δεν θα πας 

στ' αλήθεια στον αυτοκράτορα με μια άδεια γλάστρα, έτσι δεν είναι; Δεν μπορείς να μεγαλώσεις 

ένα λουλούδι τόσο μεγάλο όσο το δικό μου;" "Έχω μεγαλώσει πολλά λουλούδια καλύτερα από τα 

δικά σου", είπε ο Πινγκ. "Μόνο αυτός ο σπόρος δεν θα μεγαλώσει". Ο πατέρας του Πινγκ το άκουσε 

αυτό και είπε: "Έκανες ό,τι καλύτερο μπορούσες, και το καλύτερό σου είναι αρκετά καλό για να το 

δείξεις στον αυτοκράτορα". Με το άδειο δοχείο στο χέρι του, ο Πινγκ πήρε το δρόμο για το παλάτι. 

 

Ο αυτοκράτορας κοίταξε τα λουλούδια αργά, ένα προς ένα. Πόσο όμορφα ήταν όλα τα λουλούδια! 

Αλλά ο αυτοκράτορας συνοφρυώθηκε και δεν είπε ούτε μια λέξη. Τελικά έφτασε στον Πινγκ. Ο 

Πινγκ κρέμασε το κεφάλι του ντροπιασμένος, περιμένοντας να τιμωρηθεί. Ο αυτοκράτορας ρώτησε: 

"Γιατί έφερες ένα άδειο δοχείο;" 

 



 

Ο Πινγκ άρχισε να κλαίει και απάντησε: "Φύτεψα τον σπόρο που μου έδωσες και τον πότιζα κάθε 

μέρα, αλλά δεν φύτρωσε. Τον έβαλα σε μια καλύτερη γλάστρα με καλύτερο χώμα, αλλά και πάλι 

δεν φύτρωσε! Τον φρόντιζα όλο το χρόνο, αλλά δεν μεγάλωσε τίποτα. Έτσι σήμερα έπρεπε να φέρω 

μια άδεια γλάστρα χωρίς λουλούδι. Αυτό ήταν το καλύτερο που μπορούσα να κάνω". Όταν ο 

αυτοκράτορας άκουσε αυτά τα λόγια, ένα χαμόγελο απλώθηκε αργά στο πρόσωπό του και έβαλε το 

χέρι του γύρω από την Πινγκ. Στη συνέχεια φώναξε σε όλους: "Τον βρήκα! Βρήκα τον άνθρωπο που 

αξίζει να γίνει αυτοκράτορας!" "Από πού πήρες τους σπόρους σου, δεν ξέρω. Γιατί οι σπόροι που 

σου έδωσα ήταν όλοι μαγειρεμένοι. Έτσι, ήταν αδύνατο να φυτρώσει κανένας από αυτούς". 

"Θαυμάζω το μεγάλο θάρρος του Πινγκ να εμφανιστεί μπροστά μου με την κενή αλήθεια, και τώρα 

τον ανταμείβω με ολόκληρο το βασίλειο και τον κάνω αυτοκράτορα ολόκληρης της χώρας!" 


