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ΥΠΗΡΧΕ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΠΑΛΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΤΟ ΕΛΕΓΑΝ 
ΔΡΑΚΟΝΟΜΙΚΟΝ. ΛΕΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΕΓΡΑΨΕ Ο 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΔΡΑΚΟΔΑΜΑΣΤΗΣ. ΤΟΝ ΕΛΕΓΑΝ 
ΠΡΩΤΕΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΔΡΑΚΟΥΣ. ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ. 
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Ο Πρώτος Δράκος βγήκε από τη Γη. 

 

  
 

Και ήταν το πρώτο ζωντανό πλάσµα που έφτιαξε η 
Φύση. Δηµιουργήθηκε από φωτιά και πέτρα και 
αέρα. Και επειδή ένιωθε µοναξιά ζήτησε από το 
Σύµπαν έναν σύντροφο. Και δηµιουργήθηκε η 

Δράκαινα.  
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Και, κάπως έτσι ξεκίνησε η Γενιά των Δρακόντων. 
Ζούσαν ανάµεσα στους ανθρώπους για πολλές 

χιλιάδες χρόνια, µέχρι που ο άνθρωπος άρχισε ένα 
ανελέητο κυνήγι για τους θησαυρούς των Δράκων. 
Οι δράκοι, σαν µαγικά πλάσµατα, για να βρουν την 
ησυχία τους άλλαξαν διάσταση και άλλοι λένε πως 
πήγαν εκεί που πάει η νύχτα όταν ξηµερώσει η 

µέρα. Άλλοι λένε πως βρίσκονται ανάµεσα σε δύο 
όνειρα ενός παιδιού που κοιµάται, και µας 

περιµένουν για παιχνίδι. Διότι τώρα που δεν τους 
κυνηγούν οι άνθρωποι, έχουν γίνει καλοί.  
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Η θηλυκή και ο αρσενικός αγαπιούνται και όταν είναι 
έτοιµοι να κάνουν παιδί ζευγαρώνουν. Πάνε στη 
φωλιά της θηλυκής και την κάνουν µεγαλύτερη και 
πιο όµορφη. Αποτελείται από λυγερά κλαδιά και 
φύλλα. Ανάµεσα στα κλαδιά είναι περασµένες 
αλυσίδες χρυσές. Ο πάτος είναι από χρυσά 
νοµίσµατα που τα έχουν λιώσει µε την ανάσα τους, 
σχηµατίζοντας ένα ζεστό πάτωµα για το δρακάκι 
τους.  
 

 
 
Γεννιούνται από αυγά. Τα νεαρά ονοµάζονται 
νεοσσοί και οι γονείς τους πρέπει να έχουν φρέσκο 
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κρέας να τους δώσουν αµέσως γιατί βγαίνουν πολύ 
πεινασµένα. Η µαµά θα γεννήσει από ένα ως έξι 
αυγά. Το κέλυφος τους είναι από σκληρό δέρµα. 
 

 
 
Όταν είναι έτοιµος ο νεοσσός να βγει, χρησιµοποιεί 
το αυγόδοντο του. Μετά από λίγες εβδοµάδες που 
θα γεννηθούν, οι γονείς τους αρχίζουν να τους 
δίνουν και πυριτόλιθο και θειάφι να τρώνε ανάµεσα 
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στα γεύµατα τους. Τα υγρά από το στοµάχι τους 
λιώνουν την πέτρα που γίνεται εύφλεκτη µάζα.  
Αυτή δηµιουργεί αέρια που αναφλέγονται και γίνεται 
πύρινη ανάσα όταν θέλουν να κάψουν κάτι. Αλλιώς 
όταν αναπνέουν κανονικά απλά βγάζουν καπνούς. 
 
Όταν γεννιέται ζυγίζει σαράντα κιλά και έχει µήκος 
δύο µέτρα. Μέχρι δεκαπέντε χρονών το δρακάκι θα 
βγάλει κέρατα και αγκάθια στη πλάτη και θα µπορεί 
να πετάει µόνο λίγα µέτρα. Θεωρείται έφηβος όταν 
γίνει σαράντα χρονών και πια περνά την ώρα του 
πετώντας για να µεγαλώσουν τα φτερά του και να 
δυναµώσουν οι µυς του. Στα εξήντα είναι νεαρός 
ενήλικας και έχει µάθει τα πάντα για τις πτήσεις. Στα 
ενενήντα θα ψάξει να βρει το Δάσκαλο του που θα 
του µάθει την τέχνη της Μαγείας. 
 Εκατό χρονών θα βρει το ταίρι του και µετά από 
πενήντα χρόνια θα κάνουν παιδιά. Τα δρακάκια θα 
περάσουν πολλά χρόνια µε τη µαµά και το µπαµπά, 
κάτω από τη συνεχή στοργή και φροντίδα τους.  
 
Αν ξεπεράσει σε ηλικία τα εννιακόσια χρόνια 
ονοµάζεται Μέγας Δράκων. 
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Η Φυλή τον σέβεται ιδιαίτερα γιατί εκείνος κρατά την 
Παράδοση και τη Γνώση. Όταν έρθει η ώρα να 
πεθάνει, απλά επιστρέφει στη Γη που τον 
δηµιούργησε, και ο κύκλος συνεχίζεται.  
Όταν συµβεί αυτό ακούγεται το Τραγούδι των 
Δράκων που το τραγουδούν οι πιο µεγάλοι δράκοι 
για να χαιρετίσουν το σύντροφό τους. Το Τραγούδι, 
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λένε πως ακούγεται σε απόσταση τετρακοσίων 
πενήντα χιλιοµέτρων.  
Η συνύπαρξη  ανθρώπων και δρακόντων δεν ήταν 
πάντα εύκολη. Αυτοί είχαν µονάχα ένα στο νου. 
Θησαυρούς. Όλη µέρα µε αυτό καταγίνονταν. 
Μετρούσαν και ξαναµετρούσαν τα µπριγιάν, τις 
πέρλες, τα ρουµπίνια, τα σµαράγδια και τις 
ακουαµαρίνες που είχαν στη φωλιά τους.  
Τα διαµάντια δεν τα είχαν και σε µεγάλη υπόληψη 
διότι δεν είχαν ωραία χρώµατα, όπως τα υπόλοιπα 
πετράδια. Και όταν δεν έπαιζαν µε τις «πετρούλες» 
τους, ολοένα έφτιαχναν και άλλες στοίβες µε τα 
χρυσά νοµίσµατα τους, που ήταν φερµένα από όλα 
τα µέρη.  
Και να, ο σωρός µε τα µικρούτσικα χρυσά νοµίσµατα 
της Τσορδ. Και να, άλλος µε τα παράξενα σκαλιστά 
από το Κριγκ. Αλλά, σίγουρα τα πιο όµορφα πρέπει 
να ήταν τα πανέµορφα τριαντάρινα από την 
Ασκόλπη στα Νότια της Γαίας. Για αυτό και οι δράκοι 
τα αναζητούσαν µε τέτοιο πάθος.  
Πέρα από την µεγάλη αξία τους σε χρυσάφι, το κάθε 
ένα ήταν ένα µοναδικό έργο τέχνης. Λέγανε δε, πιο 
παλιά, πως τα τριαντάρινα ήταν δουλειά των 
Ευδαίµονων, της µυστήριας εκείνης φυλής που 
κατοικούσε στα πιο άπατα βουνά της Γαίας, και που 
ήταν µισό άνθρωποι και µισό ξωτικό. Οι Ευδαίµονες, 
λέει, δούλευαν το χρυσό µε µαγικές τεχνικές και το 
αποτέλεσµα της χρυσοχοΐας τους ήταν εκθαµβωτικό. 
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Και όταν βαριόταν ο δράκος να µετρά, τότε έβαζε 
µπροστά το φλογοβόλο του και έλιωνε παλιά χρυσά 
κοσµήµατα που δεν του άρεσαν και τα έκανε χρυσές 
ράβδους που χρησιµοποιούσε για να στρώνει στη 
φωλιά του και πάνω σε αυτές έβαζε τα αυγά του για 
να διατηρούνται ζεστά µέσα στο κρύο. 
Θα µου πεις, καλά τίποτε άλλο δεν έκαναν όλη µέρα; 
Πως! Αφιέρωναν µεγάλο µέρος του χρόνου τους µε 
την µάθηση. Η µεγαλύτερη απόλαυση του 
Δράκοντα, εκτός από τη συλλογή θησαυρών, ήταν 
όταν διάβαζε κάποιο δυσνόητο επιστηµονικό άρθρο 
για τη σπάνια πεταλούδα του βρόχινου δάσους της 
νήσου Ζδαλέα ή ακόµα κάποια βιογραφία ενός 
µαθηµατικού η βιοφυσικού του προηγούµενου 
αιώνα.  
 
Μα δεν έλεγε και όχι έτσι και του χάριζες µια 
συναισθηµατική νουβέλα εποχής. Και να το δάκρυ 
κορόµηλο ο Δράκος! 
Μετά, άλλο αγαπηµένο χόµπι των Δρακόντων ήταν 
και οι πτήσεις. Βέβαια! Μόλις ενηλικιώνονταν, 
δηλαδή εκεί γύρω στα εκατοστά τους γενέθλια 
έπαιρναν το Δίπλωµα Πτήσης και περνούσαν 
σχεδόν όλη τους τη µέρα κάνοντας  βόλτες. 
Μπορούσαν δε να πετούν ώρες ολόκληρες. Με τις 
τεράστιες φτερούγες τους -έφταναν και εξήντα 
µέτρα- και εκµεταλλευόµενοι τα θερµικά και ανοδικά 
ρεύµατα, κάλυπταν τεράστιες αποστάσεις.  
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Στο σηµείο αυτό, επέτρεψε µου να σου 
εξοµολογηθώ µια απορία πού µου δηµιουργήθηκε 
την πρώτη φορά που είδα έναν Πράσινο Δράκοντα 
να περνά από πάνω µου. Κατ’αρχάς, ξέρεις σίγουρα 
πως οι Πράσινοι δράκοι έχουν το µεγαλύτερο µήκος 
του κόσµου. Από τη µύτη µέχρι την άκρη της ουράς 
φτάνει τα εκατό µέτρα, η ενήλικη Πράσινη (τα 
θηλυκά του είδους είναι τα πιο µεγαλόσωµα).  
Ήµουν, λοιπόν, για ψάρεµα στη λίµνη  Βεστί, όταν 
σκοτείνιασε ο ουρανός ξαφνικά. Σηκώνοντας το 
κεφάλι έµεινα µε ανοιχτό το στόµα από το δέος. 
 
 Ο πιο τεράστιος δράκος πού είχα δει ποτέ 
περνούσε, χτυπώντας νωχελικά τα φτερά του, 
τριάντα µέτρα πάνω από το κεφάλι µου! Και το 
πρώτο πράγµα που σκέφτηκα δεν ήταν ¨Καλά που 
δε µε είδε, µία χαψιά θα µε έκανε¨, αλλά¨: ¨Πως είναι 
δυνατόν να πετάει ένα τόσο τεράστιο πλάσµα; 
Αργότερα κατάλαβα πως οι Δράκοι µπορούν και 
πετάνε επειδή έχουν κόκαλα κούφια, όπως τα 
πουλιά, και επειδή έχουν τεράστια δύναµη στα 
µεγάλα τους φτερά. 
 
Οι νεοσσοί είναι προστάτες των παιδιών. Το κάθε 
παιδί έχει έναν νεοσσό Φύλακα. Αν βλέπει εφιάλτη 
ένα παιδί θα το διώξει ο Φύλακας. Και αν έχει 
κάποια δυσκολία, πάλι ο Φύλακας θα το βοηθήσει 
µε συµβουλές. Οι Φύλακες µένουν κοντά µας µέχρι 
να γίνουµε 14 χρονών. Για να γνωριστεί ένα παιδί µε 
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το Φύλακα πρέπει να µάθει το όνοµα του, να το 
γράψει σε ένα λευκό χαρτί, και να το βάλει κάτω από 
το µαξιλάρι του. Εκείνος θα έρθει σε όνειρο και θα 
γίνουν φίλοι. 
Για να µάθεις το όνοµα του πρέπει να κάνεις την 
ακόλουθη δουλειά. Το βράδυ στο κρεβάτι πρώτα 
πρέπει να τον φανταστείς, και να µπορείς να τον 
περιγράψεις µε κάθε λεπτοµέρεια. Μετά πρέπει να 
µπορείς να τον φαντάζεσαι µπροστά σου όταν 
κλείνεις τα µάτια. Όταν το έχεις κάνει αυτό πολλές 
φορές και συνηθίσετε ο ένας τον άλλον, τότε εκείνος 
θα σου ψιθυρίσει το όνοµα του, λίγο πριν σε πάρει ο 
ύπνος. Αλλά για να τον ακούσεις πρέπει να µείνεις 
τελείως ακίνητος και σιωπηλός. Δεν θα σου το πει 
αµέσως, αλλά ίσως χρειαστεί να επαναλάβεις τη 
διαδικασία αρκετές φορές. 
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Η Δρακοντική Αλφάβητος 
 Α Ι Ρ 
 Β Κ Σ 
 Γ Λ Τ 
 Δ Μ Υ 
 Ε Ν Φ  
 Ζ Ξ Χ 
 Η Ο Ψ 
 Θ Π Ω 
Το όνοµα µου στα Δρακοντικά είναι: Πρωτέας. Το 
δικό σου; 
Οι Δράκοι ζουν κατά µέσο όρο χίλια διακόσια 
χρόνια. Μεγαλώνουν µε πολύ διαφορετικό ρυθµό 
από ότι ο άνθρωπος. Περνάνε τη ζωή τους 
κάνοντας, βασικά τρία πράγµατα: Συγκεντρώνουν 
θησαυρό, πετάνε και µαθαίνουν τα πάντα για τα 
πάντα πηγαίνοντας στην Ακαδηµία Δρακόντων για 
πολλά χρόνια.  
Ένας ενήλικος Δράκος θηλυκός, µπορεί να φτάσει 
τα δέκα µέτρα ύψος, τριάντα στο µήκος και το 
άνοιγµα των φτερών τα εξήντα µέτρα. Οι θηλυκοί 
είναι και οι πιο µεγάλοι. 
Τα µάτια του έχουν την κόρη κάθετα, σαν της γάτας. 
Η ίριδα, το χρωµατιστό µέρος, είναι χρυσό, ασηµί ή 
πράσινο. 
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 Έχει εξωτερικά βλέφαρα από δέρµα, αλλά και τρεις 
εσωτερικές µεµβράνες για να προστατεύεται το µάτι 
όταν ο δράκος πετάει ή βγάζει φωτιές. Βλέπει 
καθαρά στο σκοτάδι. 
Οι φολίδες που καλύπτουν το σώµα, εκτός από την 
κοιλιά, είναι πολύ ανθεκτική πανοπλία. Το µόνο 
τρωτό σηµείο στο σώµα είναι στην κοιλιά, κάτω από 
την αριστερή µασχάλη. 
Το νύχι του δράκου θεωρείται το καλύτερο φυλαχτό 
για έναν πολεµιστή. 
Ο µόνος τρόπος να ελέγξεις έναν δράκο είναι άµα 
γνωρίζεις το όνοµά του. Τότε θεωρείσαι 
Δρακοδαµαστής. 
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Ποτέ δεν πρέπει να κοιτάξεις έναν δράκο στα µάτια. 
Θα σε υπνωτίσει. 
Μιλάνε τηλεπαθητικά και στην Πρώτη Λαλιά (είναι η 
πρώτη γλώσσα που µιλήθηκε στη γη). 
Γνωρίζει όλα τα µυστικά. 
Το δάκρυ του γιατρεύει κάθε πληγή. 
Δεν φοβάται τίποτε γιατί τα γνωρίζει όλα. Για αυτό 
διαβάζει και πηγαίνει στο Δάσκαλο του πολλά 
χρόνια.  
Δεν κοιµάται ποτέ. 
Ο τελευταίος δράκος που σκοτώθηκε ήταν στην 
Ασία πριν από χίλια χρόνια. Το όνοµα του ήταν 
Αµπράξα. Από τότε οι δράκοι πήγαν σε άλλες 
διαστάσεις. 



15 
 

Τα είδη των δράκων 
Σύµφωνα µε το Νεκρονοµικόν υπάρχουν 
περισσότερα από εικοσιπέντε διαφορετικά είδη. 
Περιγράφει τους δράκους και τα χαρακτηριστικά 
τους όπως ήταν τα παλιά χρόνια που ζούσαν 
ανάµεσα στους ανθρώπους. Σήµερα όµως όλοι είναι 
αγαθοί γιατί ζουν ευτυχισµένοι σε άλλες διαστάσεις. 
Οι βασικές κατηγορίες είναι οι παρακάτω: 
Μπλε: Ματαιόδοξος αλλά νοµιµόφρων. Ζει στις 
στέπες και έρηµους. Χαρακτηριστικό του είναι το 
κέρατο ανάµεσα στα µάτια και τα κροσσωτά αυτιά. 
Αφήνει µυρωδιά από όζον και άµµο. 
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Πράσινος: Αυθάδης και κακότροπος, ζει σε παλιά 
δάση.Φτιάχνει τη  φωλιά του πίσω από καταρράκτες. 
Έχει κέρατα στη ράχη. Είναι ο αρχιψεύτης όλων των 
δράκων. Τρελαίνεται να πετά πάνω από έρηµους και 
να τρώει φίδια και σαύρες. Αγαπηµένη του τροφή 
είναι οι καµήλες. Δεν πετάει φωτιές αλλά κεραυνούς. 
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Μαύρος: Τον βρίσκεις σε έλη και βάλτους. Είναι ο 
πιο µοχθηρός από όλους. Τρώει ψάρια και σµέρνες. 
Είναι της νύχτας. Το Δρακονοµικόν λέει πως µπορεί 
να σκοτώσει και φάλαινα. 
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Κόκκινος: Ενδιαφέρεται µόνο για θησαυρούς. Ζει σε 
τροπικά νησιά και ηφαίστεια. Είναι παµπόνηρος και 
τροµερός άµα θυµώσει. Τον χαρακτηρίζουν τα  
µεγάλα κέρατα στο κεφάλι και οι µακριές του 
φτερούγες. Είναι ο µόνος δράκος που τρώει και 
ανθρώπους.  
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Λευκός: Παραδοσιακά ο Λευκός, ο Ασηµένιος και ο 
Χρυσός  είναι οι Δάσκαλοι των άλλων. Είναι οι 
σοφοί φύλακες της Παράδοσης. Αγαπούν τους 
ανθρώπους και µοιράζονται τη Γνώση µαζί τους. 
Είναι πιο παιχνιδιάρικοι.  
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Στις κατηγορίες αυτές βρίσκουµε πολλά διαφορετικά 
είδη, όπως τους παρακάτω δράκους που ήταν και οι 
πιο ξακουστοί του κόσµου: 
Αµπράξα. Ο τελευταίος δράκος που σκοτώθηκε στην 
Περσία. Είχε σώµα ερπετού, δύο πόδια και κεφάλι 
κόκορα. Το όπλο του ήταν  η µαστιγωτή ουρά του. 
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Μπελ. Αυτός ήταν κόκκινος Δράκων, και ήταν 
φύλακας στο ναό του Θεού Μπελ στη Βαβυλώνα. 
Τον σκότωσε ο προφήτης Δανιήλ. Γύρω από το 
κεφάλι  είχε πτερύγια και δύο µεγάλα κέρατα. 
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Χίµαιρα. Ελλάδα. Από τους πιο παράξενους 
δράκους καθώς είχε κεφάλι λιονταριού, σώµα 
κατσίκας και ουρά φιδιού. Γονείς της ήταν η Έχιδνα 
και ο Τύφων και αδέλφια της ο Κέρβερος, η Ύδρα 
και το Λιοντάρι της Νεµέας. Τη Χίµαιρα την σκότωσε 
ο Βελεροφόντης µε βέλος.  
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Φαφνίρ. Νορβηγός δράκος της θάλασσας, µε µακρύ 
σώµα χωρίς φτερά, που σκότωσε ο Νορβηγός 
πολεµιστής και ήρωας Σιγκούρντ. 
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Πύρινος Δράκων. Αγγλία. Ήταν κλασσικός Κόκκινος 
Δράκων και είχε το µεγαλύτερο θησαυρό από όλους. 
Κάποιος πονηρός του έκλεψε ένα χρυσό κύπελλο και 
ο δράκος τροµοκρατούσε ένα χωριό µέχρι που τον 
σκότωσε, µετά από σκληρή µάχη, ο Βασιλιάς των 
Γκίιτς Μπέογουλφ.  
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Κουετσαλκοάτλ. Ανήκε στο είδος των Αµφίπτερων. 
Ζούσε στο Μεξικό την εποχή µίας πολύ παλιάς 
φυλής Ινδιάνων που ονοµάζονταν Τολτέκοι. Ήταν 
φύλακας των πυραµίδων. Ο πιο σπουδαίος δράκος, 
αλλά και ο πιο µαγικός, έδωσε τη Γνώση στους 
Αζτέκους- άλλη φυλή Ινδιάνων- και πέθανε από 
γηρατειά αλλά οι θεοί τον µετέτρεψαν στον πλανήτη 
Αφροδίτη. Ήταν πολύχρωµος µε φτερά και 
µπορούσε να αλλάζει µορφές.  
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Λεβιάθαν. Ήταν ο πιο µεγάλος Θαλάσσιος Δράκος 
που έζησε ποτέ. Η ράχη του είχε κολληµένες 
τριακόσιες ασπίδες από τους πολεµιστές που είχε 
νικήσει. Λένε κάποιοι παλιοί πως δεν σκοτώθηκε, 
αλλά εξακολουθεί να κολυµπάει σε πολύ βαθιά νερά 
ανοιχτά από την Ιαπωνία, όπου κρύβεται µέσα σε 
σπήλαια τρεις χιλιάδες λεύγες κάτω από την 
επιφάνεια. 
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Βασιλίσκος. Ο πιο θανατηφόρος γιατί αν τον κοιτάξεις 
στα µάτια πεθαίνεις. Έλληνας δράκος πού γεννήθηκε 
από αυγό κόκορα πού το κλώσησε οχιά. Το λάληµα 
µαύρου κόκορα µπορούσε και να τον σκοτώσει. 
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Φοίνικας, Το µυθικό πλάσµα που δεν πεθαίνει. Όταν 
έρθει η ώρα του να πεθάνει, αναφλέγεται και καίγεται 
µε λαµπρή φλόγα µέχρι που µένουν στάχτες. Μόλις 
κρυώσουν οι στάχτες ξαναγεννιέται. 
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Ύδρα. Οι Ύδρες ήταν δράκοντες µε πολλά κεφάλια. 
Το κεντρικό κεφάλι ήταν αθάνατο. Η πιο γνωστή ήταν 
της Λερναίας λίµνης πού σκότωσε ο Ηρακλής, αφού 
έκαψε το κεντρικό κεφάλι της µε φωτιά. 
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Και τώρα, καλέ µου Ιππότη, θα πρέπει να σε 
καληνυχτίσω, γιατί αύριο έχω να δώσω µεγάλη µάχη 
µε τον Αµπράξα στην Κοιλάδα του Θανάτου, και 
πρέπει να είµαι ξεκούραστος. Εύχοµαι να βρεις αυτά 
που διάβασες χρήσιµα για τις δικές σου µάχες. 
Να θυµάσαι ότι οι Δράκοντες είναι τα πιο υπέροχα 
πλάσµατα που δηµιούργησε ο Θεός.  
Σου εύχοµαι να βρεις σύντοµα το δικό σου Φύλακα 
και να γίνετε οι καλύτεροι φίλοι. 

 
Καληνύχτα και όνειρα γλυκά. 
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ΤΟ ΦΥΛΑΧΤΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΑ 


