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Ο Καθαροδοντάκης και η κυρία Τερηδόνα 

 

 

Μηα θνξά θαη έλαλ θαηξό ήηαλ έλαο νδνληίαηξνο, πνπ ηνλ 

έιεγαλ Καζαξνδνληάθε, θαη είρε νδνληηαηξείν ζην Γαιαλάδν. Εθεί 

πνπ θαζόηαλ ζην ηαηξείν ηνπ θαη θνίηαδε ηα δόληηα ελόο παηδηνύ, 

άθνπζε λα ρηππά ην θνπδνύλη θαη εκθαλίζηεθε ε κάγηζζα 

Τεξεδόλα. Η κάγηζζα απηή είλαη πνιύ θαθηά γπλαίθα πνπ ζέιεη λα 

θαηαζηξέςεη ηα δόληηα όισλ ησλ αλζξώπσλ. Απηόο είλαη ν ιόγνο 

πνπ ππάξρεη. Μόιηο άθνπζε ν θύξηνο Καζαξνδνληάθεο ην 

θνπδνύλη, είπε ζην παηδάθη λα πάεη θαη λα αλνίμεη ηελ πόξηα. 

Έηζη θαη έθαλε ην παηδάθη. Πήγε ζηελ πόξηα ηνπ ηαηξείνπ θαη 

άλνημε λα δεη πνηνο ήηαλ. Μόιηο είδε όηη έμσ ήηαλ κηα θπξία, ηε 

ξώηεζε πνηα ήηαλ, θαζώο ηελ είδε πνιύ ηξνκαθηηθή. Μάιηζηα 

εθείλε ηε κέξα έβξερε πνιύ θαη είρε θεξαπλνύο θαη αζηξαπέο. Η 

κάγηζζα ηνπ είπε πσο είλαη ε θπξία Τεξεδόλα. Ακέζσο δελ έραζε 

ηελ επθαηξία θαη θέξαζε ην παηδάθη κηα ζνθνιάηα θαη ην παηδί 

ελζνπζηάζηεθε. Αθνύ ράξεθε ην παηδί, ηνπ έδσζε επίζεο κία 

θαξακέια θαη έλα ληόλαηο θαη είπε ζην παηδί λα ηα θάεη πξηλ ηα δεη 

ν νδνληίαηξνο θαη ηνπ ηα πάξεη λα ηα θάεη εθείλνο… 
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Ωζηόζν, γηα θαθή ηεο ηύρε, έξρεηαη ζηελ είζνδν ν 

νδνληίαηξνο, ν θύξηνο Καζαξνδνληάθεο, γηαηί αξγνύζε ην  παηδάθη 

λα επηζηξέςεη θαη είδε ηα γιπθά πνπ ηνπ είρε δώζεη ε θαθηά 

κάγηζζα. Η θπξία Τεξεδόλα πήγε λα κεηακνξθώζεη κε ην καγηθό 

ηεο ξαβδί ηνλ θύξην Καζαξνδνληάθε ζε κηα θαξακέια, ώζηε λα ηνλ 

θάεη ην παηδάθη θαη απηόλ θαη έηζη ηα δόληηα ηνπ παηδηνύ λα κελ 

έρνπλ θακία ζσηεξία θαη λα ραιάζνπλ.  

Υπάξρεη κεγάιε αγσλία γηα ην ηη ζα ζπκβεί ηειηθά. Ο 

νδνληίαηξνο, όκσο, δε θνβήζεθε… είρε θαη εθείλνο ηα κπζηηθά ηνπ 

όπια. Έλα από απηά ιέγεηαη νδνληόβνπξηζα. Μόιηο ηελ έβγαιε 

από ηελ ηζέπε ηνπ, είπε: «Άκπξα θαηάκπξα εμαθαλίζνπ θπξία 

Τεξεδόλα θαη ηα γιπθά ζνπ λα γίλνπλ θξνύηα».  

Η θπξία Τεξεδόλα εμαθαλίζηεθε, καδί κε ηα γιπθά ηεο πνπ 

ζα έθαλαλ θαθό ζην παηδάθη. Καη ην παηδί πήξε καδί ηνπ ηελ 

νδνληόβνπξηζα γηα λα πιέλεη ηα δόληηα ηνπ δπν θνξέο ηελ εκέξα 

θαη ηα θξνύηα, γηα λα κελ μαλαθνβεζεί θαη λα κελ μαλαθηλδπλεύζεη 

από ηε θνβεξή απηή κάγηζζα πνπ ζέιεη λα θαηαζηξέθεη ηα δόληηα 

ησλ παηδηώλ.  

 

 


