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Ένα ζεστό, ηλιόλουστο πρωινό, γεγονός που δεν 
προκαλεί έκπληξη γιατί έτσι είναι η Ελλάδα, η Αθηνά 

έδειχνε την πόλη της, την Αθήνα, στους φίλους της. 
Στην Αφροδίτη, τη θεά της Ομορφιάς, και στον 
Απόλλωνα, τον θεό της Μουσικής. Οι θεοί είχαν ήδη 
επισκεφθεί τα αθηναϊκά μνημεία, αλλά αυτή τη 
φορά, όπως περνούσαν από το Ηρώδειο, ο Απόλλωνας  
είχε μια ιδέα: «Γιατί δεν ανεβάζουμε ένα θεατρικό;» 

«Τι να κάνουμε;» αναφώνησε η θεά της Σοφίας. «Δεν νομίζεις ότι  
το δράμα που ζούμε καθημερινά στον Όλυμπο μας είναι αρκετό;  
Πιστεύεις ότι χρειάζεσαι κι άλλο, Απόλλωνα; Βοήθησέ με κι εσύ, Αφροδίτη!»  
Όμως ο Απόλλωνας ήθελε κι άλλο! Κι η Αφροδίτη το ίδιο… 

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ… ΚΩΜΩΔΙΑ! 



«Ωχ, έλα βρε Αθηνά» είπε η θεά της Ομορφιάς, που είχε ήδη ανέβει στη 
σκηνή. «Κοίτα αυτό το συγκλονιστικό θέατρο. Δεν θες ν’ ακούσεις τον 
αντίλαλο του χειροκροτήματος; Να σου δώσουν μια ανθοδέσμη, να σε  
αποθεώσουν κι όλα τα σχετικά;» «Εντάξει, μπορεί εγώ να μην είμαι τόσο  
ματαιόδοξη» απάντησε η Αθηνά «αλλά, έτσι όπως το λες, ακούγεται  
διασκεδαστικό, οπότε γιατί όχι;» «Τέλεια!» είπε η Αφροδίτη.
«Θα είσαι καταπληκτική βοηθός!» 



«ΤΙ ΘΑ ΕΙΜΑΙ;» Η Αθηνά ήταν έξαλλη!  
Αυτή η πόλη ήταν δική της, ήταν αφιερωμένη 
σ’ εκείνη, έχει πάρει το όνομά της! Επίσης, 
αυτό εδώ ήταν το πιο σημαντικό θέατρο της 
Αθήνας. Οπότε, εκείνη, ναι εκείνη θα ήταν  
η πρωταγωνίστρια! Τέλος. 

Η Αφροδίτη δεν χάρηκε με τα νέα. Είχε ήδη 
στηθεί στη μέση της σκηνής και φανταζόταν 
τον προβολέα στο πρόσωπό της, ενώ ο 
Ήφαιστος, ο άντρας της, θα ζητωκραύγαζε. 
Ισχυριζόταν πως η ομορφιά της και γενικά η 
παρουσία της, θα προσέλκυε θεατές από 
όλη την Ελλάδα. Το θέατρο θα ήταν γεμάτο 
κάθε βράδυ! Η Αθηνά όμως δεν άκουγε λέξη. 


