
Από αγάπη γεννήθηκε ο κόσμος 
κι από αγάπη κόντεψε να χαθεί. Πολλές φορές.

Στη αρχή του κόσμου, οι αγάπες των θεών 
και των ανθρώπων ήταν τόσο δυνατές, που έφερναν 

τα πάνω κάτω. Όπως η αγάπη του Ορφέα, που ζωντανός 
κατέβηκε στον Κάτω Κόσμο για να κλέψει από τον θάνατο 

την αγαπημένη του Ευρυδίκη. Οπλισμένος μόνο 
με τη μουσική του και τη λαχτάρα του για εκείνη.

Με τη σειρά Μυθολογικά Παραμύθια επιχειρείται 
μια καινούρια «ανάγνωση» των αρχαίων ελληνικών μύθων. 

Που δεν είναι παλιές χιλιοειπωμένες ιστορίες, αλλά συναρπαστικές 
αφηγήσεις μέσα από τις οποίες ξετυλίγονται όλες οι διαχρονικές 

ανθρώπινες περιπέτειες, οι φόβοι και οι χαρές που έχουν 
σημαδέψει κι ακόμη σημαδεύουν την ψυχή του ανθρώπου.
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Κάποτε η μούσα Καλλιόπη, μια 

μικρή θεότητα που έδινε τις 

ιδέες και τα λόγια στους ποιητές 

των πιο μεγάλων ποιημάτων, αγά-

πησε τον όμορφο και δυνατό βα-

σιλιά της Θράκης, τον Οίαγρο. 



Καρπός της αγάπης τους ήταν ο Ορφέας, 

που μεγάλωσε στα σκιερά δάση και τα κα-

ταπράσινα βουνά της Θράκης.

Ήταν παιδί ευλογημένο από τις μοίρες 

σε χαρίσματα. Μπορούσε να ακούει τον 

αέρα, τη θάλασσα, τα φύλλα των δέντρων, 

τα κελαηδίσματα, όλες τις μυστικές φωνές 

της φύσης, και να τις κάνει μου-

σική. Μια μουσική γεμάτη φως, 

που μάγευε ζώα κι ανθρώπους. 

Μια μουσική που ήταν γιατρικό 

για κάθε λύπη. 
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