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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.

Τον καιρό που η Γη ήταν ακόμη 
καινούρια, τις δουλειές τις πολύ δύσκολες,

τις ακατόρθωτες, τις έκαναν οι ήρωες. 
Και πρώτος ανάμεσά τους ο Ηρακλής, 
που κατάφερε να νικήσει και τα Νερά 

τα Ακίνητα: τα νερά μιας λίμνης τόσο καλά 
κρυμμένης, που κανένας δεν την έβλεπε· 

τα νερά όπου είχαν βρει κρυψώνα και 
φωλιά τα Άφαντα Πουλιά της Στυμφαλίας.

Μαρία Αγγελίδου

εικόνες: Ίρις Σαμαρτζή
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Τον πρώτο καιρό του κόσμου, τότε που 

τα πουλιά ήταν ακόμη ανάμεσα στους 

θεούς και τους ανθρώπους, υπήρχαν πε-

τούμενα που μιλούσαν, σμάρια ολόκληρα 

που πήγαιναν στον πόλεμο, μικρά 

στρουθιά που αγαπιούνταν και 

πετεινάρια που παντρεύονταν 

κι έκαναν παιδιά. Ήταν 

πολ λών λογιών τα 



πουλιά, αφού 

φτερά τότε εί-

χαν ένα σωρό 

ζώα: ακόμα και τα 

λιοντάρια ή τ’ άλογα, 

ζώα βασιλικά (και τόσο 

όμορφα!), τα ’πιανε καμιά 

φορά η ζήλια κι ήθελαν να πε-

τάξουν (και το έκαναν· έβγα-

ζαν φτερούγες και πετού-

σαν). Φτερά βεβαίως είχαν 

και αρκετοί θεοί, όπως ας πούμε οι δύο 

καλύτεροι, ο Ερμής και ο Έρωτας. Και οι 

θεοί δεν τα είχαν τα φτερά για να πετάνε, 



αφού έτσι κι αλλιώς πετούσανε· τα είχανε 

γιατί τους άρεσαν τα φτερά. Αυτό και μόνο. 
Πουλιά υπήρχανε, λοιπόν, πολλά και διά-

φορα. Πουλιά που πετούσανε στα ψηλά, 

πιο ψηλά κι από τις κορφές των βουνών. 
Άλλα πάλι που τριγύριζαν στις ερημιές ή 

στα πέρατα του κόσμου. Κι άλλα ακόμα, 

που κρύβονταν κι έπαιζαν στα δέντρα, για-

τί τους άρεσαν οι πράσινες μυρωδιές. Όλα, 

όμως, ΟΛΑ, ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗ, τρελαίνο-

νταν για τα νερά. Γιατί τον καιρό εκείνο τα 

νερά ήταν ιστορίες. Και τα πουλιά μαζεύο

νταν να τις ακούσουν. Βουτούσανε στο 

κύμα το αλμυρό, που έλεγε τις ιστορίες τις 

πιο θαυμάσιες. Κουρνιάζανε δίπλα στα πο-

τάμια, που τις ιστορίες τους τις έλεγαν 

τραγουδιστά. Έστηναν τις φωλιές τους 

κοντά σε λίμνες, γιατί τα νερά των λιμνών 

ξέρανε τις ιστορίες τις πιο παλιές. 
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