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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 τα ’βαλε ακόμα και με τα Νερά 
της Θάλασσας, που είναι τα πιο δύσκολα 
και τα πιο άγρια απ’ όλα όσα υπάρχουν. 
Γιατί στην αρμύρα και στον αέρα τους καβάλα 
κατάφερε να βρει και να πιάσει ζωντανό 
τον Ταύρο της Κρήτης.
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Στην αρχή του κόσμου οι θεοί τούς συ-

νηθίζανε τους κατακλυσμούς. Δεν 

προλάβαινες να κάνεις ένα λάθος, μια 

αμαρτία, να σου η βροχή και η μπόρα, πνί-

γανε πόλεις, λιμάνια και βουνά. Μαζί κι 

όλους τους ανθρώπους. Δε γλίτωνε ψυχή. 

Δηλαδή γλίτωνε ένας, άντε δύο. Κι αυτοί 

που γλίτωναν δίνανε στον κατακλυσμό και 

το όνομά τους: ο κατακλυσμός του Νώε, 



ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα και της 

Πύρρας. Λες κι ήτανε δικός τους ο κατα-

κλυσμός και τον βαφτίζανε για να τον αφή-

σουν κληρονομιά στα παιδιά τους. 



Αν πάλι ο αθάνατος δεν ήθελε να τιμω-

ρήσει την οικουμένη ολόκληρη, αλλά έναν 

τόπο μόνο ορισμένο, τότε έστελνε καταπο-

ντισμό. Αντί να ρίξει, δηλαδή, το νερό από 

τον ουρανό, σήκωνε ο θεός ο θυμωμένος 

τη θάλασσα και το κατάπινε το μέρος ολό-

κληρο, μια για πάντα. Γιατί μετά τον κατα-

κλυσμό τα νερά της βροχής τραβιούνταν, 

τα ’πινε η γη και κατάφερνε να φανερωθεί 

ξανά, με τις πέτρες της και τα χώματά της, 

με τα βουνά της και τα λιβάδια της και τα 

όλα της. Αλλά μετά τον καταποντισμό… 

μετά τον καταποντισμό κανένα νησί δεν 

έχει ξανανεβεί στον αφρό, να πλέει και ν’ 

ανασαίνει στον ήλιο. Τόσο βαθιά βουλιά-

ζουν μέσα στα τρίσβαθα, που και να ψά-

χνεις δεν τα βρίσκεις. Αυτό έπαθε η Ατλα-

ντίδα και τη λέμε ακόμη χαμένη. 
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