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Ιστορίες  Νεοελληνικής Μυθολογίας

Γιατί όλοι ήξεραν καλά πως κάθε που γεννιέται
σ’ αυτή τη γη ένας άνθρωπος, την τρίτη κιόλας μέρα
το σπίτι επισκέπτονται οι τρεις καλοκυράδες,
για να μοιράνουν το μωρό, τη μοίρα του να γράψουν.

Μπορείτε να σκανάρετε αυτό τον κωδικό  

με το smartphone ή το tablet σας, για να ακούσετε  

τη συγγραφέα να αφηγείται την ιστορία.

Η σειρά Ιστορίες Νεοελληνικής Μυθολογίας μάς καλεί να θυμηθούμε και να 
γοητευτούμε ξανά από τα λόγια αλλοτινών καιρών, λόγια που παρηγορούσαν, 
συντρόφευαν, λόγια που προσπαθούσαν να εξηγήσουν όσα φόβιζαν  
ή μάγευαν κάποτε τους ανθρώπους. Ιστορίες βασισμένες στις παραδόσεις μας,  
που περνούσαν προφορικά από γενιά σε γενιά… για να τις διαβάζουμε  
μαζί με τα παιδιά μας σήμερα· σήμερα που δεν αφηγούμαστε όπως άλλοτε.

Μουσική: Χρήστος Αλεξόπουλος 
Ηχογράφηση: Artracks studios
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Κει που τελειώνει ο κόσμος μας, μικρό μου αγαπημένο, 

εκεί στην άκρη ενός γκρεμού, στα χείλη της αβύσσου,

εκεί υπάρχει μια σπηλιά πολύ καλά κρυμμένη,

που όσο κι αν ψάξαν να τη βρουν, κανένας δεν τη βρήκε.
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