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«Φεγγάρι που είσαι εκεί ψηλά, στον θόλο καρφωμένο,
να ξέρεις, ’γώ σε προκαλώ πως θα σε ξεπεράσω.
Και ή θα νικήσω ή θα χαθώ, όρκο μεγάλο δίνω»
είπε η νεράιδα μια φορά κοιτώντας το φεγγάρι.

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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ες στου Αιγαίου τα νερά, μικρό μου αγαπημένο, 

υπάρχει κάπου ένα νησί, ένα ερημονήσι,

μοναχικό και άγριο, στέρφο, μια πέτρα όλο,

που Πετροκάραβο το λεν όσοι τυχόν γνωρίζουν.
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