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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. Κι ανάμεσά 
τους πρώτος ήρωας ο Ηρακλής 
– και πρώτος κυνηγός του 
κόσμου, αφού αυτός σκότωσε το 
λιοντάρι της Νεμέας, την εποχή 
που τα ζώα δεν ήταν μόνο ζώα, 
αλλά θεοί, τέρατα, βασιλιάδες, 
σεισμοί, ομορφιές και φόβοι, 
θάλασσες και ποτάμια, σκοτάδια 
και άστρα.
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Τον πρώτο καιρό του κό-

σμου τα θηρία ήταν θεοί. 

Και οι θεοί άλλωστε ήταν 

συχνά θηρία. Κι οι άνθρω-

ποι, που πολύ θα θέλανε 

να είναι θεοί (ή έστω θη-

ρία), δεν είχαν βρει ακόμη τρό-

πο να τα κυνηγάνε. Η αλήθεια 

είναι πως δεν είχαν βρει καν 

τρόπο να γλιτώνουν, όταν τα 

θηρία κυνηγούσαν αυτούς. Μα 

για να κυνηγήσουν οι ίδιοι τα 

θηρία, ούτε λόγος. Διότι τον 



πρώτο εκείνο πολύ παλιό 

καιρό… κυνηγοί ακόμη δεν 

υπήρχαν. Μετρημένοι στα δά-

χτυλα ήταν όσοι τολμούσαν να 

τα βάλουν με λύκους ή κάπρους 

ή φίδια ή ταύρους ανήμερους. Με-

τρημένοι όσοι κατάφερναν να 

παγιδέψουν αρκούδα ή αετό ή 

τίγρη ή άλογο. Λιγότεροι ακόμα 

όσοι τα ’βαζαν με δράκους, 

λάμιες, έχιδνες και σφίγ-

γες. Και μόνο οι πραγμα-

τικοί ήρωες σφίγγανε τα 

δόντια και πολεμούσανε 

τα πιο άγρια, τα πιο φο-

βερά, τα πιο τρο-

μερά θηρία: τα λιο

ντάρια. 





Τόσο δύσκολη ήταν η μάχη με το λιο-

ντάρι, που δεν ήταν μάχη, ήταν πόλεμος 

ολόκληρος· και ο πολεμιστής που κατά-

φερνε να γυρίσει απ’ αυτόν τον πόλεμο 

νικητής, ζούσε μετά δοξασμένος κι αγα-

πημένος και ευτυχισμένος. Τα παλικάρια, 

ας πούμε, που θέλανε να κάψουν καρδιές, 

λιοντάρι έπρεπε να κυνηγήσουν. Όσοι (και 

όσες) θέλανε να δείξουν τη λατρεία τους 

για κάποιον θεό, με λιοντάρια έπρεπε να 

τα βάλουν – αυτοί πια ακόμα και σε λάκ-

κους με λιοντάρια έπεφταν και σταύρωναν 

τα χέρια και στέκονταν ακίνητοι κι άφηναν 

τα λιοντάρια να τους φάνε, για να δείξουν 

στον Θεό τους πόσο πολύ τον αγαπούσαν. 
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