
Από αγάπη γεννήθηκε ο κόσμος 
κι από αγάπη κόντεψε να χαθεί. Πολλές φορές.

Στην αρχή του κόσμου, οι αγάπες των θεών και των 
ανθρώπων ήταν τόσο δυνατές, που έφερναν τα πάνω 

κάτω. Όπως η αγάπη του Δία για τη Δανάη. Έγινε ο θεός 
βροχή για να την αγκαλιάσει στο σκοτάδι της φυλακής 

της. Μια βροχή σαν κύμα παιχνιδιάρικο, χρυσό.
Κι όταν το γέλιο του παιδιού τους γέμισε τη φυλακή, 

μια νέα τιμωρία, άδικη, την περίμενε…

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.
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Κάποτε στο Άργος, πόλη πλούσια και 

ξακουστή, ζούσε η Δανάη, μοναχοκό-

ρη του βασιλιά Ακρίσιου. Πολλοί ήταν εκεί-

νοι που έφταναν στο Άργος με δώρα φορ

τωμένοι για να ζητήσουν το χέρι της, όμως 

ο Ακρίσιος κανέναν δεν ήθελε για γαμπρό 

του. Ο ένας ήταν γέρος, ο άλλος πολύ 

νέος, ο τρίτος άγριος, ο τέταρτος παραή-

ταν ήσυχος...  

Η αλήθεια όμως ήταν άλλη. Ο Ακρίσιος 

φοβόταν. Φοβόταν μη χάσει το βασίλειό 

του. Γιατί το βασίλειό του ήταν η ζωή του. 



ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

1.  Ο πατέρας της Δανάης.   
2. Στην υπόγεια σπηλιά η Δανάη γέννησε τον … 
3.  Σε αυτό το νησί ξέβρασαν τα κύματα το ξύλινο κουτί 

με τη μάνα και το μωρό. 
4. Ο ψαράς που «ψάρεψε» τη Δανάη και τον Περσέα. 
5. Αυτό το τέρας σκότωσε ο Περσέας.  
6. Ο βασιλιάς της Σερίφου. 
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ΛΥΣΕΙΣ: 

1. ΑΚΡΙΣΙΟΣ, 2. ΠΕΡΣΕΑ, 3. ΣΕΡΙΦΟΣ, 4.  ΔΙΚΤΥΣ,

5. ΜΕΔΟΥΣΑ, 6. ΠΟΛΥΔΕΚΤΗΣ
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