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Ό

λα τα κατορθώματα είναι ιστορίες.
Και όλες οι ιστορίες είναι κατορθώ-

ματα. Πάνε και τα βάζουν με θεούς και
δαίμονες. Με θηρία ανήμερα. Με δράκους
και ποτάμια και φίδια και γίγαντες. Με ταύρους πιο μεγάλους κι από τη θάλασσα. Με
σκοτάδια κατάμαυρα. Μ’ ό,τι βάλει ο νους
του καθενός αρματώνεται και πάει και το
παλεύει. Το πολεμάει με όση ψυχή, όσο

μυαλό, όση καρδιά έχει. Μ’ ένα σπαθί, ένα
ρόπαλο, με τα γυμνά του χέρια στην ανάγκη ή με δυο τρία λόγια στη σειρά μονάχα
δίνουν τις μάχες τους οι ήρωες. Και να τα
κατορθώματα! Να οι ιστορίες! Πετραδάκια
αστραφτερά, χάντρες χρυσές ή κρυσταλλάκια λαμπερά, που τα περνάνε ένα ένα
στις κόκκινες κλωστές της ζωής τους.

Σταυρ όλ εξο

1. Το βουνό στο οποίο τριγυρνούσε η ιερή ελαφίνα της
Άρτεμης.
2. Η Άρτεμη ήταν η θεά του …
3. Η ιερή ελαφίνα είχε… κέρατα.
4. Επίσης, είχε … οπλές.
5. Ο Ευρυσθέας ζήτησε από τον Ηρακλή να του φέρει
την ελαφίνα ….
6. Η Ταϋγέτη, η κόρη του …, έδωσε το ζώο στην Άρτεμη.
7. Ο Ηρακλής κυνηγούσε την ελαφίνα έναν ολόκληρο ….
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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 έπιασε την ελαφίνα της
Κερύνειας, τη γρήγορη σαν την αστραπή,
την εποχή που τα ζώα δεν ήταν μόνο ζώα,
αλλά θεοί, τέρατα, βασιλιάδες, σεισμοί,
ομορφιές και φόβοι, θάλασσες
και ποτάμια, σκοτάδια και άστρα.
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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