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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.

Είμαι ο θεός Ερμής, 
ο ταχυδρόμος των θεών! 
Γεννήθηκα σε μια σπηλιά. 

Την πρώτη κιόλας μέρα της ζωής μου 
έκανα τόσα κατορθώματα, που άλλοι δεν 

καταφέρνουν ούτε σε μια ζωή: σηκώθηκα από 
την κούνια, περπάτησα αμέτρητα χιλιόμετρα, 
έφτιαξα μόνος μου μια λύρα, έκλεψα τα βόδια 

του θεού Απόλλωνα κι ύστερα γύρισα πίσω 
στη σπηλιά να κοιμηθώ. Αργότερα, 

όταν μεγάλωσα, τα έβαλα με τον Άργο, 
το ανίκητο τέρας με τα εκατό μάτια...

Κώστας Πούλος

εικόνες: 
Σοφία Παπαδοπούλου
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Είμαι ο Ερμής. Γεννήθηκα σε μια σπη-

λιά, πάνω σε ένα βουνό της Αρκαδίας 

που το λένε Κυλλήνη. Ήταν πρωί, θυμάμαι. 

Δεν γκρίνιαξα, δεν έκλαψα. Ούτε έκανα 

τίποτα από αυτά που κάνουν τα κανονικά 

μωρά. Η μάνα μου η Μαία ήταν πολύ χα-

ρούμενη. Όλες οι μητέρες πιστεύουν ότι 

γέννησαν έναν μικρό θεό, όμως η δική μου 

ήταν πολύ σίγουρη γι’ αυτό. Με έβαλε στην 

κούνια να κοιμηθώ, αλλά εγώ δεν ήθελα. 

Δε θα περνούσα την πρώτη μέρα της ζωής 

μου μέσα σε μια σκοτεινή σπηλιά. Βγήκα, 

λοιπόν, κρυφά έξω και τι να δω: φυτά κά-

θε λογής φύτρωναν τριγύρω, ζώα μικρά 

και μεγάλα περπατούσαν κάτω από τα δέ-

ντρα και στον αέρα πετούσαν πουλιά με 

ένα σωρό χρώματα στα φτερά τους. Ψηλά 

στον ουρανό ο ήλιος έλαμπε και η 

ζωή ήταν όμορφη. 



«Είμαι ο Ερμής και είμαι θεός!» φώ-

ναξα. 

Ο ήχος έφυγε δυνατά από το στόμα 

μου, αλλά ξαναγύρισε σε λίγο, σαν 

κάποιος να με κορόιδευε: «Είμαι ο Ερ-

μήηης και είμαι θεόοος…».

Ήμουν χαρούμενος. Ήθελα να γιορ-

τάσω την πρώτη μέρα της ζωής μου, 

αλλά πώς; 



Ένα αηδόνι μού έδειξε τον τρόπο: τρα-

γουδώντας! Αμέσως έφτιαξα μια λύρα από 

καύκαλο χελώνας κι άρχισα να παίζω μου-

σική. Το αηδόνι βουβάθηκε από τη ζήλια 

του. 
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