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Ήταν μια ζηλευτή κυρά, αρχόντισσα ωραία,
γυναίκα νέα κι έξυπνη, με χάρη και με τρόπους. 
Και το όνομά της έλεγαν πως ήταν Αφροδίτη,
άλλοι Ρήνη την έλεγαν και άλλοι, απλώς, Ωραία.

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: Κωνσταντής Αλεξόπουλος 
Κιθάρα: Κωνσταντής Αλεξόπουλος
Κρουστά / Πλήκτρα: Χρήστος Αλεξόπουλος
Ηχογράφηση: Artracks studios
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Εκεί επάνω στο βουνό, μικρό μου αγαπημένο, 

λένε πως ζούσε κάποτε μια όμορφη κοπέλα.

Ήταν μια ζηλευτή κυρά, αρχόντισσα ωραία,

γυναίκα νέα κι έξυπνη, με χάρη και με τρόπους. 

Και το όνομά της έλεγαν πως ήταν Αφροδίτη,

άλλοι Ρήνη την έλεγαν και άλλοι, απλώς, Ωραία.
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