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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.

Με λένε Άρτεμη και είμαι θεά της φύσης  
και του κυνηγιού. Μου αρέσει να τριγυρίζω  
με το τόξο μου στις κοιλάδες, να χορεύω  

με τις Νύμφες, να κάνω παρέα με τα αγρίμια  
του δάσους. Απ’ όλα τα ζώα πιο πολύ αγαπώ  

τα ελάφια. Τεντώνω τη χορδή του τόξου  
και το βέλος σκίζει σφυρίζοντας τον αέρα.  

Κανένας δεν είναι πιο καλός στο σημάδι από μένα…

Κώστας Πούλος

εικόνες: 
Σοφία Παπαδοπούλου
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Κελαρύζεις, όμορφο ρυάκι, ποτίζεις ζώα 

και φυτά, τρέχεις, βιάζεσαι να φτάσεις 

κάτω στο ποτάμι. Το νερό της πηγής, φλέ-

βα του βουνού, αναβλύζει γάργαρο. Κρα-

τώ το τόξο μου στο αριστερό χέρι. Στον 

ώμο μου κρέμεται η φαρέτρα με τα βέλη. 

Αγρίμια και πουλιά του ουρανού έρχονται 

να πιουν, ένας αλαφιασμένος λαγός, μια 

πέρδικα πολύχρωμη, μια μικρή αρκούδα. 

Πρόσεξε, μικρό ελάφι! Ο λύκος παραμο-

νεύει πίσω από τους θάμνους. Το ελάφι 

είναι προσεκτικό. Με βλέπει. Έρχεται αέ-

ρινο να τριφτεί στα πόδια μου. Χαϊδεύεται. 

Καμαρώνει κρυφά. Ξέρει ότι απ’ όλα τα 

ζώα του δάσους αυτό αγαπώ περισσότε-

ρο. Είναι λεπτό και όμορφο. Είναι και γρή-

γορο. 





Τεντώνω με δύναμη τη χορδή του τό-

ξου και σημαδεύω στην απέναντι πλαγιά. 

Στην κορυφή της μια μηλιά. Στο πιο ψη-

λό κλαδί ο στόχος, ένα μήλο μοναχό, 

κοκκινίζει στον ήλιο. Αφήνω απότομα τη 

χορδή. Το βέλος σφυρίζει με δύναμη σκί-

ζοντας τον αέρα, ώσπου να κόψει το μή-

λο σε δύο ίσα κομμάτια. Κανένας δεν 

είναι πιο καλός στο σημάδι από μένα. 



Γιατί είμαι θεά. Είμαι η Άρτεμη, κόρη του 

Δία, θεά του κυνηγιού και της φύσης. Είμαι 

η ίδια η φύση, όμορφη πολύ, αλλά και 

άγρια για όσους δε με σέβονται.
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