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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 Άρη. Από μικρός έκανα ζημιές 
και έμπλεκα σε τσακωμούς. «Θα σε 

κάνω θεό του πολέμου» μου είπε μια 
μέρα ο πατέρας μου ο Δίας, όταν 
κατάλαβε ποια ήταν η κλίση μου.  

Όμως εγώ προτιμούσα να γίνω θεός 
της ειρήνης. Πίστευα ότι αξίζει να έχουν 
οι άνθρωποι ειρήνη, αρκεί βέβαια να το 

θέλουν και οι ίδιοι. Το θέλουν όμως;
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Με λένε Άρη και είμαι θεός, αλλά όχι 

ο καλύτερος. Για την ακρίβεια, είμαι 

θεός του πολέμου. Αν με ρωτήσετε, κατά 

βάθος δεν ήθελα να κάνω αυτή τη δουλειά. 

Ο πατέρας μου ο Δίας επέμενε. Έπρεπε, 

λοιπόν, να υπακούσω. Ποιος τολμούσε 

εκείνα τα χρόνια να διαφωνήσει μαζί του; 

Χίλιες φορές θα προτιμούσα να γίνω κάτι 

άλλο στη ζωή μου. Ας πούμε, θεός της 

ειρήνης. Γιατί να μην υπάρχει ένας θεός 

της ειρήνης; «Ανοησίες!» είπε νευριασμέ-

νος ο πατέρας μου και πέταξε έναν κεραυ-

νό, παρόλο που ο ουρανός δεν είχε καθό-

λου σύννεφα. «Οι άνθρωποι πάντα θα βρί-

σκουν αφορμές να κάνουν πολέμους. Αν 

γίνεις θεός της ειρήνης, στο τέλος θα μεί-

νεις άνεργος. Θα αναλάβεις, λοιπόν, τους 

πολέμους. Άλλωστε, είναι η μόνη δουλειά 



που ταιριάζει στον χαρακτήρα σου». Έτσι 

ακριβώς. Κι εγώ κατέβασα το κεφάλι και 

πήγα να ασχοληθώ με το επάγγελμα που 

στην πραγματικότητα μισούσα.



Η αλήθεια είναι ότι από μικρός θύμωνα 

εύκολα. Τσακωνόμουν με την αδερφή μου 

την Αθηνά. Μου άρεσε να την πειράζω. 

Είχαμε τον ίδιο πατέρα, αλλά διαφορετική 

μητέρα. Εμένα μάνα μου ήταν η Ήρα, ενώ 

της Αθηνάς όχι. Για την ακρίβεια, εκείνη 

δεν είχε μάνα. Γεννήθηκε, λέει, από το κε-

φάλι του πατέρα μας του Δία. 



Μαζί παίζαμε διάφορα παιχνίδια. Όλα 

είχαν το ίδιο ακριβώς τέλος: κλοτσιές και 

τρικλοποδιές. Συνήθως νικούσε εκείνη. 

«Θα το πω στη μάνα σου» της πέταγα εγώ 

το φαρμακερό μου βέλος και το έβαζα στα 

πόδια για να μη με πιάσει. 
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