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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 Ήφαιστο και είμαι ανάπηρος. 
Παρόλο που έχω γονείς θεούς, την Ήρα 

και τον Δία, κανένας δεν πίστεψε ότι μπορούσα 
να γίνω σαν κι αυτούς. Προσπάθησα. Δεν ήταν 
εύκολο. Χρειάστηκε θέληση και δουλειά. Πολλή 

δουλειά. Το εργαστήρι μου έγινε σωστό ηφαίστειο. 
Στη φωτιά έδενα το χρυσάφι με το ασήμι κι έκανα 

πράγματα τόσο χρήσιμα και θαυμαστά, 
που έμοιαζαν στ’ αλήθεια θεϊκά…

Κώστας Πούλος
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Με λένε Ήφαιστο και είμαι θεός, αλλά 

δεν είμαι και πολύ βέβαιος γι’ αυτό. 

Ώρες ώρες, μου φαίνεται σαν ψέμα. Υπάρ-

χουν πολλοί που πιστεύουν πως είμαι στ’ 

αλήθεια ένας από τους δώδεκα θεούς του 

Ολύμπου. Χτίζουν ναούς και βωμούς για 

μένα. Ο πιο σπουδαίος βρίσκεται στην αγο-

ρά της Αθήνας, σε έναν λόφο κοντά στην 

Ακρόπολη. Αποκεί μπορώ να δω όλη την 

πόλη, το βουλευτήριο, τα δικαστήρια, τον 

ναό του Δία. Βλέπω κάτω χαμηλά τους αν-

θρώπους σαν μυρμήγκια, στις στοές, στα 

γυμναστήρια, στα εργαστήρια. Μερικοί 

βρίσκουν λίγο χρόνο και ανεβαίνουν στον 

λόφο. Κάποιοι μου αφήνουν τις προσφο-

ρές τους.



«Για τον θεό Ήφαιστο» λένε στις ιέρειες. 

Μου αρέσει αυτό. Είναι καλό να ξέρεις 

ότι κάποιοι πιστεύουν σ’ εσένα. Θεός χωρίς 

οπαδούς δεν είναι σωστό. Οι άνθρωποι λέ-

νε ότι δύο τρόποι υπάρχουν να γίνεις θεός. 

Ή να έχεις θεούς γονείς ή να προσπαθή-

σεις πολύ από μόνος σου. Εγώ τα έζησα 

και τα δυο.



Γεννήθηκα θεός, αφού και οι δυο γονείς 

μου, ο Δίας και η Ήρα, είναι θεοί. Μέχρι τη 

γέννα ήταν κι οι δυο χαρούμενοι. Μετά όλα 

άλλαξαν.

«Αγόρι ή κορίτσι;» ρώτησε ο Δίας τη μα-

μή. 

«Αγόρι» είπε αυτή διστακτικά «αλλά…».

Ο Δίας αγρίεψε. «Τι αλλά;» ρώτησε συν-

νεφιασμένος. 

Με τον πατέρα θεών και ανθρώπων δεν 

παίζεις. Η μαμή φοβήθηκε. 

«Το μωρό είναι ανάπηρο!» είπε.

«Ανάπηρο;!»

«Ναι… κουτσό!…»

Θεός ανάπηρος γίνεται; Για πότε βρέθη-

κα κάτω από τον Όλυμπο ούτε που το κα-

τάλαβα. Κάποιος με άρπαξε και με πέταξε 

μακριά. Ποιος; Ο πατέρας μου; Ή μήπως 

η μάνα μου; Δεν ξέρω.



Ποτέ δεν έμαθα. Μπορεί μια μάνα να πε-

τάξει το παιδί της; Και γιατί; Δε χωρούσε 

ένας ανάπηρος στον Όλυμπο; Ας με κρα-

τούσαν κι ας μην ήμουν κανονικός θεός. 

Θα προσπαθούσα. Στην ανάγκη θα ζούσα 

σαν άνθρωπος στην κορυφή του Ολύμπου. 

Θα έκανα μια απλή, ήσυχη ζωή, μαζί με 

τους γονείς μου, όπως έχει δικαίωμα κάθε 

παιδί.



ΜΕΣΟΣΤΙΧΙΔΑ

  Όταν συμπληρώσεις τις λέξεις, 
θα σχηματιστεί κάθετα το όνομα 
ενός πολύτιμου μετάλλου. 

1.  Ένα από τα σπουδαία δημιουρ-
γήματα του Ηφαίστου ήταν η 
ασπίδα του …  

2.  Η γυναίκα του Ήφαιστου. 

3.  Σύμβολο του θεού Ήφαιστου. 

4.  Ένα από τα μέταλλα που χρησι-
μοποιούσε ο Ήφαιστος. 

5.  Σε αυτό το νησί λατρευόταν ο 
Ήφαιστος. 

6.  Χάρη σε αυτό ο Διόνυσος έπεισε 
τον Ήφαιστο να βοηθήσει την 
Ήρα.



ΛΥΣΕΙΣ:
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