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Λένε πως είδε να γεννιέται η Γη, 
πως είναι δυνατός όσο κι οι θεοί. 

Ψηλά πετά, πάνω από δέντρα και βουνά, 
τον κόσμο όλον τού αρέσει να κοιτά. 

Κι όταν θέλει να ξεκουραστεί, 
στο πλάι του Δία θα σταθεί, 

κι ίσως να του δώσει κάποια συμβουλή. 
Ποιος είναι;



Στην αρχή του κόσμου, 
όταν η γη δεν είχε καλά καλά σχηματιστεί 

κι ο ουρανός ψηλά δεν είχε απλωθεί, 
ο αετός κοιμόταν στου ήλιου την κοιλιά, 

πριν όλα φωτιστούν και γεννηθούν παιδιά! 



Ναι, ο αετός ήταν εκεί όταν γεννήθηκε η Γη, 
όταν γέννησε κι εκείνη το πρώτο της παιδί 

κι έσκυψε περίεργος ο Ουρανός για να το δει!



Ο αετός είναι το μεγαλύτερο, το πιο τρανό 
και φοβερό πουλί, αυτό που μπορεί να κοιτάξει τον ήλιο 
κατάματα δίχως να δειλιάσει, να πετάξει στο κέντρο του

 δίχως να καψαλίσει τις φτερούγες του αλλά 
και να δει τα μελλούμενα πίσω απ’ αυτόν! 

Με ποιον άλλον θα μπορούσε λοιπόν 
να ταιριάξει εκτός από τον Δία, 

τον βασιλιά των θεών; 

Κωδ. μηχ/σης 12.746

Ο Τρωικός πόλεμος
• Ο Πάρις και η Ωραία Ελένη
• Η Θυσία της Ιφιγένειας
• Αχιλλέας και Έκτορας
• Ο ∆ούρειος Ίππος

Οι Ήρωες 
• Ο Θησέας
• Ο Ηρακλής
• Ο Περσέας και η Μέδουσα    
Οι θεοί του Ολύμπου
• Οι 12 θεοί του Ολύμπου
• ∆ήμητρα και Περσεφόνη
• Ερμής, ο θεός για όλες τις δουλειές
• Απόλλωνας και Άρτεμη
• Ποσειδώνας, ο θεός της θάλασσας
• ∆ιόνυσος, ο κεφάτος θεός
• Αφροδίτη, η θεά της ομορφιάς

Η Αργοναυτική Εκστρατεία
• Ο Ιάσονας και η Αργοναυτική Εκστρατεία
• Το χρυσόμαλλο δέρας

Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν

Οι περιπέτειες του Οδυσσέα
• Το ταξίδι του Οδυσσέα
• Ο Οδυσσέας στην Ιθάκη

Ιστορίες με ανθρώπους και θεούς
• ∆αίδαλος και Ίκαρος
• Αθήνα, η πόλη της Αθηνάς
• Ο βασιλιάς Μίδας
• Ασκληπιός, ο πρώτος θεραπευτής
• Ο Φαέθοντας και το άρμα του ήλιου
• Ο Προμηθέας και η φωτιά
• Το κουτί της Πανδώρας
• Πύρρα και ∆ευκαλίωνας 
Μυθολογικά ζωάκια
• Ο Αετός του ∆ία
• Άργος, ο πιστός σκύλος του Οδυσσέα 


