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ΡΟΛΟΓΟΣ
Ζχοντασ περάςει τρεισ μινεσ περίπου με τθν Αϋ ραψωδία τθσ Λλιάδασ, ςτο
πλαίςιο του μακιματοσ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γραμματείασ, κι ζχοντασ
επεξεργαςτεί αρκετοφσ ςτίχουσ τθσ, παρακολουκιςαμε ςχεδόν από κοντά βιμαβιμα τον τςακωμό του Αχιλλζα με τον Αγαμζμνονα, ακοφςαμε τισ υβριςτικζσ
κατθγορίεσ που αντάλλαξαν μεταξφ τουσ και νιϊςαμε το κυμό τουσ. Υπιρξαν φορζσ
που κελιςαμε εμείσ οι ίδιοι να μεςολαβιςουμε ανάμεςά τουσ, για να τουσ
ςυνετίςουμε παίρνοντασ το μζροσ πότε του ενόσ και πότε του άλλου και να
αλλάξουμε τθν πορεία των γεγονότων με ζνα δικό μασ τρόπο... Άλλοτε πάλι
κυμθκικαμε δικζσ μασ περιπτϊςεισ, όπου εμείσ οι ίδιοι ιμαςτε πρωταγωνιςτζσ ςε
κάποιον καυγά ι ίςωσ μεςολαβθτζσ ςε κάποιον άλλο, οπότε μποροφςαμε να
ςχολιάςουμε ωσ παρατθρθτζσ πια τα γεγονότα και τισ τότε αντιδράςεισ μασ...
Πλα αυτά ςκεφκικαμε να τα εκφράςουμε μζςα από μια ςειρά δθμιουργικϊν
εργαςιϊν, που επιλζξαμε με τα παιδιά των δφο τμθμάτων, του Β2 και του Β5. Τα
παιδιά με ιδιαίτερο ενδιαφζρον και ηιλο επζλεξαν τα κζματα που τα εξζφραηαν
περιςςότερο, αςχολικθκαν με αυτά και παρουςίαςαν τισ εργαςίεσ τουσ ςτθν τάξθ.
Ζτςι, θ ραψωδία Αϋ τθσ Λλιάδασ αποτζλεςε ζναυςμα για κάτι πιο δθμιουργικό, ίςωσ
και πιο βιωματικό...
Θ κακθγιτρια
Κλθμεντιϊτθ Αναςταςία
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Λλιάδα - αψωδία Α’
Δθμιουργικζσ εργαςίεσ

Φκάνοντασ προσ το τζλοσ τθσ Α’ ραψωδίασ τθσ Λλιάδασ κι ζχοντασ
επεξεργαςτεί αρκετοφσ ςτίχουσ τθσ κα μποροφςατε να αςχολθκείτε με
κάτι πιο δθμιουργικό, ίςωσ και πιο βιωματικό, ϊςτε να ζχετε
«κερδίςει» κάτι παραπάνω, πζρα από τθν ενθμζρωςθ για το κυμό του
Αχιλλζα με τον Αγαμζμνονα...

Κάποιεσ τζτοιεσ δραςτθριότθτεσ κα μποροφςαν να είναι:
1. Να πάρετε εςείσ οι ίδιοι κζςθ ςτον καυγά των δυο αυτϊν θρϊων, ςα να ιςαςτε εκεί,
υπεραςπίηοντασ το δίκαιο του ενόσ ι του άλλου ι κατθγορϊντασ κάποιον από αυτοφσ ι
ίςωσ και τουσ δυο...
2. Να υποκζςετε ότι θ κεά Ακθνά δεν πετυχαίνει το ςκοπό τθσ να πείςει τον Αχιλλζα να
βάλει ςτθ κικθ το κοντάρι του και να μθ ςκοτϊςει τον Αγαμζμνονα ι ότι δεν τθ ςτζλνει
θ Ιρα..., οπότε να ςυνεχίςετε εςείσ τθν ιςτορία από το ςθμείο αυτό ζχοντασ ςτο μυαλό
ςασ τι μπορεί να ςυνζβαινε μετά...
3. Να κυμθκείτε εςείσ κάποια φορά που κυμϊςατε πολφ με κάποιον ι με κάτι και να
αναφζρετε το γεγονόσ, τα πρόςωπα που πικανόν εμπλζκονταν, τισ αντιδράςεισ ςασ... Να
προςπακιςετε να είςτε ειλικρινείσ...
4. Ενκυμοφμενοι και το Νζςτορα που μεςολάβθςε ανάμεςα ςτον Αχιλλζα και τον
Αγαμζμνονα, να ςκεφκείτε μιπωσ ζχετε παίξει κι εςείσ ςτο άμεςο ι ςτο μακρινό
παρελκόν το ρόλο του μεςολαβθτι και να αναφζρετε το περιςτατικό, τα πρόςωπα που
εμπλζκονταν, τον τρόπο με τον οποίο μεςολαβιςατε κακϊσ και το αποτζλεςμα τθσ
παρζμβαςισ ςασ. Να προςπακιςετε να είςτε ειλικρινείσ...
5. Συλλογιηόμενοι πάλι το Νζςτορα που χρθςιμοποίθςε μια ιςτορία από το παρελκόν
προκειμζνου να ςυμφιλιϊςει τον Αχιλλζα με τον Αγαμζμνονα, μπορείτε να κυμθκείτε
εςείσ μια «ιςτορία» που ςασ είπε κάποιοσ δικόσ ςασ ςτθν προςπάκειά του να ςασ
«ςυνετίςει» ι να ςασ πείςει για κάτι; Αν ναι, ποια ιταν θ ιςτορία, για ποιο λόγο ςασ τθν
είπαν και ποιο ιταν το αποτζλεςμα;
6. Θ Κζτιδα αφοφ άκουςε το πρόβλθμα του γιου τθσ, όπωσ εκείνοσ τισ το παρουςίαςε,
μπικε ςτθ κζςθ του και χωρίσ να αναηθτιςει άλλεσ πλθροφορίεσ, του υποςχζκθκε ότι κα
ικανοποιιςει το αίτθμά του. Αν δεν είςτε ικανοποιθμζνοι από τθν εξζλιξθ αυτι, να
γράψετε ζναν άλλο διάλογο Αχιλλζα – Κζτιδασ ι να ςυνεχίςετε εςείσ τθν ιςτορία
δίνοντασ τθν εξζλιξθ που κζλετε.
7. Ραίρνοντασ αφορμι από το κείμενο, να ηωγραφίςετε κάτι που ςασ ζκανε εντφπωςθ.

Να επιλζξετε δφο από τισ παραπάνω δθμιουργικζσ εργαςίεσ, να τισ
γράψετε ςτον υπολογιςτι ςασ και να τισ ςτείλετε θλεκτρονικά.

5

ΑΨΩΔΛΑ Αϋ

ΔΘΜΛΟΥΓΛΚΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η
Στθ ραψωδία Α’ τθσ Λλιάδασ παρακολουκιςαμε το κυμό του
Αχιλλζα με τον αρχιςτράτθγο των Αχαιϊν, τον Αγαμζμνονα, ο οποίοσ
γινόταν όλο και πιο ζντονοσ... Κατά τθν εξζλιξι του, κυμϊςαμε κι
εμείσ πότε με τον ζνα πότε με τον άλλο από τουσ δφο ιρωεσ...
Τϊρα να πάρετε εσείς οι ίδιοι κζςθ ςτον καυγά των δυο αυτϊν
θρϊων, ςα να ιςαςτε εκεί, υπεραςπίηοντασ το δίκιο του ενόσ ι του
άλλου ι κατθγορϊντασ κάποιον από αυτοφσ ι ίςωσ και τουσ δυο...
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Θ κζςθ μου για τον καυγά των δφο θρϊων είναι θ εξισ:
Ριςτεφω ότι ο Αχιλλζασ είχε δίκιο που κφμωςε εναντίον του Αγαμζμνονα, επειδι ο Αγαμζμνονασ
προςπάκθςε και τα κατάφερε να κλζψει το δϊρο του Αχιλλζα με τθν εξουςία του παρά τθ κζλθςθ
εκείνου, με τθ δικαιολογία ότι ςτεροφταν το δϊρο του, ενϊ όλοι οι υπόλοιποι είχαν το δικό τουσ. Επίςθσ,
ο λόγοσ του Αχιλλζα ιταν πιο ςωςτόσ από αυτόν του Αγαμζμνονα, αφοφ τον ςτιριξε με καλφτερα
επιχειριματα, όπωσ ότι ο Αγαμζμνονασ παίρνει τα πιο πολλά λάφυρα, ενϊ αυτόσ αν και θγείται των
μαχϊν, παίρνει τα λιγότερα ι ότι οι Τρϊεσ δεν ζχουν πειράξει το ςπίτι του Αχιλλζα αλλά αυτόσ τουσ
πολεμάει μόνο και μόνο για χάρθ του Αγαμζμνονα και εκείνοσ αυτά τα γεγονότα τα ζχει ξεχάςει. Με
αυτά τα επιχειριματα ςτθρίηω και υπεραςπίηομαι τον Αχιλλζα.
Γλωςςιϊτθσ Κωνςταντίνοσ, Β2

«και όλοι το βλζπετε ότι αλλοφ το δϊρο μου πθγαίνει» (Αϋςτίχοσ 121 *…+)
– Ζνδοξε Αγαμζμνονα, νομίηω υπερβάλλεισ και όςα τϊρα εδϊ μασ λεσ κι ο ίδιοσ εςφ δεν τα πιςτεφεισ,
πωσ είναι τάχα δφςκολο τθν κόρθ Χρυςθίδα να αποχωριςτείσ, γι’ αυτό και δεν είχεσ δεχτεί τθν προςφορά
του Χρφςθ.
«οι Αχαιοί να πάρομε τθν πυργωμζνθν Τροίαν» (Αϋςτίχοσ 130 *…+)
– Δίκαια μιλάσ, ιςόκεε Αχιλλζα, και δίκαιθ κι θ προςφορά που υπόςχεςαι ςτον αρχιςτράτθγο, πλοφςια
δθλαδι να ανταμειφκεί για τθν τωρινι του υποχϊρθςθ, όταν με το καλό κα μοιράηουμε τα λάφυρα τθσ
Τροίασ.
«με τεσ ευχζσ ςου τον κεόν να μασ εξιλεϊςεισ» (Αϋςτίχοσ 148 *…+)
– Θρζμθςε, Αγαμζμνονα, και μθν αρπάηεςαι. Ο Αχιλλζασ πριν δεν μίλθςε με δόλο και όλοι όςοι τον
άκουςαν κα το επιβεβαιϊςουν, αν τθ γνϊμθ τουσ ηθτιςεισ. Εςφ τϊρα άδικα καρρϊ τον απειλείσ πωσ με
το χζρι ςου κα αρπάξεισ το δϊρο του. Δεν κα χρειαςτεί, κα βρείτε μια λφςθ που να τθ δζχεςτε και οι δυο
ςασ. Ασ ςπεφςουμε, λοιπόν, να προετοιμάςουμε τθν εκατόμβθ και τθ μεταφορά τθσ Χρυςθίδασ ςτον
πατζρα τθσ, για να εξευμενίςουμε τον Απόλλωνα μια ϊρα αρχφτερα. Γιατί δεν ζχουμε καιρό για χάςιμο.
«εδϊ να μείνω ατίμθτοσ τα πλοφτθ ςου να αυξιςω» (Αϋςτίχοσ 172 *…+)
– Συγκράτθςε το κυμό και τθν οργι ςου, Αχιλλζα. Μθ δίνεισ ςυνζχεια ςε μια κόντρα προςωπικι που
ξεκίνθςε χωρίσ να χρειάηεται. Αλικεια, θ απειλι του Αγαμζμνονα προσ εςζνα ιταν άςτοχθ, όμωσ εςφ μθ
ρίχνεισ λάδι ςτθ φωτιά με προςβολζσ και φβρεισ. Ο μακροχρόνιοσ πόλεμοσ ςτθν Τροία όλουσ μασ ζχει
εξαντλιςει, όμωσ θ πεικαρχία και θ ςυμβολι όλων είναι αναγκαία για να πετφχουμε επιτζλουσ τθν
πολυπόκθτθ νίκθ. Μθν απειλείσ, λοιπόν, κι εςφ με τθ ςειρά ςου ότι κα μασ εγκαταλείψεισ, εςφ ο πιο
ζνδοξοσ πολεμιςτισ. Ο ςτρατόσ μασ δεν κα ζχει πια καμιά ελπίδα, αν εςφ επιςτρζψεισ με τα καράβια και
τουσ πολεμιςτζσ ςου ςτθ Φκία.
«και άλλοσ μ’ εμζ να ςυγκρικεί και όμοιοσ να γίνει εμπρόσ μου» (Αϋςτίχοσ 188 *…+)
– Μθν είςαι εγωιςτισ, Αγαμζμνονα, και μθν εφχεςαι πράγματα που γριγορα κα μετανιϊςεισ,
διϊχνοντασ τϊρα τον Αχιλλζα από ζναν πόλεμο που ξζρεισ πωσ μόνο μαηί με αυτόν μπορείσ να τον
κερδίςεισ. Κανείσ από το ςτράτευμα δεν αμφιςβθτεί το κφροσ ςου, γι’ αυτό μθν επιβάλεισ μια τιμωρία
ανϊφελθ ςτον Αχιλλζα, ςτερϊντασ του τιμι που δίκαια του αποδόκθκε για τα πολεμικά του
κατορκϊματα. Κι ζχε ςτο νου ςου πωσ δεν πρζπει ωσ θγζτθσ να φζρεςαι αλαηονικά, γιατί κα το
πλθρϊςεισ!
Κεοδϊρου Ραραςκευι, Β2

Σφμφωνα με αυτά που ειπϊκθκαν ςτθ λογομαχία μεταξφ του Αχιλλζα και του Αγαμζμνονα, κα
υποςτιριηα τον Αχιλλζα, κακϊσ ο Αγαμζμνονασ επειδι ζχαςε το δικό του λάφυρο, τθ Χρυςθίδα,
αποφάςιςε να πάρει το λάφυρο του Αχιλλζα, τθ Βριςθίδα, χωρίσ τθ ςυγκατάκεςθ του δεφτερου. Θ
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κίνθςθ αυτι του Αγαμζμνονα είναι εξαιρετικά προςβλθτικι προσ τον Αχιλλζα, κακϊσ τα λάφυρα εκείνθ
τθν εποχι δεν είχαν απλά υλικι αξία αλλά επιπλζον ζδιναν τιμι ς’ αυτόν που τα αποκτοφςε, γιατί
αποτελοφςαν τθν αναγνϊριςθ τθσ αξίασ του πολεμιςτι. Επομζνωσ, θ αφαίρεςι τουσ ςιμαινε προςβολι
τθσ τιμισ του ιρωα.
Καλογερόπουλοσ Ραναγιϊτθσ, Β2

Υποτίκεται πωσ είμαι ο Φιλοκτιτθσ ο Β’ και βρίςκομαι ςτθ ςυνζλευςθ. Βλζποντασ τον καυγά να
ςυνεχίηεται και τουσ δφο βαςιλιάδεσ να διαφωνοφν και να κυμϊνουν ακόμα πιο πολφ, παρεμβαίνω
παίρνοντασ το ςκιπτρο:
-Ζχετε και οι δφο άδικο! Δεν μπορεί να είμαςτε δζκα χρόνια εδϊ κι εςείσ, οι δφο κεφαλζσ του ςτρατοφ
μασ, να τςακϊνεςτε. Καυχιζςτε πωσ είςτε οι πρϊτοι, μα ςτθν πραγματικότθτα είςτε οι τελευταίοι απ’
όλουσ μασ. Αυτό, επειδι μζςα ςτθν καρδιά ςασ φϊλιαςε θ πλεονεξία και ο φκόνοσ. Ρόςο κα χαροφν οι
Τρϊεσ, όταν μάκουν πωσ τςακϊνεςτε για δυο κοπζλεσ;
Αγ.: Μθ με κατθγορείσ εμζνα. Αυτόν να κατθγοριςεισ. Μθν αντιταχκείσ ςτο μζγα βαςιλζα ςου!
Αχ.: Ροιοσ ςε ρϊτθςε εςζνα, μωρό; Τι αυκάδεια είναι αυτι; Ροιοσ ςου ‘δωςε το δικαίωμα να
προςβάλλεισ;
Οδ.: Ραρακαλϊ, κφριοι, θρεμιςτε. Μικρζ, γίνε πιο ςυγκεκριμζνοσ.
-Κατανοϊ, κφριοι, πωσ το νεαρό τθσ θλικίασ μου δεν μου επιτρζπει να ςασ μιλϊ ζτςι, μα αξιολογιςτε τθ
ςυμπεριφορά ςασ. Ακόμα και τα τελευταία λεγόμενά ςασ με φκόνο είναι ποτιςμζνα. Εςφ, Αχιλλζα, μθ
νομίηεισ πωσ επειδι είςαι θμιακάνατοσ μπορείσ να ζρχεςαι εδϊ πζρα και να λεσ πωσ είςαι πρϊτοσ
παραμερίηοντασ όλουσ τουσ άλλουσ και ς’ όποιον αντιτίκεται ς’ εςζνα να τραβάσ ςπακί εναντίον του. Κι
εςφ, Ατρείδθ, λεσ πωσ είςαι ο γενναιότεροσ κι ο πρϊτοσ, μα αν χωρίσ δϊρο μείνεισ, κα πάκεισ τίποτα. Ο
βαςιλιάσ πρζπει να ‘χει γενναία καρδιά, να κάνει κυςίεσ για το κοινό καλό. Ριςτεφω πωσ εδϊ μζςα όλοι
καταλαβαίνουν πωσ οι δφο κοπζλεσ είναι μια αφορμι για να λφςετε τισ βαςικζσ ςασ διαφορζσ και να
κάνετε επίδειξθ. Αν είναι ζτςι, μόλισ με το καλό γυρίςετε ςτθν πατρίδα, ςυναντθκείτε και ςφαχκείτε με
τθν θςυχία ςασ. Ελεφκερα! Ροιοσ ςασ εμποδίηει; Μα εδϊ είναι το ςυμβοφλιο των Αχαιϊν, όχι τα
καλλιςτεία. Ελπίηω να μ’ ακοφςατε.
Οδ.: Ροιοσ κα ικελε να πάρει το λόγο;
Καρανικιτασ Αννίβασ, Β2

Κι εγϊ βριςκόμουν ςτθ ςυγκζντρωςθ των Αχαιϊν και άκουγα και τον Αχιλλζα και τον Αγαμζμνονα.
Πταν όμωσ άρχιςαν να τςακϊνονται, δεν μπόρεςα να μθν μιλιςω, διότι είμαςτε τϊρα εδϊ όλοι οι Αχαιοί
πολεμϊντασ εννζα ολόκλθρα χρόνια και κοντεφουμε ςτο δζκατο, μακριά από τισ πατρίδεσ μασ, τισ
οικογζνειζσ μασ, ςτθν Τροία και δεν ζχουμε καταφζρει ακόμα να πάρουμε πίςω τθν Ελζνθ και αυτοί, και
οι δυο τουσ μεγάλοι πολεμιςτζσ, κάκονται και τςακϊνονται χωρίσ να υπολογίηουν εμάσ, τουσ
ςτρατιϊτεσ. Είμαςτε κι εμείσ κουραςμζνοι από αυτόν τον πόλεμο και κζλουμε να γυρίςουμε ςτισ
πατρίδεσ μασ αλλά αυτοί δεν μασ υπολογίηουν κακόλου και απλά δυςκολεφουν τα πράγματα με τον
τςακωμό τουσ! Γιϋαυτό, λοιπόν, προχϊρθςα προσ το μζροσ τουσ και τουσ διζκοψα λζγοντάσ τουσ:
«Ω Μεγάλε Αγαμζμνονα κι εςφ, τρανζ Αχιλλζα! Γιατί τοφτοσ ο τςακωμόσ; Δεν οφελεί ςε τίποτα. Μςαίςα κάνει τθν κατάςταςθ χειρότερθ και μασ δυςκολεφει όλουσ. Δεν υπολογίηετε κανζναν και, όπωσ ζχετε
καταλάβει, είμαςτε όλοι μασ κουραςμζνοι από αυτόν τον πόλεμο εννζα ολόκλθρα χρόνια κι εςείσ,
μεγάλοι ςτο αξίωμα, δεν μασ βοθκάτε κακόλου. Γιϋαυτό, λοιπόν, ςασ παρακαλϊ να ςταματιςετε και να
βάλετε ςτθν άκρθ τισ όποιεσ διαφορζσ ςασ και ασ ςκεφτοφμε όλοι πϊσ τθν Ελζνθ πίςω κα πάρουμε και
πϊσ τουσ Τρϊεσ κα νικιςουμε».
Αυτά είπα εγϊ, ζνασ απλόσ ςτρατιϊτθσ, και ευτυχϊσ ςταμάτθςαν τον τςακωμό και ςυνζχιςε ομαλά θ
ςυνζλευςθ των Αχαιϊν…
Καραχάλιοσ Ακανάςιοσ, Β2
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… και άλλοσ μ’ εμζ να ςυγκρικεί και όμοιοσ να γίνει εμπρόσ μου» (ςτίχοσ 188, ραψωδία Α)
Εγϊ μθν αντζχοντασ να βλζπω δφο από τουσ πιο ςθμαντικοφσ και ιςχυροφσ Αχαιοφσ να φιλονικοφν
για αςιμαντα και ανοφςια πράγματα, πιρα το λόγο κζλοντασ να τουσ ςυνετίςω:
«Γνωρίηω πωσ θ γνϊμθ μου είναι πικανό να μθ ςασ ενδιαφζρει και πωσ μπορεί να μθν τθ λάβετε
υπόψθ ςασ, αλλά παρόλ’ αυτά πιςτεφω πωσ πρζπει να πω τθν άποψι μου. Αναλυτικότερα, δε κεωρϊ
πωσ είναι λογικό και ςωςτό να τςακϊνεςτε για τόςο αςιμαντα πράγματα. Αλλά αν επικυμείτε να λιξει
αυτι θ διαφωνία μεταξφ ςασ, τότε μπορϊ να ςασ προτείνω τι να κάνετε.
Ρρϊτα απ’ όλα, κατά τθ γνϊμθ μου, Αγαμζμνονα, δεν πρζπει να απευκφνεςαι ςτον Αχιλλζα με τόςο
άςχθμα λόγια και να ηθτάσ από εκείνον να ςου παραδϊςει το γζρασ του, γιατί τα λάφυρα ζχουν ιδθ
μοιραςτεί και δε κα ιταν ςωςτό να του αφαιρζςεισ το δϊρο που ιδθ του ζχεισ προςφζρει. Αντικζτωσ,
μπορείσ να κάνεισ υπομονι και να περιμζνεισ μζχρι τθν επόμενθ κατάκτθςι μασ, για να πάρεισ όςα
λάφυρα κεσ.
Πςον αφορά εςζνα, Αχιλλζα, πιςτεφω πωσ κα πρζπει να μιλάσ πιο ευγενικά και να δείχνεισ
περιςςότερο ςεβαςμό ςτον αρχιςτράτθγό ςου και ςε όςουσ ζχουν μεγαλφτερθ εξουςία από εςζνα.
Ελπίηω ότι κα ακοφςετε τισ προτάςεισ μου και ότι κα ςταματιςετε να μαλϊνετε, ζτςι, ϊςτε να
μπορζςουμε να ςυνεχίςουμε τον πόλεμο υπό τισ διαταγζσ του ιςχυροφ Αγαμζμνονα και με τθ ςθμαντικι
ςυμβολι του ανδρείου Αχιλλζα».
Πταν τελείωςα το λόγο μου, επικράτθςε ςιγι ςτο χϊρο που βριςκόμαςταν. Φυςικά, θ ςιγι αυτι δε
διιρκθςε παρά λίγα λεπτά, γιατί ο Αγαμζμνονασ και ο Αχιλλζασ ςυνζχιςαν τθ λογομαχία τουσ αγνοϊντασ
πλιρωσ όςα τουσ είχα πει. Ωςτόςο, δεν μπορϊ να πω ότι ζμεινα ζκπλθκτθ από αυτι τουσ τθν αντίδραςθ,
απλϊσ εφχομαι να μθν αποκτιςει δραματικι εξζλιξθ θ φιλονικία τουσ.
Καςιοφμθ Ραραςκευι, Β2

Αγαπθτοί ςυμπολεμιςτζσ μου, κεωρϊ ότι δεν πρζπει να μαλϊνουμε μεταξφ μασ, γιατί είμαςτε όλοι
Αχαιοί, πρζπει να μείνουμε ενωμζνοι και, εξάλλου, ζχουμε ζρκει όλοι εδϊ για ζνα κοινό ςκοπό, να
κατακτιςουμε τθν Τροία. Αλλά ςτθ ςυγκεκριμζνθ διαμάχθ μεταξφ των δφο ανδρϊν κεωρϊ ότι είναι
άδικο για τον Αχιλλζα να χάςει το λάφυρο του, γιατί είναι ο καλφτεροσ πολεμιςτισ μασ, μπαίνει πρϊτοσ
ςε όλεσ τισ μάχεσ, δεν φοβάται τίποτα, ζχει κερδίςει πολλζσ νίκεσ για μασ και χωρίσ αυτόν κα ζχουμε
ςοβαρό πρόβλθμα ςτον πόλεμο με τουσ Τρϊεσ.
Ο Αγαμζμνονασ από τθν άλλθ, ναι μεν είναι ο βαςιλιάσ μασ και πρζπει να τον ςεβόμαςτε αλλά ζχει τα
περιςςότερα και τα καλφτερα λάφυρα και αν χάςει ζνα, δεν κα πάκει και τίποτα...
Κολίτςθσ Χριςτοσ, Β2

Κακϊσ οι δυο αυτοί ςθμαντικοί αρχθγοί μάλωναν, για να υπεραςπιςτοφν τον εαυτό τουσ και να
ικανοποιιςουν το ςυμφζρον τουσ, ζνασ ςοφόσ και ζμπειροσ θλικιωμζνοσ άνδρασ ςθκϊκθκε από τθ κζςθ
που κακόταν και ηιτθςε το λόγο.
«Κφριοι, κάκομαι όλθ τθν ϊρα του τςακωμοφ ςασ ς’ αυτι τθν καρζκλα, πίςω, και κα ικελα, αν με
αφινετε, να εκφράςω τθ γνϊμθ μου. Κεωρϊ ότι αφοφ ο Αγαμζμνονασ είναι πιο μεγάλοσ ςε θλικία από
τον Αχιλλζα, κα ζπρεπε να καταλαβαίνει ότι τα επιχειριματά του δεν ζχουν βάςθ ότι είναι τελείωσ
άδικοσ με τουσ άλλουσ ςτρατθγοφσ που παραβρίςκονται ςτθν αίκουςα αυτι. Ριςτεφω ότι ο
Αγαμζμνονασ κα πρζπει να ςταματιςει να ςκζφτεται τόςο εγωιςτικά και να ζρκει ςτθ κζςθ του Αχιλλζα
αλλά και των άλλων ςτρατθγϊν και να καταλάβει πϊσ νιϊκουν και αυτοί. Καυμάηω το κάρροσ του
Αχιλλζα που δεν φοβάται να υπεραςπιςτεί τον εαυτό του, ακόμα και αν αυτό ςθμαίνει τον τςακωμό του
με τον αρχθγό των Αχαιϊν. Για το λόγο αυτόν κα πρότεινα ςτον Αγαμζμνονα να υποχωριςει και να μθν
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πάρει το λάφυρο του Αχιλλζα, αφοφ πάντα αυτόσ παίρνει τα καλφτερα δϊρα, και να περιμζνει να
κερδίςουν τον πόλεμο και φςτερα να πάρει ζνα επιπλζον δϊρο».
Ραπακϊςτα Σοφία, Β5

Ο Αχιλλζασ κεωρϊ ότι είναι γενναίοσ, αφοφ τολμά νϋ αντιταχκεί ςτον Αγαμζμνονα, να λογοφζρει μαηί
του και να διεκδικιςει αυτά που του ανικουν, μεταξφ των οποίων και τθ Βριςθίδα. Είναι λογικόσ και
δίκαιοσ, όταν κυμίηει ςτον Αγαμζμνονα ότι δεν υπάρχουν πλζον αμοίραςτα λάφυρα και ότι ζχει πάρει το
μεγαλφτερο μερίδιο από όλουσ τουσ Αχαιοφσ ςαν αρχθγόσ τθσ εκςτρατείασ. Είναι υπεριφανοσ, αφοφ
αρνείται να υπακοφςει πλζον τισ διαταγζσ ενόσ ανκρϊπου που κάνει κατάχρθςθ τθσ εξουςίασ του και
δεν καταδζχεται να ςυνεχίςει τθ διαμάχθ για τθ Βριςθίδα.
Ο Αγαμζμνονασ νομίηω ότι είναι αλαηόνασ, ςυμφεροντολόγοσ και επικίνδυνοσ, αδιαφορϊντασ για τισ
ςυνζπειεσ τθσ αποχϊρθςθσ του Αχιλλζα από τον πόλεμο. Κάνει κατάχρθςθ τθσ εξουςίασ που του ζχει
δοκεί και βάηει μπροςτά το προςωπικό του ςυμφζρον ζναντι του ςυλλογικοφ και το μόνο που τον
ενδιαφζρει είναι να μθν του αμφιςβθτιςουν τθν εξουςία και τθν ανωτερότθτά του.
Για τουσ παραπάνω λόγουσ που αναφζρω, πιςτεφω ότι ο Αχιλλζασ είχε το απόλυτο δίκιο, γιατί δεν
διεκδίκθςε τίποτα παραπάνω από αυτό που του ανικε.
Ραπανάγνοσ Στυλιανόσ, Β5

Αν βριςκόμουν ςτον καυγά των δφο θρϊων, του Αχιλλζα και του Αγαμζμνονα, δεν κα ζπαιρνα τθ
κζςθ κάποιου αλλά κα τουσ κατθγοροφςα και τουσ δφο. Κα τουσ διζκοπτα και κα ζλεγα ςτον
Αγαμζμνονα να μθν πάρει το δϊρο του Αχιλλζα, δθλαδι τθ Βριςθίδα, γιατί δεν φταίει ο Αχιλλζασ για το
κυμό του Απόλλωνα και ςτον Αχιλλζα να μθν μιλάει με τζτοιον άςχθμο και κραςφ τρόπο ςτον
Αγαμζμνονα, που ιταν και ο αρχθγόσ τθσ εκςτρατείασ. Δεν κα ζπαιρνα κανενόσ το μζροσ, γιατί πιςτεφω
ότι κανζνασ από αυτοφσ δεν ζχει δίκιο.
Ρλάκασ Κωνςταντίνοσ, Β5

Αν βριςκόμουν εκεί, κα ζπαιρνα το μζροσ του Αχιλλζα. Κατά τθ γνϊμθ μου, είχε δίκαιο που ςτράφθκε
εναντίον του Αγαμζμνονα, εφόςον οι εγωιςτικζσ πράξεισ του Ατρείδθ ιταν άκρωσ εκνευριςτικζσ. Δεν
είχε δικαίωμα να απειλεί τουσ ςτρατιϊτεσ του ότι κα τουσ πάρει το λάφυρο, μόνο και μόνο επειδι του
εξιγθςαν κάτι που ζκανε λάκοσ και είχε επιπτϊςεισ ςε όλουσ τουσ. Ζπρεπε να βάλει τον εγωιςμό και τθν
περθφάνια του ςτθν άκρθ για το καλό του «λαοφ» του. Φζρκθκε απαράδεκτα εγωιςτικά, αλαηονικά,
διζπραξε φβρθ προσ τουσ κεοφσ και μασ ζδωςε τθν εντφπωςθ ότι είναι αρκετά οξφκυμοσ και φυςικά
άπιςτοσ, εφόςον δζχτθκε να παρατιςει τθ ςφηυγό του τόςο απλά. Αλλά αυτό είναι άλλθ ιςτορία. Ραρόλ’
αυτά, πιςτεφω ότι ο Αχιλλζασ κα μποροφςε να τον πλθςιάςει με καλφτερο τρόπο και να ζχει ζνα πιο
επικυμθτό αποτζλεςμα, κακϊσ με τθν αςζβειά του προσ τον ανϊτερό του ζχαςε το δίκιο του.
Σαράντθ Κωνςταντίνα, Β5
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η
Στθ ραψωδία Αϋ τθσ Λλιάδασ είδαμε τθ κεά Ακθνά ςταλμζνθ από τθν
Ιρα να παρουςιάηεται ςτον Αχιλλζα και να τον ςυμβουλεφει να μθ
ςκοτϊςει τον Αγαμζμνονα.
Να υποκζςετε ότι θ κεά δεν πετυχαίνει το ςκοπό τθσ να πείςει τον
Αχιλλζα να βάλει ςτθ κικθ το κοντάρι του... ι ότι δεν τθ ςτζλνει θ
Ιρα..., οπότε να ςυνεχίςετε εςείσ τθν ιςτορία από το ςθμείο αυτό
ζχοντασ ςτο μυαλό ςασ τι κα μποροφςε να ςυμβεί μετά...
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Ο Αχιλλζασ ιταν πολφ εκνευριςμζνοσ με τα λόγια του Αγαμζμνονα και ςκεφτόταν από μζςα του αν
ιταν να ςκοτϊςει τον Αγαμζμνονα με το ςπακί του ι αν εξζφραηε το κυμό του με λόγια. Πμωσ, αφοφ δεν
υπιρχε κανείσ να τον κακθςυχάςει, ζβγαλε το ςπακί του και το κάρφωςε ςτθν κοιλιά του Αγαμζμνονα.
Μόλισ το ζκανε αυτό ο Αχιλλζασ, όλοι ξαφνιάςτθκαν. Τότε οι φρουροί τον ζπιαςαν και τον φυλάκιςαν
ιςόβια ςτα μπουντροφμια. Γιατί αυτό το αδίκθμα που ζκανε ιταν το χειρότερο που κα μποροφςε να
ςυμβεί, αφοφ ςκότωςε το βαςιλιά των Αχαιϊν. Μετά από αυτά τα γεγονότα, δεν υπιρξε ςυνζχεια τθσ
Λλιάδασ και αργότερα τθσ Οδφςςειασ, αφοφ οι δφο κφριοι χαρακτιρεσ χάκθκαν.
Γλωςςιϊτθσ Κωνςταντίνοσ, Β2

Αφοφ γνϊριςε ο Αχιλλζασ τθν Ακθνά, τθσ μίλθςε με ςεβαςμό: «Ω λευκοχζρα εςφ κεά, τι κεσ εδϊ
ανάμεςα ςτουσ κατϊτεροφσ ςου; Κα ζπρεπε ςτον Πλυμπο να είςαι να παρακολουκείσ με τουσ
υπόλοιπουσ όμοιουσ ςου τουσ κνθτοφσ». Και θ γλαυκόφκαλμθ Ακθνά ςϋεκείνον αποκρίκθκε: «Ο Δίασ με
ζςτειλε, που ςε αγαπά ςαν γιο του. Αν δεν ςκοτϊςεισ τϊρα τον Αγαμζμνονα απλά από εγωιςμό, κάποια
μζρα κα ανταμειφκείσ τριπλά και κα φροντίςει ο Ηευσ να ςε κυμοφνται για αιϊνεσ ακόμα». Αυτά είπε θ
κεά και με ζνα βιμα βρζκθκε ςτον Πλυμπο να ςυνεχίςει τισ δουλειζσ τθσ.
Ο Ρθλείδθσ ιταν διχαςμζνοσ, από τθ μια ικελε να ςκοτϊςει τον Ατρείδθ, για να τον ταπεινϊςει και
αυτόσ ιρωασ να φανεί και από τθν άλλθ θ υςτεροφθμία που του πρόςφερε ο Κρονίδθσ ιταν πολφ
δελεαςτικι. Χωρίσ όμωσ τελικά να ςκεφτεί, τράβθξε το ξίφοσ του και πριν προλάβει να αντιδράςει ο
Αγαμζμνων, θ λόγχθ γζμιςε αίματα. Οι περιςςότεροι Αχαιοί ζτρεξαν να βοθκιςουν τον αρχιςτράτθγό
τουσ, όμωσ ιταν μάταιο, γιατί ξεψφχθςε αμζςωσ. Ο γοργοπόδθσ Αχιλλεφσ δεν κάκιςε εκεί, ζφυγε
μετανιωμζνοσ, γιατί, όςο να ϋναι, ο Ατρείδθσ ιταν ςφμμαχόσ του.
Ο βροντθτισ αμζςωσ ςυγκάλεςε ςε ςυνζλευςθ τουσ κεοφσ, για να αποφαςίςουν ποια κα είναι θ
τιμωρία του Ρθλείδθ για τθν φβρθ που διζπραξε. Ρρϊτθ το λόγο πιρε θ Ιρα: «Εγϊ πιςτεφω πωσ πρζπει
να τον κάνουμε να πονζςει, να καταλάβει πωσ δεν είναι άξιοσ να αποφαςίηει πότε κάποιοσ κα πεκάνει.
Αν τον ςκοτϊςουμε, ο Άδθσ κα τον εκτιμιςει και κα περάςει καλά εκεί, άρα δεν είναι καλι ιδζα. Κεωρϊ
πωσ πρζπει να του πάρουμε κάτι που τον κάνει χαροφμενο και τον βοθκάει». Πλοι άκουγαν με προςοχι
και ζκαναν θςυχία, αφοφ ο Αχιλλζασ ιταν ςυμπακισ ςε αυτοφσ και κακό δεν ικελαν να του κάνουν.
Πμωσ όποιοσ τολμάει ςτο νεφελοςυνάκτθ να αντιμιλιςει, ευκφσ γίνεται μιςθτόσ του και εκτοξεφεται από
τον Πλυμπο...
Θ πιο καρραλζα θ Άρτεμισ αποφάςιςε να πει τθ γνϊμθ τθσ: «Ω μεγάλε Δία, που τίποτα δεν ςου
ξεφεφγει και ο πιο δίκαιοσ από όλουσ είςαι, ξζρω τθν αγάπθ ςου για τον Ρθλείδθ και ςου προτείνω
μιπωσ να μθν τον τιμωριςουμε. Οι κνθτοί, όπωσ ξζρεισ, κάνουν πολλά λάκθ, εδϊ κι εμείσ πολλζσ φορζσ
μετά από τόςα χρόνια βαςιλείασ και δεν ξζρουμε τι είναι ςωςτό και τι είναι λάκοσ. Κεσ να
προειδοποιιςουμε το γιο τθσ Κζτιδασ για τισ πράξεισ του, ϊςτε να είμαςτε ιςυχοι κι εμείσ; Και, Ιρα, δεν
είναι αλικεια αυτό που είπεσ, ο Αχιλλζασ ξζρει πολφ καλά πωσ οι Μοίρεσ είναι υπεφκυνεσ για τισ ηωζσ
όλων μασ και δεν είναι άξιοσ να αποφαςίηει αυτόσ. Το ότι ςκότωςε τον Ατρείδθ δεν δείχνει δφναμθ αλλά
αδυναμία. Τϊρα χρειάηεται τθ βοικειά μασ, για να υπεραςπιςτεί τον εαυτό του».
Ο Δίασ ςυμφωνοφςε απόλυτα με τθ μικρι του κόρθ, όμωσ δεν ζπρεπε να δείξει πωσ τρζφει
περιςςότερθ αγάπθ για κάποιον από τουσ κνθτοφσ. Σκζφτθκε πολφ τι να απαντιςει και τελικά είπε: «Θ
απόφαςθ που πρζπει να πάρω είναι δφςκολθ και όντωσ δεν κζλω να κάνω κακό ςτον Ρθλείδθ, όμωσ,
όπωσ λζνε και οι κανόνεσ, όποιοσ κνθτόσ διαπράττει φβρθ κα πρζπει να τιμωρείται. Υπάρχει, ωςτόςο,
ζνα πράγμα που δεν το ςκεφτικαμε και δεν τον κάνει απλό κνθτό, το οποίο αν του το πάρουμε, δεν κα
πονζςει και μόνο αν δεν μασ ξανακοφςει, κα πλθγωκεί. Θ ικανότθτά του να μθν τραυματίηεται δεν είναι
απαραίτθτθ, χωρίσ αυτιν κα αποδείξει ςε όλουσ τουσ ανκρϊπουσ ότι είναι ζνασ πραγματικά καλόσ
πολεμιςτισ και αν καταφζρει να νικιςει τουσ Τρϊεσ, κα επιβεβαιϊςει ότι θ προςωπικι απόφαςι του
να ςκοτϊςει τον Ατρείδθ δεν ιταν λάκοσ, αφοφ κα καταφζρει μια ςθμαντικι νίκθ». Πλοι ιταν
χαροφμενοι με τθν απόφαςθ αυτι, γιατί ακόμα και όςοι υπεραςπίηονταν τουσ Τρϊεσ δεν είχαν κάτι
εναντίον του κείου Αχιλλζα.
Εν τω μεταξφ ςτα ςτρατόπεδα των Αχαιϊν επικρατοφςε αναςτάτωςθ, γιατί όλοι ικελαν να γίνουν
αρχθγοί. Ξαφνικά μζςα από τον αζρα εμφανίςτθκε ο Ερμισ, ο αγγελιοφόροσ, ο οποίοσ μετζφερε τθν
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επικυμία των κεϊν να γίνει ο Αχιλλζασ αρχιςτράτθγοσ και ςε ζνα άλλο ςθμείο του ςτρατοπζδου
εμφανίςτθκε θ Κζτιδα, θ οποία είπε ςτον Αχιλλζα ότι οι κεοί ωσ τιμωρία διάλεξαν να του πάρουν τθν
ικανότθτα να μθν πλθγϊνεται. Σιγά ςιγά ο Αχιλλζασ ςυνικιςε τθ νζα του ςτρατιωτικι μορφι και όταν
ζνιωςε ότι οι Τρϊεσ δεν βρίςκονταν ςε καλι κατάςταςθ, επιτζκθκε. Ρολλοί άνκρωποι ςκοτϊκθκαν, όμωσ
τελικά οι Αχαιοί βγικαν νικθτζσ και ο Ρθλείδθσ ζμεινε ωσ ο καλφτεροσ αρχιςτράτθγοσ τθσ εποχισ.
Γρθγοράτου Αλεξία, Β2

Ω γλυκιά μου Μοφςα, που παντοφ ςπζρνεισ τθ χαρά,
196
λζγοντασ τουσ ονειρικοφσ ςου φμνουσ ςε ανκρϊπουσ μζχρι και κεοφσ,
που τουσ χαροποιείσ ι τουσ μελαγχολείσ,
και όπωσ πζφτουν οι ςταγόνεσ του νεροφ ςε μια καταιγίδα,
όπου δεν μπορείσ να δεισ οφτε τρία βιματα μπροςτά ςου
και ο κόρυβοσ που κάνουν, όταν ςυγκροφονται ςτο ςκλθρό ζδαφοσ οι ςταγόνεσ,
ςε τρελαίνει, ηαλίηοντασ το κεφάλι ςου,
ζτςι πζφτει και το δάκρυ τον τρανϊν και δυνατϊν κεϊν,
όταν ςε ακοφουν να απαγγζλεισ λυπθτεροφσ φμνουσ,
και όποιοσ αμφιςβθτιςει τισ ικανότθτζσ ςου
ο φψιςτοσ Δίασ κα τον τιμωριςει ςκλθρά κι απάνκρωπα,
πεσ μου τι ςε ταλαιπωρεί;
Εμπιςτζψου με, αν δε ςε ζχω πικράνει ποτζ.
Ανάγγειλζ μου, ω κεία Μοφςα, τθν αλικεια.
Σταμάτα με τουσ ςπαραγμοφσ ςου, μου πλθγϊνουν τθν καρδιά,
εξζφραςε τον πόνο ςου και τα ςυναιςκθματά ςου,
μθν τα κρφβεισ και ςου πλθγϊνουν τθν εφκραςτθ ψυχι ςου,
μθν με αφινεισ ςτο κενό, να πεκάνω,
παίρνοντασ με ο μαφροσ Χάροσ, χωρίσ να ζχω μάκει τον πικρό ςου πόνο.
Κα τον αντζξω και αν ακόμα, όπωσ και ζνα δεκάχρονο παιδί,
όταν αντικρίςει το αποκεφαλιςμζνο πτϊμα του πατζρα του να είναι κατάχαμα
μεσ ςτο μαυρό αίμα, φωνάηοντασ απανωτά το ονομά του,
πάνω από τα υπόλοιπα πτϊματα των νεκρϊν ςυμπολεμιςτϊν του ςτο πεδίο τθσ μάχθσ,
ρίχνοντασ μαφρα δάκρυα για τον χαμζνο πατζρα του,
βαςτάηοντασ το ςτα χζρια του το αιματοβαμμζνο άψυχο κορμί του,
ζτςι, κι αν χρειαςτεί, να πονζςω κι εγϊ.
Μόνο εςφ, ω κεία Μοφςα, ζχεισ τθ δφναμθ να εκφραςτείσ τζλεια με τα λόγια
και να ςυνεχίςεισ αυτιν προφανϊσ τθ φρικτι ιςτορία,
και ςταμάτα να κλαίσ και θ μαφρθ χολι να ςου τρϊει τα ςωκικά
και να μου δθμιουργείσ τφψεισ από το φρικτό ςου κλάμα!
«Ϊ κείε Πμθρε, ςυμφορά που βρικε τουσ Αχαιοφσ!
Μου ζρχεται να τραβάω τθν πλοφςια πολφκομπθ κόμθ μου
και να χτυπιζμαι από το κακό που ςυνζβει,
μπασ και ξεχαςτοφν οι πράξεισ, όταν τισ κυμάμαι!
Άλλα οι πράξεισ δεν αλλάηουν, ο πόνοσ είναι αναπόφευκτοσ
ακόμθ και αν είςαι κεά».
Εςείσ, ακροατζσ, τι πιςτεφετε; Ροια πράξθ κα αποτελζςει τθν αρχι πολλϊν δεινϊν;
Θ επίκεςθ που γεμάτθ μίςοσ παράχκθκε και ζγραψε ιςτορία,
όταν αίμα ζπεςε μαηί με ζνα ςιδερζνιο ξίφοσ, κόκκινο,
αντί να λάμπει, λάμποντασ από υπερθφάνια,
και το κείο πτϊμα τοφ Αγαμζμνονα
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τραντάηοντασ το ζδαφοσ.
Ο Αχιλλεφσ υπζκυψε ακοφγοντασ μόνο τον κρότο του ςπακιοφ του
και τουσ τρανταγμοφσ τοφ πτϊματοσ του κακόμοιρου Αγαμζμνονα,
που μονομιάσ πζκανε αφινοντασ τθν τελευταία περιφανθ πνοι του
χωρίσ να πάρει δεφτερθ πνοι.
Ακόμθ και ο ψυχοπομπόσ Ερμισ,
που εςτράφει άμεςα να ςυνοδεφςει τθν ψυχι του νεκροφ,
αντικρίηοντασ το φρικιαςτικό κζαμα
πιγε τρία βιματα πίςω,
κρυβόμενοσ πίςω από μια αςπίδα,
φοβοφμενοσ μθν πζςει θ «μινισ» του Αχιλλζα πάνω του.
Ο Αχιλλεφσ τρομοκρατθμζνοσ, που είχε ςκοτϊςει με κλειςτά μάτια,
μθ μπορϊντασ να αντικρίςει το κζαμα,
-μιπωσ από τθν ταπείνωςθ ι από τθν δειλία του που ζπεςε ζτςι το επίπεδο του;ζφυγε ο γοργοπόδθσ Αχιλλεφσ, κλαίγοντασ ςαν μικρό παιδάκι,
να πάει πίςω ςτισ πρφμνεσ των ξφλινων καραβιϊν του.
Οι Μυρμθδόνεσ μθ γνωρίηοντασ τι ζχει ςυμβεί, αναρωτικθκαν
«Ροφ πθγαίνει ο Μζγασ μασ Βαςιλεφσ
με ςκεπαςμζνο πρόςωπο με κόκκινο μανδφα
χωρίσ το χάλκινο ξίφοσ του και το επιβλθτικό του φφοσ;
Ασ τον ακολουκιςουμε να ακοφςουμε τισ διαταγζσ του».
Ζτςι, αποχωρίςτθκαν από το υπόλοιπο πλικοσ των ςτρατιωτϊν
που με ανυπομονθςία περίμεναν το άγγελμα του Αγαμζμνονα,
τι κα αποφάςιςαν οι Μεγάλοι Αρχθγοί ,
αφοφ αυτοί δεν είχαν τθν ικανότθτα
οφτε να αντιμιλιςουν, οφτε να ςυγκρουςτοφν με τουσ βαςιλείσ,
αφοφ ςε αυτοφσ ζδωςε ο μζγασ Δίασ το ςκιπτρο που εξουςιάηουν.
Πμωσ, τουσ κυρίευςε θ κεότθτα του πειραςμοφ,
μια κεότθτα όμορφθ, πλοφςια και πλανεφτρα,
ανεξάρτθτθ, που τθ φοβάται ακόμθ και ο Δίασ
και όλα τα ηωντανά όντα,
ακόμθ και ο κανάτοσ, ακόμθ και οι τρεισ Μοίρεσ,
που κακορίηουν το μζλλον όλων των ανκρϊπων.
Είναι όμορφθ και μεκυςτικι,
το μόνο που φανερϊνει, το ςτόμα τθσ, και ςε μεκά με τα λόγια τθσ.
Μια κεότθτα που ςε ακολουκεί παντοφ, όπου και να πασ
και ςε ελζγχει, και κανείσ δεν τθν βλζπει, οφτε καν ο Ηευσ,
και ο λόγοσ τθσ ςε ηαλίηει, θ καλφτερθ ριτορασ
που λζει ψζματα και βάηει πειραςμοφσ
και δεν τθν ελζγχεισ, οφτε τθν εγκλωβίηεισ,
αφοφ δεν μπορείσ να τθν διακρίνεισ,
γιατί πάντα καλφπτει το όμορφό τθσ πρόςωπο και ςϊμα με διαφορετικοφσ μανδφεσ,
δεν κοιμάται ποτζ και μζνει ξάγρυπνθ για πάντα
ζχοντασ νικιςει τον φπνο
και τθσ αρζςει να βαςανίηει τα ηωντανά όντα,
κακϊσ και από εκεί τρζφεται,
μζςα από τουσ δυνατοφσ, γλυκοφσ τθσ φμνουσ,
που είναι και ψευδείσ, λζγοντασ τουσ ςε κνθτοφσ και κεοφσ,
ξεγελϊντασ ακόμθ και τον κεραυνοβόλο Δία,
κυριεφοντασ τουσ πάντεσ με το λόγο τθσ.
Ζτςι, πάλι κυριεφοντασ τουσ υπόλοιπουσ ςτρατιϊτεσ,
ειςβάλλει ςτον χϊρο που γινόταν θ ςφςκεψθ των ςκθπτροφόρων αρχθγϊν.
Τότε ζντρομοι διαπίςτωςαν το γεγονόσ,
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ο Αγαμζμνονασ είναι νεκρόσ!
Βλζποντασ το πτϊμα ςτο κζντρο τισ μεγαλόπρεπθσ ςκθνισ
με το ματωμζνο μανδφα του
περιτριγυριςμζνο από τουσ αρχιςτράτθγουσ,
των οποίων τα λιγοςτά δάκρυα κυλοφςαν ςτα πρόςωπά τουσ,
ζχοντασ μείνει ςτιλθ άλατοσ οι ςτρατιϊτεσ με ανοιχτό ςτόμα,
λεσ και ο αργοφονιάσ Ερμισ τουσ είχε πάρει τθ λαλιά τουσ,
ο οποίοσ τϊρα με αργά βθμάτα, δειλά άρχιςε να βγαίνει από τθν κρυψϊνα του,
πίςω από τθν ςιδερζνια αςπίδα.
Εκείνθ τθ ςτιγμι φϊναξε ζνασ από τουσ ςτρατιϊτεσ
«Ρζκανε ο Μζγασ Βαςιλεφσ, πζκανε ο κείοσ Αγαμζμνων!»
Τότε βροντοφϊναξε ο Μενζλαοσ, ο αδελφόσ του Αγαμζμνονα,
«Ο αδελφόσ μου δεν απζκανε,
ο ψυχοπομπόσ Ερμισ δεν πιρε τθν ψυχι του ακόμθ,
αλλά το αίμα που εχφκει είναι φωνι που ουρλιάηει
και φωνάηει για γλυκιά δικαίωςθ να πάρει πίςω,
μασ φωνάηει να ορκιςτοφμε ςτο αίμα αυτό, το μαφρο,
να ορκιςτοφμε ότι κα πάρουμε πίςω τθν τιμι που του αξίηει,
και μετά ασ τον κάψουμε με τισ ανάλογεσ τιμζσ,
επιτεκείτε, αδζλφια μου, ςε αυτό το απόβραςμα
που μου πιρε τον αγαπθτό μου αδελφό,
ωσ τελευταία του επικυμία».
Για παραδειγματιςμό ορκίςτθκε ςτο άψυχο κορμί.
Ακουλουκϊντασ τον και όλοι οι άλλοι.
Στθ ςυνζχεια, ςυγκεντρϊκθκαν όλοι οι ςτρατιϊτεσ,
πλθν των Μυρμθδόνων που είχαν φφγει,
να πάνε ςτα πλοία τοφ Αχιλλζα, να τα πολιορκιςουν,
να πάρουν εκδίκθςθ,
ενϊ ο Οδυςςεφσ με μια μεγάλθ μερίδα πολεμιςτϊν
κα αντιμετϊπιηαν τουσ Τρϊεσ, ϊςτε να μθν καταλάβουν τι ςυμφορά τουσ βρικε.
Αμζςωσ θ Κζτιδα, μθτζρα του Αχιλλζα,
τάραξε τα νερά εκεί που ιταν τα καράβια και ςικωςε πυκνι ομίχλθ,
για να προςτατζψει τον λιγόχρονο υιό τθσ.
Τα πλοία πολιορκοφςαν για τρεισ θμζρεσ οι Αχαιοί,
ενϊ οι Μυρμθδόνεσ προςτάτευαν μαηί με τθν Κζτιδα τον Αχιλλζα,
κακϊσ τουσ είχε αφιςει ο βαςιλεφσ τουσ ςτο κενό, μθν ξζροντασ, μθ γνωρίηοντασ.
Τότε θ Ακθνά με τα μάτια λάμποντασ και θ λευκοχζρα Ιρα
παρενζβαιναν ςτθν πολιορκία,
ςτζλνοντασ ςτον Κάλχα όνειρο περίεργο και ςκοτεινό,
για να του αποκαλφψουν το κρυφό μζλλον.
Ζτςι τθν αυγι εκείνοσ κάλεςε ςε ςυγκζντρωςθ όλουσ τουσ Αχαιοφσ
και τουσ ερμινευςε το όνειρό του, ςτο οποίο είχε δει
ότι ο Αχιλλεφσ κα γλίτωνε, ενϊ οι Αχαιοί κα ιταν πραγματικά οι χαμζνοι,
οι οποίοι κα ζπεφταν είτε από τθ φοβερι λόγχθ του Ζκτορα
ι κα πιγαιναν θττθμζνοι πίςω ςτισ ποκθτζσ τουσ πατρίδεσ.
Ρείκει το Μενζλαο ότι πρζπει να λφςει τθν πολιορκία
κακϊσ και να ςυνεργαςτεί με τον Αχιλλζα,
ϊςτε να πάρουν πίςω τθν ωραία Ελζνθ,
αφοφ και ο Οδυςςζασ δεν πιγαινε καλά παρά τα κατορκϊματά του,
γιατί ζλειπε ο κείοσ Αγαμζμνονασ και ο Αχιλλζασ.
Ζτςι ζλυςαν τθν πολιορκία.
Οι Μυρμθδόνεσ βγικαν από τα πλοία παρατεταγμζνοι
πιςτοί ςτισ διαταγζσ ςτον Αχιλλζα, που ιταν ενιμεροσ από τθ Κζτιδα.
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Και τότε εκείνοσ ζδειξε τθν ανδρεία και το κάρροσ του,
αφοφ μπροςτά ςε όλουσ τουσ Αχαιοφσ είπε ότι αυτόσ είναι ο φταίχτθσ...
και ταπεινά ηιτθςε ςυγγνϊμθ από όλο το ςτράτευμα.
Αυτόσ είναι ο ιρωασ που ξζρουμε.
Δικαιολογθμζνα ο Μενζλαοσ πιγε να αντιδράςει
αλλά τον διεκόψε ο Νζςτορασ, ο οποίοσ τον επιβράβευςε
για τθν υπομονι του και για τθν προςπάκειά του.
Ζτςι ενϊκθκαν ξανά οι Αχαιοί,
ζκαψαν τον Αγαμζμνονα με τιμζσ
και ο ίδιοσ ο Αχιλλζασ.
Και μετά από ςκλθροφσ αγϊνεσ κατάφεραν και να κατακτιςουν τθν Τροία
για χάρθ του Αγαμζμνονα.
Δάβαρθσ Νικόλαοσ, Β2

Ο Αχιλλζασ ιταν ςε μεγάλο δίλθμμα για το τι κα ζκανε με τον Αγαμζμνονα. Θ προςβολι που ζνιωςε
ιταν πολφ μεγάλθ αλλά το να ςκοτϊςεισ κάποιον δεν είναι τόςο απλι υπόκεςθ. Ο κυμόσ του για τον
Ατρείδθ ϊρα με τθν ϊρα γινόταν πιο ζντονοσ και θ ιδζα να τον ςκοτϊςει του φαινόταν όλο και πιο καλι.
Ραρόλα αυτά απζφευγε να μιλιςει με οποιονδιποτε ι να βγει από τθ ςκθνι του, μζχρι να πάρει μια
απόφαςθ, για να μθν επθρεαςτεί από κανζναν. Άκουςε, όμωσ, τον Αγαμζμνονα να μιλάει με το Μενζλαο
και κάποιουσ άλλουσ ςτρατθγοφσ λίγο πιο πζρα. Ζτςι ζβγαλε διακριτικά το κεφάλι του από τθ ςκθνι, για
να ακοφςει τι ζλεγαν, κακϊσ υποπτευόταν ότι θ κουβζντα τουσ κα είχε ςχζςθ με αυτόν. Και όντωσ δεν
είχε άδικο. Ο Αγαμζμνονασ μιλοφςε με υβριςτικά ςχόλια για τον Αχιλλζα και κυρίωσ για τθ ςτάςθ
απζναντί του. Εκείνοσ δεν άντεξε να τον ακοφει κι ζτςι, χωρίσ να το ςκεφτεί, πιρε το ςπακί του και
όρμθςε κατά πάνω του να τον ςκοτϊςει. Ευτυχϊσ ο Μενζλαοσ και οι υπόλοιποι ιταν εκεί και τον
υπεραςπίςτθκαν με τα ξίφθ τουσ.
Πταν οι άλλοι Αχαιοί κατάλαβαν τι γινόταν, ζτρεξαν να δουν τι ςυνζβαινε. Ο Ράτροκλοσ, ο πιςτόσ
φίλοσ του Αχιλλζα, ζτρεξε να τουσ χωρίςει. Πμωσ ςτθν προςπάκειά του αυτι τραυματίςτθκε κατά λάκοσ
από τον Αχιλλζα. Πταν ο Αχιλλζασ ςυνειδθτοποίθςε τι ζκανε, παράτθςε τον Αγαμζμνονα, πιρε τον
Ράτροκλο, τον πιγε ςτθ ςκθνι και τον φρόντιςε. Ο Ράτροκλοσ τον ζπειςε να μθν ςκοτϊςει τον
Αγαμζμνονα, γιατί μετά οι κεοί κα ςτρζφονταν εναντίον του. Ο Αχιλλζασ, που πάντα τον ακοφει, τον
άκουςε και αυτι τθ φορά, όμωσ ο κυμόσ μζςα του ακόμθ «ζκαιγε».
Δάγλα Βικτωρία, Β2

Θ Ακθνά ακοφμπθςε το χζρι τθσ ςτον ϊμο του Ρθλείδθ αλλά ο ίδιοσ ιταν ιδθ πολφ κυμωμζνοσ με
τον Αγαμζμνονα και αποτραβιχτθκε. Είχε ιδθ βγάλει το ςπακί του από τθ κικθ του και κανζνασ δεν κα
μποροφςε να τον ςταματιςει πια. Είχε πάρει τθν απόφαςι του και αυτι ιταν να εκδικθκεί τον Ατρείδθ.
Δεν μποροφςε να ςκφψει το κεφάλι ςε τζτοια αδικία, δεν κα ζδειχνε δειλία, ζπρεπε ο Αγαμζμνονασ να
πλθρϊςει με το αίμα του. Δεν κα τον άφθνε να του πάρει τθ Βριςθίδα χωρίσ να πολεμιςει γι’ αυτιν.
Και αφοφ οι υπόλοιποι Αχαιοί ζμεναν άπραγοι, ζπρεπε ο ίδιοσ να τον ςκοτϊςει και να τον ταπεινϊςει
μπροςτά ςε ολόκλθρο το λαό του. Να δείξει ςτουσ Αχαιοφσ ποιοσ είναι ο πραγματικόσ τουσ θγζτθσ.
Θ Ακθνά δεν μποροφςε να κάνει τίποτα πια, ζβλεπε τα μάτια του Αχιλλζα να βγάηουν φλόγεσ και
ιξερε ότι δεν μποροφςε να τον ςταματιςει. Ζβλεπε το κυμό και τθν οργι του, οπότε γφριςε πετϊντασ
ςτον Πλυμπο, με ςκοπό να ενθμερϊςει τουσ υπόλοιπουσ κεοφσ για τισ δραματικζσ εξελίξεισ.
Εν τω μεταξφ ο Αγαμζμνονασ είχε βγάλει το ςπακί του και ετοιμαηόταν για τθ μάχθ. Γφρω του είχαν
μαηευτεί πολλοί από τουσ Αχαιοφσ, που με τον τρόμο ηωγραφιςμζνο ςτα πρόςωπά τουσ
παρακολουκοφςαν τισ εξελίξεισ. Ιξερε ότι κανζνασ τουσ δεν κα τον υπεραςπιηόταν, οπότε ζπρεπε να
αντιμετωπίςει μόνοσ του τθν οργι του Αχιλλζα. Κα πολεμοφςε! Ιταν ζτοιμοσ! Δεν μποροφςε να κάνει
τϊρα πίςω. Κοίταγε τον Ρθλείδθ ςτα μάτια και ιταν ςαν να ζβλεπε μζςα ςτθν ψυχι του. Μποροφςε να
καταλάβει το κυμό, τθν οργι, τθ ςιγουριά του. Ο Αγαμζμνονασ ζνιωκε τϊρα το δικό του κυμό να
πθγάηει από μζςα του αλλά κα περίμενε τον Αχιλλζα να κάνει το πρϊτο βιμα. Και τότε κα ιταν ζτοιμοσ!
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Θ κρίςιμθ ςτιγμι ζφκαςε! Ο Αχιλλζασ πιρε μια βακιά ανάςα, ςικωςε το ςπακί του κι επιτζκθκε.
Ζνιωςε το αίμα του να παγϊνει για λίγο και τθν αδρεναλίνθ του να ανεβαίνει. Ο Αγαμζμνονασ όμωσ τον
περίμενε κι ζτςι τα ξίφθ τουσ ςυναντικθκαν.
Στον Πλυμπο, θ Ιρα κατθγοροφςε τθν Ακθνά, επειδι δεν κατάφερε να κατευνάςει το κυμό τοφ
Ρθλείδθ. Τθν κεωροφςε υπεφκυνθ για τθν εξζλιξθ που είχαν πάρει τα πράγματα. Τθν κατθγοροφςε για
το διχαςμό που κα προκαλοφςε ςτουσ Αχαιοφσ θ διαμάχθ των δφο αρχθγϊν τουσ. Ιξερε τισ ςυνζπειεσ
που κα είχε ο διχαςμόσ αυτόσ ςτον πόλεμο. Κατθγοροφςε και τον Αχιλλζα για τθ ςτάςθ του απζναντι
ςτθν Ακθνά. ‘Ιταν αλαηόνασ και εγωιςτισ. Σκεφτόταν μόνο τον εαυτό του και κα πλιρωνε γι’ αυτό.
Εκείνθ τθ ςτιγμι εμφανίςτθκε ο βροντοφόροσ Δίασ. Ιταν οργιςμζνοσ με τθ ςυμπεριφορά των
ανκρϊπων. Ζδειξε τθν οργι του ρίχνοντασ αςτραπζσ και βροντζσ ςτθ γθ. Σκεφτόταν τθν υβριςτικι
ςυμπεριφορά των δφο αρχθγϊν των Αχαιϊν, τον τρόπο με τον οποίο ο Αχιλλζασ δεν υπάκουςε ςτισ
ςυμβουλζσ τθσ Ακθνάσ, τον τρόπο με τον οποίο ζβγαλε το ςπακί του κι επιτζκθκε ςτον Αγαμζμνονα και
τϊρα μπροςτά ςτα μάτια του μαχόταν μαηί του. Αλλά δεν μποροφςε να τουσ ςταματιςει, αυτι ιταν θ
μοίρα τουσ και δεν κα μποροφςε να τθν αλλάξει, όςο και να προςπακοφςε.
Οι Αχαιοί παρακολουκοφςαν τθν επικι μάχθ μεταξφ των δφο θρϊων. Ο Αγαμζμνονασ επιτικόταν.
Σικωςε το ςπακί του και χτφπθςε τον Αχιλλζα λίγο πιο κάτω από το πλευρό του ρίχνοντάσ τον ςτο
ζδαφοσ. Ο Αχιλλζασ ζνιωςε μια φλόγα ςτο ςθμείο που χτφπθςε το ςπακί του ο Ατρείδθσ αλλά δεν
υποχϊρθςε. Με μια ςιγουριά να γεννιζται μζςα του ςθκϊκθκε και υψϊνοντασ με τόλμθ το ςπακί του
κάρφωςε τον Ατρείδθ ςτθν κοιλιά. Είδε τα μάτια του να παγϊνουν, τθν καρδιά του να ςταματάει. Αυτό
ιταν το τζλοσ του Ατρείδθ Αγαμζμνονα! Το άψυχο ςϊμα του ζπεςε ςτο ζδαφοσ. Ο χιτϊνασ του
μοφλιαςε από το αίμα του και όταν ζβγαλε τθν τελευταία του πνοι, μια αςτραπι ζλαμψε ςτον ουρανό
και ςαν να φϊτιςε τα μάτια του για μια τελευταία φορά.
Δοφβου Ουρανία, Β2

Τα λόγια του Αγαμζμνονα πλιγωςαν τον Αχιλλζα, με αποτζλεςμα να κζλει να τον ςκοτϊςει. Ζφυγε
από τθ ςυγκζντρωςθ και ο Νζςτορασ που αντιλιφτθκε τθν παράξενθ ςυμπεριφορά του, κζλοντασ να τον
βοθκιςει να ςκεφτεί πιο λογικά, τον ακολοφκθςε. Βγαίνοντασ ζξω του ηιτθςε να πει τι είχε ςτο μυαλό
του και ο Αχιλλζασ μίλθςε νιϊκοντασ ότι επιτζλουσ υπιρχε κάποιοσ που να νοιάηεται γι’ αυτόν. Ο
Νζςτορασ του επιςιμανε ότι αν κα ζκανε αυτι τθν πράξθ, κα γινόταν εκείνοσ ο κακόσ και κανζνασ από
τουσ Αχαιοφσ δεν πρόκειται να του ζδινε δίκιο. Ο Αχιλλζασ του ηιτθςε να μιλιςει με τον Αγαμζμνονα και
με τουσ άλλουσ Αχαιοφσ, προκειμζνου να δικαιωκεί. Τθν επόμενθ μζρα ο Νζςτορασ μετζφερε τα
παράπονα των Αχαιϊν ςτον Αγαμζμνονα, ο οποίοσ ςταμάτθςε να φζρεται τόςο κυριαρχικά.
Δρίτςουλα Νικολζττα, Β2

Ωςτόςο, ο Αχιλλζασ ςυγκρατικθκε. Ξανάβαλε το ςπακί μζςα ςτθ κικθ του. Ιταν όμωσ τόςο μεγάλθ θ
οργι του, που αποφάςιςε να αποχωριςει από το ςτρατόπεδο και να επιςτρζψει ςτθν πατρίδα του. Ο
Αγαμζμνονασ ιταν πολφ περιφανοσ, για να προςπακιςει να τον εμποδίςει να φφγει. Ο Αχιλλζασ τότε,
ζξαλλοσ από τθ ςυμπεριφορά του Αγαμζμνονα, πιρε τουσ Μυρμθδόνεσ και κατευκφνκθκε προσ το
λιμάνι.
Τθν επόμενθ μζρα ο Αχιλλζασ είχε ιδθ φφγει. Ζτςι, ο Αγαμζμνονασ ξεκίνθςε ακόμα μια επίκεςθ
εναντίον των Τρϊων. Ιταν όμωσ ανίκανοσ να αντιμετωπίςει τον Ζκτορα και αναγκάςτθκε να
υποχωριςει. Δφο μινεσ προςπακοφςε να νικιςει τουσ Τρϊεσ με ςυνεχείσ επικζςεισ, αλλά δεν
κατάφερνε τίποτα. Τελικά, αποφάςιςε να αποχωριςει, αφοφ είχε χάςει πολλοφσ από τουσ ςτρατιϊτεσ
του. Επιπλζον, οι Ζλλθνεσ ςταμάτθςαν να τον ςζβονται και δεν ικελαν να ςυνεχίςουν. Ζτςι, ο Τρωικόσ
πόλεμοσ τελείωςε άδοξα.
Πταν ο Αγαμζμνονασ γφριςε πίςω ςτθν πατρίδα του, όλοι τον κατζκριναν και τον περιφρονοφςαν για
τθν αποτυχία του. Κι εκείνοσ μθν αντζχοντασ τθν ντροπι, αυτοκτόνθςε.
Ηθτωνοφλθσ Ακανάςιοσ, Β2
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«γι’ αυτιν τθν φβριν· τϊρα ςυ κρατιςου και άκουςζ μασ» (Αϋςτίχοσ 215 ...+)
Πμωσ του Αχιλλζα ο κυμόσ ιταν αδφνατον να καταλαγιάςει. Σκεφτόταν τα λόγια τθσ Ακθνάσ και
παράλλθλα τισ προςβολζσ και τθν αναίδεια του Αγαμζμνονα, ενϊ με το χζρι του κρατοφςε ςτακερά τθ
λαβι από το ξίφοσ του. Βριςκόταν ςε ζντονο δίλθμμα. Θ κεά είχε προςπακιςει να τον κακοδθγιςει και
να τον αποτρζψει από μια ακραία και αςυγχϊρθτθ πράξθ. Πμωσ, θ οργι ςτο κεφάλι του ζβραηε. Θ
χυδαιότθτα και θ προκλθτικότθτα του Αγαμζμνονα δεν μποροφςε με κανζνα τρόπο να μείνει ατιμϊρθτθ
και γι’ αυτό ζςφιξε αποφαςιςτικά τθ λαβι του ξίφουσ του και το ζςυρε απότομα ζξω από τθ κικθ. Με
μια κίνθςθ ςαν αςτραπι, χωρίσ να αφιςει χρόνο για τθν παραμικρι αντίςταςθ, ζμπθξε με ορμι το ξίφοσ
του ςτα ςπλάχνα του Αγαμζμνονα, διαπερνϊντασ το ςϊμα του από τθ μια μεριά μζχρι τθν άλλθ. Οι
Αχαιοί που βρίςκονταν παρόντεσ ςτθ ςυνζλευςθ πάγωςαν. Ζμειναν βουβοί να κοιτάηουν με τα μάτια
καρφωμζνα το άψυχο ςϊμα του εγωιςτι Αγαμζμνονα που ςωριάςτθκε με γδοφπο ςτθ γθ, τθν ϊρα που ο
Αχιλλζασ μάηευε πίςω ςτθ κικθ του το ξίφοσ του. Δεν ζπρεπε να τον είχε προκαλζςει με τόςθ αναίδεια.
Χωρίσ να πει λζξθ, με το βλζμμα του αυςτθρό και διαπεραςτικό, ο Αχιλλζασ ζςτρεψε τθν πλάτθ του
κι άρχιςε με αργά και ςτακερά βιματα να απομακρφνεται από το χϊρο τθσ ςυνζλευςθσ. Κανείσ από τουσ
παρόντεσ δεν τον ςταμάτθςε και κανείσ δεν τον ακολοφκθςε. Θ οργι του είχε καταλαγιάςει. Κα
επζςτρεφε ςτα καράβια του, κα οργάνωνε γριγορα τα πλθρϊματά τουσ κι αμζςωσ κα ξεκινοφςε το
ταξίδι τθσ επιςτροφισ για τθ Φκία. Δεν είχε κανζνα λόγο να πολεμάει πια τα κάςτρα τθσ Τροίασ. Κα
άφθνε τουσ Αχαιοφσ να ςυνεχίςουν μόνοι τουσ. Ο πόλεμοσ γι’ αυτόν είχε πια τελειϊςει.
Κεοδϊρου Ραραςκευι, Β2

Ο Αχιλλζασ βγάηει τότε το ξίφοσ του και όπωσ ιταν οργιςμζνοσ, τρζχει πάνω ςτον Ατρείδθ και του
επιτίκεται. Πμωσ και ο Αγαμζμνονασ δεν μζνει ακλόνθτοσ, του αντεπιτίκεται κι αυτόσ και μετά από μια
ϊρα μάχθσ ο Αχιλλζασ καταφζρνει να ρίξει κάτω τον Αγαμζμνονα και να τον ςκοτϊςει. Αφότου νίκθςε ο
Αχιλλζασ, του δόκθκε μεγάλθ εξουςία και δόξα. Ζγινε αρχιςτράτθγοσ του ςτρατοφ των Αχαιϊν και
κανζνασ δεν τολμοφςε να του αντιμιλιςει, για να μθν κάνει και ςϋαυτοφσ το ίδιο που ζκανε και ςτον
Αγαμζμνονα. Από τότε με τα πανοφργα ςχζδια του Αχιλλζα και με τθ βοικεια του πολυμιχανου
Οδυςςζα κατάφεραν οι Αχαιοί να πάρουν αμζτρθτεσ νίκεσ εναντίον των Τρϊων και να κερδίςουν και τον
πόλεμο.
Κθβαίοσ Δθμιτρθσ, Β2

Ο εξοργιςμζνοσ, αδικθμζνοσ και απογοθτευμζνοσ Αχιλλζασ είναι ζτοιμοσ να βγάλει το μακρφ κοντάρι
από τθ κικθ του και να ςκοτϊςει τον ςκυλοπρόςωπο Αγαμζμνονα. Λίγα δευτερόλεπτα πριν τθν
τραγωδία εμφανίηεται ωσ από μθχανισ κεόσ θ κεά Ακθνά. Τον διατάηει να βάλει το όπλο του ξανά μζςα
ςτθ κικθ και να μθν τολμιςει να πραγματοποιιςει αυτό που ςκζφτεται.
Ο εξαγριωμζνοσ Αχιλλζασ παραβλζπει τθν εντολι των κεϊν και καρφϊνει το δόρυ ςτθν κοιλιά τοφ
Αγαμζμνονα. Εκείνοσ πζφτει ςτο χϊμα κοιτάηοντασ τον ουρανό και λζει: «Αχιλλζα, το αίμα μου κα ςε
κυνθγάει ςε όλθ ςου τθ ηωι!» Τα μάτια του Αχιλλζα ζλαμψαν με ζνα κόκκινο χρϊμα του αίματοσ. Οι
Αχαιοί μόλισ ςυνειδθτοποίθςαν τι ζγινε, παρακάλεςαν τον Αχιλλζα να πάρει το νεκρό ςϊμα και να το
τιμιςουν. Εκείνοσ δεν δζχτθκε, πιρε το ςϊμα του Αγαμζμνονα και το κρζμαςε ςτθν πρφμνθ του
καραβιοφ του. Γεμάτοσ δόλο και τυφλωμζνοσ από τθν οργι του φϊναξε όςο πιο δυνατά μποροφςε ότι
ςκοπόσ τισ ηωισ του από εδϊ και πζρα κα ιταν να βρεκοφν ςε αυτιν τθν κατάςταςθ όλοι οι κεοί.
Από εκείνθ τθ ςτιγμι όλοι οι κεοί τοφ εναντιϊκθκαν. Μία μζρα κατζβθκε και ο ίδιοσ ο κεόσ Άρθσ ςτθ
γθ και μονομάχθςε με τον Αχιλλζα, οπότε ο παντοδφναμοσ κεόσ θττικθκε. Ο Αχιλλζασ είχε γίνει ο φόβοσ
και ο τρόμοσ όλου του κόςμου. Ρολζμθςε και ςκότωςε με επιτυχία το κεό Άρθ, τον Άδθ, τον Ροςειδϊνα
και τον ιςόκεο Θρακλι. Ιρκε θ μζρα που κα ζκανε μάχθ με τον παντοδφναμο τιτάνα Εκατόχειρα. Ραρά
το μικρό μζγεκόσ του, με το κανατθφόρο τςεκοφρι που είχε κλζψει από τον Ιφαιςτο, ζςκιςε το λαιμό
τοφ τιτάνα και το τεράςτιο αυτό ςϊμα ζπεςε κάτω δολοφονθμζνο. Θ τελευταία μάχθ που ζδωςε ιταν με

18

ΑΨΩΔΛΑ Αϋ

ΔΘΜΛΟΥΓΛΚΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ

το Δία, όπου ο μεγάλοσ κρφλοσ θττικθκε από τον αρχθγό των κεϊν. Ο Δίασ κατάφερε να φζρει ςτθ ηωι
όλουσ τουσ δολοφονθμζνουσ κεοφσ.
Κρφλοι λζνε ότι μετά από μερικζσ χιλιετίεσ θ κεά Ιρα κα ςυγχωροφςε τον Αχιλλζα και κα τον
ξαναζφερνε ςτθ ηωι, με ςχζδιο να ςκοτϊςει εκείνθ τθ φορά και το Δία.
Κωμαϊδθσ Γεϊργιοσ, Β2

Η Ήρα δεν ζςτειλε τθν Ακθνά ςτον Αχιλλζα...
Ο Αχιλλζασ, λοιπόν, αμφιταλαντευόταν, να τραβιξει το ξίφοσ του ι όχι; Να ζδινε μια άξια τιμωρία
ςτον άδικο, κατά τθ γνϊμθ του, δειλό και αγενι Αγαμζμνονα; Δεν το ςκζφτθκε πολφ, επρόκειτο για τθν
τιμι του, ζπρεπε να εκδικθκεί αυτόν που αψιφθςε των Αχαιϊν τον πρϊτο πολζμαρχον.'Ετςι, παίρνει το
ξίφοσ του και ςτρζφεται προσ τον Ατρείδθ. Πμωσ τθν φςτατθ ςτιγμι παρουςιάηεται μπροςτά του θ κεία
Κζτισ. Θ κεά, λοιπόν, ςτζκεται και του λζει:
-Ραιδί μου, τι πασ να κάνεισ; Μιςθτόσ κεϊν κι ανκρϊπων κεσ να γίνεισ; Το ξζρω, ο Αγαμζμνονασ ςε
αδίκθςε και ςε ατίμαςε, αλλά εςφ μθ ςκασ και μθ ςτενοχωριζςαι, κα βροφμε άλλο τρόπο να τον
εκδικθκοφμε.
-Δίκιο ζχεισ, μθτζρα, με άλλον τρόπο κα δικαιωκϊ, χωρίσ να γίνει αντιλθπτό. Διαφορετικά, δε κα
δοξαςτϊ ςαν ιρωασ, όπωσ μου πρζπει.
Λερωνυμάκθ Ηαμπζτα, Β2

Είμαςτε ςτο ςθμείο, που ο Αχιλλζασ ετοιμάηεται να ςκοτϊςει τον Αγαμζμνονα και οι κεοί ζχουν
δουλίτςεσ να διεκπεραιϊςουν, οπότε δε ςτζλνουν κανζναν… (Αϋςτίχοσ 193 «...ι να ςιγάςει τθν οργι
κρατϊντασ τθν ψυχιν του»).
Τελικά αποφάςιςε…
Αχ.: Τϊρα κα δεισ!
Και ζβγαλε το αςθμζνιο ξίφοσ.
Οδ.: Γριγορα, ςκορπιςτείτε όλοι!
Αχ.: Ασ ξεβρωμίςουμε, λοιπόν, αυτόν το χϊρο.
Και ο Ατρείδθσ απζκανεν! Τισ τελευταίεσ ςταγόνεσ αίματόσ του κουβαλοφςε ςτθν κόψθ του ςπακιοφ του
ο Αχιλλζασ. Και είπε ο Ρθλείδθσ:
Αχ.: Σιμερα,αδζρφια, μπαίνουμε ςε μια νζα εποχι. Ραίρνουμε τα λάφυρα μασ και τα ςυμπράκαλά μασ
και γυρνοφμε ςτθν πατρίδα.
Πχλοσ: ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΛΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ!
Αχ.:Τϊρα ςτο κζμα τθσ εκδικιςεωσ του Μενελάου. Ο Μενζλαοσ μπορεί, αν κζλει, να κρατιςει μερικοφσ
ςτρατιϊτεσ εδϊ, για να πάρει τθν εκδίκθςι του. Εςφ, Ατρείδθ, τι κα κάνεισ;
Μεν.: Ράμε ςπίτια μασ, αδζλφια! Λυπάμαι που ζπειςα τον αδερφό μου να ςασ αναγκάςει να
κουβαλθκείτε ωσ εδϊ γι’ αυτόν. Ζπρεπε να είχα ςκεφτεί αυτό που ςκζφτομαι τϊρα. Δεν άξιηε να χακοφν
τόςεσ ηωζσ για μια εκδίκθςθ! Αν, όμωσ, τολμιςει θ αχρεία και πατιςει το πόδι τθσ ςε περιοχι των
Αχαιϊν, φζρτε τθ μου ηωντανι! Μετά απ’ όςα κα περάςει, κα φάμε καλό και ηουμερό αρνάκι φτιαγμζνο
απ’τισ ςάρκεσ τθσ. Στείλτε, λοιπόν, ζναν αγγελιαφόρο να τθσ διαβιβάςει το μινυμά μου και μετά
φεφγουμε!
Καρανικιτασ Αννίβασ, Β2

Θ Ακθνά όμωσ λζγοντασ ςτον Αχιλλζα να ςυγκρατιςει το κυμό του και αναφζροντάσ του ότι ο ίδιοσ
κα ανταμειφκεί με πολλά δϊρα ςτο μζλλον, δεν κατάφερε να πετφχει το ςκοπό τθσ. Ζτςι, ο Ρθλείδθσ με
το κοντάρι που κρατοφςε πλθςιάηει τον Αγαμζμνονα και του το καρφϊνει ςτθν καρδιά. Ο Ατρείδθσ
Αγαμζμνων δεν πρόλαβε να αντιδράςει και ςωριάςτθκε ςτο ζδαφοσ, το οποίο ςιγά-ςιγά βαφόταν
κόκκινο από το αίμα του. Οι Αχαιοί ςοκαρίςτθκαν βλζποντασ τον Αγαμζμνονα να πζφτει νεκρό. Θ Ακθνά
κι αυτι ςοκαριςμζνθ και απογοθτευμζνθ από τον εαυτό τθσ, που δεν κατάφερε να εκπλθρϊςει εκείνο
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που τισ ηθτικθκε από τθν Ιρα, αποχϊρθςε από το ςτρατόπεδο των Αχαιϊν και επζςτρεψε ςτον
Πλυμπο.
Εκείνθ τθ ςτιγμι ο Αχιλλζασ άρχιςε να δίνει εξθγιςεισ ςτουσ Αχαιοφσ για τθν πράξθ του λζγοντάσ τουσ
ότι αυτό που ςκόπευε να κάνει ο Ατρείδθσ ιταν άδικο και ότι από εδϊ και πζρα το ίδιο κα ςυνζβαινε ςε
όποιον πιγαινε να πάρει οτιδιποτε δεν του ανικε. Οι Αχαιοί άκουγαν τον Αχιλλζα φοβιςμζνοι και
κανζνασ τουσ δεν τολμοφςε να του αντιμιλιςει, διότι ο Ρθλείδθσ ιταν ακόμα κυμωμζνοσ και
φοβόντουςαν για τθ ηωι τουσ. Τότε οι περιςςότεροι Αχαιοί φϊναξαν: «Ηιτω! Ηιτω ο Αχιλλζασ, ο νζοσ
αρχθγόσ!». Κι αυτόσ αμζςωσ τουσ διζκοψε λζγοντάσ τουσ ότι δεν είναι άξιοσ να γίνει αρχθγόσ. Από ϋδω
και πζρα ο αρχθγόσ όλου του ςτρατοφ κα ιταν ο Μενζλαοσ και αυτόσ κα αποφάςιηε για τισ κινιςεισ
τουσ.
Ζτςι, λοιπόν, χωρίσ τον Ατρείδθ Αγαμζμνονα οι Αχαιοί ςυνζχιηαν τον αγϊνα τουσ ενάντια ςτουσ
Τρϊεσ…
Καραχάλιοσ Ακανάςιοσ, Β2
… γι’ αυτιν τθν φβριν. τϊρα ςυ κρατιςου και άκουςζ μασ» (ραψωδία Α, ςτίχοσ 215)
Ο Αχιλλζασ ζγνεψε καταφατικά το κεφάλι του και υποςχζκθκε ςτθ κεά πωσ κα ακολουκιςει τθν
πρόταςι τθσ. Ζτςι, θ Ακθνά αποχϊρθςε και κατευκφνκθκε προσ τον Πλυμπο, ευχαριςτθμζνθ και
ικανοποιθμζνθ που κατάφερε να μεταπείςει τον Αχιλλζα.
Εντωμεταξφ, ο Αγαμζμνονασ ςκεπτόμενοσ ότι το αίτθμά του να πάρει τθ Βριςθίδα και θ άρνθςθ του
Αχιλλζα να τθν παραδϊςει, μείωςαν τθν εκτίμθςθ που είχαν οι Αχαιοί για τον αρχιςτράτθγό τουσ,
κζλθςε να λάβει κάποιο μζτρο, για να ξεφορτωκεί τον ατίκαςο και ανυπάκουο Αχιλλζα. Αφοφ το
ςυλλογίςτθκε για πολλι ϊρα, αποφάςιςε πωσ το πιο αποτελεςματικό μζτρο κα ιταν να κανατϊςει τον
Αχιλλζα, πράγμα που δε κα ιταν τρομερό, μιασ και ο Ρθλείδθσ δε κα ςυμμετείχε ςτον πόλεμο ζτςι κι
αλλιϊσ, αφοφ είχε αποφαςίςει να επιςτρζψει ςτθ Φκία. Ρεπειςμζνοσ ότι θ απόφαςι του ιταν λογικι και
δίκαιθ, ο Αγαμζμνονασ τθν ανακοίνωςε ςτο ςτρατό του.
Ακοφγοντάσ τθν οι Αχαιοί ζμειναν ζκπλθκτοι και εκδιλωςαν αμζςωσ τθ δυςαρζςκειά τουσ, κακϊσ και
τθν άρνθςι τουσ να εγκρίνουν τθν απόφαςθ αυτι. Ο Αχιλλζασ ιταν άφωνοσ και εξοργιςμζνοσ με τθν
επικυμία του Ατρείδθ και χωρίσ δεφτερθ ςκζψθ άρπαξε το ςπακί του και μ’ αυτό χτφπθςε κανάςιμα τον
εγωιςτι, αλαηόνα, ςυμφεροντολόγο και αγνϊμονα Αγαμζμνονα. Ο ςτρατόσ ζμεινε άναυδοσ και για
αρκετι ϊρα δεν αντιδροφςε, κακϊσ προςπακοφςε να καταλάβει τι είχε μόλισ ςυμβεί.
Πταν οι Αχαιοί ςυνειδθτοποίθςαν τι είχε ςυμβεί και κζλοντασ να τιμωριςουν τον Αχιλλζα για τθν
αδικία που διζπραξε, πιραν τθν απόφαςθ να τον κανατϊςουν επίςθσ. Πμωσ, ο Οδυςςζασ
υπεραςπιηόμενοσ τον Αχιλλζα κατάφερε να τουσ αλλάξει τθ γνϊμθ, υπενκυμίηοντάσ τουσ πωσ χάρθ ςτον
Ρθλείδθ και τθν ανδρεία του είναι όλοι ηωντανοί και δε χάκθκαν ςτον πόλεμο. Ζτςι, αποφάςιςαν όλοι να
δϊςουν ςτον Αχιλλζα μία μικρότερθ και όχι τόςο άδικθ τιμωρία.
Στο μεταξφ, κάποιοι άνδρεσ του ςτρατοφ, εκμεταλλευόμενοι το γεγονόσ ότι ο αρχιςτράτθγόσ τουσ
ιταν νεκρόσ, ζτρεξαν ςτα πλοία τουσ και ξεκίνθςαν για τισ πατρίδεσ τουσ, παρ’ όλεσ τισ προςπάκειεσ των
ςτρατθγϊν να τουσ πείςουν πωσ πρζπει να παραμείνουν ςτθν Τροία, για να πολεμιςουν. Αυτό είχε ωσ
αποτζλεςμα να ςταματιςει ο πόλεμοσ, μιασ και οι Αχαιοί που είχαν μείνει ιταν αρικμθτικά λίγοι. Ζτςι,
όλοι, Αχαιοί και Τρϊεσ, ςυνζχιςαν χαροφμενοι τθ ηωι τουσ, εκτόσ από το Μενζλαο που ιταν κλιμμζνοσ
χωρίσ τθν Ελζνθ.
Καςιοφμθ Ραραςκευι, Β2

Θ Ακθνά προςπακοφςε να πείςει τον Αχιλλζα να μθν επιτεκεί ςτον Αγαμζμνονα. Αυτόσ ιταν άλλωςτε
ο ςκοπόσ τθσ εμφάνιςισ τθσ. Ο Αχιλλζασ όμωσ αρνείται να υπακοφςει ςτθν υπόδειξθ τθσ κεάσ. Ο ίδιοσ
επιλζγει να μθν δείξει ςεβαςμό ςτουσ κεοφσ. Ζτςι αποφαςίηει να εκδικθκεί τον Αγαμζμνονα για τθν
προςβολι και τθν αδικία που υφίςταται. Θ ςκζψθ του είναι να ςκοτϊςει τον Αγαμζμνονα και βάηει ςε
εφαρμογι τθν ιδζα του. Γιϋ αυτό, ςφίγγει με δφναμθ το ςπακί ςτο χζρι και τον ςκοτϊνει.
Θ ενζργεια του αυτι άφθςε άναυδουσ τουσ υπόλοιπουσ Αχαιοφσ και ειδικά τον αδερφό του
Αγαμζμνονα, το Μενζλαο. Οργιςμζνοσ εκείνοσ, ςυγκεντρϊνει κάποιουσ Αχαιοφσ με το μζροσ του και
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κθρφττει πόλεμο ςτον Αχιλλζα και τουσ Μυρμθδόνεσ. Εξαιτίασ τθσ εμφφλιασ διαμάχθσ που ξζςπαςε ςτο
ςτρατόπεδο των Αχαιϊν, δεν δόκθκε πίςω θ Χρυςθίδα και δεν εκπλθρϊκθκε ο χρθςμόσ του μάντθ
Κάλχα. Εκτόσ αυτοφ, οι Τρϊεσ με αρχθγό τον Ζκτορα βρικαν τθν ευκαιρία να ειςβάλουν ςτο ςτρατόπεδο
των Αχαιϊν, ζνα βράδυ, που οι Αχαιοί κοιμοφνταν. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα να πιάςουν πολλοφσ
Αχαιοφσ.
Κοκορομφτθσ Γεϊργιοσ, Β2

Αν ο Αχιλλζασ δεν άκουγε τισ ςυμβουλζσ τθσ Ακθνάσ ι αυτιν δεν τθν είχε ςτείλει κακόλου θ Ιρα, κα
ςκότωνε τον Αγαμζμνονα και ο Τρωικόσ πόλεμοσ κα τζλειωνε εκεί. Αλλά ςτθ ςυνζχεια κα ξεςποφςε
εμφφλιοσ πόλεμοσ ανάμεςα ςτουσ Αχαιοφσ. Οι Τρϊεσ κα ζβριςκαν τθν ευκαιρία να αντεπιτεκοφν, κα
κατακτοφςαν τθν Ελλάδα και κα γινόταν το ακριβϊσ αντίκετο απ’ αυτό που αφθγείται θ Λλιάδα.
Κολίτςθσ Χριςτοσ, Β2

Ο Αχιλλζασ κφμωςε τόςο πολφ από τα λόγια του Αγαμζμνονα, που ζβγαλε από τθ κικθ το κοντάρι
του και το κάρφωςε ςτο ςτομάχι του ςυμπολεμιςτι του. Από τθν πρϊτθ κιόλασ ςτιγμι που το κοντάρι
τρφπθςε τα ςωκικά του Αγαμζμνονα, ο Ρθλείδθσ ικελε να γυρίςει το χρόνο πίςω και να ςυγκρατιςει το
κυμό του, όμωσ ιταν πια πολφ αργά. Ο αρχιςτράτθγοσ των Αχαιϊν κειτόταν ιδθ νεκρόσ ςτο ζδαφοσ με
το αίμα να ρζει ςχθματίηοντασ ζνα μικρό ποτάμι. Πλοι ιξεραν ότι δεν μποροφςε να ςωκεί.
Ο Μενζλαοσ ςτάκθκε τότε μπροςτά από το άψυχο ςϊμα που κάποτε ιταν ο αδερφόσ του, με δάκρυα
ςτα γεμάτα αποφαςιςτικότθτα μάτια του. Δεν ικελε να αφιςει τον αδερφό του να χακεί ζτςι απλά. Γι’
αυτό ςκζφτθκε να προκαλζςει τον Αχιλλζα ςε μια μονομαχία. Τα ζπακλα του νικθτι κα ιταν δφο: Το
πρϊτο κα ιταν θ εξουςία του ςτρατοφ. Ο νικθτισ, δθλαδι, κα ανακθρυςςόταν αρχιςτράτθγοσ των
Αχαιϊν. Πμωσ το δεφτερο κα ιταν και το πιο ςθμαντικό. Για να ανακθρυχκεί κάποιοσ νικθτισ, κα ζπρεπε
να ςκοτϊςει τον άλλο, οπότε το δεφτερο βραβείο του νικθτι κα ιταν θ ηωι του άλλου. Ο Μενζλαοσ
ςκζφτθκε ότι αν κατάφερνε να ςκοτϊςει τον Αχιλλζα, κα ζδινε νόθμα ςτο κάνατο του αδερφοφ του. Και
μάλιςτα, ικελε να πεκάνει με τον πιο επϊδυνο τρόπο. Να νιϊςει ΡΑΓΜΑΤΛΚΟ πόνο, όπωσ ζνιωςε και ο
ίδιοσ, όταν είδε τον αδερφό του να πεκαίνει ςτα χζρια του Ρθλείδθ. Το μίςοσ είχε κυριαρχιςει πια τθν
ψυχι του. Ικελε να δει τον Αχιλλζα νεκρό και μάλιςτα από τα δικά του χζρια.
Ο Αχιλλζασ τότε ζκανε ζνα διςτακτικό βιμα μπροςτά, που ςιμαινε ότι δεχόταν τθν πρόκλθςθ του
Μενζλαου. Αφοφ όλα τα όπλα ιταν ζτοιμα και οι Αχαιοί είχαν μαηευτεί γφρω από τουσ δφο μονομάχουσ,
θ μάχθ άρχιςε. Ιταν και οι δφο πολφ καλοί πολεμιςτζσ και πάλεψαν ςκλθρά κάνοντασ επικζςεισ αλλά
και άμυνεσ, όμωσ ςτο τζλοσ το μίςοσ και ο κυμόσ του Μενζλαου νίκθςαν το κουράγιο του Αχιλλζα. Μία
λάκοσ κίνθςθ και του ςτοίχιςε τθ ηωι, κακϊσ θ λόγχθ του Μενζλαου καρφϊκθκε κατευκείαν ςτθν
καρδιά του. Ζτςι, ο Μενζλαοσ ανακθρφχκθκε ο νζοσ αρχιςτράτθγοσ των Δαναϊν. Θ ςτζψθ του ζγινε με
μία πλουςιοπάροχθ τελετι προσ τιμιν του. Πςο για το πϊσ πζκαναν οι δφο πιο ιςχυροί πολεμιςτζσ των
Αχαιϊν; Αυτό δεν το ζμακε ποτζ κανείσ άλλοσ εκτόσ από τουσ ίδιουσ τουσ Αχαιοφσ (και τουσ κεοφσ
φυςικά).
Κορομβόκθ Λφιγζνεια, Β2

…Κι ο φτεροπόδθσ προσ αυτιν Ρθλείδθσ αποκρίκθ: «Ω κεά, ξζρω ότι θ πράξθ μου κα ζχει ςυνζπειεσ,
όμωσ δεν μπορϊ να τον αφιςω να με ατιμάςει παίρνοντάσ μου το δϊρο». Αυτά άκουςε θ κεά και
κατάλαβε ότι δεν μποροφςε να του αλλάξει τθν απόφαςι του. Κι ζτςι, πιγε ευκφσ ςτον Πλυμπο.
Ο ιςόκεοσ Ρθλείδθσ τότε ζβγαλε το μζγα ξίφοσ του και όρμθςε ςτον Ατρείδθ Αγαμζμνονα. Εκείνοσ
από τθν ζκπλθξι του δεν πρόλαβε να αντιδράςει και πριν το καταλάβει, ο Αχιλλζασ τον είχε καρφϊςει
κανατθφόρα ςτθν καρδιά. Πλοι οι Αχαιοί τϊρα ζμειναν άφωνοι, κακϊσ μπροςτά ςτα μάτια τουσ
βριςκόταν δολοφονθμζνοσ ο αρχθγόσ τουσ. Ο Ρθλείδθσ δεν μιλοφςε, παρά μόνο κοιτοφςε το νεκρό
ςϊμα του Ατρείδθ Αγαμζμνονα και ςυλλογιηόταν αν είχε πάρει τθ ςωςτι απόφαςθ.
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Ο Μενζλαοσ ςθκϊκθκε και κοίταξε τον Αχιλλζα, το δολοφόνο του αδελφοφ του. Μετά από λίγο
μίλθςε και είπε: «Ω ιςόκεε Ρθλείδθ, τι πιγεσ και ζκανεσ; Σκότωςεσ τον αδελφό μου και αρχθγό αυτισ
τθσ εκςτρατείασ, για τθν οποία όλοι μασ ζχουμε κάνει πολλζσ κυςίεσ κι εςφ τα κατζςτρεψεσ όλα. Τϊρα
κα υποςτείσ τισ ςυνζπειεσ τθσ πράξθσ ςου». Ο Ρθλείδθσ τότε αποκρίκθ προσ εκείνον: «Είμαι ζτοιμοσ να
αντιμετωπίςω τισ ςυνζπειεσ, όποιεσ και αν είναι αυτζσ και δεν μετανιϊνω για τθν πράξθ μου, κακϊσ δεν
πρόκειται να αφιςω κανζναν να με ατιμάςει με τζτοιο τρόπο».
Ο Μενζλαοσ τότε οδιγθςε τον Αχιλλζα ςτο ςτρατόπεδο και ανακοίνωςε: «Ω Αχαιοί, τόςο καιρό
πολεμάμε τουσ Τρϊεσ, που δεν ςυνειδθτοποιιςαμε ότι υπάρχουν προδότεσ ανάμεςά μασ, μζχρι που
είναι πια πολφ αργά. Σιμερα ςκοτϊκθκε ο Ατρείδθσ Αγαμζμνονασ, ο αδελφόσ μου και αρχθγόσ μασ, από
τον Ρθλείδθ Αχιλλζα. Τϊρα κα πρζπει να τιμιςουμε τον αρχιςτράτθγό μασ ςκοτϊνοντασ το δολοφόνο
του». Αυτά είπε ο Μενζλαοσ και τράβθξε το ξίφοσ του. Ρερίμενε λίγο, για να δει αν κάποιοσ διαφωνοφςε
με τθν απόφαςι του και χωρίσ διςταγμό ςκότωςε τον Ρθλείδθ.
Μετά από λίγεσ θμζρεσ ετοιμάςτθκαν για τθν ταφι των δφο μεγαλφτερων πολεμιςτϊν: του
Αγαμζμνονα και του Αχιλλζα.
Σαράντθ Κεοδϊρα, Β2

Αν ο Αχιλλζασ ςκότωνε τον Αγαμζμνονα ι το αντίςτροφο, κα υπιρχε εμφφλιοσ πόλεμοσ και θ Λλιάδα
κα κατζρρεε προτοφ αρχίςει. Γιατί κεντρικό κζμα του ζπουσ είναι θ οργι του Αχιλλζα, θ οποία οφειλόταν
ςτθν αλαηονικι ςυμπεριφορά του Αγαμζμνονα. Αν ο Αγαμζμνονασ ι ο Αχιλλζασ φφγουν από το
προςκινιο, θ πλοκι κα εξελιχκεί διαφορετικά από ό,τι είχε ςχεδιάςει ο Πμθροσ και το ζποσ δεν κα ζχει
πλζον λόγο φπαρξθσ.
Ραπανάγνοσ Στυλιανόσ, Β5

Δεν γίνεται θ επζμβαςθ τθσ Ακθνάσ τθν κρίςιμθ ςτιγμι.
Τα λόγια του Αγαμζμνονα πλιγωςαν τον Αχιλλζα, ο οποίοσ αμφιταλαντεφεται. Να ςφάξει τον Ατρείδθ
ι να ςιγάςει κρατϊντασ τθν οργι ςτθν ψυχι του; Θ οργι και θ εκδίκθςθ κολϊνουν το μυαλό του. Βγάηει
από τθ κικθ το ακονιςμζνο ξίφοσ και με ορμι λιονταριοφ το καρφϊνει ςτο ςτικοσ του Ατρείδθ. Ο
αρχιςτράτθγοσ ςωριάηεται κάτω νεκρόσ. Πλοι πάγωςαν. Μετά από λίγα λεπτά οι Μυρμθδόνεσ άρχιςαν
να επικροτοφν τθν πράξθ του αρχθγοφ τουσ λζγοντασ ότι ζπραξε ςωςτά. Πμωσ οι υπόλοιποι Αχαιοί είναι
πικραμζνοι και κυμωμζνοι για το κάνατο του βαςιλιά τουσ και κατθγοροφν τον Αχιλλζα ωσ φονιά του
Ατρείδθ.
Τισ επόμενεσ μζρεσ ζνταςθ και διχόνοια επικρατεί ςτο ςτρατόπεδο των Αχαιϊν. Οι Τρϊεσ ζμακαν τι
ςυμβαίνει και εκμεταλλεφονται τθν κατάςταςθ. Χωρίσ δεφτερθ ςκζψθ επιτίκενται εναντίον των Αχαιϊν,
ςκοτϊνοντασ πολλοφσ και αναγκάηοντασ τουσ υπόλοιπουσ να τραποφν ςε φυγι. Οι Αχαιοί επιβιβάηονται
ςτα πλοία ζχοντασ υποςτεί μεγάλεσ απϊλειεσ και επιςτρζφουν θττθμζνοι ςτθν πατρίδα τουσ. Θ
εκςτρατεία ςτθν Τροία ζλθξε άδοξα και τραγικά.
Ραπία Κωνςταντίνα, Β5

Ο Αχιλλζασ πνιγμζνοσ ςτο δίκιο του τραβάει το ςπακί του και προκαλεί τον Αγαμζμνονα ςε
μονομαχία εκείνθ τθ ςτιγμι ςε εκείνο τον τόπο. Ο Οδυςςζασ και ο Νζςτορασ πετάγονται πάνω να
αποτρζψουν το κακό. Του λζνε πωσ αυτό περιμζνουν οι Τρϊεσ, για να λυτρωκοφν από τθν πολιορκία των
Αχαιϊν. Άδικα όμωσ. Ιδθ και των δυο τα ξίφθ χτυπιοφνταν ςτον αζρα με ςφοδρότθτα. Για μια ςτιγμι το
ξίφοσ του Αγαμζμνονα χτυπάει τον Αχιλλζα λοξά ςτο κράνοσ. Ο Αχιλλζασ αγριεφει και καρφϊνει το δικό
του ξίφοσ ςτο μθρό του Αγαμζμνονα ρίχνοντάσ τον ςτο ζδαφοσ. Εκείνθ τθ ςτιγμι ςκζφτεται να τον
αποτελειϊςει. Μα θ Ακθνά του βάηει άλλθ ςκζψθ ςτο νου. Ο Αχιλλζασ ηθτά από τον Αγαμζμνονα να
ορκιςτεί, πωσ κα φφγουν οι Ζλλθνεσ από τθν Τροία, λφνοντασ τθν πολιορκία και αυτόσ κα του χαρίςει τθ
ηωι. Τρομαγμζνοσ ο Αγαμζμνονασ ςυμφωνεί και παίρνει τον όρκο. Το ίδιο βράδυ ο Αχιλλζασ με τουσ
Μυρμθδόνεσ αποπλζουν χωρίσ άλλθ κουβζντα.
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Τθν επόμενθ μζρα οι Τρϊεσ παρατθροφν τον απόπλου και του υπόλοιπου ςτόλου, ζκκαμβοι. Θ Ελζνθ,
τελικά, ζμεινε ςτθν Τροία, ςτο πλευρό του Ράρθ, που πραγματικά αγαποφςε κι ζγινε θ πρϊτθ Αργίτιςςα
βαςίλιςςα τθσ Τροίασ. Ζτςι, δεν χφκθκε αίμα ελλθνικό, που τόςο άδικα κα χυνόταν, αφοφ, ςφμφωνα με
τον Ευριπίδθ, όλα ζγιναν για το «φαίνεςκαι», κακϊσ θ Ελζνθ, θ πραγματικι Ελζνθ, ηοφςε ςτθν Αίγυπτο.
Ραππά Ειρινθ-Ῑφιγζνεια, Β5

Αν θ Ακθνά δεν πετφχαινε το ςκοπό τθσ να πείςει τον Αχιλλζα να βάλει ςτθ κικθ το κοντάρι του ι αν
θ Ιρα δεν είχε ςτείλει τθν Ακθνά, προφανϊσ ο Αχιλλζασ κα είχε ςκοτϊςει τον Αγαμζμνονα. Αν τον
ςκότωνε, κα γινόταν μία μεγάλθ αναςτάτωςθ, που κα δθμιουργοφςε ίςωσ και τθν ιττα ςτον πόλεμο ι κι
αν ακόμα ο Αχιλλζασ ιταν αρχθγόσ ςτθν εκςτρατεία, κα ςκοτωνόταν ςτθ μάχθ και οι Αχαιοί κα ζμεναν
χωρίσ θγζτθ, γεγονόσ που πάλι κα ζφερνε πικανόν τθ διάλυςθ του πολζμου. Αν ςκοτωνόταν, λοιπόν, ο
Αγαμζμνονασ από τον Αχιλλζα αυτιν τθν κρίςιμθ ςτιγμι, πολφ πικανόν ολόκλθρθ θ εκςτρατεία να
διαλυόταν.
Ρλάκασ Κωνςταντίνοσ, Β5

Αν θ Ακθνά δεν κατάφερνε να ςταματιςει τον Αχιλλζα απ' το να βάλει το ςπακί του ςτθ κικθ του,
τότε τα πράγματα κα είχαν πάρει άςχθμθ τροπι. Ο Αχιλλζασ προφανϊσ κα κάρφωνε τον Αγαμζμνονα,
ίςωσ κανατθφόρα, με αποτζλεςμα είτε να πεκάνει είτε να ηιςει αλλά τραυματιςμζνοσ άςχθμα. Αυτό κα
προκαλοφςε πανικό ςτο ςτρατόπεδο των Αχαιϊν αλλά και ςτον Πλυμπο, κακϊσ οι κεοί κα τιμωροφςαν
τον Αχιλλζα και για τθν πράξθ του και επειδι δεν υπάκουςε τθ κεά Ακθνά.
θγάτοσ Διονφςιοσ, Β5

Ο Αχιλλζασ αναγνωρίηει τθ κεά Ακθνά. Τα χρυςά που φοράει και θ περικεφαλαία ςτο κεφάλι τθσ
εκπζμπουν καυμαςμό και μεγαλείο ςτον Αχιλλζα που ςτζκεται όρκιοσ και αναςτατωμζνοσ. «Ρθλείδθ, το
ξίφοσ ςου κάτω άςε!» Ακοφει τθ ςοβαρι φωνι τθσ Ακθνάσ, μα αυτι θ πρόταςθ χάνεται ςτο λαβφρινκο
του μυαλοφ του. Θ κεά εξαφανίηεται από τα μάτια του πολεμιςτι, που για μια ςτιγμι κεωρεί αυτιν τθ
ςυνάντθςθ ζνα όνειρο ι ζνα όραμα.
Ο Αχιλλζασ επιςτρζφει ςτο ςτρατόπεδο, για να πάρει εκδίκθςθ. Σθκϊνει το ξίφοσ ζτςι, που όταν το
κοιτά, να λάμπουν και οι δφο όψεισ του και θ μυτερι κορυφι να ςχθματίηει ζναν κφκλο φωτόσ επάνω
τθσ. Φαίνεται αποφαςιςμζνοσ να ςτρζψει τθν κοφτερι λεπίδα προσ τον Αγαμζμνονα, που μιςθτόσ του
ζχει γίνει. Μα αντί γι’αυτό, παριςτάνει τον ιρεμο, τον δικεν τάχα απείραχτο. Ζχει ζνα ςχζδιο όμωσ.
Πταν ςκοτεινιάηει, αναπαφεται ςτθ ςκθνι του. Το γζρασ του λείπει από τθ δεξιά μεριά του. Θ κοφτερι
λεπίδα βρίςκεται παραδίπλα και απλϊνει το χζρι του και τθν αρπάηει. Δυναμικότθτα και πάκοσ τον
κυριεφουν και παίρνει εκδίκθςθ. Θ ςκθνι του Αγαμζμνονα δεν βρίςκεται μακριά, δεν κα κουραςτεί.
Ωςτόςο, αυτά τα βιματα τον κουράηουν, επειδι κουβαλάει τθ ςυνείδθςθ και τισ ςκζψεισ του... Ρριν
μπει, ακοφει διάφορουσ ιχουσ. Ραίρνει τθν απόφαςθ και ανοίγει το φφαςμα με τα δφο του χζρια. Αγγίηει
το ξίφοσ με τα ιδρωμζνα του χζρια. Συναντά τθ Βριςθίδα και τον Αγαμζμνονα και απλϊνει το ςπακί του
προσ το μζροσ του. Θ Βριςθίδα τον κοιτά με ζνα βλζμμα, που δεν μπορεί να εξθγιςει. Ο Αγαμζμνονασ
αποφεφγει το πρϊτο χτφπθμα του Αχιλλζα, μα είναι πολφ δυνατόσ. Γραπϊνει ςτακερά το ςπακί του.
Ρροςπακεί να χαράξει το πρόςωπο του Αχιλλζα και το καταφζρνει επιτυχϊσ. Ο Αχιλλζασ προςπακϊντασ
να επουλϊςει τθν πλθγι ςτο μάγουλο με το χζρι του δζχεται χτυπιματα.
Ζχουν βρεκεί εκτόσ ςκθνισ, και οι δφο εν βραςμϊ ψυχισ κάνουν κάτι που κα μετανιϊςουν. Ο ιρωασ
προτείνει το χζρι του προσ το δεξί πόδι του ςτρατθγοφ που αιμορραγεί και πζφτει ςτο ζδαφοσ. Ο
Αχιλλζασ νιϊκει το κρίαμβο ςτα κόκαλά του. Το μυαλό του κολϊνει και ακοφει τθ φωνι τθσ κεάσ ςτο
μυαλό του να επαναλαμβάνεται: «Ρθλείδθ, το ξίφοσ ςου κάτω άςε!» Ξανά και ξανά …. τόςο που το ξίφοσ
εγκαταλείπει το χζρι του και πζφτει. Ακοφγεται. Μα πιο δυνατά ακοφγεται το ςϊμα του που πζφτει κάτω
ςτα γόνατα και λιποκυμά.
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Λίγεσ ϊρεσ αργότερα και οι δφο ιρωεσ είναι καλά, με πλθγζσ βζβαια, και μετανιωμζνοι για τθ
ςυμπεριφορά τουσ. Μπροςτά ςε όλουσ ηθτάνε ςυγχϊρεςθ και αποφαςίηεται το γζρασ να δοκεί ςτον
Αχιλλζα. Ο Αγαμζμνονασ ςυμφϊνθςε με τον Αχιλλζα να τον βοθκιςει εκείνοσ να κερδίςει ςε μάχεσ,
ϊςτε να αποκτιςει το δικό του.
όκα Λίνα, Β5

Τα λόγια του Αγαμζμνονα επλιγωςαν τα ςπλάχνα του Αχιλλζα, ο οποίοσ ζςτρεψε το χζρι του ςτο
ακονιςμζνο ξίφοσ του, για να τραβιξει. Σκζφτθκε για μια ςτιγμι να ςιγάςει τθν οργι του αλλά το ξίφοσ
ιτανε χωμζνο ςτα ςτιβαρά του χζρια. Ξζςπαςε θ οργι ςτθν ψυχι του και αρπάηει το μυτερό του ξίφοσ
και τϊρα είναι ολόκλθρο ζξω από τθ κικθ... Ο Αγαμζμνων ευκφσ απομακρφνεται, για να προλάβει να
αρπάξει το δικό του ξίφοσ, κακϊσ φαίνεται ότι κα ςυμβεί ςπουδαία μάχθ.
Ο Ατρείδθσ τεντϊνει το ξίφοσ ευκεία μπροςτά και ο Αχιλλζασ χωρίσ ςκζψθ επιτίκεται πρϊτοσ. Το
ξίφοσ του Ρθλείδθ χτυπά το γόνατο του Αγαμζμνονα που οργιςμζνοσ προςπακεί να καρφϊςει το δικό
του ξίφοσ ςτο ςτικοσ του Αχιλλζα. Ο Ρθλείδθσ αποφεφγει το χτφπθμα του αρχιςτράτθγου και βρίςκει
ευκαιρία επίκεςθσ. Οι Αχαιοί δεν αντιδροφν, κοιτάηουν τουσ δφο καλφτερουσ πολεμιςτζσ να μονομαχοφν
και δεν κάνουν τίποτα. Ο Αχιλλζασ πετά ςτο ζδαφοσ τον Αγαμζμνονα και με περθφάνια βάηει το ςπακί
ςτθ κικθ.
Ανάμεςά τουσ μπαίνει ο Νζςτορασ ο ςοφόσ κι ζξυπνοσ και λζει: «Ρόςθν χαρά κα είχε ο Ρρίαμοσ και
όλοσ ο λαόσ τθσ Τροίασ, αν μάκαινε πωσ μάχεςκε των Αχαιϊν οι καλφτεροι ςτθ γνϊςθ και τα όπλα;» Κι ο
Αχιλλζασ απαντά με αγζνεια και οργι: «Να ςκεφτόταν πριν ο Αγαμζμνων, ντροπι των Αχαιϊν,να
αφαιρζςει το γζρασ μου … και κα ιταν νεκρόσ ςτα χζρια μου, αν λίγο ζλεοσ δεν ζδειχνα». Και απαντά ο
Ατρείδθσ Αγαμζμνων που λίγο από το ζδαφοσ το βαρφ κορμί του είχε ςθκϊςει: «Λίγα τα λόγια ςου ςε
μζνα Ρθλείδθ». Κι ο Αχιλλζασ δθλϊνει αμζςωσ: «Διαταγζσ από ςζνα εγϊ πια δεν δζχομαι. Ευκφσ
αποχωρϊ από τον πόλεμο και δεν ξαναγυρίηω, οφτε όταν κα ηθτιςεισ τθ βοικειά μου». «Μθν είςαι τόςο
ςίγουροσ ότι κα ηθτιςουμε τθ βοικειά ςου …» λζει ο Αγαμζμνων, ενϊ ο Αχιλλζασ αποχωρεί πετϊντασ
το ξίφοσ του.
όκα Σοφία, Β5

… Ο Αχιλλζασ όμωσ μεκυςμζνοσ από τθν οργι που προκάλεςαν τα ςκλθρά λόγια του Ατρείδθ δεν
άκουςε τθ κεά και με μία γριγορθ κίνθςθ τράβθξε το ακονιςμζνο ξίφοσ του από τθ κικθ του κι ζκοψε το
κεφάλι του Αγαμζμνονα που δεν πρόλαβε να αντιδράςει. Θ γλαυκόφκαλμθ κεά ευκφσ εξαφανίςτθκε και
οι Αχαιοί κοιτοφςαν ξαφνιαςμζνοι το ςϊμα του Ατρείδθ που κειτόταν άψυχο ςτο πάτωμα. Το κεφάλι του
είχε κυλιςει ςτα πόδια του Ρθλείδθ, το μαφρο αίμα του ζτρεχε ςτθ λόγχθ του. Μόνο όταν ο Αχιλλζασ
κλϊτςθςε το κεφάλι του νεκροφ, κάποιοσ ζςπαςε τθ ςιωπι φωνάηοντασ: «Σκότωςε τον Αγαμζμνονα!
Σκότωςε τον Ατρείδθ!» Ιταν ςαν αυτό να ξφπνθςε τουσ Αχαιοφσ, από τουσ οποίουσ μερικοί άρχιςαν
αμζςωσ να μιλοφν μεταξφ τουσ ακόμα μπερδεμζνοι, άλλοι να φωνάηουν βριςιζσ ςτον Αχιλλζα και άλλοι
να τον επευφθμοφν.
Μζςα από όλα αυτά ξεχϊριςε ο Νζςτορασ, που φορϊντασ μια μάςκα τρόμου ζκανε ζνα βιμα
μπροςτά και αναφϊνθςε: «Ωιμζ! Στθ γθ των Αχαιϊν μεγάλθ κλίψθ ιρκε! Ρόςθ χαρά κα ζχει ο Ρρίαμοσ,
όταν μάκει ότι ο καλφτεροσ πολεμιςτισ των Αχαιϊν ςκότωςε τον Ατρείδθ; Κα του δϊςει κάρροσ και
απζραντθ ευχαρίςτθςθ!» Και προσ αυτόν απάντθςε ο μζγασ Ρθλείδθσ: «Δίκαιο ζχεισ, γζροντα, όμωσ θ
αναίδεια του Αγαμζμνονα δεν κα μποροφςε να μεγαλϊςει! Νόμιηε ότι μποροφςε να κάνει τουσ άλλουσ
ό,τι ικελε εκμεταλλευόμενοσ τθ κζςθ του! Κάποια μζρα όλοι γνωρίηουμε ότι αυτό ιταν γραφτό να
ςυμβεί, οπότε, γιατί να μθν ζχω τθν τιμι και χαρά να το κάνω εγϊ;» Και ευκφσ ςτο λόγο του ο Νζςτορασ:
«Στο λζω και να το κυμάςαι, αυτό δεν κα φζρει τίποτα άλλο παρά ςυμφορζσ» κι ζφυγε.
Οι ςτρατιϊτεσ πλζον είχαν χωριςκεί ςε δφο μεριζσ, δίπλα ςτον Αχιλλζα βρίςκονταν αυτοί που τον
υποςτιριηαν και απζναντι αυτοί που ιταν αντίκετοι ςτθν πράξθ του. Θ μία «ομάδα» οφρλιαηε και
απειλοφςε τθν άλλθ, ενϊ κάποιοι είχαν βγάλει ιδθ και τα όπλα τουσ.
«Να πεκάνει! Ρρζπει να πεκάνει, να τον ςκοτϊςουμε!»
«Ροιοσ νομίηει ότι είναι;»
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«Τι κα κάνουμε τϊρα χωρίσ τον Ατρείδθ μασ;»
«Αυτό που ζκανε ιταν αςυγχϊρθτο!»
«Είχε δίκαιο και το ζκανε!»
«Ο Αγαμζμνονασ το είχε παρακάνει! Κάποιοσ ζπρεπε να δράςει!»
«Ο Ατρείδθσ ποιοσ νόμιηε ότι ιταν, όχι ο Ρθλείδθσ!»
Αυτά ιταν τα μόνα που ακοφγονταν από τισ δφο πλευρζσ εκτόσ των βριςιϊν. Θ κατάςταςθ είχε ξεφφγει
και ο Αχιλλζασ είχε μείνει άναυδοσ, εφόςον δεν περίμενε να ςυμβεί κάτι τζτοιο.
«Σταματιςτε αυτιν τθν ανοθςία!» ακοφςτθκε μία δυνατι επιβλθτικι φωνι και όλοι γφριςαν να δουν
ςε ποιον ανικει. Στθ μζςθ ςτεκόταν ο πολυμιχανοσ Οδυςςζασ κυμωμζνοσ μα ιρεμοσ. «Αυτό που ζκανε
ο Ρθλείδθσ ιταν πράγματι αδιανόθτο κι ζχουν δίκαιο αυτοί που κζλουν να τον τιμωριςουν, όπωσ και
αυτοί που τον υπεραςπίηονται, κακϊσ πράγματι ο Αγαμζμνονασ το είχε παρακάνει. Το ερϊτθμα, λοιπόν,
είναι: κα τον τιμωριςουμε ι κα τον αφιςουμε; Θ λφςθ ςε αυτό, ςυμπατριϊτεσ μου, είναι απλι, κα
ψθφίςουμε. Αυτό φάνθκε να ικανοποιεί τουσ ςτρατιϊτεσ και όταν ο Οδυςςζασ είδε ότι κανείσ δεν ζφερε
αντίρρθςθ, είπε: «Κακϊσ ψθφίηετε, να ζχετε ςτο νου ςασ ότι εξακολουκοφμε να ζχουμε πόλεμο και
πζκανε ιδθ ζνασ από τουσ καλφτερουσ πολεμιςτζσ μασ».
Μετά από μία παφςθ, ϊςτε να ςκεφτοφν οι Αχαιοί, ο Λαερτιάδθσ με τόνο κακαρό και ςοβαρό είπε:
«Πςοι δεν πιςτεφουν ότι πρζπει να τιμωριςουμε τον Αχιλλζα να πάνε από πίςω του και όςοι το
πιςτεφουν απζναντί του». Πλοι όςοι ιταν από τθν αρχι κοντά ςτον Ρθλείδθ ζμειναν εκεί, κακϊσ και
αρκετοί από τθν απζναντι πλευρά άλλαξαν γνϊμθ και κατευκφνκθκαν πίςω του ςυνοδευόμενοι από τα
βλζμματα μίςουσ των ςτακερϊν ςτθ γνϊμθ τουσ εχκρϊν του. Πταν δεν υπιρχε πλζον άλλθ κίνθςθ, ο
πολυμιχανοσ Οδυςςζασ ανακοίνωςε τα αποτελζςματα: «Σφμφωνα με τθν πλειοψθφία ο Αχιλλζασ δεν
κα τιμωρθκεί. Το απογευ-». Ρριν προλάβει να ολοκλθρϊςει τθν πρόταςθ του, ζνασ ςτρατιϊτθσ φφλακασ
που δεν βριςκόταν πριν εκεί ιρκε τρζχοντασ και άρχιςε να φωνάηει: «ΟΛ ΤΩΕΣ ΜΑΣ ΕΡΛΤΛΚΟΝΤΑΛ!
ΕΤΟΛΜΑΣΤΕΛΤΕ ΓΛΑ ΜΑΧΘ!»
Και αμζςωσ όλοι ςθκϊκθκαν και παίρνοντασ τα όπλα τουσ άρχιςαν να τρζχουν, για να
αντιμετωπίςουν τουσ Τρϊεσ. Ο Αχιλλζασ ιταν ο πρϊτοσ που βγικε και τρζχοντασ για λίγθ ϊρα ξεκίνθςε
να πολεμά τουσ εχκροφσ. Θ μάχθ ιταν άδικθ, εφόςον οι Τρϊεσ είχαν άλογα, τοξότεσ και φυςικά το
πλεονζκτθμα του αιφνιδιαςμοφ. Ραρόλ’ αυτά, οι Αχαιοί είχαν καταφζρει να τουσ κρατιςουν και να
ςκοτϊςουν πολλοφσ με πρϊτο τον Ρθλείδθ, ο οποίοσ λουςμζνοσ ςτο αίμα πολεμοφςε ςϊμα με ςϊμα με
ζναν άλλον ςτρατιϊτθ. Ιταν ζτοιμοσ να τελειϊςει τον ιδθ αναίςκθτο αντίπαλό του ςπάηοντασ του το
λαιμό, όταν ξαφνικά ζνιωςε ζναν αβάςταχτο πόνο ςτθ φτζρνα του, το μόνο αδφνατο ςθμείο του.
Αφινοντασ τον Τρϊα που εκείνοσ κρατοφςε όρκιο από το ςβζρκο, γονάτιςε ςτθ γθ και γυρίηοντασ το
κεφάλι του είδε ότι βακιά μζςα ςτθ φτζρνα του κάποιοσ του είχε ρίξει ζνα βζλοσ. Το δζρμα γφρω του
ιταν μωβ και πρθςμζνο. Ρροςπάκθςε να το βγάλει αλλά ιταν αδφνατο. Άρχιςε να ηαλίηεται και θ όραςι
του να ςκοτεινιάηει. Ξάπλωςε ςτο χϊμα και κοιτάηοντασ τον ουρανό εξζπνευςε τθν τελευταία του
ανάςα. Τα γυάλινα μάτια του ιταν ανοιχτά, όμωσ εκείνοσ δεν μποροφςε πια να δει. Ιταν το τζλοσ. Ο
Ρθλείδθσ Αχιλλζασ ιταν νεκρόσ...
Ράνω ςτον Πλυμπο θ Ιρα και θ Ακθνά παρακολουκοφςαν τθ ςκθνι του πολζμου χωρίσ καμιά ενοχι
για αυτό που εκείνεσ προκάλεςαν. Γιατί να ζχουν άλλωςτε; Τον είχαν προειδοποιιςει.
Σαράντθ Κωνςταντίνα, Β5

Ενϊ ο Αχιλλζασ ιταν ζτοιμοσ να βγάλει το ςπακί από τθ κικθ του και να τραυματίςει τον
Αγαμζμνονα, ο Οδυςςζασ πιρε το ςπακί και με μια γριγορθ κίνθςθ απζτρεψε τθν κατεφκυνςι του.
Κακϊσ όμωσ ο Αγαμζμνονασ ιταν οργιςμζνοσ από τθν πράξθ του, τράβθξε ο ίδιοσ το ξίφοσ που
βριςκόταν δίπλα του και προςκάλεςε τον Αχιλλζα ςε μια μάχθ. Τυφλωμζνοσ από το κυμό και τθν οργι ο
Ρθλείδθσ απάντθςε πωσ μζχρι τθ μάχθ είναι πολφσ καιρόσ και παίρνοντασ το ςπακί του πίςω κατάφερε
να τον τραυματίςει βαριά. Το αίμα κυλοφςε ςτο πάτωμα, ενϊ οι υπόλοιποι παίρνοντασ το μζροσ του
αρχθγοφ τουσ εναντιϊκθκαν και απείλθςαν να τον ςκοτϊςουν με κάκε δυνατό τρόπο, ακόμα και αν αυτό
απαιτοφςε τον κίνδυνο τθσ ηωισ τουσ. Ο Αχιλλζασ προςβεβλθμζνοσ από τθν αντίδραςθ τουσ ζφυγε και
περίμενε τισ ςυνζπειεσ των πράξεων του.
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Τότε εμφανίςτθκε θ μθτζρα του, θ οποία άρχιςε να κακθςυχάηει το μονάκριβο υιό τθσ. Τον
παρθγοροφςε λζγοντάσ του πωσ καλό κα ιταν να αποχωριςει από τον πόλεμο, αφοφ και ο ίδιοσ
μποροφςε πλζον να καταλάβει πωσ δεν ιταν καλοδεχοφμενοσ εκεί. Εκείνθ ακριβϊσ τθ ςτιγμι
εμφανίςτθκε ο Μενζλαοσ, αφοφ είχε ιδθ μάκει για ποιο λόγο είχε ςυμβεί όλθ αυτι θ φαςαρία. Με
ςκλθρά και γεμάτα οργι λόγια τον ζδιωξε από τον πόλεμο λζγοντάσ του πωσ δεν είναι άξιοσ να βρίςκεται
εκεί. Τον απείλθςε μάλιςτα πωσ όλα τα λάφυρα τα οποία του είχανε δοκεί κα ζπρεπε να επιςτραφοφν,
αν δεν ικελε να ζρκει αντιμζτωποσ και με τον ίδιο. Ζτςι, αποχϊρθςε ο Ρθλείδθσ γεμάτοσ λφπθ και
αδικία.
Σζςθ Σάρρα, Β5

Κι ο φτεροπόδθσ προσ αυτιν Ρθλείδθσ αποκρίκθ: «Ω κεά, ςκζψου λίγο, μιασ και είςαι τόςο ζξυπνθ, ο
Ατρείδθσ δεν λζει να βάλει μυαλό μζςα του, μόνο το εγϊ του βάηει πάνω από όλουσ και δεν κάκεται να
ςκεφτεί το γενικότερο καλό. Κατά βάκοσ αυτι θ λαβι δεν του αξίηει, αλλά του αξίηει ζνα καλό μάκθμα.
Ζνα μάκθμα, που μόνο αυτι θ λαβι μπορεί να δϊςει. Λογικεφςου κι εςφ, γλαυκόφκαλμθ κεά, δεν το
βρίςκεισ κι εςφ πιο δίκαιο; Θ ειρινθ δεν είναι πάντα θ πιο άξια λφςθ, ζτςι δεν είναι, ςεβαςτι κεά;»
«Ω αξιότιμε Ρθλείδθ, ςεβαςτόσ μου είςαι και θ γνϊμθ ςου ζχει μεγάλθ αξία. Κι εγϊ το μζροσ ςου
παίρνω, μθ νομίηεισ το αντίκετο. Θ λευκοχζρα θ Ιρα κζλει να ςυμφιλιωκείτε για το καλό του πολζμου.
Μθν τθν βλζπεισ ειρθνικι και όμορφθ, αυτι βάηει τον Κρονίδθ ςε κυμό με τα καμϊματά τθσ. Ρθλείδθ, θ
Ιρα με τον ζνα ι τον άλλο τρόπο κα το μάκει, αλλά κάρφωςε το ςπακί ςου ςτον Ατρείδθ Αγαμζμνονα,
για να δείξεισ ςτουσ υπόλοιπουσ Αχαιοφσ τθν ιςχφ και τθ δφναμι ςου. Ζχε γεια, Αχιλλζα!»
Τότε θ Ακθνά, τα μάτια λάμποντασ, πζταξε για τον Πλυμπο. Ο Ρθλείδθσ ζβγαλε το ςπακί από τθ μζςθ
και κοίταξε κατάματα τον Αγαμζμνονα. Και ξάφνου, χωρίσ να το καταλάβει κανείσ, το ζχωςε μεσ το
ςτικοσ του Ατρείδθ που ζπεςε ςτο χϊμα. Ο Αχιλλζασ πζταξε το ςπακί του κάτω δίπλα ςτο νεκρό
Αγαμζμνονα.
«Ω παντοδφναμε Κρονίδθ, δεν νομίηεισ ότι είναι πολφ δφςκολο να κρατάσ ουδζτερθ ςτάςθ; Διάλεξε
μια πλευρά να θςυχάςουμε κι εμείσ, να ξζρουν και οι κνθτοί τθ μοίρα τουσ!» του αποκρίκθκε ο
Ροςειδϊνασ. «Αδελφζ μου, άμα παρακολουκοφςεσ τόςο καιρό πραγματικά τισ εξελίξεισ, κα ιξερεσ πωσ
ζχω ιδθ δϊςει τθ νίκθ ςτουσ Τρϊεσ. Οι Αχαιοί ζχουν ιδθ χάςει ςχεδόν όλουσ τουσ μαχθτζσ τουσ και
πολλά εδάφθ. Άμα, επίςθσ, δεν ζχεισ νιϊςει ακόμα, τα πλοία των Αχαιϊν πλζουν ςτθ κάλαςςα. Μόνο ο
Μενζλαοσ, ο γερο-Νζςτορασ και ο Διομιδθσ ζμειναν να πολεμιςουν για τθν Ωραία Ελζνθ...», απάντθςε
ο Δίασ.
Σταματοποφλου Αναςταςία, Β5
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η
Στθ ραψωδία Α’ τθσ Λλιάδασ παρακολουκιςαμε το κυμό του
Αχιλλζα με τον Αγαμζμνονα και τον απόθχό του.
Να προςπακιςετε κι εςείσ να κυμθκείτε κάποια φορά που
κυμϊςατε πολφ με κάποιον ι με κάτι και να αναφζρετε το γεγονόσ,
τα πρόςωπα που πικανόν εμπλζκονταν, τισ αντιδράςεισ ςασ... Καλό
κα ιταν να είςτε ειλικρινείσ.
..
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Μία μζρα που ο αδελφόσ μου δεν είχε ςχολείο, με ρϊτθςε αν μπορεί να πάρει και να παίξει με ζνα
από τα παιχνίδια μου. Εγϊ τον άφθςα να παίξει, όμωσ του είπα να το προςζχει πολφ, γιατί δεν ικελα να
χαλάςει. Πταν όμωσ γφριςα από το ςχολείο, βρικα το παιχνίδι ςπαςμζνο. Τότε κφμωςα πάρα πολφ.
Ριγα οργιςμζνοσ ςτον αδελφό μου και τον ρϊτθςα πϊσ ζγινε αυτό. Μου είπε πωσ ιταν ατφχθμα και ότι
δεν ιξερε πόςο ςθμαντικό ιταν για εμζνα. Είχα κυμϊςει τόςο πολφ, που ιμουν ζτοιμοσ να τον χτυπιςω.
Τότε όμωσ ιρκε θ μθτζρα μου και μου είπε να κάνω υπομονι. Κατάλαβα πωσ ο αδελφόσ μου λυπόταν
πραγματικά και ότι ζπρεπε να τον ςυγχωρζςω. Ζτςι, του ηιτθςα ςυγγνϊμθ που του φϊναξα και
αποφαςίςαμε να μθν ξανατςακωκοφμε για κάτι τζτοιο.

Ο κυμόσ είναι μια άςχθμθ ψυχολογικι κατάςταςθ. Ο άνκρωποσ που κυμϊνει γίνεται εχκρικόσ, χάνει
τθν ευαιςκθςία του και τον ζλεγχο των πράξεϊν του. Επίςθσ, πράττει άπρεπα, γεγονόσ που μπορεί να
τον κάνει να μετανιϊςει αργότερα.
Υπιρξε κάποια φορά που κι εγϊ κφμωςα πολφ με κάποιον και ςυγκεκριμζνα με τον πατζρα μου. Θ
αιτία ιταν θ διαγραφι μιασ εργαςίασ μου που είχα ολοκλθρϊςει και ιταν αποκθκευμζνθ ςτον
υπολογιςτι. Θ προκεςμία για τθν παράδοςθ τθσ εργαςίασ ζλθγε τθν επόμενθ θμζρα. Γιϋ αυτό το λόγο
είχα αφιερϊςει πολλζσ ϊρεσ δουλειάσ και προςπάκειασ για τθ ςυγγραφι τθσ. Ζνιωκα περιφανοσ και
ικανοποιθμζνοσ από το αποτζλεςμα. Για κακι μου τφχθ, όμωσ, ο πατζρασ μου αποφάςιςε να κάνει
εκκακάριςθ δίςκου, χωρίσ να με ενθμερϊςει. Πταν πιγα να περάςω τθν εργαςία ςε USB, βρικα το
ςκλθρό δίςκο κενό! Ρανικοβλικθκα κι άρχιηα να φωνάηω. Με άκουςαν οι γονείσ μου κι ζτρεξαν να δουν
μιπωσ μου ςυνζβθ κάτι. Τουσ είπα τι είχε γίνει και ο πατζρασ μου παραδζχτθκε το λάκοσ του και μου
ηιτθςε ςυγγνϊμθ. Ραρόλϋ αυτά, δεν μποροφςα να θρεμιςω και βγικα εκτόσ εαυτοφ. Του φϊναξα πολφ
άγρια και αυτό τον ςτενοχϊρθςε.
Μετά από αυτό το περιςτατικό ςυνειδθτοποίθςα ότι ενιργθςα λανκαςμζνα. Τα ζντονα
ςυναιςκιματα ιταν ςτιγμιαία, γιατί μετά θρζμθςα και μετάνιωςα για τθν ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά μου.
Ο χρόνοσ και θ ενζργεια που ςπατάλθςα κα μποροφςαν να είχαν αξιοποιθκεί δθμιουργικά, κάνοντασ
ξανά τθν εργαςία μου. Είναι ςθμαντικό να ελζγχουμε τον κυμό μασ και να τον χειριηόμαςτε με τον
καλφτερο τρόπο.

Κυμάμαι μια φορά που είχα κυμϊςει με τθν καλφτερι μου φίλθ. Αιτία τοφ κυμοφ μασ ιταν οι
διαφορετικζσ απόψεισ που είχαμε για τα παιδιά τισ τάξθσ μασ. Είχε οργανωκεί ζνα αποχαιρετιςτιριο
πάρτυ για το τζλοσ του δθμοτικοφ, ϊςτε να γιορτάςουμε τα χρόνια που περάςαμε μαηί. Εγϊ απλά δεν
πιγα και ο λόγοσ ιταν ότι δεν ζνιωκα μζροσ αυτισ τθσ τάξθσ... Ιταν άνκρωποι που τουσ άρεςε να
πειράηουν τουσ άλλουσ λζγοντάσ τουσ ςαχλά ςχόλια για τθν εμφάνιςι τουσ, με αποτζλεςμα να γίνονται
μιςθτοί. Δεν ικελα να τουσ ξαναδϊ, οφτε να τουσ ξαναμιλιςω, κακϊσ δεν κα υπιρχε κάποιο κζμα
ςυηιτθςθσ.
Ξαφνικά, μου τθλεφϊνθςε λζγοντάσ μου πωσ είναι ανϊριμο και λάκοσ που δεν πιγα κι ότι κα ζπρεπε
να πάω ζτςι κι αλλιϊσ. Εγϊ τθσ είπα πωσ αν ζνιωκε τόςο απομονωμζνθ από αυτοφσ όςο κι εγϊ, κα ζκανε
ακριβϊσ το ίδιο και ίςωσ και χειρότερο. Τελικά, μου ζκλειςε το τθλζφωνο και από εκείνθ τθ μζρα δεν
ζχουμε ξαναμιλιςει, οφτε ζχουμε ξαναειδωκεί. Φταίει ς’ αυτό και το γεγονόσ ότι άλλαξα ςχολείο, κακϊσ
και το ότι εκείνθ αντζδραςε κάπωσ υπερβολικά... Ελπίηω μια μζρα απλά να καταλάβει το λάκοσ τθσ,
κακϊσ εγϊ δεν τθσ φϊναξα και τθσ εξιγθςα πϊσ ζνιωκα. Απ’ ό,τι φαίνεται, όμωσ, θ φιλία μασ δεν ιταν
τόςο αλθκινι όςο νόμιηα...

Μου είχε τφχει μια φορά ςτο δθμοτικό, όταν ζνασ μεγαλφτεροσ ςυμμακθτισ μασ είχε ςπρϊξει τον
καλφτερό μου φίλο από τισ ςκάλεσ. Ευτυχϊσ, ο φίλοσ μου δεν χτφπθςε ςοβαρά, αλλά ιμουν ζξαλλοσ με
τον άλλο ςυμμακθτι, οπότε άρχιςα να τον χτυπάω. Μασ χϊριςε θ διευκφντρια κι ζβαλε τον άλλο μακθτι
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τιμωρία, όπωσ κι εμζνα. Πμωσ, ζνιωκα καλά που μπικα τιμωρία υπεραςπίηοντασ τον καλφτερο φίλο
μου, που παραμζνουμε καλφτεροι φίλοι μζχρι και ςιμερα.
Ραπαδθμθτρίου Γιάννθσ, Β5

Μια φορά είχα κυμϊςει-τςακωκεί με ζναν ςυμμακθτι τθσ αδερφισ μου. Το ςυγκεκριμζνο παιδί
ζβριηε πραγματικά πάρα πολφ και δεν ζκανε τίποτα *ςε μακθςιακό επίπεδο+. Θ ςυμπεριφορά του ιταν
πολφ άςχθμθ και, δυςτυχϊσ, όλοι οι δάςκαλοι του ζδειχναν ςτοργι και κατανόθςθ!!! Εγϊ και αυτόσ
ιμαςταν τα κφρια πρόςωπα τθσ ιςτορίασ. Πλα ξεκίνθςαν ςτο πζμπτο διάλειμμα, όταν ξαφνικά άρχιςε να
βρίηει οικογενειακά μου πρόςωπα πολφ χυδαία. Κφμωςα πάρα πολφ… Ριγα να τον χτυπιςω *γιατί τον
είχα ςτο ξφλο+, αλλά με ςταμάτθςαν οι δάςκαλοι. Αν και ιμουν ςτθν Ε’ Δθμοτικοφ, ςτεναχωρζκθκα και
ζκλαψα πολφ. Ο δάςκαλόσ μου με ρϊτθςε τι ςυμβαίνει και του τα εξιγθςα όλα… Ενϊ μου μιλοφςε
εξθγϊντασ κάποια πράγματα για αυτό το παιδί ςτο προαφλιο, θ υπόλοιπθ τάξθ ζγραφε διαγϊνιςμα
Λςτορίασ *το μόνο κετικό τθσ υπόκεςθσ+.
Ραπαδθμθτρίου Μιχάλθσ, Β5

Ρριν τρία χρόνια εγϊ και θ Ανδριάνα ιμαςταν μόνεσ μασ ςτο ςπίτι, κακϊσ οι γονείσ ζλειπαν για
δουλειζσ. Ανοίξαμε τθν τθλεόραςθ και κακίςαμε να δοφμε. Εκείνθ τθν ϊρα είχε μια εκπομπι μαγειρικισ.
Επθρεαςμζνεσ από τθν εκπομπι και νιϊκοντασ πωσ ιμαςτε ικανζσ, αποφαςίςαμε να φτιάξουμε ζνα
ωραίο γεφμα για τουσ γονείσ μασ, για να το ζβλεπαν και να ζνιωκαν τθν ικανοποίθςθ πωσ τα παιδιά τουσ
ιξεραν ζςτω και λίγο να μαγειρεφουν. Κα μαγειρεφαμε «μακαρόνια με ςάλτςα τεςςάρων τυριϊν».
Βζβαια, εκείνθ τθν ϊρα μζςα ςτον ενκουςιαςμό μασ δεν μποροφςαμε να ςυνειδθτοποιιςουμε πωσ δεν
είχαμε ξαναμαγειρζψει ποτζ, πόςο μάλλον ζνα τζτοιο γεφμα. Ριςτεφαμε πωσ με τθ βοικεια τθσ
αναλυτικισ ςυνταγισ κα πετυχαίναμε το ςτόχο μασ.
Ριγαμε ςτθν κουηίνα και είδαμε αν είχαμε όλα τα υλικά. Ευτυχϊσ τα είχαμε όλα, μόνο που δεν
παρατθριςαμε πωσ θ κρζμα γάλακτοσ ιταν λθγμζνθ. Αρχικά ξεκινιςαμε να βράςουμε τα μακαρόνια.
Βγάλαμε μια κατςαρόλα και τθν γεμίςαμε (κυριολεκτικά) μζχρι πάνω με νερό. Μετά ρίξαμε τα
μακαρόνια. Δυςτυχϊσ όμωσ, τα ξεχάςαμε και τα αφιςαμε παραπάνω, με αποτζλεςμα το νερό τθσ
κατςαρόλασ να χυκεί ζξω. Τα μαηζψαμε και βγάλαμε τα μακαρόνια από τθν κατςαρόλα για να
ετοιμάςουμε τθν ςάλτςα. Εκεί ζγιναν οι μεγάλεσ ηθμιζσ. Ζνα αυγό μασ ζπεςε κάτω, θ πετςζτα τθσ
κουηίνασ βουτιχτθκε ςτθν κρζμα γάλακτοσ κι ζγιναν κι άλλεσ πολλζσ ηθμιζσ. Μετά ςτρϊςαμε το τραπζηι
και ςερβίραμε.
Φςτερα από λίγο ιρκαν οι γονείσ μασ. Μόλισ είδαν το τραπζηι, δεν χάρθκαν και τόςο πολφ κι ζτρεξαν
αμζςωσ ςτθν κουηίνα. Δεν είχαμε προλάβει να τθν μαηζψουμε κι ζτςι είδαν όλο το χαμό που
επικρατοφςε. Θ μαμά κφμωςε κι άρχιςε να μασ φωνάηει. Τότε κφμωςα κι εγϊ πάρα πολφ, ζγινα ζξαλλθ,
γιατί πίςτευα πωσ αντί να εκτιμιςουν όλο τον κόπο μασ, μασ μάλωναν κιόλασ. Ιμουν τόςο οργιςμζνθ,
που άρχιςα να φωνάηω και να μετακινοφμαι νευρικά από δωμάτιο ςε δωμάτιο. Θ Ανδριάνα προςπάκθςε
να με θρεμιςει, μα δεν μποροφςε. Μετά από λίγθ ϊρα δοκίμαςα αυτό που είχαμε φτιάξει. Ιταν
πράγματι τόςο απαίςιο, που το ζφτυςα μεμιάσ. Ακόμα όμωσ πίςτευα πωσ δεν άξιηε τζτοια αντίδραςθ
ςτουσ κόπουσ μασ.
Μετά πιγα να δω τθν κουηίνα. Τότε κατάλαβα το λάκοσ μου. Επικρατοφςε ζνα χάοσ. Πλα ιταν είτε
ρθγμζνα ςτο πάτωμα, είτε παρατθμζνα ςτον πάγκο τισ κουηίνασ. Τότε ςυνειδθτοποίθςα πωσ θ λάκοσ
αντίδραςθ ιταν θ δικιά μου και όχι των γονιϊν μασ, αφοφ ενϊ κάναμε κάτι για να τουσ ευχαριςτιςουμε,
δθμιουργιςαμε άλλεσ τόςεσ δουλειζσ. Και επιπλζον, ποιοσ ξζρει τι κα είχε ςυμβεί, άμα είχαμε ξεχάςει
για ακόμα περιςςότερο τα μακαρόνια. Από τότε, πριν κάνω κάτι όταν λείπουν οι γονείσ μου, το
ςκζφτομαι καλά και προςζχω να μθν κάνω ηθμιζσ και να μθ ςπζρνω παντοφ τθν καταςτροφι.
Ραπαχειμϊνα Μαρινζτα, Β5
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Μία φορά που είχα κυμϊςει πολφ με κάποιον ιταν με τουσ γονείσ μου, όταν ιμαςταν ςτο Κθςείο.
Ιταν άνοιξθ και ζμπαινε το καλοκαίρι, αφοφ εκείνεσ τισ μζρεσ ζκανε ηζςτθ. Είχαμε τελειϊςει τθ βόλτα
μασ και κακϊσ γυρίηαμε, είδαμε ζνα ςωρό κόςμο να ζχει μαηευτεί γφρω από ζνα κουτί. Ρλθςιάςαμε και
είδαμε ζναν κφριο, ο οποίοσ χάριηε μερικά κουταβάκια που ιταν όλα πολφ γλυκά. Ο κφριοσ μασ είπε πωσ
ιταν εμβολιαςμζνα και υγιι. Εγϊ και θ αδερφι μου (εγϊ ιμουν 10 ετϊν και θ αδερφι μου 8) κζλαμε
πάντα ζνα ςκυλάκι αλλά το κζμα ιταν πωσ δεν είχαμε αρκετά χριματα, για να αγοράςουμε ςκφλο.
Ρεριττό να πω πωσ μόλισ τα είδαμε, αμζςωσ αρχίςαμε να παρακαλάμε τουσ γονείσ μασ να πάρουμε ζνα.
Θ απάντθςθ τουσ ιταν αρνθτικι και, αφοφ ςυνεχίςαμε να παρακαλάμε χωρίσ αποτζλεςμα, κάποιοι
άλλοι πιραν το τελευταίο που είχε μείνει. Εγϊ και θ αδερφι μου κυμϊςαμε πάρα πολφ και τουσ
κρατοφςαμε μοφτρα για το υπόλοιπο τθσ θμζρασ. Πμωσ με τον καιρό το γεγονόσ ξεχάςτθκε από όλουσ.
Μερικζσ φορζσ το ςυηθτάμε και μασ πιάνουν τα γζλια, παρόλο που ακόμα κα κζλαμε να ζχουμε εκείνο
το ςκυλάκι.
Σπθλιωτόπουλοσ Γιϊργοσ, Β5
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4η
Στθ ραψωδία Α’ τθσ Λλιάδασ είδαμε το Νζςτορα να μεςολαβεί
ανάμεςα ςτον Αχιλλζα και τον Αγαμζμνονα, προκειμζνου να
κατευνάςει το κυμό τουσ.
Ενκυμοφμενοι το ρόλο αυτό να ςκεφκείτε μιπωσ ζχετε παίξει κι
εςείσ ςτο άμεςο ι ςτο μακρινό παρελκόν το ρόλο του μεςολαβθτι
και να αναφζρετε το περιςτατικό, τα πρόςωπα που εμπλζκονταν,
τον τρόπο με τον οποίο μεςολαβιςατε κακϊσ και το αποτζλεςμα
τθσ παρζμβαςισ ςασ. Να προςπακιςετε να είςτε ειλικρινείσ...
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Ρρόπερςι ςτθν ζκτθ Δθμοτικοφ είχε τφχει να βρεκϊ μπροςτά ςε μια άγρια λογομαχία που τελικά
κατζλθξε ςε καβγά, μεταξφ δφο ςυμμακθτϊν μου, του Τάςου και του Ρζτρου. Θ αιτία ιταν ζνα
προςβλθτικό ςχόλιο που είπε ο Τάςοσ ςτον Ρζτρο. Το περιςτατικό αυτό ςυνζβθ ςτο ςχόλαςμα, όταν όλα
τα παιδιά είχαν φφγει από τθν τάξθ. Εγϊ μάηευα τα πράγματά μου κι ζτςι ιμουν μπροςτά ςτο ςυμβάν.
Τα δφο παιδιά αντάλλαξαν βαριά λόγια και ιρκαν ςτα χζρια. Στο τζλοσ, ο Ρζτροσ ζριξε μια δυνατι
μπουνιά ςτθν κοιλιά του Τάςου και εκείνοσ ζπεςε κάτω κλαίγοντασ.
Πλθ αυτι τθν ϊρα τουσ κοιτοφςα κοκαλωμζνοσ, μθν ξζροντασ τι να κάνω. Μόλισ όμωσ είδα τον Τάςο
ςτο πάτωμα, αντζδραςα. Ριγα κοντά του και τον βοικθςα να ςθκωκεί. Τότε μόνο κατάλαβα ότι ο
Ρζτροσ είχε φφγει από τθν τάξθ. Κατεβικαμε με δυςκολία τισ ςκάλεσ του ςχολείου. Εκεί ο Τάςοσ με
παρακάλεςε να φφγουμε και να μθν ποφμε ςε κανζναν τίποτα. Αν και δεν ςυμφωνοφςα, τελικά ζκανα
ό,τι μου ηιτθςε, γιατί επζμενε πολφ και ζβλεπα ότι ιταν καλφτερα.
Το άλλο πρωί ενθμζρωςα τθ δαςκάλα μασ για το περιςτατικό. Εκείνθ ςυηιτθςε μαηί τουσ και τελικά
κατάφερε να τουσ ςυμφιλιϊςει.
Ιταν μια ζντονθ εμπειρία που δεν κα ξεχάςω ποτζ!

Ρολλοί κα ζχουμε ζρκει αντιμζτωποι με τζτοιεσ καταςτάςεισ ςαν το Νζςτορα, που υπιρξε
μεςολαβθτισ ςτθ ςφγκρουςθ Αχιλλζα-Αγαμζμνονα. Κυμάμαι ότι ςτο δθμοτικό είχα δυο πολφ καλζσ
φίλεσ. Ιμαςτε αχϊριςτεσ. Μια μζρα οι φίλεσ μου αυτζσ μάλωςαν ζντονα μεταξφ τουσ. Για μζρεσ δεν
μιλοφςε θ μια ςτθν άλλθ. Δεν κάναμε πια παρζα όλεσ μαηί, όπωσ παλιά, αλλά εγϊ μόνο με τθ μια ι μόνο
με τθν άλλθ. Ρερνοφςα ωραία και με τισ δυο, μα μου ζλειπαν οι καιροί που ιμαςτε όλεσ μαηί. Ζνιωκα ότι
εγϊ ζπρεπε να κάνω κάτι, για να αλλάξω το κλίμα που υπιρχε ανάμεςά τουσ και να φτιάξω τθν
κατάςταςθ...
Ζτςι, μια μζρα αποφάςιςα να τουσ μιλιςω. Τισ κάλεςα και τισ δυο ςτο ςπίτι μου. Ρροςπάκθςαν να
φφγουν, όταν είδε θ μια τθν άλλθ, αλλά δεν τισ άφθςα. Εξιγθςα και ςτισ δυο πωσ τισ αγαπϊ το ίδιο και
κζλω να κάνω παρζα και με τισ δυο μαηί παρά με τθν κακεμία χωριςτά. Στθ ςυνζχεια, τουσ κφμιςα όλεσ
τισ υπζροχεσ ςτιγμζσ που είχαμε περάςει και οι τρεισ μαηί και επζμεινα πωσ τόςα χρόνια φιλίασ ιταν
κρίμα να χακοφν... Σιγά-ςιγά άρχιςαν να θρεμοφν. Ζκλαιγαν και αγκαλιάηονταν ηθτϊντασ ςυγγνϊμθ θ μια
από τθν άλλθ. Κι εγϊ ιμουν χαροφμενθ, που χωρίσ να πάρω το μζροσ καμιάσ, υπιρξα μεςολαβθτισ
ανάμεςά τουσ... Τελικά, περάςαμε φανταςτικά εκείνθ τθ βραδιά και όλα ξαναζγιναν όπωσ ιταν πριν.

Στο κοντινό παρελκόν είχα παίξει το μεςολαβθτι ςτισ δφο καλφτερζσ μου φίλεσ που είχαν μαλϊςει. Θ
αιτία ιταν θ ςυμπεριφορά τθσ μιασ φίλθσ μου προσ τθν άλλθ, κακϊσ τθσ είχε μιλιςει με αγενι τρόπο και
θ άλλθ παρεξθγικθκε. Εγϊ τθσ ζβαλα να μιλιςουν και αναφζρκθκα ςτισ ευχάριςτεσ ςτιγμζσ που είχαν
περάςει μαηί. Στο τζλοσ τα βρικαν και από τότε είναι αχϊριςτεσ.
Σαράντθ Κεοδϊρα, Β2

Σαν το Νζςτορα κι εγϊ ζχω παίξει μια φορά ςτθ ηωι μου το ρόλο του μεςολαβθτι.Το γεγονόσ ζγινε
πριν ζνα χρόνο ςτο ςπίτι των ξαδζρφων μου. Οι ξαδζρφεσ μου, θ Ζλενα και θ Ραναγιϊτα, ζχουν μεγάλθ
διαφορά θλικίασ και μαλϊνουν πολφ ςυχνά. Πμωσ, εκείνο το βράδυ ο τςακωμόσ τουσ ιταν τεράςτιοσ. Θ
αιτία του καβγά ιταν θ αποκάλυψθ μιασ αρκετά μεγάλθσ ηθμιάσ που είχε κάνει θ Ζλενα ςτθ μθτζρα τουσ.
Πταν το ζμακε αυτό θ Ζλενα, άρχιςε να φωνάηει ςτθ μικρότερθ αδερφι τθσ,τθν Ραναγιϊτα, και να λζει
ότι ποτζ δεν κρατοφςε κρυφά τα μυςτικά τθσ και ότι δεν πρόκειται να τθν ξαναεμπιςτευτεί ποτζ
ξανά.Τότε θ Ραναγιϊτα άρχιςε να υπεραςπίηεται τον εαυτό τθσ και να αναφζρει όλα τα μυςτικά και τισ
παραςπονδίεσ τθσ Ζλενασ.
Ρίςτευα ότι μασ άκουγε όλθ θ γειτονιά με τισ φωνζσ τουσ κι ζτςι προςπάκθςα να δϊςω ζνα τζλοσ ςε
αυτόν το μεγάλο καβγά. Μπικα ανάμεςα τουσ και τουσ κφμιςα όλεσ τισ ωραίεσ ςτιγμζσ που ζχουν
περάςει οι δυο τουσ αλλά και όλεσ μαηί (εμείσ και οι ξαδζρφεσ μασ). Επίςθσ, τουσ ανζφερα ότι το να
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μαλϊνουν δεν ζχει καμιά αξία, κακϊσ όλα αυτά είχαν γίνει ςτο παρελκόν και δεν μποροφςαν να τα
αλλάξουν. Τζλοσ, τουσ υπενκφμιςα ότι τελείωνε ο χρόνοσ τθσ ςυνάντθςισ μασ και ότι δεν ζπρεπε να τον
ςπαταλιςουμε με αυτό τον τρόπο. Τα κορίτςια θςφχαςαν και ηιτθςαν ςυγγνϊμθ θ μια από τθν
άλλθ.Τουσ ηιτθςα να αγκαλιαςτοφν αλλά δεν ςυμφϊνθςαν. Τζλοσ πάντων, και που ηιτθςαν ςυγγνϊμθ θ
μια ςτθν άλλθ ιταν ζνα μεγάλο βιμα. Ευτυχϊσ, ο χρόνοσ που μασ ζμεινε κφλθςε όμορφα και χωρίσ
φωνζσ.
Ραπαχειμϊνα Ανδριάνα, Β5

Γραμμι τρόλεϊ 12. Κάκομαι ςτθ διπλι κζςθ δίπλα ςτθν πόρτα. Τρεισ-τζςςερισ επιβάτεσ είμαςτε όλοι
κι όλοι. Κυριακι πρωί, βλζπεισ! Στον Άγιο Αντϊνθ ανεβαίνει ζνα μελαμψό παιδί ίςα με 20 ετϊν.
Ακυρϊνει το ειςιτιριό του και κάκεται απζναντι μου. Μοιάηει να είναι πλανόδιοσ μικροπωλθτισ, γιατί
κρατάει μια ςακοφλα με εξαρτιματα τθλεφωνίασ και καλφμματα για τιμόνια. Στθν επόμενθ ςτάςθ
ανοίγει θ πόρτα και φαίνεται μια θλικιωμζνθ κυρία με δυο τςάντεσ από τθ λαϊκι. Ρροςπακεί να ανζβει
τα ςκαλιά, αλλά δείχνει ανιμπορθ. Το παιδί τότε αφινει τα πράγματά του ςτθ κζςθ του, πλθςιάηει ςτθν
πόρτα, ςκφβει και παίρνει τισ δυο τςάντεσ από τα χζρια τθσ κυρίασ. Τισ τοποκετεί ςτο κάκιςμα που είναι
για θλικιωμζνουσ και με ζνα ςάλτο τθν πλθςιάηει, τθ βοθκά να ανζβει και να κακίςει. Ζνα κουραςμζνο
«ευχαριςτϊ», γεμάτο ανακοφφιςθ βγικε από τα χείλθ τθσ.
Θ διαδρομι κυλοφςε ιςυχα μζχρι τθ ςτάςθ Λζνορμαν. Δυο παιδιά ςτθν ίδια θλικία με το
προθγοφμενο, κουρεμζνα γουλί, φορϊντασ ςταυρουλάκια και μαςϊντασ τςίχλα, επιβιβάςτθκαν,
κάνοντασ αςτεία. Κάποια ςτιγμι πρόςεξαν το μελαμψό αγόρι και ςκουντιχτθκαν ςαν ςινιάλο. Ο ζνασ
ζκανε πωσ ζχαςε τθν ιςορροπία του και ζπεςε πάνω του, το αγόρι χαμογζλαςε και δεν ζδωςε ςθμαςία,
ςίγουρα όμωσ ενοχλικθκε.
-Από ποφ είςαι ρε; Τον ρϊτθςε ο άλλοσ επιτακτικά.
-Μπαγκλαντζσ, απάντθςε το παιδί ςε ιρεμο τόνο.
-Σικω ρε, να κακίςει ο φίλοσ μου, του είπε πάλι, ςτο ίδιο φφοσ.
-Ζχει κζςθ, είπε και πάλι το παιδί.
-Εγϊ κζλω αυτι. Ξεκουμπίςου, του είπε με άγριο φφοσ πλζον.
Το παιδί ςθκϊκθκε κρατϊντασ τισ ςακοφλεσ του. Τότε ςυνζβθ το εξισ: ο ζνασ τον ζςπρωξε βίαια από
πίςω και ο άλλοσ του ζβαλε τρικλοποδιά. Το παιδί ζχαςε τθν ιςορροπία του και χτφπθςε με το κεφάλι
του ςτο ςιδερζνιο ςτφλο δίπλα ςτθν πόρτα.
Ο οδθγόσ ςταμάτθςε. Σθκϊκθκε από τθ κζςθ του και ηιτθςε τα ειςιτιριά τουσ. Δεν είχαν. Θ κυρία
τουσ φϊναξε «αλιτεσ». Εγϊ ζβγαλα από τθν τςάντα μου χαρτομάντθλα και τα ζδωςα ςτο αγόρι, για να
ςκουπίςει τα αίματα. Αυτοί γελοφςαν, με ειρωνεφτθκαν που τον βοθκοφςα. «Σε φαςίςτεσ δεν απαντϊ»
τουσ είπα. Ο οδθγόσ άνοιξε τισ πόρτεσ και τουσ φϊναξε να κατεβοφν. Κατζβθκαν, πθδϊντασ από το
τρόλεϊ, μαςϊντασ αυτι τθν πρόςτυχθ τςίχλα. Ζνασ από τουσ δυο κλϊτςθςε τθν πόρτα και ζφτυςε. Εκείνθ
τθ ςτιγμι αναρωτικθκα εάν υπάρχουν και ορκόδοξοι τηιχαντιςτζσ...
Ραππά Ειρινθ-Λφιγζνεια, Β5

Το καλοκαίρι, δθλαδι ςτο άμεςο παρελκόν, ζπαιξα το ρόλο του μεςολαβθτι ςε ζνα «καβγά» δφο
παιδιϊν, που ιταν μικρότερα από εμζνα. Το ζνα πρόςωπο του γεγονότοσ αυτοφ ιταν ο αδερφόσ μου και
το άλλο ιταν ζνα παιδί ίδιασ θλικίασ που είχαμε γνωρίςει ςτο χωριό μασ. Μάλωναν για το ποδόςφαιρο,
δθλαδι για κάτι ανοφςιο. Εγϊ παρακολουκϊντασ το περιςτατικό αυτό παρενζβθςα με ςοβαρό φφοσ
αλλά και δείχνοντάσ τουσ ότι τουσ καταλαβαίνω. Τουσ ζδωςα ωσ παράδειγμα ζνα παρόμοιο γεγονόσ που
μου είχε ςυμβεί και τουσ είπα ότι αυτό κα ςυμβαίνει ςυχνά ςτθ ηωι τουσ, αφοφ ο κακζνασ ζχει
διαφορετικζσ απόψεισ για κάκε κζμα. Τα παιδιά με άκουςαν με ενδιαφζρον και φαίνεται να κατάλαβαν
απόλυτα τι τουσ είπα. Ζτςι ςυνζχιςαν να παίηουν χωρίσ τςακωμοφσ.
Ριτταρά Άρτεμισ, Β5
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Είχε φκάςει θ πιο κακοριςτικι περίοδοσ για τθν ομάδα μασ. Ιδθ οι θμερομθνίεσ για τουσ
ςκακιςτικοφσ αγϊνεσ είχαν κακοριςτεί και το μόνο που μασ ζλειπε ιταν να διαλζξουμε τουσ παίκτεσ που
κα ζπαιρναν μζροσ ςε κάκε αγϊνα, να διαμορφϊςουμε δθλαδι τθ ςφνκεςθ τθσ ομάδασ μασ.
Είχα άγχοσ, θ καρδιά μου χτυποφςε δυνατά και ιμουν νευρικι. Ικελα τόςο πολφ να πάρω μζροσ κι
αυτι τθ φορά ςτο Ρανελλινιο τουρνουά ςκακιοφ, ειδικά φζτοσ που οι νίκεσ μασ κα κακόριηαν τθν
ενδεχόμενθ άνοδό μασ ςτθν Α’ Εκνικι! Τον προθγοφμενο χρόνο τον είχα διανφςει προετοιμάηοντασ τον
εαυτό μου με πολλζσ αςκιςεισ, αναλφςεισ τακτικϊν και παρτίδων. Είχα παίξει ςε μερικά τουρνουά αλλά
διψοφςα για τθν πραγματικι πρόκλθςθ.
Εκείνο το απόγευμα όταν ζφκαςα ςτον όμιλό μου για τθν προγραμματιςμζνθ μου προπόνθςθ, το
βλζμμα μου αμζςωσ ςτράφθκε ςτον κατάλογο των παιδιϊν που κα ζπαιρναν μζροσ ςτα Ρανελλινια και
είδα ότι ιμουν μζςα γραμμζνθ κι εγϊ. Ρζρα από το όνομά μου είδα και τα ονόματα πολλϊν φίλων μου,
όμωσ κάτι δεν πιγαινε καλά, κακϊσ ςτθν κατάταξθ υπιρχε ζνα λάκοσ. Αντί για δζκα παίκτεσ, υπιρχαν
ζνδεκα! Αναςτατϊκθκα αμζςωσ, ιξερα πωσ αυτό που κα ακολουκοφςε δεν κα ιταν ευχάριςτο. Κάποιοσ
κα ζπρεπε να μθν παίξει κακόλου φζτοσ με τθν ομάδα... Αναρωτιόμουν ποιοσ κα ιταν αυτόσ...
Τελικά, όπωσ αποδείχτθκε ςτθν κατάταξθ δεν υπιρχε κανζνα λάκοσ! Οι εννιά από τισ δζκα κζςεισ
ιταν ςίγουρα κακοριςμζνεσ, ανάμεςά τουσ και θ δικι μου. Δφο άτομα πάλευαν για τθν απομείνουςα
κζςθ, ο Νικόλασ και ο Ραναγιϊτθσ, δφο από τουσ καλφτερουσ μου φίλουσ και ςυντρόφουσ ςτο
«ζγκλθμα». Μόλισ ο προπονθτισ μασ τουσ ανακοίνωςε πωσ πρζπει να αποφαςίςουν οι ίδιοι ποιοσ κα
παίξει, ςιγι, για τθν ακρίβεια μια βαςανιςτικι ςιγι, επικράτθςε ςτο δωμάτιο. Με βλοςυρό βλζμμα τα
δυο αγόρια ζφυγαν από το δωμάτιο για να ςυηθτιςουν. Κανζνασ δε μίλθςε όςο ζλειπαν, μα θ
ατμόςφαιρα γινόταν όλο και πιο βαριά και κακϊσ θ ϊρα περνοφςε, οι τόνοι τθσ ςυηιτθςθσ των δφο
φίλων μου όλο και ανζβαιναν.
Ιδθ μποροφςεσ να τουσ ακοφςεισ να φωνάηουν. Δεν άντεξα άλλο. Οφτε εκείνθ τθν αποκρουςτικι
ςιωπι κι αμθχανία ςτο δωμάτο που βριςκόμουν, οφτε να ακοφω τον Ραναγιϊτθ και το Νικόλα να
μαλϊνουν ςτθ διπλανι αίκουςα. Σθκϊκθκα από τθ κζςθ μου αποφαςιςμζνθ και χωρίσ να πω τίποτα
κατευκφνκθκα προσ τθ διπλανι αίκουςα. Ιξερα ότι κα ζμπαινα ςτο «μάτι» του κυκλϊνα, μα δεν
μποροφςα να μείνω άπρακτθ.
-Μθν είςαι ανόθτθ και πασ να τουσ μιλιςεισ, μου είπε ο Κωνςταντίνοσ. Τον κοίταξα διςτακτικά, μα
προχϊρθςα προσ τα δφο αγόρια.
-Εγϊ πάντα είχα καλι τεχνικι και το ξζρεισ, φϊναξε ο Ραναγιϊτθσ.
-Ζχω παίξει ςε τόςουσ αγϊνεσ, όςουσ κα παίξεισ εςφ ςε όλθ ςου τθ ηωι, του αντιμίλθςε ο Νικόλασ.
-Ραιδιά, φϊναξα με όλθ μου τθ δφναμθ. Τότε θ παρουςία μου ζγινε αιςκθτι. Ζλεοσ, αρκετά, είςτε
ςυμπαίκτεσ και πάνω απ’ όλα φίλοι. Σταματιςτε να μαλϊνετε, θρεμιςτε, για να προςπακιςουμε να
βροφμε μια λφςθ! Ο τόνοσ μου, μπορϊ να πω, δεν άφθνε χϊρο για αντιρριςεισ.
Κακίςαμε για λίγο αμίλθτοι. Είχα πάει κοντά τουσ να τουσ ςυμφιλιϊςω, μα δεν ιξερα τον τρόπο. Τότε
κυμικθκα τον προπονθτι μου τθν πρϊτθ μου μζρα ςτο ςκάκι. Κατζβαςα από τθ φορτωμζνθ με βιβλία
ςκακιοφ βιβλιοκικθ το μεγαλφτερο βιβλίο με τίτλο «Διαιτθςία και κανόνεσ ςτο ςκάκι». Άρχιςα να το
ξεφυλλίηω και τα δυο αγόρια με κοιτοφςαν μπερδεμζνα. Επιτζλουσ, είχα βρει αυτό που ζψαχνα!
-Μπορείτε να παίξετε και οι δυο ςασ ςτο πρωτάκλθμα!, ξεφϊνιςα.
-Ρρζπει να ςου κυμίςω ότι είμαςτε ιδθ ζντεκα παίκτεσ, Βιβζνια, και θ ομάδα δικαιοφται να
«κατεβάςει» μόνο δζκα, μου υπζδειξε ο Νικόλασ.
-Ξζρω να μετρϊ, Νικόλα, αλλά διάβαςε αυτό! του είπα δείχνοντάσ του τον αςτερίςκο ενόσ
κανονιςμοφ. Ο Ραναγιϊτθσ το διάβαςε κι αυτόσ.
-Κάκε ομάδα δικαιοφται δφο αναπλθρωτζσ, οι οποίοι μποροφν να παίρνουν τθ κζςθ κάκε παίχτθ
χωρίσ κάποιο περιοριςμό, ςυνζχιςα.
Αυτό ςιμαινε πωσ και οι δυο μποροφςαν να παίξουν, μα ζνα άλλο χτφπθμα ιρκε ξαφνικά.
-Και ποιοσ κα παίξει ςε κάκε αγϊνα; ρϊτθςε θ Σοφία που ζτυχε να ζχει ζρκει κι αυτι ςτθν αίκουςα.
-Είναι απλι θ λφςθ, παιδιά, μασ υπενκφμιςε θ Αλεξία.
-Κάκε ομάδα ζχει διαφορετικοφσ παίχτεσ, είπα, ο Νικόλασ παίηει πιο αμυντικά, ενϊ ο Ραναγιϊτθσ πιο
επικετικά, ζτςι κα τουσ τοποκετοφμε ςτθν κάκε κζςθ ανάλογα με τουσ παίκτεσ και τθν τακτικι τθσ
αντίπαλθσ ομάδασ! Ιμουν χαροφμενθ που θ ομίχλθ ςτον ορίηοντα ςιγά-ςιγά διαλυόταν.
Ο αρχθγόσ τθσ ομάδασ ιρκε, όπωσ και όλοι οι υπόλοιποι, και του αποκάλυψα τθν παράτολμθ ιδζα
μου.
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-Αυτό δεν ζχει γίνει ποτζ ςχεδόν ωσ τϊρα ςε τόςο ςθμαντικοφσ αγϊνεσ, απάντθςε ο αρχθγόσ.
-Γι’ αυτό κα πετφχει, γιατί κανζνασ δεν κα το περιμζνει, τον διζκοψα.
Ζμεινε για λίγο ςκεπτικόσ, όπωσ και όλοι οι υπόλοιποι. Ευχόμουν μζςα μου να πειςκεί, ευχι που
πραγματοποιικθκε για καλι τφχθ και δικι μου και των φίλων μου αλλά και όλθσ τθσ ομάδασ, θ οποία
ςτο τζλοσ κζρδιςε και κατάφερε να ανζβει κατθγορία.
Ιμαςτε αχτφπθτοι! Πχι μόνο θ ιδιαίτερθ τακτικι μασ εναλλαγι αλλά και το ομαδικό μασ πνεφμα μασ
οδιγθςε ςτθ νίκθ. Χαίρομαι τϊρα πια, που όλοι ςτθν ομάδα φζρνουν ςτθ μνιμθ τουσ αυτό το
περιςτατικό και γελοφν. Μπορεί κι εγϊ να γελϊ, αλλά δεν κρφβω ότι εκείνθ τθ ςτιγμι που ζψαχνα
απεγνωςμζνα ςτο βιβλίο των κανονιςμϊν ιμουν εντελϊσ τρομοκρατθμζνθ, όχι τόςο για το πρωτάκλθμα
και τθν εξζλιξι του, όςο για τουσ φίλουσ μου και τθ ςχζςθ μασ.
ζππα Βιβζνια, Β5

Πταν ιμουν ςτο Δθμοτικό, ςτθν τάξθ μασ ιμαςταν λίγα κορίτςια, ςυγκεκριμζνα τζςςερα μαηί με
εμζνα. Εγϊ, θ Χ* , θ Τ* και θ Ε*. Μια μζρα θ Τ και θ Ε τςακϊκθκαν άςχθμα, επειδι θ Ε πάντα ζβαηε τουσ
άλλουσ μασ φίλουσ πάνω από τθν Τ κι εκείνθ ζνιωκε δευτερεφουςα φίλθ και όχι κολλθτι τθσ. Θ Τ ιρκε
ςε εμζνα και τθν Χ και μασ είπε πϊσ ζνιωκε, πωσ δεν άντεχε άλλο και τα ςχετικά. Εγϊ αμζςωσ πιρα τθν Τ
από το χζρι και πιγαμε ςτθν Ε. Είπα ςτθν Τ να πει ό,τι ακριβϊσ μου είπε, όπωσ και ζκανε. Τότε θ Ε
κφμωςε, υποςτθρίηοντασ τον εαυτό τθσ, επιχειρθματολογϊντασ πωσ ικελε να τουσ πει κάτι ςθμαντικό
και αναγκαίο. Στθ ςυνζχεια, ζφταςε θ Χ που είχε ρωτιςει τα αγόρια για ποιο λόγο ακριβϊσ μιλιςανε, και
μασ είπε πωσ μιλοφςαν για ποδόςφαιρο, δθλαδι το πιο ςθμαντικό και αναγκαίο κζμα! Τότε θ Τ κφμωςε
ακόμα περιςςότερο και άρχιςε να τθσ φωνάηει, το ίδιο πράγμα άρχιςε να κάνει και θ Ε.
Τθ ςτιγμι εκείνθ τισ διαχϊριςα και άρχιςα να τουσ εξθγϊ πωσ θ μία ζπρεπε να ξζρει πωσ θ φίλθ τθσ
τθν αγαπάει και δεν κα τθν αφιςει ποτζ για κανζνα λόγο και πωσ θ άλλθ ζπρεπε να τθσ δίνει
περιςςότερθ ςθμαςία και να μθν τθν παρατάει για μικροπράγματα. Μετά αγκαλιάςτθκαν και τα
ξαναβρικαν.
Από αυτό το ςχεδόν αςιμαντο ςυμβάν ςυγκράτθςα δφο πράγματα: Το πρϊτο ιταν πωσ θ Τ ζπρεπε
να μασ είχε πάρα πολφ μεγάλθ εμπιςτοςφνθ, για να μασ εξομολογθκεί τα ςυναιςκιματά τθσ και το
ςζβομαι πολφ αυτό, επειδι εγϊ δεν ξζρω αν κα το ζλεγα ςτθν Τ και τθν Ε, άμα είχα μαλϊςει τόςο
άςχθμα με τθν Χ. Και δεφτερο είναι πωσ είχα βοθκιςει τθν Τ και τθν Ε να τα ξαναφτιάξουν μεταξφ τουσ,
δθλαδι ιμουν κι εγϊ μια μεςολαβιτρια, όπωσ και ο Νζςτορασ.
Θ Χ και εγϊ περάςαμε μαηί ςτο Ρειραματικό, τςακωκικαμε για ζνα χρόνο, επειδι δεν υπιρχε
κάποιοσ να μεςολαβιςει ανάμεςά μασ, αλλά φζτοσ τα ξαναβρικαμε και ιμαςτε καλζσ φίλεσ. Θ Τ πιγε
ςτο 5ο Γυμνάςιο, μαηί με τουσ περιςςότερουσ ςυμμακθτζσ μασ και ζκανε καινοφργιεσ φίλεσ εκεί. Θ Ε
μετακόμιςε ςτο Μεγάλο Ρεφκο και δεν είχαμε άλλα νζα τθσ.
(*Τα ονόματα ζχουν αντικαταςτακεί με αρχικά για να μθν υπάρξει καμιά παρεξιγθςθ.)
Σταματοποφλου Αναςταςία, Β5
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5η
Στθ ραψωδία Α’ τθσ Λλιάδασ είδαμε το Νζςτορα που χρθςιμοποίθςε
μια ιςτορία από το παρελκόν, προκειμζνου να ςυμφιλιϊςει τον
Αχιλλζα με τον Αγαμζμνονα.
Συλλογιηόμενοι το Νζςτορα μπορείτε να κυμθκείτε κι εςείσ μια
«ιςτορία» που ςασ είπε κάποιοσ δικόσ ςασ ςτθν προςπάκειά του να
ςασ «ςυνετίςει» ι να ςασ πείςει για κάτι; Αν ναι, ποια ιταν θ ιςτορία,
για ποιο λόγο ςάσ τθν είπαν και ποιο ιταν το αποτζλεςμα;
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Ρριν λίγο καιρό ζλαβα μζροσ ςε ζναν αγϊνα ρυκμικισ γυμναςτικισ ςτθν Καλαμάτα. Εκεί ιταν ο
αγϊνασ για τον οποίον προπονοφμουν όλθ τθ χρονιά, ιταν ο αγϊνασ που κα ζκρινε τθ ςυμμετοχι μου
ςτο πανευρωπαϊκό πρωτάκλθμα νεανίδων τθσ ρυκμικισ γυμναςτικισ, ο οποίοσ κα γινόταν ςτο Ρζηαρο
τον επόμενο χρόνο. Είχαν επιλεχκεί ιδθ από τον προθγοφμενο αγϊνα οι 24 καλφτερεσ ακλιτριεσ τθσ
Ελλάδασ και ιμουν πολφ χαροφμενθ και περιφανθ για τον εαυτό μου, που ιμουν ανάμεςα ςε αυτζσ.
Πταν το είχα μάκει, είχα ενκουςιαςτεί, όμωσ παράλλθλα γνϊριηα ότι ζχω μεγάλθ ευκφνθ απζναντι ςτον
εαυτό μου, ςτθν προπονιτριά μου κακϊσ και ςε όλουσ τουσ ανκρϊπουσ που πιςτεφουν ςε εμζνα. Αυτό
ςιμαινε ότι ζπρεπε να προςπακιςω πολφ, να βάλω όλο το μεράκι μου και τθν αγάπθ μου για αυτό που
κάνω. Ζτςι και ζκανα. Μζρα με τθ μζρα γινόμουν καλφτερθ. Θ προπονιτριά μου είχε εκπλθχκεί με τθν
εξζλιξι μου και ωσ προσ τθν τεχνικι και ωσ προσ τθν ζκφραςθ και τισ αςκιςεισ.
Ζφταςε θ μζρα του αγϊνα, το άγχοσ ςε ςυνδυαςμό με τον ενκουςιαςμό κυρίευε το κορμί μου. Ιταν θ
πρϊτθ φορά που ζπαιρνα μζροσ ςε μια τόςο μεγάλθ διοργάνωςθ και όλα μου φαίνονταν πολφ
παράξενα. Λίγο πριν βγω, θ προπονιτριά μου με εμψφχωνε, πράγμα που μου ανζβαςε ιδιαίτερα τθν
ψυχολογία. Στθ ςυνζχεια αγωνίςτθκα και δυςτυχϊσ δεν είχα μια τόςο καλι εμφάνιςθ. Ζγιναν αρκετά
λάκθ. Δεν ζκανα αυτό που μποροφςα και προςδοκοφςα. Φυςικά και θ προπονιτριά μου ιταν
απογοθτευμζνθ από τθν απόδοςι μου αλλά παρόλα αυτά προςπακοφςε να με εμψυχϊςει λζγοντασ
μου ότι τίποτα δεν είχε τελειϊςει ακόμα και ότι μπορεί να υπάρξει άλλοσ αγϊνασ για τθν επιλογι του
κοριτςιοφ που κα εκπροςωπιςει τθν Ελλάδα ςτθ ρυκμικι γυμναςτικι. Πμωσ τα πράγματα πιγαιναν από
το κακό ςτο χειρότερο. Εκτόσ από τθν άςχθμθ εμφάνιςι μου, ςτθν εκτζλεςθ του τελευταίου
προγράμματοσ τραυματίςτθκα, όμωσ αυτό δεν ζγινε εμπόδιο ςτθ ςυνζχιςι του. Ωςτόςο, οι κανονιςμοί
του ακλιματοσ απαγορεφουν τθ ςυμμετοχι κάποιασ ακλιτριασ ςτουσ αγϊνεσ, ενϊ είναι τραυματιςμζνθ.
Ζτςι, οι ελπίδεσ μου ιταν ελάχιςτεσ...
Μετά από αυτόν τον αγϊνα ιμουν πάρα πολφ ςτεναχωρθμζνθ και απογοθτευμζνθ, τόςο που είχα
πάρει απόφαςθ ότι κα ςταματοφςα το άκλθμα. Πταν το ανακοίνωςα ςτθν οικογζνεια μου, δεν κζλθςαν
να μου αλλάξουν γνϊμθ, μόνο μου είπαν να το ξαναςκεφτϊ, πριν πάρω τθν τελικι μου απόφαςθ. Ο
μόνοσ άνκρωποσ που κζλθςε να με μεταπείςει ιταν θ γιαγιά μου, που ζβλεπε πόςο ςτεναχωρθμζνθ
ιμουν. Ρολλζσ μζρεσ κάναμε τθν ίδια ςυηιτθςθ, όμωσ εγϊ ιμουν ανζνδοτθ. Μια μζρα μου είπε μια
ιςτορία για μια παρόμοια εμπειρία που είχε, όταν ιταν ςτθν θλικία μου.
Όταν ιταν μικρι, αγαποφςε πάρα πολφ το ςτίβο. Σε ζναν αγϊνα κακϊσ ζτρεχε, ηαλίςτθκε και
λιποκφμθςε. Η πτϊςθ τθσ ιταν θ αίτια για ζναν πολφ ςοβαρό τραυματιςμό, ο οποίοσ τθν εμπόδιςε να
ξανατρζξει για ζνα χρονικό διάςτθμα. Μετά από καιρό, όταν ιταν πλζον υγιισ, είχε βρεκεί ςτθ δικι μου
κζςθ. Ήταν και αυτι τόςο απογοθτευμζνθ από τον εαυτό τθσ, που είχε πάρει απόφαςθ να παρατιςει το
ςτίβο. Αλλά τότε δεν υπιρξε κανείσ να προςπακιςει να τθσ αλλάξει γνϊμθ. Από τουσ πρϊτουσ κιόλασ
μινεσ, αφοφ είχε ςταματιςει, ζνιωκε ότι είχε χάςει ζνα μεγάλο κομμάτι τθσ ηωισ τθσ, όμωσ
εξακολουκοφςε να είναι απογοθτευμζνθ. Μετά από καιρό κατάλαβε ότι ιταν μεγάλο λάκοσ να
παρατιςει κάτι, που τόςο πολφ αγαποφςε. Όμωσ ιταν πολφ αργά, γιατί είχε φτάςει ςε θλικία που δεν
μποροφςε να αςκεί πλζον το άκλθμα. Το μετάνιωςε πάρα πολφ.
Ζτςι, μου είπε να μθν κάνω το ίδιο λάκοσ με εκείνθ, να ςυνεχίςω να δουλεφω ςκλθρά, να μθν
πτοοφμαι με τθν κακοτυχιά, οφτε να επαναπαφομαι με τθν επιτυχία, να προςπακϊ πάντα για το
καλφτερο και αν δεν τα πάω καλά ςε αυτόν τον αγϊνα, κα τα πάω καλυτζρα ςτον επόμενο και ακόμα
καλφτερα ςτουσ άλλουσ που ζρχονται. Με ςυγκίνθςε θ ιςτορία τισ γιαγιάσ μου και με ζκανε να
καταλάβω το λάκοσ που πιγαινα να κάνω. Ζτςι, από τθν επόμενθ κιόλασ μζρα ξεκίνθςα να δουλεφω
ακόμα πιο ςκλθρά. Μια εβδομάδα αργότερα ανακοινϊκθκε ότι κα γίνει ακόμα ζνασ αγϊνασ ςε λίγουσ
μινεσ. Χαίρομαι που ζχω τθν οικογζνεια μου να με κακοδθγεί και ελπίηω να ζχω μια άρτια εμφάνιςθ
ςτον αγϊνα που ζρχεται.

Κυμάμαι, ςτο Δθμοτικό, όταν μάκαινα τθ μεκοδολογία των μακθματικϊν, μου είχε πει ο πατζρασ μου
τθν εξισ ιςτορία:
Υπιρχε ζνα λογιςτικό μαγαηί, απ’ όςο κυμάμαι, που ζψαχνε ζναν υπάλλθλο. Ζρχεται, λοιπόν, ο
πρϊτοσ. Τον ρωτά το αφεντικό του μαγαηιοφ: «Πόςο κάνει 1+1;» Απαντά ο υποψιφιοσ υπάλλθλοσ: «2,
κφριε». Και λζει το αφεντικό: «Μπράβο παιδί μου, δεν προςλαμβάνεςαι». Αυτό ςυνεχίςτθκε ζωσ το
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βράδυ, ϊςπου ιρκε ζνασ υπάλλθλοσ, πριν κλείςουν. Το αφεντικό τοφ κάνει τθν ίδια ερϊτθςθ κι εκείνοσ
απαντά: «Σασ παρακαλϊ, κφριε, κα μποροφςα να είχα ζνα χαρτί κι ζνα μολφβι;» «Βεβαίωσ!» απαντά το
αφεντικό και δίνει ςτον υποψιφιο υπάλλθλο ό,τι ηιτθςε. Κι εκείνοσ κάνει τθν πράξθ κι απαντά: «1+1
κάνει 2, κφριε». «Μπράβο παιδί μου, προςλαμβάνεςαι», είπε το αφεντικό...
«Τα μακθματικά χρειάηονται χαρτί και μολφβι», τόνιςε ο πατζρασ μου. Κι εγϊ από τότε, όλεσ τισ
πράξεισ, με μολφβι και ςτο πρόχειρο!
Καρανικιτασ Αννίβασ, Β2

Είναι αλικεια ότι πολλζσ φορζσ για να με πείςουν μου φζρνουν παραδείγματα, αλλά κυρίωσ
ςυμβουλζσ και παροιμίεσ. Μια τζτοια ιςτορία είναι θ ακόλουκθ:
Η μθτζρα μου ιταν πολφ καλι μακιτρια, όμωσ ςτο δθμοτικό δεν τθν ζβαλε ο δάςκαλόσ τθσ ςτθν
παρζλαςθ και ςτεναχωρικθκε πάρα πολφ. Στθ ςυνζχεια, ςτισ εξετάςεισ του γυμναςίου, από τθν τάξθ τθσ
ζγραψε πιο καλά απ’ όλουσ (άριςτα), ενϊ αυτοί που ιταν ςτθν παρζλαςθ πάτωςαν…
Αυτιν τθν ιςτορία τθν είπε θ μθτζρα μου ςτθν αδελφι μου, με αφορμι το γεγονόσ ότι παρόλο που
είχε πάρει ςε όλα τα μακιματα ςε όλα τα τρίμθνα «άριςτα 10» ςτθν πζμπτθ δθμοτικοφ, δεν ζγινε
ςθμαιοφόροσ τθν επόμενθ χρονιά... Εγϊ ιμουν τυχερόσ, αφοφ ορίςτθκα ςθμαιοφόροσ με τουσ ίδιουσ
βακμοφσ!
Ραπαδθμθτρίου Μιχάλθσ, Β5

Ρριν από αρκετά χρόνια, θ γιαγιά μου μου είχε διθγθκεί μία ιςτορία από τα παιδικά τθσ χρόνια, με
ςκοπό να με βοθκιςει να καταλάβω τθ ςθμαςία τισ καλισ ςυμπεριφοράσ και του ςεβαςμοφ απζναντι
ςτουσ μεγαλφτερουσ.
Περίπου πριν από 75 χρόνια το εκπαιδευτικό ςφςτθμα ςτθν Ελλάδα ιταν πολφ αυςτθρό και βάναυςο.
Τότε θ γιαγιά μου πιγαινε δθμοτικό ςε ζνα ιδιωτικό ςχολείο, όπου οι κακθγθτζσ ιταν τθσ «παλιάσ
ςχολισ» (δεν ανζχονταν τθν κακι ςυμπεριφορά και τθν αςυνζπεια ςτουσ μακθτζσ τουσ και όποιοσ τουσ
αντιμιλοφςε τιμωροφταν πολφ ςκλθρά). Μία μζρα, που ζνα παιδί δεν είχε διαβάςει τα μακιματά του, ο
δάςκαλοσ του επζβαλε ωσ τιμωρία να γράψει διακόςιεσ φορζσ τθ φράςθ «Δεν κα ξεχάςω ποτζ ξανά να
κάνω τα μακιματά μου». Αυτι ιταν μία από τισ πιο ελαςτικζσ τιμωρίεσ που μποροφςαν να επιβλθκοφν,
κακϊσ εκείνθ τθν εποχι τίποτα δεν ζμενε ατιμϊρθτο. Όμωσ, το παιδί αρνικθκε αντιμιλϊντασ ςτο
δάςκαλο προςπακϊντασ να «ακωωκεί». Αυτό ιταν και το μόνο που δεν κατάφερε. Ο δάςκαλοσ
ςθκϊκθκε από τθν ζδρα φωνάηοντασ και περπάτθςε γριγορα προσ τθ μεριά του παιδιοφ. Αυτό ξζροντασ
ότι το περίμενε πολφ μεγάλθ τιμωρία για τθν αναίδειά του ςταμάτθςε να μιλάει και άρχιςε να τρζμει από
το φόβο του. Ο δάςκαλοσ το πρόςταξε να κατεβάςει το παντελόνι του και εφάρμοςε τθν παλιά
παιδαγωγικι. Το τιμϊρθςε με «βουρδουλιζσ»! Το κζαμα ιταν φρικιαςτικό. Ο δάςκαλοσ δεν ςταματοφςε
να δζρνει το παιδί με ζνα μειδίαμα ςτο πρόςωπό του. Το παιδί οφρλιαηε από τον πόνο και οι ςυμμακθτζσ
του (μεταξφ τουσ ιταν και θ γιαγιά μου) είχαν παγϊςει από το φόβο τουσ. Κανείσ δεν μποροφςε να
αρκρϊςει οφτε λζξθ.
Με αυτι τθν ιςτορία θ γιαγιά μου προςπάκθςε να μου δείξει με ςκλθρό αλλά αποτελεςματικό τρόπο
τθ ςθμαςία του ςεβαςμοφ και τθσ ςωςτισ ςυμπεριφοράσ απζναντι ςτουσ ανκρϊπουσ που ζχουν
περιςςότερθ «δφναμθ» και εξουςία από εμάσ. Αυτι θ ιςτορία μοφ ζχει χαραχτεί ςτο μυαλό εδϊ και
πζντε χρόνια. Μου είναι αδφνατο να διϊξω από μζςα μου τθν εικόνα του προςϊπου του παιδιοφ, κακϊσ
αυτό οφρλιαηε και οδυρόταν. Οφείλω να παραδεχτϊ πωσ θ ιςτορία αυτι ζφερε πολφ κετικά
αποτελζςματα ςτθ ςυμπεριφορά μου απζναντι ςτουσ άλλουσ ανκρϊπουσ και με ςυνοδεφει μζχρι
ςιμερα.
Σδραβοποφλου Ελεονϊρα, Β5

Συλλογιηόμενοσ το Νζςτορα κυμάμαι μια ιςτορία που μου είχε πει ο πατζρασ μου και θ μθτζρα μου,
όταν είχα αλλάξει ςχολείο ςτθν τετάρτθ δθμοτικοφ και είχα άγχοσ τθν πρϊτθ μζρα ςτο ςχολείο λόγω τθσ
αλλαγισ κλίματοσ και απομάκρυνςθσ από τουσ παλιοφσ μου ςυμμακθτζσ. Μου είχαν πει πωσ παλιά οι
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ίδιοι είχαν αλλάξει πάνω από τρία ςχολεία και δεν ικελαν οφτε εκείνοι να πάνε ςτο ςχολείο τθν πρϊτθ
μζρα, γιατί είχαν το ίδιο άγχοσ που είχα κι εγϊ, όμωσ το ξεπζραςαν ςκεπτόμενοι πωσ ςτο καινοφριο
ςχολείο κα γνωρίςουν καινοφριουσ φίλουσ και οι δάςκαλοι μπορεί να είναι πιο ςυμπακθτικοί. Επίςθσ
μπορεί το καινοφριο τουσ ςχολείο να είναι πιο μεγάλο και να ζχει πιο πολλζσ και πιο ωραίεσ αίκουςεσ.
Σπθλιωτόπουλοσ Γιϊργοσ, Β5

39

ΑΨΩΔΛΑ Αϋ

ΔΘΜΛΟΥΓΛΚΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6η
Στθ ραψωδία Α’ τθσ Λλιάδασ είδαμε τθ Κζτιδα, θ οποία αφοφ άκουςε
το πρόβλθμα του γιου τθσ, όπωσ εκείνοσ τισ το παρουςίαςε, μπικε
ςτθ κζςθ του και χωρίσ να αναηθτιςει άλλεσ πλθροφορίεσ, του
υποςχζκθκε ότι κα ικανοποιιςει το αίτθμά του.
Αν δεν είςτε ικανοποιθμζνοι από τθν εξζλιξθ αυτι, να γράψετε ζναν
άλλο διάλογο Αχιλλζα – Κζτιδασ ι να ςυνεχίςετε εςείσ τθν ιςτορία
δίνοντασ τθν εξζλιξθ που κα κζλατε.
.
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Θ Κζτιδα κάκιςε ςτο πλάι του Αχιλλζα, τον κοίταξε με βλζμμα ςυμπονετικό και μίλθςε: «Γιατί κλαισ,
παιδί μου; Είναι τόςο ςθμαντικόσ ο λόγοσ, ϊςτε τα μάτια ςου να γεμίηουν δάκρυα;» Και ο Ρθλείδθσ
αναςτενάηοντασ είπε: «Ξζρω ότι γνωρίηεισ πολλά για τον τςακωμό μου ςτο ςτρατόπεδο, όμωσ εγϊ κα
ςου τα πω από τθν αρχι. Εγϊ μόνοσ μου προςφζρκθκα να πολεμιςω ςτθν Τροία και δεν ιμουν
δεςμευμζνοσ με τον όρκο του Τυνδάρεωσ. Πταν ο Χρφςθσ ιρκε να πάρει τθν κόρθ του, ο Αγαμζμνονασ
μίλθςε άςχθμα και διζπραξε φβρθ ενάντια ςτον Απόλλωνα. Ζτςι, ο κεόσ κφμωςε και ζςτειλε λοιμό ςτο
ςτρατόπεδό μασ, με αποτζλεςμα να αναγκαςτεί ο Ατρείδθσ να δϊςει τθ Χρυςθίδα πίςω ςτον πατζρα τθσ
και εκτόσ από όλα αυτά, ο εγωιςτισ αρχιςτράτθγοσ ικελε να πάρει και το δικό μου πολεμικό λάφυρο, τθ
Βριςθίδα. Εγϊ το κεϊρθςα πολφ αγενζσ αυτό, όμωσ προςπάκθςα να κρατιςω τθν ψυχραιμία μου.
Ωςτόςο, θ οργι μου ιταν τόςο μεγάλθ, που ξζςπαςα και είπα πωσ δεν ςυμμετζχω πια ςτον πόλεμο».
Θ Κζτιδα χωρίσ να μιλιςει, μεταμορφϊκθκε ςε ομίχλθ και άρχιςε να ψάχνει τον Αγαμζμνονα. Ικελε
να είναι ςίγουρθ για τισ αποφάςεισ τθσ και τθσ ιταν δφςκολο να παραδεχτεί πωσ ο γιοσ τθσ τθσ ζλεγε
ψζματα. Βρικε τον πολυμιχανο Οδυςςζα να μιλάει με τον Ατρείδθ και τθν κατάλλθλθ ςτιγμι, όταν
ζμεινε μόνοσ του ο αρχιςτράτθγοσ, πιρε τθ μορφι του Μενζλαου, του αδερφοφ του, και τον πλθςίαςε.
«Αγαπθμζνε μου αδερφζ, άκουςα για τον τςακωμό ςου με τον Αχιλλζα και ικελα να μάκω περιςςότερα.
Ξζρω για τθ Χρυςθίδα και τθ Βριςθίδα και κζλω να μου πεισ τι ζγινε μετά». Εντυπωςιάςτθκε ο ςφηυγοσ
τθσ Κλυταιμνιςτρασ για το ενδιαφζρον του αδερφοφ του και παίρνοντασ μια βακιά αναπνοι ξεκίνθςε να
μιλάει: «Ο Ρθλείδθσ κφμωςε πολφ και με ςτόλιηε με πολλά κοςμθτικά επίκετα, κάποια ςτιγμι μάλιςτα
ςκεφτόταν να με ςκοτϊςει, όμωσ ξαφνικά άλλαξε γνϊμθ. Στθ ςυνζχεια, ο Νζςτορασ παρενζβθ ανάμεςά
μασ και του πρότεινε να θρεμιςει, αυτόσ όμωσ αντζδραςε πολφ επικετικά και είπε πωσ κα φφγει. Εγϊ
κακϋ όλθ τθ διάρκεια του κυμοφ του ιμουν πολφ ιρεμοσ και μόνο μια ι δυο φορζσ του φϊναξα».
Ακοφγοντασ αυτά θ Κζτιδα κφμωςε πολφ, γιατί κατάλαβε πωσ κανζνασ πια δεν λζει τθν αλικεια και
όλοι είναι αλαηόνεσ και κοιτάηουν το ςυμφζρον τουσ. Γριγορα ευχαρίςτθςε τον Αγαμζμνονα κι ζκανε
πωσ φεφγει, όμωσ μεταμορφϊκθκε πάλι ςε ομίχλθ και βρζκθκε ςτο πλάι του Αχιλλζα. «Ξζρω ότι κα μου
ηθτιςεισ να εκπλθρϊςω ζνα κζλθμά ςου, όμωσ εγϊ δεν το κεωρϊ ςωςτό. Καρδιά δεν ζχεισ, αφοφ ςτθ
γυναίκα που ςε γζννθςε και μια ανϊτερθ ςου λεσ ψζματα. Ριγα ςτον Αγαμζμνονα και αυτόσ πάλι μιςά
μου τα είπε. Με άλλα λόγια ο κακζνασ ςασ είπε ζνα διαφορετικό μιςό, αυτό που τον ςυμφζρει. Ω μεγάλε
Δία, αν ποτζ με λόγο ι με ζργο ςε ζχω ωφελιςει, ευδόκθςε ςε αυτό να με ειςακοφςεισ, όταν ο Ατρείδθσ
ι ο Ρθλείδθσ ςτουσ κεοφσ προςεφχονται, κανζνασ απ’ αυτοφσ να μθν τουσ ακοφει».
Και τότε μια αςτραπι από τθν πλευρά του Ολφμπου φάνθκε, ςθμάδι πωσ ο Δίασ εκπλιρωςε το
αίτθμα τθσ Κζτιδασ.
Γρθγοράτου Αλεξία, Β2

Και αφοφ τα άκουςε αυτά θ Κζτιδα, απάντθςε ςτο γιο τθσ: «Yιζ μου, είςαι ςίγουροσ πωσ όλα ζγιναν
ζτςι; Εςφ δεν ιςουνα που εξαπζλυςεσ ςτο Μζγα Αγαμζμνονα φβρθ, δίχωσ εκείνοσ να απαιτιςει από
εςζνα τθν κόρθ να ςου πάρει; Μιπωσ κι εςφ βοικθςεσ το κακό να γίνει;» Και τότε ευκφσ απάντθςε ο
γοργοπόδθσ Αχιλλζασ: «Μάνα, ςκζψου προςεκτικά τι λόγοσ βγικε απ’ το ςτόμα ςου. Αφοφ τα ξζρεισ όλα,
μιασ και είςαι κεά, κα ξζρεισ ςίγουρα και τισ προςβολζσ που τόλμθςε να ξεςτομίςει ο Ατρείδθσ
Αγαμζμνων, οι οποίεσ με ςθμάδεψαν και με ντρόπιαςαν μπροςτά ςε όλο το ςτρατό». Τότε θ ςεπτι
μθτζρα του απάντθςε: «Σίγουρα και ο Αγαμζμνων ζχει, ςαφϊσ, μεγάλο μζροσ τθσ ευκφνθσ. Σίγουρα,
όμωσ, κι εςφ είςαι υπαίτιοσ, μιασ και με φβρεισ του απαντοφςεσ και με βαρείσ λόγουσ τον κατθγοροφςεσ,
δίχωσ να ςκζφτεςαι ότι μπροςτά ςου ζχεισ τον αρχιςτράτθγό ςου, τον οποίο οφείλεισ να υπακοφσ και να
ςζβεςαι». Αυτά είπε και αμζςωσ τθσ απάντθςε ο Ρθλείδθσ: «Μθτζρα, αυτά που λεσ το παραδζχομαι πωσ
είναι αλικεια, όμωσ, αφοφ ξζρεισ ότι το δίκιο γζρνει προσ το μζροσ μου, βοικθςζ με και ικζτευςε το Δία
να εκπλθρϊςει το αίτθμά μου».
Και τότε θ Κζτιδα του αποκρίκθκε: «Ραιδί μου, ςε αγαπϊ πολφ! Ξζρεισ ότι πάντα ςε ςτθρίηω ςε όποια
απόφαςθ και αν πάρεισ. Ζτςι και τϊρα κα ςε βοθκιςω. Σε δϊδεκα μζρεσ κα ανζβω ςτα δϊματα του Δία,
μιασ και τϊρα αυτόσ και οι άλλοι κεοί λείπουν από τον Πλυμπο. Κα τον ικετεφςω και ελπίηω να με
ακοφςει. Στο μεταξφ εςφ μθν πολεμιςεισ και μθν ενδϊςεισ ςε καμία προςβολι». Είπε και βοφτθξε πάλι
ςτα γαλανά νερά.
Δαβάκθσ Ραναγιϊτθσ, Β2
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Θ Κζτιδα ακοφγοντασ τα λόγια του Αχιλλζα απογοθτεφτθκε πολφ. Πχι μόνο επειδι τθσ απζκρυψε
γεγονότα από τθν ιςτορία αλλά κυρίωσ για το αίτθμά του. Δεν δίςταςε να εκφράςει τθν απογοιτευςι
τθσ ςτο γιο τθσ κι αυτόσ προςπάκθςε να υπεραςπιςτεί τθ κζςθ του. Θ Κζτιδα με τθ ςειρά τθσ
προςπακοφςε να του εξθγιςει τθ λανκαςμζνθ ςκζψθ του και να τον μεταπείςει. Πμωσ ο Αχιλλζασ ιταν
αποφαςιςμζνοσ. Ο Αγαμζμνονασ ζπρεπε να τιμωρθκεί για τθν προςβολι που του προκάλεςε και εφόςον
είχε αποφαςίςει να μθν τον ςκοτϊςει, κάπωσ ζπρεπε να τον εκδικθκεί. Εκείνθ άκουγε για ϊρα το γιο τθσ
να μιλά αλλά τα λόγια του ιταν γι’ αυτιν ςαν μαχαίρια ςτθν καρδιά. Ιταν βακφτατα ςτενοχωρθμζνθ και
ιξερε πωσ δεν μποροφςε να τον μεταπείςει. Μόλισ ο Αχιλλζασ τελείωςε αυτά που είχε να πει, τθν
ξαναρϊτθςε για μία ακόμα φορά αν κα τον βοθκιςει. Θ Κζτιδα ςθκϊκθκε αυτι τθ φορά οργιςμζνθ και
του είπε ότι όςο ςκζφτεται με αυτόν τον τρόπο, δεν πρόκειται να τον ξαναβοθκιςει ποτζ και ότι δεν
κζλει να πάρει μζροσ ςε μία τζτοια ανκρωποκτονία.
Ζτςι, ζφυγε και ο Αχιλλζασ ςοκαριςμζνοσ από τθν αντίδραςθ τθσ μθτζρασ του προςπακοφςε να βρει
ζναν άλλο τρόπο να εκδικθκεί τον Αγαμζμνονα και να πάρει τουσ κεοφσ με το μζροσ του.
Δάγλα Βικτωρία, Β2

Θ Κζτιδα άκουςε τα λόγια τοφ γιου τθσ και αποδεχόμενθ τθν άςχθμθ μοίρα του άρχιςε να κλαίει.
Τα δάκρυά τθσ κφλθςαν ςτα μάγουλά τθσ και ζπεςαν ςτθ κάλαςςα. Και ιταν λεσ και εξαφανίςτθκαν ςτο
απζραντο γαλάηιο του ωκεανοφ παίρνοντασ μαηί και τθ κλίψθ τθσ.
Ριγε, κάκιςε δίπλα ςτο γιο τθσ και του χάιδεψε το μάγουλο. Ο Αχιλλζασ ικελε να βγάλει το κυμό
από μζςα του. Ικελε να πει ςτθ μθτζρα του όλεσ τισ αδικίεσ που είχε υποςτεί από τον Αγαμζμνονα.
Ρίςτευε ότι θ μθτζρα του κα καταλάβαινε τον πόνο του και κα του ςυμπαραςτεκόταν. Ζτςι, τθσ μίλθςε
για τθν αδικία που είχε διαπράξει ο Ατρείδθσ παίρνοντάσ του τθν Βριςθίδα και για τα αιςχρά λόγια που
του είχε πει. Αφοφ τθσ μίλθςε από καρδιάσ για τισ αδικίεσ που του ζκαιγαν τθν ψυχι, τθσ ηιτθςε να πάει
ςτον Πλυμπο και να ηθτιςει από το Δία, ςαν χάρθ, να ζρκουν τα πράγματα με τζτοιο τρόπο, ϊςτε ο
Αγαμζμνονασ να ζρκει γονατιςτόσ να του ηθτιςει να γυρίςει ςτον πόλεμο.
Θ Κζτιδα γνωρίηοντασ τα πραγματικά γεγονότα, απάντθςε ςτον Αχιλλζα: «Καλζ μου γιε, γνωρίηω
πόςο μεγάλοσ είναι ο κυμόσ και θ οργι ςου προσ το μζγα Αγαμζμνονα αλλά ζννοια ςου και γνωρίηω
καλά τα πεπραγμζνα. Μιτε ϋςυ, μιτε ο Ατρείδθσ κάνατε πίςω ςτθ λογομαχία. Κι εςφ με λόγια αιςχρά
απαρνικθκεσ τον αρχθγό ςου, κι αυτόσ με πράξεισ και με λόγια ςε ταπείνωςε μπροςτά ςτο βλζμμα των
ςυμπατριωτϊν ςου. Μα τϊρα μθν μου ηθτάσ να ανζβω εγϊ ςτον Πλυμπο και να ηθτιςω από το μζγα
Δία να ςε δικαιϊςει ςκοτϊνοντασ ςτθ μάχθ ακϊουσ Αχαιοφσ. Είναι μεγάλο τίμθμα να χακοφν
ςτρατιϊτεσ για να δικαιωκείσ εςφ. Καλφτερα μόνοσ ςου να δείξεισ τθν αξία ςου και το ϋχει θ μοίρα να
πάρει το μάκθμα του ο Ατρείδθσ».
Τα λόγια τθσ μθτζρασ του κφμωςαν τον Αχιλλζα κι ζτςι τθσ αντιμίλθςε: «Μθτζρα, αλίμονο, τι λόγια
ξεςτόμιςεσ! Άςπλαχνθ, άκαρδθ μάνα, ο πόνοσ κι ο κυμόσ μου αβάςταχτοι είναι κι εςφ με λόγια ςκλθρά
μοφ μίλθςεσ και πλιγωςεσ τα ςωκικά μου. Δεν ςτιριξεσ το γιο ςου. Κι εγϊ που κζλθςα να με
παρθγοριςεισ, γελάςτθκα ότι κα ς’ είχα ςφμμαχό μου. Φφγε απ’ τα μάτια μου! Ροτζ δεν κατάλαβεσ τθν
οργι και τον πόνο μου. Δεν κζλω να ςε ξαναδϊ, μζχρι τα μάτια μου να κλείςουν εδϊ πάνω ςτθ γθ κι
εγϊ να οδθγθκϊ απ’ τον Ερμι ςτα ζγκατα του Άδθ».
Και τότε πιρε θ Κζτιδα το λόγο: «Βαριζσ κουβζντεσ είπεσ, γιε μου. Με πίκρανεσ, μα ζνα κα ςου πω.
Ρρζπει να μάκεισ να ελζγχεισ τθν οργι και το κυμό ςου, κι εγϊ ςαν μάνα ςου πρζπει να ςε
κακοδθγιςω. Στισ δφςκολεσ ςτιγμζσ τθσ ηωισ ςου μθν αναηθτάσ παρθγοριά ς’ εμζνα, πρζπει να μάκεισ
να πολεμάσ μόνοσ ςου. Μθν μου ηθτάσ, λοιπόν, άδικα πράγματα να πράξω. Από εδϊ και πζρα μόνοσ
ςου είςαι ςτθ μάχθ κι εγϊ κα ςου λζω μονάχα τθν αλικεια, όταν ηθτάσ τθ γνϊμθ μου. Ρρζπει να
πράττεισ πάντα ζχοντασ ςτο μυαλό ςου μόνο το δίκαιο».
Τζλοσ, πιρε το λόγο ο Αχιλλζασ και τθσ απάντθςε με λόγια βαριά, που πλιγωςαν ακόμα
περιςςότερο τθν ψυχι τθσ: «Αφοφ με απαρνιζςαι, μάνα, φεφγω και δεν κζλω να ςε ξαναςυναντιςω.
Φφγε, λοιπόν, κι εςφ κι άςε με ιςυχο. Κα τα βγάλω πζρα μόνοσ μου. Δεν κζλω να ςε ξαναδϊ ςτα μάτια
μου. Ναι, είναι μεγάλθ θ οργι μου, μα δεν ςε χρειάηομαι. Ζμακα πϊσ είναι να πλθγϊνεςαι απ’ τουσ πιο
κοντινοφσ ςου ανκρϊπουσ, τϊρα που ϋςυ με απαρνικθκεσ. Δεν κζλω κουβζντα άλλθ να ακοφςω από το
ςτόμα ςου. Μθν ζρκεισ ποτζ ξανά κοντά μου».
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Και με αυτά τα λόγια ζφυγε ο Ρθλείδθσ κι άφθςε τθ μάνα του μόνθ τθσ ςτο ακρογιάλι με δάκρυα
ςτα μάτια να ατενίηει το πζλαγοσ. Κι αυτόσ ζνιωκε μζςα του τθ κλίψθ του να μεγαλϊνει, μα δεν
μποροφςε τϊρα να γυρίςει πίςω. Ζτςι, ςυνζχιςε να προχωράει χωρίσ να κοιτάξει πίςω του, ζνιωκε όμωσ
τα μάτια τθσ μθτζρασ του καρφωμζνα πάνω ςτθν πλάτθ του.
Δοφβου Ουρανία, Β2

Θ Κζτιδα αφοφ άκουςε το γιό τθσ, του ηιτθςε να τθσ πει ακριβϊσ τι ζγινε, ϊςτε να μπορζςει να
αποφαςίςει τι κα ζπρεπε να κάνει. Εκείνοσ, όταν θρζμθςε, τθσ είπε τι ακριβϊσ ζγινε. Του υποςχζκθκε
πωσ κα κάνει ό,τι ιταν δυνατό, προκειμζνου να τιμωρθκεί ο Αγαμζμνονασ. Σκζφτθκε μάλιςτα ότι ιταν
προτιμότερο να μθν μιλιςει με το Δία, γιατί μπορεί να προκαλοφςε πρόβλθμα κι ζτςι ηιτθςε βοικεια
από τθν Ακθνά. Θ Ακθνά πρόκυμθ να βοθκιςει εμφανίςτθκε μπροςτά ςτον Αγαμζμνονα. Του είπε ότι ο
Δίασ κα κυμϊςει, αν πάρει τθ Βριςθίδα από τον Αχιλλζα και κα δθμιουργιςει περιςςότερεσ ςυμφορζσ
ςτουσ Αχαιοφσ. Με αυτόν τον τρόπο, θ Ακθνά εκπλιρωςε τθν επικυμία του Αχιλλζα, όμωσ μαηί με τθ
Κζτιδα ζκριναν ότι ζπρεπε και ο Αχιλλζασ να κάνει μια υποχϊρθςθ. Ζτςι του είπαν ότι πρζπει να
ςυνεχίςει να πολεμά ςτο πλευρό των Αχαιϊν.
Δρίτςουλα Νικολζττα, Β2

Κζτιδα: «Γλυκζ μου γιε Αχιλλζα, καταλαβαίνω τον πόνο και τθν οργι ςου. Ο Αγαμζμνονασ το ζχει
παρατραβιξει, όμωσ οι κεοί κα τον τιμωριςουν, όταν χρειαςτεί. Αυτό το αποφαςίηει θ Μοίρα! Εςφ,
τϊρα, ξζρεισ πόςο πολφ ςε αγαπϊ, μα αυτό που μου ηθτάσ να κάνω είναι δφςκολο ζργο και βαρφ.
Εξάλλου, θ Μοίρα δεν κζλει πολφ καιρό ακόμα να ηιςεισ και το ξζρεισ. Το κζμα αυτό δεν είναι τόςο
ςθμαντικό, ϊςτε να χρειαςτεί ςτον Πλυμπο να ανζβω και το Δία τον παντοδφναμο να παρακαλζςω».
Αυτά είπε θ Κζτιδα κι ζκανε να φφγει και να γυρίςει προσ τθ κάλαςςα.
Ο Αχιλλζασ όμωσ τθν ςταμάτθςε λζγοντασ: «Μθτζρα, ςε παρακαλϊ. Αφοφ το χατιρι αυτό δεν μου το
κάνεισ, κάνε μου ζνα άλλο. Τιμϊρθςε τον Αγαμζμνονα το ςκυλοπρόςωπο, που θγείται ςτουσ Αχαιοφσ και
κάνε τον να πλθρϊςει για ό,τι ζχει κάνει. Φζρε μου πίςω τθν κόρθ Βριςθίδα, που μου ανικει. Και μθν
τολμιςει ξανά δικό μου λάφυρο να κλζψει. Κζλω όμωσ και κάτι άλλο. Κζλω να μπεισ ςτο όνειρό του και
να τον φοβερίςεισ πωσ αν δεν ζρκει ςτα καράβια να με βρει και να με ικετεφςει να γυρίςω πίςω, κα ζχει
να κάνει με τουσ κεοφσ. Αυτόσ φοβάται το κάνατο και τα μαρτφρια, κα τρζξει κατευκείαν ςε μζνα, ςτο
εγγυϊμαι».
Θ μθτζρα του Αχιλλζα γφριςε και τον κοίταξε ςτα μάτια. Ιξερε πωσ ό,τι κι αν ζκανε αυτι, ο γιοσ τθσ
κα ζβριςκε τρόπο να τιμωριςει τον Αγαμζμνονα. Ζτςι απάντθςε ςτο γιο τθσ: «Γιε μου, να ςε αποτρζψω
δεν μπορϊ από το να τιμωριςεισ τον Αγαμζμνονα, γι’ αυτόν το λόγο κα κάνω ό,τι μου ηθτάσ υπό ζναν
όρο. Κζλω, αφοφ το ζργο μου τελειϊςω, να μου υποςχεκείσ πωσ όταν γυρίςεισ πίςω, κα πρζπει ζνασ
τουλάχιςτον ςυμπολεμιςτισ ι φίλοσ ςου να ξζρει τθν αλικεια. Μου το υπόςχεςαι αυτό, γιε μου;»
Ο Αχιλλζασ παραξενεφτθκε. Ραρόλα αυτά, ςυμφϊνθςε με τθ μθτζρα του και ορκίςτθκε πωσ κα πει
τθν αλικεια ςτον Οδυςςζα, μιασ και ιταν ο μόνοσ που του φαινόταν ζμπιςτοσ.
Ζμεινε ακόμα τρεισ μζρεσ ςτα καράβια. Τθν τζταρτθ μζρα και κακϊσ κοιμόταν, άκουςε βιματα που
τον ξφπνθςαν. Πταν ςθκϊκθκε, είδε τθν κόρθ Βριςθίδα να τον κοιτά ανυπόμονα. Αμζςωσ τον αγκάλιαςε
και φιλικθκαν. Του εξιγθςε πωσ το βράδυ που κοιμόντουςαν, εμφανίςτθκε μία γυναίκα, θ οποία
ξφπνθςε τθν Βριςθίδα και τθσ είπε : «Τρζξε μζχρι τα καράβια. Εκεί κα βρεισ τον Αχιλλζα. Κα κοιμάται,
δεν πειράηει, περίμενζ τον. Μόλισ ειδωκείτε, πεσ του ότι το ςχζδιο μπικε ςε εφαρμογι. Κα καταλάβει».
Στθν αρχι θ κοπζλα παραξενεφτθκε, μα μετά κατάλαβε πωσ δεν ικελε να μείνει άλλο κοντά ςτον
Αγαμζμνονα και ζκανε ό,τι τθσ είπε θ ξζνθ γυναίκα.
Ο Αχιλλζασ πράγματι κατάλαβε. Χάρθκαν μαηί το ότι βρζκθκαν ξανά. Το μόνο που ζμενε τϊρα μζχρι
τθν ολοκλιρωςθ του ςχεδίου του Αχιλλζα ιταν να τον επιςκεφκεί ο Αγαμζμνονασ και να τον ικετεφςει
μπροςτά ςε όλουσ τουσ Αχαιοφσ να γυρίςει πίςω να πολεμιςει.
Ηαγόρθ Κατερίνα, Β2
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Θ Κζτιδα ζμεινε άφωνθ με το αίτθμα του υιοφ τθσ. Ζνιωςε
μεγάλθ απογοιτευςθ και δεν πίςτευε ότι ζνασ τζτοιοσ ιρωασ
κα πρόδιδε ζτςι τθν πατρίδα του.
Κζτιδα: Καλά, Αχιλλζα, δεν ντρζπεςαι να προδίδεισ ζτςι τουσ
ςυμπολεμιςτζσ και τουσ αδερφοφσ ςου; Αίςχοσ! Δεν πρόκειται
να βάλω το Δία να ςκοτϊςει τόςεσ ακϊεσ ηωζσ Αχαιϊν. Είναι
απάνκρωπθ αυτι θ ςκζψθ ςου και απορϊ πϊσ πζραςε αυτό
από το μυαλό ςου.
Αχιλλζασ: Ζχεισ δίκιο, μθτζρα. Από τθν οργι μου δε με
αναγνωρίηω. Ρϊσ μπόρεςα να ςκεφκϊ τζτοιο απάνκρωπο
πράγμα; Σε παρακαλϊ, όμωσ, κάνε κάτι, για να τιμωρθκεί ο
ςκυλοπρόςωποσ Αγαμζμνονασ. Τα κζλει όλα δικά του και ο
αλαηονικόσ του χαρακτιρασ ζχει υπερβεί κάκε όριο.
Κζτιδα: Τϊρα μιλάσ και ςκζπτεςαι δίκαια, υιζ μου. Και μθν
πτοείςαι, γιατί κα βεβαιωκϊ ότι οι κεοί κα του φζρουν μεγάλθ κατάρα και ατυχία που τόλμθςε να
μιλιςει και να φερκεί ζτςι ςτο πρωτοπαλίκαρο των Αχαιϊν. Ριγαινε τϊρα να ξεκουραςτείσ, παιδί μου,
και μζχρι αφριο κα ζχει μετανιϊςει για αυτό που ζκανε.
Αχιλλζασ: Σε ευχαριςτϊ, μθτζρα. Ελπίηω ο Δίασ να κυμϊςει με τθ ςυμπεριφορά του Αγαμζμνονα και να
ςε ακοφςει.
Κζτιδα: Ρίςτεψζ με, υιζ μου, δεν μπορεί να κάνει και αλλιϊσ.
Κωμαϊδθσ Γεϊργιοσ, Β2

…Και δάκρυα χφνοντασ πολλά του απάντθςεν θ Κζτισ: «Υιζ μου, καταλαβαίνω πωσ νιϊκεισ ότι
ατιμάςτθκεσ, όμωσ είναι κρίμα να χακοφν τόςεσ ηωζσ για μια φιλονικία που είχεσ με τον Ατρείδθ
Αγαμζμνονα. Σκζψου το καλφτερα και κα κατανοιςεισ ότι δεν αξίηει να ςτεναχωριζςαι γι’ αυτό».
Ο Ρθλείδθσ τότε τθσ αποκρίκθ: «Μθτζρα, κατανοϊ ότι δυςτυχϊσ πολλοί Αχαιοί κα πρζπει να
πεκάνουν, όμωσ δεν μπορείσ να αφιςεισ τον υιό ςου να πεκάνει ατίμθτοσ και ντροπιαςμζνοσ.
Συλλογίςου τι κα λζνε μετά για τον υιό ςου και εκείνοσ δε κα μπορεί να κάνει τίποτα, κακϊσ ςε λίγο και
αυτόσ κα πεκάνει».
Θ Κζτισ ςυλλογίςτθκε για λίγο τα λόγια του υιοφ τθσ και με ςιγουριά του απάντθςεν: «Υιζ μου, ξζρεισ
πόςο πολφ ςε αγαπϊ και δε κζλω να πάκεισ κάτι και ατίμθτοσ να πεκάνεισ, αλλά δεν μπορϊ να
πραγματοποιιςω το αίτθμά ςου, γιατί πολλοί κα είναι οι Αχαιοί που κα χάςουν τισ ηωζσ τουσ για μια
απλι φιλονικία που μπορεί να λυκεί με μία ςυηιτθςθ».
Ρλθγωμζνοσ ο Ρθλείδθσ δεν πίεςε περιςςότερο τθ μθτζρα του και αποςφρκθκε ςτα πλοία. Τθν
επόμενθ θμζρα ζφυγε για τθ Φκία.
Σαράντθ Κεοδϊρα, Β2

Θ Κζτιδα αφοφ άκουςε τα λόγια του γιου τθσ και τθν παράκλθςι του να πείςει το Δία να βοθκιςει
τουσ Τρϊεσ ςτον πόλεμο, είπε: «Γιε μου, το ξζρω ότι ζχεισ περάςει πολλά ςτθ ηωι ςου και ότι ζχεισ
πλθγωκεί από τθ ςτάςθ του Αγαμζμνονα, αφοφ πιρε τθ Βριςθίδα, αλλά πρζπει να καταλάβεισ ότι αυτό
που μου ηθτάσ είναι υπερβολικό κι εγωιςτικό, γιατί βάηεισ τθ ηωι πολλϊν ςε κίνδυνο, μόνο και μόνο
επειδι κζλεισ να δείξεισ ςτουσ Αχαιοφσ πόςο ςθμαντικόσ είςαι και πόςο χριςιμοσ για τον πόλεμο. Για το
λόγο αυτό ςου ηθτϊ να μθν πάρεισ γριγορα αποφάςεισ και να ςκεφτείσ καλά τι πασ να κάνεισ. Ξζρουμε
και οι δυο ότι ο τρόποσ που διθγικθκεσ τθν ιςτορία δεν είναι ακριβϊσ αλικεια, αφοφ κι εςφ
αποκρίκθκεσ με αςεβι λόγια ςτον Αγαμζμνονα, ζςτω κι αν το άξιηε. Κατά τθ γνϊμθ μου, φζρκθκεσ
ςωςτά, αφοφ δεν άφθςεσ τον Αγαμζμνονα να ςε χρθςιμοποιιςει, αλλά νομίηω ότι δεν ζπρεπε να πζςεισ
ςτο επίπεδό του και να του μιλιςεισ με το ίδιο φφοσ που ςου είχε μιλιςει αυτόσ. Αντικζτωσ, πιςτεφω ότι
ζπρεπε να μθν είχεσ κυμϊςει τόςο πολφ, ζςτω κι αν αυτό ιταν δφςκολο, και να είχεσ θρεμιςει, πριν
πάρεισ κάποια ςθμαντικι απόφαςθ. Κζλω να ξζρεισ ότι αυτό που κάνεισ δεν είναι ςωςτό και μπορεί να
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κεωρθκείσ προδότθσ, για αυτόν το λόγο εγϊ δεν κα ςτακϊ ςτο πλευρό ςου και δεν κα ςε βοθκιςω ςε
αυτιν τθν απόφαςθ».
Ο Αχιλλζασ κοίταξε τότε τθ μθτζρα του ςτα μάτια και τθσ αποκρίκθκε: «Αφοφ είςαι κεά και μθτζρα
μου, κα ςεβαςτϊ τθν απόφαςι ςου και δεν κα ςε πιζςω οφτε κα ςε κάνω να νιϊςεισ άςχθμα γι’ αυτό
που αποφάςιςεσ. Για το λόγο αυτό, κα δεχκϊ τθ ςυμβουλι ςου και κα το ξαναςκεφκϊ».
Θ Κζτιδα τότε τον κοίταξε ςτα μάτια με περθφάνια και αγάπθ και του απάντθςε: «Είμαι χαροφμενθ
με τθν απόφαςθ που πιρεσ και κζλω, όταν αποφαςίςεισ τι κα κάνεισ τελικά, να με φωνάξεισ, για να το
ςυηθτιςουμε ξανά». Κι ζτςι, με ζνα τελευταίο βλζμμα εξαφανίςτθκε ςτα νερά τθσ ιρεμθσ κάλαςςασ.
Φςτερα από κάποιεσ μζρεσ ο Αχιλλζασ είχε πάρει τθν απόφαςι του και ιταν ζτοιμοσ να μιλιςει ξανά
με τθ μθτζρα του. Φϊναξε το όνομά τθσ και θ Κζτιδα εμφανίςτθκε. «Μθτζρα, πιρα τθν απόφαςι μου
και κα ικελα να ςου ηθτιςω ςυγγνϊμθ για τθν παράκλθςι μου λίγεσ μζρεσ πριν και τθ δφςκολθ κζςθ
που ςε ζφερα. Σκζφτθκα, λοιπόν, πολφ τα λόγια ςου τισ τελευταίεσ μζρεσ και κατάλαβα το πόςο δίκιο
είχεσ. Για το λόγο αυτόν κατζλθξα ότι δεν κα ξαναγυρίςω πίςω ςτον πόλεμο αλλά και δεν κα βοθκιςω
τουσ Τρϊεσ. Ζτςι, κα επιςτρζψω πίςω ςτθν πατρίδα μου και κα ηιςω μια ιρεμθ ηωι μζχρι το τζλοσ,
αφοφ γνωρίηω ότι ο κάνατοσ μου δεν αργεί».
Ραπακϊςτα Σοφία, Β5

Και δάκρυα χφνοντασ πολλά του απάντθςε θ Κζτισ: «Γιε μου, ξζρω πόςο πολφ πονάσ και πόςο
πικραμζνοσ είςαι. Ο Αγαμζμνονασ ςε αδίκθςε και πρόςβαλε τθν τιμι ςου. Κζλω να ςε βοθκιςω να
πάρεισ εκδίκθςθ για όλα όςα ςου ζκανε κι ζτςι να θςυχάςει θ ψυχι ςου. Είμαι με το μζροσ ςου και κα ςε
βοθκιςω να τιμωρθκεί ο Αγαμζμνονασ. Μου ηθτάσ να παρακαλζςω το Δία να πάρει το μζροσ των Τρϊων
και να τουσ βοθκιςει να επιτεκοφν ςτουσ Αχαιοφσ ςφάηοντασ τουσ κι ζτςι να πάρει το μάκθμά του ο
Αγαμζμνονασ. Πμωσ αυτό είναι πολφ ςκλθρό και απάνκρωπο. Είναι άδικο να κυςιαςτοφν τόςοι
άνκρωποι ςτο βωμό τθσ εκδίκθςθσ. Κζλω να ξαναςκεφτείσ αυτό που μου ηθτάσ να πράξω».
Ο Αχιλλζασ άκουςε αυτά που του είπε θ μθτζρα του. Τυφλωμζνοσ όμωσ από το μίςοσ του για τον
Αγαμζμνονα αποκρίνεται: «Τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει αυτό που αιςκάνομαι για τον Ατρείδθ και για
όλουσ τουσ Αχαιοφσ που δεν μου ςυμπαραςτάκθκαν. Ριγαινε γριγορα ςτο Δία να μεταφζρεισ το αίτθμά
μου».
«Καλά, παιδί μου, αφοφ ζτςι το κεσ να γίνει, πάω ευκφσ ςτον Πλυμπο, για να παρακαλζςω το Δία να
κάνει το χατιρι ςου». Αυτά είπε και εξαφανίςτθκε.
Ραπία Κωνςταντίνα, Β5

Ο Αχιλλζασ παρακάλεςε τθ μθτζρα του, Κζτιδα, να τον βοθκιςει και να αποκαταςτιςει τθν τιμι, τθν
υπόλθψθ και τον πλθγωμζνο εγωιςμό του από τον Αγαμζμνονα. Πμωσ θ μθτζρα του αρνείται να
μεςιτεφςει ςτο Δία και να ηθτιςει τθ βοικεια, γιατί πιςτεφει ότι ο Αχιλλζασ πρζπει να αντιμετωπίςει
μόνοσ του τισ δυςκολίεσ. Ο Αχιλλζασ ςτενοχωρθμζνοσ από τθν απόφαςθ τθσ μθτζρασ του αποςφρεται
από τθ μάχθ κι επιςτρζφει ςτθν πατρίδα του, τθ Φκία.
Συχνά ζρχονται νζα από τθ μάχθ. Πμωσ κάποια ςτιγμι μακαίνει για το κάνατο του αγαπθτοφ του
φίλου, Ράτροκλου. Αυτό κα γίνει και θ αιτία για να γυρίςει ο Αχιλλζασ ςτθν Τροία, προκειμζνου να πάρει
εκδίκθςθ για τον αδικοχαμζνο φίλο του.
Ριτταράσ Αρτζμθσ, Β5

Θ Κζτιδα άκουςε το πρόβλθμα του Αχιλλζα, χωρίσ να αναρωτθκεί κατά πόςο αυτά που ζλεγε ιταν
αλθκινά. Ζδωςε προςοχι ςε όλα αυτά που είπε και αποφάςιςε να εκπλθρϊςει το κζλθμά του, χωρίσ να
ηθτιςει περιςςότερεσ πλθροφορίεσ. Κα μποροφςε, όμωσ, να φζρει αντίρρθςθ και να τον ρωτιςει αν όλα
αυτά που είπε ιταν αλθκινά. Ο Αχιλλζασ λογικά, λόγω του κυμοφ του και τθσ υπερθφάνειάσ του, κα
υπεραςπιηόταν ότι αυτόσ ζχει δίκιο. Αν θ Κζτιδα επζλεγε να μθν πιςτζψει το γιο τθσ, όλα αυτά που
ςυνζβθςαν κα μποροφςαν να αποτραποφν. Ζτςι, θ μθτζρα δεν κα χρειαηόταν να πάει ςτο Δία λόγω του
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κελιματοσ του γιου τθσ, με αποτζλεςμα να μθν ςυνζβαινε ο καβγάσ ανάμεςα ςτθν Ιρα και το Δία.Ο
Αχιλλζασ φυςικά κα οργιηόταν που το ςχζδιο του δεν δοφλεψε αλλά θ Κζτιδα κα ιξερε ότι είχε κάνει τθ
ςωςτι επιλογι με το να μθν πιςτζψει το γιο τθσ αμζςωσ αλλά να αναρωτθκεί κατά πόςο αλθκι ιταν τα
γεγονότα ζτςι, όπωσ τα περιζγραψε ο ίδιοσ.
Ρολφηου Ανκι, Β5

Ο Αχιλλζασ κακιςμζνοσ ςτα βράχια επικαλείται τθ μθτζρα του. Θ μθτζρα του, Κζτιδα, τον ακοφει και
εμφανίηεται κοντά του. Ο Αχιλλζασ τθσ περιγράφει τα γεγονότα και τθν αντιπαράκεςι του με τον
Αγαμζμνονα, όπωσ κζλει αυτόσ, αποκρφβοντασ ι προςκζτοντασ κάποια ςτοιχεία, με αποτζλεςμα να
φαίνεται αυτόσ ο αδικθμζνοσ και ο ςωςτόσ. Θ μθτζρα του, Κζτιδα, δεν τον πιςτεφει και του ηθτά να τθσ
πει επακριβϊσ και ό,τι είχε ςυμβεί ςτα αλικεια, αφοφ δεν κα μποροφςε να πει ψζματα ςε αυτιν. Ζτςι, ο
Αχιλλζασ αναγκάςτθκε να πει όλθ τθν αλικεια, με αποτζλεςμα να κάνει τθ Κζτιδα να κυμϊςει πολφ και
να αλλάξει τελείωσ τθν εικόνα τθσ για αυτόν. Ζχαςε πάςα ιδζα για το γιο τθσ αλλά και όλθ τθν
εμπιςτοςφνθ τθσ.
Μζςα ςε αυτό το θλεκτριςμζνο κλίμα ο Αχιλλζασ τόλμθςε και ηιτθςε μια χάρθ από τθ μθτζρα του.
Τθν παρακάλεςε να πάει ςτο Δία και να του ηθτιςει να χάςουν οι Αχαιοί ζτςι, ϊςτε να πάρει εκδίκθςθ. Θ
Κζτιδα, όπωσ ιταν φυςικό, δεν δζχτθκε και αποδοκίμαςε τον χαρακτιρα του γιου τθσ. «Μα πϊσ μπορεί
να είναι αυτόσ ο γιοσ μου; Με τθν πρϊτθ δυςκολία να δείχνει τον χειρότερο του εαυτό! Με τζτοιεσ αρχζσ
τον μεγάλωςα; Αγόρι μου, άκουςε με καλά. Αυτι τθ ςτιγμι οι Αχαιοί βρίςκονται ςε ζναν από τουσ
δυςκολότερουσ πολζμουσ που ζχουν δϊςει ποτζ. Χιλιάδεσ άνκρωποι πεκαίνουν κι εςφ για μια
παρεξιγθςθ κα τουσ καταςτρζψεισ;»
Με αυτά τθσ τα λόγια θ Κζτιδα κατάφερε να μεταπείςει τθ γνϊμθ του γιου τθσ και να τον κάνει να
γυρίςει ξανά ςτο ςτρατόπεδο.
οδόπουλοσ Κωνςταντίνοσ, Β5

Θ Κζτιδα βγαίνει από τθ κάλαςςα και θ εκτυφλωτικι ομορφιά τθσ τραβάει τθν προςοχι του γιου τθσ.
Ο Αχιλλζασ τθν κοιτά, όχι ςτα μάτια, ντρζπεται που είναι δακρυςμζνα και ςκφβει κλιμμζνοσ το κεφάλι
του ανάμεςα ςτα γόνατά του. Για μια ςτιγμι κυμάται τθ Βριςθίδα, όμωσ θ μνιμθ αυτι εξαφανίηεται,
όταν θ μθτζρα του τον πλθςιάηει, του ςθκϊνει το κεφάλι και του ςκουπίηει τα δάκρυα. Μα άλλα κα
’ρκουν να ςκεπάςουν το όμορφο πρόςωπό του. Ο Αχιλλζασ ςτρίβει απότομα το κεφάλι του, ζτςι που θ
μθτζρα του αναγνωρίηει τθν αγζνεια και τθν αςζβειά του. Ραρόλ’ αυτά, τον ρωτάει για το πρόβλθμά του.
Ο Αχιλλζασ παρουςιάηει το πρόβλθμα (όπωσ περιγράφεται ςτο βιβλίο). Ζπειτα από λίγθ ϊρα παφει να
μιλάει, ίςωσ να κουράςτθκε. Γζρνει ζτςι το ξανκό κεφάλι του ςτον ϊμο τθσ Κζτιδασ και αναςτενάηει, ενϊ
παράλλθλα ακοφγεται το απαλό κφμα ςαν θχϊ ςτα αφτιά τουσ. Θ Κζτιδα κοιτάηει το γιο τθσ, ο οποίοσ
ζχει αλλάξει πολφ από τότε που είχε να τον δει. Γνωρίηοντασ και θ ίδια τι πραγματικά ςυνζβθ αρχικά του
μιλά: «Ω, γιε μου, ξζρεισ καλφτερα από όλουσ πόςο ςε ευςπλαχνίηομαι, μα κζλω να μου πεισ ο ίδιοσ άμα
όντωσ ζτςι τα πράγματα ζγιναν. Ρϊσ να ςου δείξω καλοςφνθ…» Θ φωνι τθσ δεν ζχει αλλάξει τόνο και
δείχνει πόςο ιρεμθ και πόςο προςεκτικι είναι.
Ο Αχιλλζασ, ωςτόςο, ταραγμζνοσ αποκρίνεται: «Μθτζρα μου, αυτι είναι θ αλικεια. Ο Ατρείδθσ
Αγαμζμνονασ το γζρασ μου μοφ πιρε και τϊρα ςτεναχωρθμζνοσ πλζον είμαι». Άμα θ Κζτιδα ζβγαηε μια
λζξθ, κα πλιγωνε τον Αχιλλζα, κάτι που δεν ικελε. Ωςτόςο, τθν αλικεια ο Αχιλλζασ δεν ζλεγε να βγάλει
από μζςα του. Μςωσ να μθν ιταν αρκετά γενναίοσ, για να το παραδεχτεί. Θ Κζτιδα, λοιπόν, χαϊδεφει τα
μαλλιά του. Στο άγγιγμά τθσ τα νιϊκει απαλά και γαλινια και τα μάτια τθσ ςιγά-ςιγά κλείνουν όπωσ και
του Αχιλλζα. Οι μνιμεσ του από τθ Βριςθίδα επανζρχονται ςτο μυαλό του. Αναπολεί τισ μζρεσ που τθσ
χάιδευε τα μαλλιά ακριβϊσ όπωσ και θ μθτζρα του κάνει κακϊσ και τότε που ο άνεμοσ ανζμιηε τα μακριά
μαλλιά τθσ.
Ο Αχιλλζασ όρκιοσ πλζον, κοιτάηει τθ μθτζρα του που καυμάηει τουσ δυνατοφσ μφεσ και τθν
κορμοςταςιά του γιου τθσ. Οι λζξεισ βγαίνουν αργά, ςτακερά και θ κάκε λζξθ τονίηεται διαφορετικά,
ζτςι, που θ Κζτιδα καρφϊνει τα μάτια τθσ ςτο ςτόμα του Αχιλλζα. «Μθτζρα, μια χάρθ ςου ηθτϊ, ςτον
Πλυμπο επάνω πιγαινε και βρεσ τον καλόκαρδο Δία που ξζρει τι αδικία μου ςυνζβθ. Ραρακάλα τον, ςτα
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πόδια του να πζςεισ, νίκεσ να χαρίςει ςτουσ Τρϊεσ, για να με χρειαςτοφν οι Αχαιοί και να είμαι ξανά με
τθ Βριςθίδα». Με πόνο είπε το όνομά τθσ, ςαν να μθν μποροφςε να προφζρει αυτι τθ λζξθ.
Θ Κζτιδα κοιτϊντασ τον αλλάηει μορφι. Στζκεται ςτο φψοσ του Αχιλλζα ζπειτα από ζνα γριγορο
ςάλτο και ςταυρϊνοντασ τα χζρια τθσ γνζφει αρνθτικά. Του επιςθμαίνει πωσ αυτό δεν κα τον
επωφελιςει, κα ςυμβάλει απεναντίασ ςτθν καταςτροφι τθσ ςχζςθσ τουσ και… Ο Αχιλλζασ φαινόταν να
μθν τθν παρακολουκεί. Θ Κζτιδα τελειϊνοντασ το λόγο τθσ και με ζνα αχρείαςτο «ΑΝΤΙΟ» χάνεται ςτο
κφμα. Στο μυαλό του επαναλαμβάνονται οι τελευταίεσ λζξεισ τθσ «Καλφτερα να ςκεφτείσ μια άλλθ
εναλλακτικι» και το «ΑΝΤΙΟ». Τα μάτια του ακολουκοφν τθ μθτζρα του που χάνεται ςτο κφμα τόςο, όςο
να μθν μπορεί να τθν διακρίνει πλζον, ενϊ κακιςμζνοσ κάτω αντιλαμβάνεται τον αζρα που διαπερνά τθν
πανοπλία του και κατακλφηει το κορμί του. Με το δυνατό του χζρι ςτθρίηει το κεφάλι του. Ριζηει τα
βλζφαρά του, για να κλείςουν, χρειάηεται ξεκοφραςθ. Εξετάηει τα ματωμζνα χζρια του και ςκζπτεται πωσ
θ επιδίωξι του μόνο πόνο προκαλεί.
Το ίδιο βράδυ αποφαςίηει να βάλει το ςχζδιό του ςε λειτουργία. Απομακρφνεται πλζον από τθν
ακρογιαλιά ζχοντασ τον εξοπλιςμό μαηί του. Ζχει αποφαςίςει να μθν τον χρθςιμοποιιςει. Ακόρυβα
ειςζρχεται ςτο ςτρατόπεδο. Δεν περιμζνει να δει κανζναν όρκιο τζτοια ϊρα, μα αντικζτωσ αναγνωρίηει
από μακριά μια λεπτι φιγοφρα με μακριά μαλλιά ζξω, ευτυχϊσ, από τθ ςκθνι του Ατρείδθ. Τρζχοντασ
προσ το μζροσ τθσ αναγνωρίηει τα λεπτομερι χαρακτθριςτικά τθσ, απλϊνει το χζρι του και χωρίσ να είναι
ςίγουροσ τι κάνει, περιμζνει το χζρι τθσ Βρθςθίδασ. Αυτι ςτζκεται όρκια και τον κοιτά ςτα μάτια, με μια
κίνθςθ οδθγεί το ςϊμα τθσ προσ το μζροσ του και αγκαλιάηονται τόςο ςφικτά. Ο Αχιλλζασ τθσ νεφει. Μια
ευκαιρία αποηθτοφςε να είναι μαηί τθσ και περιμζνει το γνζψιμο τθσ, για να αρχίςουν να τρζχουν. Το
ςκάνε. Αδιάκριτεσ ματιζσ τοφσ περικυκλϊνουν. Γνωςτζσ μερικζσ, του Οδυςςζα και του Μενζλαου, που
δίχωσ να μιλάνε, απλϊσ κοιτάηουν, ίςωσ να μθν το περίμεναν. Οι πρωταγωνιςτζσ καταφεφγουν
προςωρινά ςτθν ακτι. Κακϊσ ο ιρωασ αγκαλιάηει τθ δοφλα, αναγνωρίηει τθ φωνι τισ μθτζρασ του που
αντθχεί: «Μθν ανθςυχείσ για το τι κα ακολουκιςει». Θ Κζτιδα εξαφανίηεται και ο Αχιλλζασ για ακόμθ
μια φορά κλείνει τα μάτια του γνζφοντασ.
όκα Λίνα, Β5

Σαν ομίχλθ ανζβθκε μζςα από το άςπρο κφμα και κάκιςε θ Κζτιδα πλάι ςτον όμορφο υιό τθσ.
Στεναχωρθμζνοσ όπωσ ιταν κι αυτόσ, τθσ λζει αναςτενάηοντασ ... «Τα γνωρίηεισ όλα ι να ςου τα ειπϊ; Ο
Ατρείδθσ Αγαμζμνων δεν με τίμθςε. Το λάφυρο μου πιρε, τθν κόρθ του Βρίςθ… Άδικοσ ιταν και με
ανάγκαςε από τον πόλεμο να φφγω. Υπεράςπιςθ από τουσ Αχαιοφσ δεν είδα και διαταγζσ από τον
Ατρείδθ εγϊ δεν δζχομαι. Ζπρεπε να δεισ πϊσ ιταν μόλισ μου αφαιροφςε τθ Βριςθίδα. Απ’ τθν αρχι
ζπρεπε τθ Χρυςθίδα ςτον ιερζα να είχε επιςτρζψει, και τθν οργι του Απόλλωνα να μθν είχαμε δοκιμάςει
με το λοιμό. Εγϊ τϊρα εκδίκθςθ επικυμϊ. Οι Τρϊεσ να κερδίηουν τον πόλεμο, να μετανιϊςει τθ ςτιγμι
που ζδιωξε ο Ατρείδθσ τον καλφτερο ςτρατιϊτθ…»
Στο ςθμείο αυτό ςταμάτθςε για να πάρει ανάςα ο Αχιλλζασ και αμζςωσ θ πανζμορφθ Κζτιδα
απάντθςε ςτον υιό τθσ. «Αγαπθμζνε μου Αχιλλζα, θ μοίρα ςου δεν το κζλει πολφ καιρό να ηιςεισ. Μθν
με κοροϊδεφεισ εμζνα, ξζρω πόςο αγενισ ιςουν. Δεν ιταν μόνο του Ατρείδθ Αγαμζμνονα το φταίξιμο. Αν
θ κεά Ακθνά ςτθ ςφγκρουςθ δεν είχε επζμβει, ποιοσ ξζρει τι κα είχε ςυμβεί. Γι’ αυτό, αγόρι μου
λυπθμζνο, αδικθμζνο, μθν κατθγορείσ τον Αγαμζμνονα, αρχιςτράτθγο τρανό, για ό,τι ςυνζβθ. Σκζψου
καλφτερα τθν τιμωρία που ηθτάσ».
Κάνει παφςθ θ Κζτιδα και ο Αχιλλζασ τθν κοιτά αγριεμζνοσ με ςπίκεσ ςτα μάτια του. «Μθτζρα,
καταλαβαίνω πωσ τθν αλικεια ξζρεισ και ςεβαςτι θ άποψι ςου, όμωσ εγϊ νιϊκω μζςα μου πολφ κυμό
και αδικία. Αυτι είναι θ μόνθ τιμωρία που του αξίηει». Διακόπτει θ Κζτιδα τον Αχιλλζα και μιλά πιο
δυνατά. «Πχι, παιδί μου. Τζτοια τιμωρία κζλει πολλι ςκζψθ. Τα λεσ αυτά εν βραςμϊ ψυχισ, δεν τα
εννοείσ, δεν κα ηθτοφςεσ ποτζ των άλλων το κακό...» και ςυνεχίηει ςτον ίδιο τόνο: «Τθν επικυμία ςου
εγϊ δεν πρόκειται να κάνω, δεν πιςτεφω πωσ είναι ςωςτό και ςυμβουλι ςου δίνω να το ξαναςκεφτείσ».
Αποχωρεί θ Κζτιδα, ιρεμθ όπωσ ιταν, χαϊδεφει το κεφάλι του υιοφ τθσ και χάνεται ςαν καπνόσ ςτο
κφμα. Ο Αχιλλζασ κακιςμζνοσ μόνοσ ςτα βράχια ςυλλογίηεται τα λόγια τθσ μθτζρασ του ...
Θ Κζτιδα ωσ κεά εμφανίηεται δφο μζρεσ μετά από τθ ςυηιτθςθ με το δυνατό Ρθλείδθ που βρίςκει
κακιςμζνο ςτθν ακτι. «Γεια ςου, γιε μου!» τον χαιρετά και ο Αχιλλζασ ςθκϊνει αργά το κεφάλι και τθσ
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απαντά: «Σκζφτθκα τθ ςυμβουλι ςου, μθτζρα...» και ςταματάει. «Τόςον καιρό πολεμοφςα εισ το πλευρό
των Αχαιϊν. Τζτοια τιμωρία δεν αξίηουν, δίκιο ζχεισ. Τθν πολφτιμθ βοικειά μου δεν κα ζχουν, αν ζνα
γζρασ μου προςφζρουν αντάξιο τθσ Βριςθίδασ». «Καλι θ απόφαςθ, γιε μου» απαντά θ Κζτιδα και
ςυνεχίηει: «Κα ςτείλω ςτον Απόλλωνα, κα μιλιςω τοφτθν τθ χάρθ να μου κάνει, που μου τθ χρωςτάει.
Πραμα να ςτείλει ςτον Αγαμζμνονα τθν επικυμία ςου. Κα το φροντίςω εγϊ!» λζει θ Κζτιδα και
υπόςχεται ςτο γιο τθσ ότι κα τθριςει τθν υπόςχεςι τθσ.
όκα Σοφία, Β5

Μετά τθν αφιγθςθ του Αχιλλζα κυμωμζνθ θ Κζτιδα ςθκϊκθκε και πιρε το λόγο: «Τι είναι αυτά που
ακοφω, μονάκριβε γιζ μου; Ζτςι ςε μεγάλωςα; Μόνο ο Αγαμζμνονασ ζφταιξε ι κι εςφ που τόλμθςεσ να
αντιμιλιςεισ ςε ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ του ςτρατοφ και μάλιςτα του αρχιςτράτθγου; Δεν λζω,
αυτόσ ςου άρπαξε τθν Βριςθίδα αλλά θ ςυμπεριφορά ςου ιταν απαράδεκτθ, δεν ςεβάςτθκεσ τον
ανϊτερο ςου και γι’ αυτό ςου αξίηει μεγάλθ τιμωρία. Πχι μόνο δεν κα πάω ςτον Πλυμπο να τουσ ηθτιςω
αυτό που ζβαλε ο νουσ ςου, αλλά κα ςυμβάλω εγϊ θ ίδια ςτθ νίκθ των Αχαιϊν. Πςο για τθν τιμωρία
ςου, άφθςζ με να το ςκεφτϊ. Κα ςε ςυμβοφλευα, επίςθσ, να αποςυρκείσ και από τον πόλεμο, αν ςου
ζχει μείνει κακόλου αξιοπρζπεια μετά από αυτό που ζκανεσ».
Ο Αχιλλζασ ευκφσ ςθκϊκθκε παίρνοντασ το λόγο: «Μθτζρα, τι είναι αυτά που λεσ; Αντί να
υπεραςπίηεςαι το γιο ςου, που μόνο πίκρεσ ζχει δεχτεί ςε αυτιν τθ ηωι, κάκεςαι και μου φωνάηεισ για
ζναν αρχιςτράτθγο που δεν είναι ικανόσ για τίποτα, μόνο πίνει και γλεντάει; Αν πιςτεφεισ αυτά που λεσ
για τον υιό ςου, τότε καλφτερα να φφγεισ και τθν τιμωρία που κα μου βάλεισ κα τθν δεχτϊ, μόνο για να
δείξω όμωσ ότι ςε ςζβομαι». Μετά από αυτόν το διάλογο ο Αχιλλζασ αποχϊρθςε και θ μθτζρα του πιγε
να εκπλθρϊςει τθν υπόςχεςι τθσ, δθλαδι να βοθκιςει τουσ Αχαιοφσ.
Αρκετοφσ μινεσ αργότερα οι Αχαιοί νίκθςαν χάρθ ςτθ γενναιότθτά τουσ και τθ βοικεια τθσ Κζτιδασ,
ενϊ ο Αχιλλζασ είχε γυρίςει με τουσ Μυρμθδόνεσ ςτθν πατρίδα του. Θ Κζτιδα επιςκζπτεται τον υιό τθσ κι
ακολουκεί ο παρακάτω διάλογοσ: «Ζφταςε θ μζρα θ οποία ςου είχα υποςχεκεί Αχιλλζα. Θ τιμωρία που
αποφάςιςα και μου πιρε τόςο χρόνο να τθν ανακοινϊςω είναι θ εξισ: Πταν γεννικθκεσ, πιρα τθν
απόφαςθ να ςε κάνω ακάνατο, απόφαςθ για τθν οποία μετάνιωςα, κα ζπρεπε να είςαι όπωσ όλοι οι
άλλοι. Μετά από αρκετι ςκζψθ είναι ϊρα να γίνεισ κνθτόσ!»
Ο Αχιλλζασ χωρίσ κανζναν ςυλλογιςμό απάντθςε: «Ασ είναι!» Ζτςι, μετά από μια μακρόχρονθ και
δφςκολθ διαδικαςία ο Αχιλλζασ ζγινε αυτό που ζπρεπε να ιταν από τθ γζννθςι του. Τθν θμζρα που
ςυμπλιρωνε τα τριάντα πζντε του χρόνια πζκανε από ζναν λοιμό που είχε κερίςει όλθ τθν περιοχι.
Ανάμεςα ςτουσ ανκρϊπουσ που πζκαναν ιταν ο Ράτροκλοσ, ο Αγαμζμνονασ, ο Μενζλαοσ, ο Ζκτορασ, ο
Ράρισ και θ Ελζνθ. Θ Βριςθίδα ιταν θ μόνθ που γλίτωςε, κακϊσ εκείνθ τθν περίοδο είχε πάει να
επιςκεφτεί τον αδερφό τθσ. Μετά το γυριςμό τθσ ιταν θ μόνθ που επιςκζφτθκε τον τάφο του
φθμιςμζνου Αχιλλζα.
Σζςθ Σάρρα, Β5

- Υιζ μου, μπορεί όντωσ να ςε γζννθςα ξζροντασ τθ μοίρα ςου, αλλά εγϊ δεν είμαι ξεροκζφαλθ και
γνωρίηω τι γίνεται τριγφρω μου. Νομίηεισ πωσ δεν κα πρόςεχα τι ςυνζβθκε; Μικρζ μου, βγάηεισ ιςτορίεσ
από το μυαλό ςου, για να επιχειρθματολογιςεισ. Πςο να ‘ναι, όςο καταπιεςμζνοσ και αδικθμζνοσ να
νιϊκεισ, ο Αγαμζμνονασ είναι αυτόσ που δίνει τισ εντολζσ, αυτόσ είναι ο αρχθγόσ και πρζπει να τον
υπακοφσ. Αυτόσ θγείται του πολζμου, αυτόσ μπορεί να κάνει ό,τι κζλει. Εςφ είςαι ξεροκζφαλοσ και τον
απειλείσ! Κάνε τθν καρδιά ςου πζτρα και κάτςε ιςυχοσ!
- Μα, μθτζρα, ξζρεισ κι εςφ πωσ ζχω δίκιο και κάποιοσ ζπρεπε να του αντιςτακεί!
- Αυτό, όμωσ, υιζ μου, δεν ςθμαίνει πωσ δεν μποροφςεσ να μθν πεισ τίποτα! Κα μποροφςεσ κάλλιςτα να
είχεσ κακίςει κάτω και να υπακοφςεισ!
- Μθτζρα, κα μου ζπαιρνε το δϊρο μου κι αυτό κα ιταν άδικο!
- Αλαηόνα! Μόνο το δικό ςου δϊρο ςκζφτεςαι! Άμα ιςουν ςτθ κζςθ του Αγαμζμνονα, κα ζπαιρνεσ κι
εςφ αλλουνοφ δϊρο! Ασ μθν ζπαιρνεσ μια φορά δϊρο πολφτιμο! Άκουςε μια φορά και μθ μιλάσ!
Τότε ο Αχιλλζασ ςϊπαςε και δεν ξαναμίλθςε.
Σταματοποφλου Αναςταςία, Β5
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7η
Ραίρνοντασ αφορμι από το κείμενο τθσ Α’ ραψωδίασ τθσ
Λλιάδασ, να ηωγραφίςετε κάτι που ςασ ζκανε εντφπωςθ.
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Θ Ακθνά κατεβαίνει από τον Πλυμπο για να ςυμβουλζψει τον Αχιλλζα
Δθμοποφλου Ελζνθ-Λωάννα, Β2
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Θ Κζτιδα πθγαίνει ςτον Πλυμπο για να ηθτιςει από το Δια να εκπλθρϊςει το αίτθμα του Αχιλλζα.
Δθμοποφλου ζνια, Β2
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Θ Ακθνά, απεςταλμζνθ από τθν Ιρα, ςυμβουλεφει τον Αχιλλζα να μθν ςκοτϊςει τον Αγαμζμνονα,
πράγμα που ο ίδιοσ είχε ςκοπό να κάνει.
Ηαγόρθ Κατερίνα, Β2
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Ο Αχιλλζασ λζει τα παράπονά του ςτθ μθτζρα του που εμφανίηεται μζςα από τθ κάλαςςα
Κθβαίοσ Δθμιτρθσ, Β2
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Κζτιδα και Αχιλλζασ
Λερωνυμάκθ – Αςλάμ Ηαμπζτα, Β2
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Συηιτθςθ Κζτιδασ και Αχιλλζα.
Καλογερόπουλοσ Ραναγιϊτθσ, Β2

55

ΑΨΩΔΛΑ Αϋ

ΔΘΜΛΟΥΓΛΚΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ

Θ εμφάνιςθ τθσ Κζτιδασ ςτον Αχιλλζα
Κονιςτι Μαρία, Β2
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Θ Ακθνά ςυμβουλεφει τον Αχιλλζα να μθ ςκοτϊςει τον Αγαμζμνονα
Ραπαδθμθτρίου Γιάννθσ, Β5
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Θ κεά Ακθνά πθγαίνει ςτον Αχιλλζα
Ραπαχειμϊνα Ανδριάνα, Β5
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Θ Κζτιδα βγαίνει από το βυκό τθσ κάλαςςασ με τθ βοικεια ενόσ αλόγου του Ροςειδϊνα
Ραπαχειμϊνα Μαρινζτα, Β5
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Θ κεά Ακθνά
Ριτταρά Άρτεμισ, Β5
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Καράβι των Αχαιϊν
Ριτταράσ Αρτζμιοσ, Β5
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Ο Αχιλλζασ
Ρολφηου Ανκι, Β5
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Κζτιδα και Αχιλλζασ
ζππα Βιβζνια, Β5
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Θ ςυηιτθςθ του Αχιλλζα με τθ Κζτιδα
οδόπουλοσ Κωνςταντίνοσ, Β5
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Θ Ακθνά κατεβαίνει από τον Πλυμπο
Σδραβοποφλου Ελεονϊρα-Αγάπθ, Β5
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