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ΡΟΛΟΓΟΣ
Ζχοντασ ολοκλθρϊςει τθ Z’ ραψωδία τθσ Λλιάδασ, ςτο πλαίςιο του μακιματοσ
τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γραμματείασ, κι ζχοντασ επεξεργαςτεί αρκετοφσ ςτίχουσ
τθσ, παρακολουκιςαμε ςχεδόν από κοντά τθ ςυηιτθςθ τθσ Ανδρομάχθσ με τον
Ζκτορα. Ζτςι, είδαμε τθν Ανδρομάχθ πανικόβλθτθ από τθν εξζλιξθ τθσ μάχθσ
ανάμεςα ςτουσ Τρϊεσ και τουσ Αχαιοφσ να ανθςυχεί για το ςφηυγό τθσ και να
προςπακεί να τον πείςει να μείνει μζςα ςτο κάςτρο ι, τουλάχιςτον, να μθν
πολεμά ςτθν πρϊτθ γραμμι... Ακοφςαμε και τον Ζκτορα να απαντά ςτθν
Ανδρομάχθ μζνοντασ πιςτόσ ςτισ αρχζσ του, ανάμεςα ςτισ οποίεσ υπζρτατθ αξία
αποτελεί θ πατρίδα, αν και διαιςκάνεται τθ ςυμφορά που πλθςιάηει... Υπιρξαν
ςτιγμζσ που κελιςαμε κι εμείσ να μεςολαβιςουμε ανάμεςά τουσ διατυπϊνοντασ
τα δικά μασ επιχειριματα και να δϊςουμε μια άλλθ τροπι ςτθν ιςτορία... Άλλοτε
πάλι, αντιλαμβανόμενοι μζςα από το διάλογο των δφο θρϊων τισ αρνθτικζσ
ςυνζπειεσ του πολζμου και γνωρίηοντασ ότι ακόμα και ςιμερα, τόςουσ αιϊνεσ
μετά τθ ςυηιτθςθ του Ζκτορα και τθσ Ανδρομάχθσ, ο «πόλεμοσ καλά κρατεί» ςε
κάποια ςθμεία του πλανιτθ, φκάςαμε ςτο ςθμείο ωσ υπζρμαχοι τθσ ειρινθσ να
κάνουμε «ζκκλθςθ» ςτουσ «δυνατοφσ» τθσ γθσ για βοικεια, ϊςτε να μθ χρειαςτεί
ςτο μζλλον κάποιοσ άλλοσ Ζκτορασ να αποχαιρετιςει τθν οικογζνειά του
υπεραςπιηόμενοσ τθν ακεραιότθτα τθσ πατρίδασ του ι να φφγει με αυτιν
παίρνοντασ το δφςκολο δρόμο τθσ προςφυγιάσ...
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 Zϋ τθσ Λλιάδασ αποτζλεςε ζναυςμα για κάτι πιο
δθμιουργικό, ίςωσ και πιο βιωματικό...
Θ κακθγιτρια
Κλθμεντιϊτθ Αναςταςία
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Λλιάδα - αψωδία Η’
Δθμιουργικζσ εργαςίεσ

Ζχοντασ μελετιςει τθν Η’ ραψωδία τθσ Λλιάδασ κι ζχοντασ επεξεργαςτεί
αρκετοφσ ςτίχουσ τθσ κα μποροφςατε να αςχολθκείτε με κάτι πιο
δθμιουργικό, επιλζγοντασ κάποιεσ από τισ παρακάτω δραςτθριότθτεσ...

1. Είδαμε τθν Ανδρομάχθ πανικόβλθτθ από τθν εξζλιξθ τθσ μάχθσ ανάμεςα ςτουσ Τρϊεσ και τουσ
Αχαιοφσ να ανθςυχεί για το ςφηυγό τθσ και να προςπακεί να τον πείςει, μζςα από μια ςειρά
επιχειρθμάτων που αγγίηουν κυρίωσ το ςυναίςκθμα, να μείνει μζςα ςτο κάςτρο ι τουλάχιςτον να
μθν πολεμά ςτθν πρϊτθ γραμμι. Να προςπακιςετε εςείσ να μπείτε ςτθ κζςθ τθσ Ανδρομάχθσ και
να καταγράψετε τα λόγια τθσ. Άραγε, τι κα λζγατε εςείσ ςτο ςφντροφό ςασ ςε μια ανάλογθ
κατάςταςθ; Ροιο ρόλο κα παίηατε: αυτόν τθσ αφοςιωμζνθσ αλλά ταυτόχρονα αναςφαλοφσ και
εξαρτθμζνθσ από τον άντρα τθσ ςυηφγου ι τθσ χειραφετθμζνθσ γυναίκασ που αγαπά το ςφηυγό τθσ
αλλά τον αφινει να αποφαςίςει;
2. Είδαμε και τον Ζκτορα, ο οποίοσ διαιςκάνεται τθ ςυμφορά που πλθςιάηει και ωςτόςο ψφχραιμοσ
απαντά ςτθν Ανδρομάχθ προςθλωμζνοσ ςτισ αρχζσ του, ανάμεςα ςτισ οποίεσ υπζρτατθ αξία ζχει θ
πατρίδα, ξεκακαρίηοντασ τθ κζςθ του. Να προςπακιςετε κι εςείσ να μπείτε ςτθ κζςθ του Ζκτορα
και να καταγράψετε τα λόγια του προσ τθν Ανδρομάχθ. Ροια απόφαςθ κα ζπαιρνε ο δικόσ ςασ
Ζκτορασ και με ποια επιχειριματα κα τθ ςτιριηε;
3. Με βάςθ τα δεδομζνα τθσ μυκθναϊκισ εποχισ, να φανταςτείτε εςείσ και να καταγράψετε ζνα
διάλογο ανάμεςα ςτον Ζκτορα και τθν Ανδρομάχθ μζςα ςτα τείχθ τθσ Τροίασ, ενϊ ζξω από αυτά
«ο πόλεμοσ καλά κρατεί...»
4. Ρόλεμοι με διαφορετικι, βζβαια, μορφι γίνονται και ςιμερα, μιασ και δεν ζχουν εξαλειφκεί από
το ανκρϊπινο γζνοσ. Λαμβάνοντασ υπόψθ ςασ τθ ςφγχρονθ μορφι των πολζμων κακϊσ και τισ
αξίεσ και τα ιδανικά των ανκρϊπων τθσ εποχισ μασ, να προςπακιςετε να μεταφζρετε το διάλογο
του «Ζκτορα» και τθσ «Ανδρομάχθσ» ςτθ ςφγχρονθ εποχι... (Κυμθκείτε και τουσ ςτίχουσ από το
ποίθμα του Λακ. Καμπανζλλθ «Στρατιϊτθ μου, τθ μάχθ κα κερδίςει, όποιοσ πολφ το λαχταρά να
ηιςει. Όποιοσ ςτθ μάχθ πάει για να πεκάνει, ςτρατιϊτθ μου για πόλεμο δεν κάνει... Όποιοσ το
γυριςμό του όρκο δεν κάνει,ςτρατιϊτθ μου, τον πόλεμο το χάνει».)
5. Ο Ζκτορασ αφοφ αποχαιρζτθςε τθν Ανδρομάχθ, ςυνάντθςε τον Ράρθ, ο οποίοσ κατευκυνόταν κι
αυτόσ προσ το ςτρατόπεδο και του είπε πωσ είναι καλόσ ςτθν τζχνθ του πολζμου, ζςτω κι αν οι
Τρϊεσ τον κατθγοροφν ότι αποφεφγει τθ μάχθ, παρόλο που είναι αυτόσ ο υποκινθτισ τθσ... Να
υποκζςετε ότι ιςαςτε μάρτυρασ τθσ ςκθνισ αυτισ και να καταγράψετε το διάλογο των δφο
θρϊων, ζτςι, όπωσ εςείσ τον φαντάηεςτε.
6. Ο Πμθροσ ςε πολλά ςθμεία τθσ Λλιάδασ αναφζρει αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του πολζμου, περνϊντασ
ζμμεςα αντιπολεμικά μθνφματα. Να φανταςτείτε ζνα διάλογο ανάμεςα ςτον Ζκτορα και τθν
Ανδρομάχθ, οι οποίοι βιϊνοντασ μερικζσ από τισ ςυνζπειεσ αυτζσ αναρωτιοφνται γιατί γίνεται ο
πόλεμοσ...
7. Αιϊνεσ αργότερα από τθν εποχι του Ομιρου, οι πόλεμοι ςυνεχίηονται ςε διάφορα ςθμεία του
πλανιτθ. Να γράψετε μία επιςτολι προσ τουσ «δυνατοφσ» τθσ γθσ κάνοντασ ζκκλθςθ, μζςα από
επιχειριματα που αγγίηουν τόςο τθ λογικι όςο και το ςυναίςκθμα, για βοικεια...

Να επιλζξετε δφο από τισ παραπάνω δθμιουργικζσ εργαςίεσ, να τισ γράψετε ςτον
υπολογιςτι ςασ και να τισ ςτείλετε ςε θλεκτρονικι μορφι.
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ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ 1θ
Στθ Ηϋ ραψωδία τθσ Λλιάδασ είδαμε τθν Ανδρομάχθ πανικόβλθτθ από τθν εξζλιξθ
τθσ μάχθσ ανάμεςα ςτουσ Τρϊεσ και τουσ Αχαιοφσ να ανθςυχεί για το ςφηυγό τθσ και
να προςπακεί να τον πείςει, μζςα από μια ςειρά επιχειρθμάτων που αγγίηουν
κυρίωσ το ςυναίςκθμα, να μείνει μζςα ςτο κάςτρο ι τουλάχιςτον να μθν πολεμά
ςτθν πρϊτθ γραμμι.
Να προςπακιςετε κι εςείσ να μπείτε ςτθ κζςθ τθσ Ανδρομάχθσ και να
καταγράψετε τα λόγια τθσ. Άραγε, τι κα λζγατε εςείσ ςτο ςφντροφό ςασ ςε μια
ανάλογθ κατάςταςθ; Ροιο ρόλο κα παίηατε: αυτόν τθσ αφοςιωμζνθσ αλλά
ταυτόχρονα αναςφαλοφσ και εξαρτθμζνθσ από τον άντρα τθσ ςυηφγου ι τθσ
χειραφετθμζνθσ γυναίκασ που αγαπά το ςφηυγό τθσ αλλά τον αφινει να
αποφαςίςει;
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Αν μποροφςα να κακορίςω τθν αντίδραςθ τθσ Ανδρομάχθσ, τότε κα ικελα τα γεγονότα να γίνουν όπωσ
τα περιγράφω παρακάτω:
ιςυχα.και απ’ το χζρι του πιαςμζνθ θ Ανδρομάχθ (ςτ. 406)
εδάκρυςε και του ’λεγεν (ςτ. 407):
«Ζκτορα, εςφ και ο γιοσ μασ είςτε τα πιο αγαπθμζνα μου πρόςωπα. Πμωσ, εξαιτίασ του πολζμου
πρόκειται να χάςω και τουσ δυο ςασ. Κα μείνω μόνθ και απαρθγόρθτθ. Τίποτα δε κα με χαροποιεί πλζον.
Κα αναπολϊ τισ ςτιγμζσ που ηιςαμε και οι τρεισ μαηί και κα αναρωτιζμαι γιατί ζπρεπε να ςασ χάςω τόςο
άδικα... Αχ! Ρόςο κα ικελα να μθν ςυμμετείχεσ ςε αυτό τον αιματθρό πόλεμο! Ρόςο κα ικελα να
ιμαςταν οι τρεισ μασ κάπου, όπου κανείσ ποτζ δε κα μποροφςε να διαταράξει τθν θρεμία και τθ γαλινθ
τισ οικογζνειάσ μασ... Ραρόλα αυτά, γνωρίηω ότι είναι αδφνατον να αποχωριςεισ από τον πόλεμο...
Κατανοϊ ότι ζχεισ υποχρεϊςεισ απζναντι ςτθν πατρίδα ςου και ςτουσ άνδρεσ που πολεμοφν ςτο πλευρό
ςου... Ροτζ δε κα ςου ηθτοφςα να τα παρατιςεισ όλα για εμζνα, ακόμθ κι αν αυτό αποηθτϊ κατά βάκοσ.
Αντικζτωσ, κα είμαι ςτο πλευρό ςου και κα υποςτθρίξω όποια απόφαςθ κι αν πάρεισ... Τζλοσ, υπόςχομαι
ότι κα προςζχω το Σκαμάνδριο όςο εςφ κα πολεμάσ υπεραςπιηόμενοσ τθν Τροία». Αυτά είπε θ Ανδρομάχθ
προςπακϊντασ να ςυγκρατιςει τα δάκρυα τθσ.
Στθ ςυνζχεια, μθ μπορϊντασ να κρφψει τον πόνο και τθ κλίψθ τθσ, ξζςπαςε ςε ζνα ςπαραχτικό κλάμα
και είπε μζςα ςτα αναφιλθτά τθσ: «Κα ςε αγαπϊ παντοτινά!». Ο Ζκτορασ βλζποντασ τθν Ανδρομάχθ να
τρζμει, τθν άρπαξε ςτθν αγκαλιά του και άρχιςε να τθσ μιλά προςπακϊντασ να τθν θρεμιςει και να τθν
κακθςυχάςει.
Καςιοφμθ Ραραςκευι, Β2

Κακϊσ θ ταλαιπωρθμζνθ από τα πολλά βάςανα τθσ ηωισ Ανδρομάχθ περιφερόταν πανικόβλθτθ ςτον
πφργο με το μικρό παιδί τθσ ςτθν αγκαλιά, προςπακϊντασ να βρει τον αγαπθμζνο τθσ μζςα από τον πολφ
κόςμο, μια ανδρικι, ψθλι φιγοφρα τράβθξε τθν προςοχι τθσ. Ιταν ο Ζκτορασ, ο γλυκόσ τθσ ςφηυγοσ, ο
οποίοσ ανιςυχα γφρναγε το κεφάλι του ςε κάκε κατεφκυνςθ, προςπακϊντασ να βρει τθν οικογζνειά του
που τόςο πολφ αγαποφςε, ϊςτε να τουσ πει το τελευταίο «αντίο», πριν πάει να πολεμιςει γενναία ςτον
πόλεμο. Πταν πλθςίαςαν ο ζνασ τον άλλον, θ Ανδρομάχθ ζπεςε ςτθν αγκαλιά τοφ ςυντρόφου τθσ,
χαροφμενθ που δεν είχε πάκει τίποτα και ιταν ακόμα καλά, φςτερα από ό,τι είχε περάςει ςε αυτόν το
φαιδρό πόλεμο.
Μετά από λίγθ ϊρα, θ Ανδρομάχθ γφριςε ςτον άνδρα τθσ κοιτϊντασ τον ςτα μάτια με μια ςοβαρι
ζκφραςθ και του είπε με αυτοπεποίκθςθ:
«Ζκτορά μου, ξζρω πόςο δφςκολο είναι για εςζνα να πολεμάσ κινδυνεφοντασ να χάςεισ τθ ηωι ςου,
ενϊ ζχεισ μια ολόκλθρθ οικογζνεια να ςε περιμζνει πίςω ςτο ςπίτι. Για το λόγο αυτόν δεν πρόκειται να ςε
πιζςω να κάνεισ τίποτα που δεν κζλεισ και οφτε κα ςε κάνω να νιϊκεισ τφψεισ για τθν απόφαςθ που κα
πάρεισ. Ρριν όμωσ μου πεισ τι κζλεισ να κάνεισ ζχοντασ ςτο μυαλό ςου ότι ο πόλεμοσ όςο πάει και
δυςκολεφει, κζλω να ςου πω τθ δικιά μου άποψθ.
»Γνωρίηω ότι ο πόλεμοσ είναι πολφ ςθμαντικόσ για εςζνα, επειδι κα κακορίςει τθν τφχθ τθσ πατρίδασ
μασ, αλλά και τθ δικιά ςου μετζπειτα ηωι, αφοφ κζλεισ τόςο πολφ να κερδίςεισ υςτεροφθμία και να ςε
κυμοφνται όλοι για τθ γενναιότθτά ςου... Ακόμα γνωρίηω ότι νοιάηεςαι και αγαπάσ εμζνα και το παιδί
ςου, ότι κα ζκανεσ τα πάντα για εμάσ αλλά και ακόμα ότι κα προςπακείσ πάντα να μασ βοθκάσ, όταν
βριςκόμαςτε ςε μια δυςχερι κζςθ...
»Είςαι ζνασ ελεφκεροσ άνκρωποσ και για αυτόν το λόγο κα ςε αφιςω μόνο ςου να πράξεισ όπωσ
κζλεισ. Επίςθσ, κζλω να ξζρεισ πωσ ό,τι και να κάνεισ, εγϊ κα ςε αγαπϊ και δεν πρόκειται ποτζ να ςε
κατθγοριςω για τισ πράξεισ ςου, ζςτω και αν αυτζσ αποδειχκοφν μοιραίεσ για το δικό μασ ςυμφζρον.
»Τζλοσ, είναι πολφ ςθμαντικό να κυμάςαι ότι εγϊ και το παιδί μασ κα τα καταφζρουμε μόνοι μασ,
αφοφ μπορϊ να προςτατεφςω και τουσ δυο μασ, όπωσ ακριβϊσ ζχω κάνει όλο αυτό τον καιρό, και είμαι
απόλυτα ςίγουρθ ότι μπορϊ να ςτακϊ ςτα πόδια μου ανεξάρτθτα από τθν απόφαςθ που κα πάρεισ».
Aυτά ιταν τα λόγια τθσ Ανδρομάχθσ, λόγια γεμάτα αγάπθ αλλά και ςιγουριά προσ τον άνδρα τθσ.
Ραπακϊςτα Σοφία, Β5
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Θα ξεκινιςω το κζμα μου λζγοντασ πωσ κάλλιςτα μια χειραφετθμζνθ γυναίκα μπορεί να είναι
αναςφαλισ, όπωσ και μια αφοςιωμζνθ κα μποροφςε να αφιςει το ςφηυγό τθσ να αποφαςίςει για το πϊσ
κα χειριςτεί τον πόλεμο. Άρα δεν ςυμφωνϊ με το διαχωριςμό και τα όρια που μπαίνουν ςε αυτι τθν πολφ
προςωπικι ςχζςθ. Θα ζλεγα λοιπόν:
«Αγαπθμζνε μου, φυςικά κι ο πόλεμοσ είναι ό,τι χειρότερο για τθν ανκρϊπινθ ηωι και αξιοπρζπεια,
αφοφ καταλφονται τα πάντα. Ανθςυχϊ πολφ για ςζνα και δεν κα ικελα να ςε χάςω, γιατί κα είναι
δφςκολο να ςτακϊ ςτα πόδια μου, μα πάνω απ’ όλα κα ςε χρειαςτεί το παιδί μασ...
»Πμωσ, δεν μπορϊ να κάνω κάτι, γιατί ςτθ κζςθ μου βρίςκονται χιλιάδεσ ςφηυγοι και μθτζρεσ, που
πονοφν κι αυτζσ κι, εξάλλου, δεν μου ταιριάηει το μοιρολόι...
»Ελπίηω να γυρίςετε νικθτζσ και ο πόλεμοσ να κρατιςει το λιγότερο που μπορεί.
»Σε αγαπϊ! Να προςζχεισ...
Ραππά Ειρινθ, Β5

«Άνδρα μου, τι ςυμφορά ςε βρικε! Ρρζπει να πασ ςτον πόλεμο και να υπεραςπιςτείσ τθν πατρίδα
ςου... Ράντωσ να ξζρεισ ότι εγϊ δεν κα ςε ςταματιςω! Θ απόφαςθ είναι δικι ςου αλλά κα ικελα να
ςκεφτείσ και τι κα απογίνουμε εγϊ και το παιδί ςου, ο μικρόσ μασ Αςτυάνακτασ, που, αν πεκάνεισ, κα
μεγαλϊςει χωρίσ πατζρα... Δεν ξζρω αν κα αντζξω τον χαμό ςου... Αν πεκάνεισ, δεν κα ζχω πια κι εγϊ
λόγο για να ηω! Συλλογίςου μόνο ότι ζχω χάςει ιδθ τον πατζρα μου και τθ μθτζρα μου... Ο πόνοσ που
νιϊκω μόνο ςτθν ιδζα ότι μπορεί να πεκάνεισ είναι αφόρθτοσ!
»Πμωσ, δεν εξαρτάται από εμζνα θ απόφαςι ςου! Είναι χρζοσ ςου να ςτακείσ δίπλα ςτουσ
ςυμπολεμιςτζσ ςου και να πολεμιςεισ με κάρροσ και δφναμθ. Θ πατρίδα ςου ςε χρειάηεται, οπότε
πιγαινε! Μθν ςκζφτεςαι εμάσ και το τι κα απογίνουμε! Οφτε το κάνατο ι τθν πτϊςθ τθσ Τροίασ! Σκζψου
πωσ κα επιβιϊςουμε και κα γυρίςεισ ςπίτι αςφαλισ, για να καλθνυχτίςεισ και πάλι το παιδί ςου».
Σδραβοποφλου Ελεονϊρα, Β5

«Ζκτορα, βλζπω πωσ οι Αχαιοί δεν αςτειεφονται και ζχουν φτάςει ζωσ τα τείχθ. Ριςτεφω πωσ είναι θ
ϊρα να πασ να πολεμιςεισ, να βοθκιςεισ τουσ ςυντρόφουσ ςου ςε αυτιν τθ δφςκολθ ϊρα που περνάμε.
Αν χρειαςτεί, κυςιάςου για τθν Τροία κι ζτςι κα αποκτιςεισ και υςτεροφθμία και κα είναι όλοι περιφανοι
για ςζνα, ιδίωσ εγϊ.
»Τϊρα, μθ ςε απαςχολεί τι κα γίνει με μζνα και με το Σκαμάνδριο! Κα βροφμε λφςθ, ακόμα κι αν οι
Αχαιοί ζρκουν εδϊ και μασ πάρουν ωσ ςκλάβουσ. Σε περίπτωςθ, όμωσ, που μείνω χιρα, κα ικελα να
πάρεισ ςοβαρά υπόψθ ςου πωσ είμαι ικανι να κάνω τα πάντα, για να ξεφφγω από τουσ Αχαιοφσ ακόμα κι
αν αυτό απαιτεί τθν αυτοκτονία τθ δικι μου και του γιου μου.
»Ασ μθν φζρνουμε αυτά, όμωσ, ςτο μυαλό μασ! Εςφ προςπάκθςε να ενκαρρφνεισ τουσ ςυντρόφουσ
ςου, αφοφ και ο ίδιοσ πλζον βλζπεισ πωσ είναι ζτοιμοι να τα παρατιςουν. Ρροςπάκθςε να το αποτρζψεισ!
Ακόμα, ςκζψου ςοβαρά να πείςεισ τον Ράρθ να επιςτρζψει τθν Ελζνθ... Δεν αξίηει χιλιάδεσ πολεμιςτζσ να
κυςιάηονται γιϋ αυτιν... Εξάλλου, από τθ ςτιγμι που πάτθςε το πόδι τθσ εδϊ, μόνο καταςτροφζσ ζχει
προκαλζςει!
»Συνάμα, μθν ξεχάςεισ να προςφζρεισ κυςία ςτο Δία... Μπορεί να μασ βοθκιςει ςε αυτιν τθν κρίςιμθ
ϊρα... Ζλα, είναι ϊρα να πασ ςτο ςτρατόπεδο τϊρα και μθν ξεχάςεισ τα λόγια μου...»
Μετά το ςφντομο αποχαιρετιςμό μεταξφ του Ζκτορα και τθσ Ανδρομάχθσ, ο Ζκτορασ προςζφερε
εκατόμβθ κυςία ςτο Δία και αποχϊρθςε για το ςτρατόπεδο με υψωμζνο το θκικό.
Σζςθ Σάρα, Β5
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ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ 2θ
Στθ ραψωδία Ηϋείδαμε και τον Ζκτορα, ο οποίοσ διαιςκάνεται τθ ςυμφορά που
πλθςιάηει και ωςτόςο ψφχραιμοσ απαντά ςτθν Ανδρομάχθ ξεκακαρίηοντασ τθ
κζςθ του, προςθλωμζνοσ ςτισ αρχζσ του, ανάμεςα ςτισ οποίεσ υπζρτατθ αξία
αποτελεί θ πατρίδα και θ υπεράςπιςι τθσ.
Να προςπακιςετε κι εςείσ να μπείτε ςτθ κζςθ του Ζκτορα και να καταγράψετε
τα λόγια του προσ τθν Ανδρομάχθ. Ροια απόφαςθ κα ζπαιρνε ο δικόσ ςασ
Ζκτορασ και με ποια επιχειριματα κα τθ ςτιριηε;
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Και ςτθ ςεβαςτι γυναίκα του απάντθςε ο λοφοςείςτθσ Ζκτωρ:
«Πλα αυτά τα αιςκάνομαι και εγϊ γυνι μου, αλλά ςκζψου και εμζνα, ςκζψου τθ κζςθ μου. Είμαι ο
επικεφαλισ του ςτρατοφ. Σκζψου τι κα ςυμβεί, αν φφγω από τθ μάχθ και δεν πολεμϊ πια ςτθν πρϊτθ
γραμμι. Ρζρα τθσ ντροπισ που κα νιϊκω, τισ τφψεισ ι τθν αποδοκιμαςία που κα δεχτϊ τόςο από το λαό
όςο και από το ςτρατό, οι άμυνεσ τθσ Τροίασ κα καταρρεφςουν. Οι άντρεσ κα λιγοψυχιςουν και θ πόλθ,
αργά ι γριγορα, κα πζςει ςτα χζρια του εχκροφ. Θ Τροία κα καταςτραφεί, τα πλοφτθ τθσ κα χακοφν, ο
λαόσ κα ςφαγιαςτεί και τα γυναικόπαιδα, όςα ξεφφγουν από τθν καταςτροφι, κα γίνουν ςκλάβοι.
Ρρακτικά, αν δεν πολεμιςω και μάλιςτα ςτθν πρϊτθ γραμμι, μια από αυτζσ τισ τφχεσ κα ζχεισ κι εςφ και
το παιδί μασ. Ρίςτεψζ με, προτιμϊ να πεκάνω, παρά να δω τθν οικογζνειά μου να χάνεται και κυρίωσ
εςζνα, Ανδρομάχθ, πιςτι μου ςφηυγε. Πμωσ, ζχω υποχρζωςθ και απζναντι ςτον εαυτό μου, κακϊσ ςε όλθ
μου τθ ηωι ζχω μάκει να μθ φεφγω άνανδρα από τισ μάχεσ και να μθν αποφεφγω τουσ κινδφνουσ ακόμα
και όταν απειλείται θ ηωι μου. Πςον αφορά τθ δόξα μου, αυτι είναι κακικον μου να τθ διαφυλάξω και να
τθν κλθροδοτιςω ςτον πολυαγαπθμζνο μασ γιο».
Αυτά είπε ο Ζκτωρ και αφοφ πιρε αγκαλιά το γιό του, φίλθςε τθ ςφηυγό του και ζφυγε για το πεδίο τθσ
μάχθσ!
Δαβάκθσ Ραναγιϊτθσ, Β2

«Αγαπθμζνθ μου, καταλαβαίνω τουσ φόβουσ και τθν αγωνία ςου. Ζχεισ δίκιο που φοβάςαι, είναι
επικίνδυνα ζξω ςτθ μάχθ και μπορεί να ςκοτωκϊ, εςφ να μείνεισ χιρα και το παιδί μασ ορφανό...
Πμωσ εγϊ είμαι ο πρίγκιπασ τθσ Τροίασ, αρχθγόσ του ςτρατοφ και πρζπει να υπεραςπιςτϊ τθν πατρίδα
μασ για το καλό όλων των Τρϊων, για τθ ςωτθρία και τθν ελευκερία μασ. Αν το ςκάςω και νοιαςτϊ μόνο
για το ςυμφζρον το δικό μου και τθσ οικογζνειάσ μου, κα ντροπιαςτϊ και κα με κεωριςουν δειλό, γιατί
δεν παραμζνω να πολεμιςω ςαν άντρασ και ςτρατιϊτθσ τθσ Τροίασ. Ρροτιμϊ ζναν ζνδοξο κάνατο και να
ηιςω με το κεφάλι ψθλά το λίγο καιρό που μου μζνει, κάνοντασ το κακικον μου, παρά να ηιςω
περιςςότερο κρυμμζνοσ ςτθν αφάνεια και ντροπιαςμζνοσ».
Κολίτςθσ Χριςτοσ, Β2

Ενϊ ο Ζκτορασ ζβλεπε τθ γυναίκα του απελπιςμζνθ να του ηθτάει να απομακρυνκεί από τον πόλεμο,
αυτόσ ςκεπτόταν τον πιο ιδανικό τρόπο για να τθσ εξθγιςει τθν απόφαςι του και γιατί οδθγικθκε ςε
αυτιν μετά από πολλζσ μζρεσ ςκζψθσ.
«Ανδρομάχθ», τθσ είπε ψφχραιμα, «άκουςα με προςοχι και ςκζφτθκα πολφ ςοβαρά τθν άποψι ςου
και πιςτεφω ότι ζχεισ δίκιο ςε κάποια ςθμεία. Ππωσ γνωρίηεισ, ο πόλεμοσ αποτελεί ζνα πολφ ςθμαντικό
μζροσ ςτθ ηωι μου, αφοφ μζςω αυτοφ κα μπορζςω να βοθκιςω τθν πατρίδα μου, αλλά και να κερδίςω
υςτεροφθμία, ϊςτε να με κυμοφνται και να με τιμοφν όλοι μετά το κάνατο μου. Από τθν άλλθ πλευρά,
όμωσ, θ οικογζνειά μου αποτελεί ζνα ακόμα πιο ςθμαντικό κομμάτι τθσ ηωισ μου. Για το λόγο αυτόν
αποφάςιςα ότι κα απομακρυνκϊ λίγο από τον πόλεμο και ότι κα πολεμϊ μόνο από τα τείχθ, ϊςτε να μθν
τραυματιςτϊ και να μθν αφιςω εςζνα και το παιδί μασ μόνουσ.
Αυτι είναι θ απόφαςθ μου κι εφχομαι να ςυμφωνείσ με αυτιν και να με ςτθρίξεισ κατά τθ δφςκολθ
αυτι χρονικι περίοδο τθσ ηωισ μου».
Ραπακϊςτα Σοφία, Β5

Ο δικόσ μου Ζκτορασ ταυτίηεται ςχεδόν απόλυτα με τον ομθρικό ιρωα. Θεωρϊ ότι οποιαδιποτε άλλθ
επιλογι κα ιταν ντροπι για ζναν πολεμιςτι τθσ εποχισ εκείνθσ.
«Αγαπθμζνθ μου, όλα αυτά που είπεσ τα ςκζφτομαι κι εγϊ και με λυποφν αφάνταςτα. Αλλά θ καρδιά
μου μ’ ζμακε να είμαι γενναίοσ και να μάχομαι μπροςτά απ’ όλουσ τουσ Τρϊεσ. Διαιςκάνομαι ότι αργά ι
γριγορα θ Τροία κα χακεί και δεν φαντάηεςαι πόςο με πλθγϊνει θ απϊλεια των ςυμπατριωτϊν μου. Αλλά
πιο πολφ απ’ όλεσ τισ ςυμφορζσ, εκείνθ που δεν μπορϊ ν’ αντζξω είναι να γίνεισ εςφ ςκλάβα των Αχαιϊν...
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Καλφτερα, λοιπόν, να πεκάνω ςτθ μάχθ ζνδοξα, παρά ν’ αντικρίςουν τα μάτια μου τθ δικι ςου
ατίμωςθ. Κι αν είναι ο κάνατοσ μου να γλιτϊςει εςζνα και το παιδί μασ από τα δεινά, ασ πεκάνω μια ϊρα
νωρίτερα...
Αλλά, μθ με ξεχάςετε, αγαπθμζνθ μου Ανδρομάχθ… Αν θ Τροία ςτακεί όρκια, ςτιςτε ςε μία γωνία ζνα
μνθμείο για τθν υςτεροφθμία μου».
Ραπανάγνοσ Στυλιανόσ, Β5

Πταν θ Ανδρομάχθ ολοκλιρωςε το λόγο τθσ, ιρκε θ ςειρά του Ζκτορα να μιλιςει:
«Μόνο ο Δίασ ξζρει πόςο κα ικελα να μείνω εδϊ και να μθν πάρω μζροσ ςτα ζργα τα πολεμικά. Σε
κανζναν δεν αρζςει ο πόλεμοσ και όλοι οι ςυμπολεμιςτζσ αναγκάςτθκαν να αφιςουν τισ οικογζνειζσ τουσ
πίςω και να ζρκουν να πολεμιςουν για τθν πατρίδα.
Χωρίσ εμζνα, όμωσ, οι Τρϊεσ δεν κα καταφζρουν πολλά. Είμαι ο πρϊτοσ πολεμιςτισ και υπεραςπιςτισ
τθσ πατρίδασ μασ. Ρρζπει να εκμεταλλευτϊ τθν απουςία τοφ Αχιλλζα. Αν ο αδελφόσ μου δεν τα είχε κάνει
όλα κάλαςςα, τϊρα πολφ πικανόν να μθν βριςκόμαςταν ςε αυτιν τθν κατάςταςθ. Είμαι, βζβαια, ςίγουροσ
πωσ ο Μενζλαοσ δεν τα κάνει όλα αυτά για τθν Ελζνθ. Εξάλλου, θ Ελλάδα είναι γεμάτθ νφφεσ όμορφεσ και
νζεσ... Κζλει τθ γθ μασ να πάρει και να καταςτρζψει το όμορφο Μλιο. Δεν πρζπει να αφιςω κάτι τζτοιο να
ςυμβεί...
Αλλά, από τθν άλλθ, δεν γίνεται να ςε αφιςω μόνθ εςζνα και το γιο μασ. Γιατί οι Αχαιοί άμα περάςουν
το τείχοσ, κα κάνουν δοφλα εςζνα και το παιδί κα το ςκοτϊςουν. Άκου να δεισ, λοιπόν, τι ςκζφτθκε ο
Ράρθσ που από πόλεμο γνωρίηει λίγα αλλά από ςχζδια πολλά. Κα φτιάξουμε ζνα δϊρο μεγάλο και
πλοφςιο, ζνα τεράςτιο ξφλινο άλογο που κα είναι ςιμα ανακωχισ! Κα το βάλουμε ζξω από το τείχοσ μασ.
Μζςα όμωσ κα είναι κρυμμζνοι πολλοί πολεμιςτζσ. Πταν οι Αχαιοί το άρουν ςτο τείχοσ τουσ και πζςει το
βράδυ, οι άνδρεσ κα επιτεκοφν και κα αναγκάςουν τουσ Αχαιοφσ να φφγουν! Μζχρι όμωσ να το
καταςκευάςουμε, κα πρζπει να ςυνεχίςω να μάχομαι για τθν πατρίδα... Εςφ κάνε κουράγιο και ςου
υπόςχομαι πωσ όλα κα πάνε καλά».
Ραπαχειμϊνα Μαρινζτα, Β5

Σφμφωνα με τον Πμθρο, ο Ζκτορασ απαντάει ςτθν Ανδρομάχθ ότι κζλει να πάει να πολεμιςει ςτο
πλευρό των Τρϊων.
Ο δικόσ μου Ζκτορασ κα απαντοφςε το ίδιο ςτθν Ανδρομάχθ, γιατί ξζρουμε από τθν Λλιάδα ότι το να
πολεμάσ ςτον πόλεμο, να βοθκάσ τουσ ςυμπατριϊτεσ ςου ςτθ μάχθ και να φεφγεισ με τιμζσ είναι
προτιμότερο από το να κάκεςαι άπραγοσ και να μθν κάνεισ τίποτα, γιατί μετά είςαι ςαν δειλόσ.
Ρετεινάρθσ Νικθφόροσ, Β5

Ο Ζκτορασ απαντάει ςτθν Ανδρομάχθ:
«Ανδρομάχθ, κι εγϊ κα ικελα να μθν πάω να πολεμιςω αλλά δεν μπορϊ. Ζχω κακικοντα ωσ
ανάδοχοσ του κρόνου και δεν μπορϊ να εγκαταλείψω τουσ υπθκόουσ μου. Εξάλλου, πολεμάω για να
βαςιλζψει ςε αυτόν τον τόπο κάποτε ο γιοσ μου και να κυμάται τον πατζρα του ωσ ζναν γενναίο βαςιλιά
και όχι ςαν ζναν λιποτάκτθ».
Ρλάκασ Κωνςταντίνοσ, Β5

«Γυναίκα μου, καταλαβαίνω πωσ νιϊκεισ για εμζνα, γιατί με αγαπάσ και νοιάηεςαι. Ξζρω, είναι
δφςκολθ θ ςτιγμι του αποχωριςμοφ και για τουσ δυο μασ, γιατί μπορεί να μθν ξαναειδωκοφμε... Πμωσ
πρζπει να πάω, γιατί δεν γίνεται ο βαςιλιάσ και το πρωτοπαλίκαρο των Τρϊων να μθν πολεμάει. Κα πάω,
λοιπόν, να πολεμιςω για τθν πατρίδα, για το χϊμα που πατάμε, για τα αγακά τθσ Τροίασ και, φυςικά, για
το μζλλον του γιου μασ. Κα πολεμιςω, γιατί είναι το κακικον του ςωςτοφ άντρα, όταν θ πατρίδα του
είναι ςε πόλεμο. Εάν δεν τονϊςω εγϊ το θκικό των Τρϊων με τθν παρουςία μου, τότε ποιοσ κα το κάνει;
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Εάν δεν ορμιςω ςτθ μάχθ και δεν καταςτρζψω ό,τι βρίςκεται μπροςτά μου τότε πϊσ κα κάνουμε τουσ
Αχαιοφσ να φφγουν; Εάν δεν πολεμιςω και μείνω ςτα τείχθ παρακολουκϊντασ το κάνατο χιλιάδων φίλων
και ςυμπατριωτϊν μου, όλοι κα πιςτζψουν ότι είμαι δειλόσ και δεν τολμάω να πάω και να πζςω ςτθ μάχθ.
Κα πάω να πολεμιςω, λοιπόν, γιατί το μζλλον του γιου μασ εξαρτάται από αυτόν τον πόλεμο. Εάν
νικιςουμε ςτο τζλοσ και διϊξουμε τουσ Αχαιοφσ, τότε όλα κα είναι μια χαρά και ο γιοσ μασ κα γίνει ο
βαςιλιάσ τθσ Τροίασ και κα ηιςει ηωι γεμάτθ ελευκερία ξζροντασ, βζβαια, τθν ιςτορία τθσ μάχθσ. Εάν
όμωσ θ μάχθ χακεί και μασ νικιςουν οι Αχαιοί, τότε ο γιοσ μασ κα γίνει ςκλάβοσ τον Αχαιϊν ι και το
χειρότερο μπορεί και ςτο μίςοσ που τρζφουν για εμάσ να τον ςκοτϊςουν και ζτςι δεν κα δει τθν Τροία
ποτζ ελεφκερθ.
Γι’ αυτό κι εγϊ κα πάω να πολεμιςω και ασ γίνει ό,τι ζχουν ορίςει οι Μοίρεσ. Ράντα κα ςασ ςκζφτομαι
και κα πολεμϊ για ςασ. Εάν δεν ξαναειδωκοφμε, να ξζρεισ ότι ςε αγαποφςα και κα ςε αγαπϊ ό,τι και να
γίνει».
Ρνευματικόσ Οδυςςζασ, Β5

«Αγαπθτι μου Ανδρομάχθ, παρόλο που, όπωσ γνωρίηεισ, νοιάηομαι πάρα πολφ για εςζνα και το μικρό
Σκαμάνδριο, κα ιταν πολφ καταςτροφικό για τθ φιμθ μου αλλά και για τθν ίδια τθν Τροία να μθν πάρω
μζροσ ςτον πόλεμο. Ζχω υποχρζωςθ να διατθριςω τθ δόξα τθ δικι μου αλλά και του πατζρα μου. Αν δεν
πολεμιςω ςτο πλευρό των Τρϊων, όλθ αυτι θ δόξα κα χακεί, μιασ και όλοι κα με κεωριςουν άνανδρο
και δειλό. Εκτόσ από αυτό, όμωσ, είναι και κακικον μου ωσ αρχθγόσ να πολεμιςω για τθν πατρίδα,
ανεξάρτθτα από το τι ςυνζπειεσ κα ζχει θ ενζργειά μου αυτι. Τζλοσ, αν δεν πολεμιςω και ςτακϊ δειλά
πίςω από τα τείχθ του κάςτρου, οι ενοχζσ που κα ζχω ςτθ ςυνζχεια, επειδι δεν πιρα μζροσ ςτθ μάχθ, κα
είναι υπερβολικά βαριζσ, για να τισ αντζξω. Γι' αυτοφσ τουσ λόγουσ, νιϊκω τθν ανάγκθ να παρευρεκϊ ςτον
πόλεμο».
Ρολφηου Ανκι, Β5

« Πλα τα αιςκάνομαι κι εγϊ, γυναίκα μου, και κα ζκανα τα πάντα, για να μείνω μαηί ςου. Να το ξζρεισ
αυτό και να το κυμάςαι. Δεν μπορϊ να αντιμετωπίςω εφκολα αυτό το δίλθμμα. Μου είναι αδφνατο να
επιλζξω ανάμεςα ςε ςζνα και τθν πατρίδα. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ κα διάλεγα εςζνα, όμωσ τουσ άνδρεσ
μου αρνοφμαι να προδϊςω, όποιοσ και να είναι ο κίνδυνοσ. Ρρζπει να πολεμιςω για τθν πατρίδα μου, να
δϊςω κουράγιο ςτουσ άλλουσ πολεμιςτζσ. Ειδάλλωσ, ποιοσ κα τουσ οδθγιςει ςτθ μάχθ; Αυτόσ ο πόλεμοσ
είναι αυτοκυςία για όλουσ μασ. Δεν ςκζφτεςαι όλεσ τισ άλλεσ γυναίκεσ, των οποίων οι άνδρεσ πολεμοφν,
για να ςωκεί θ Τροία; Δεν είναι δίκαιο να ςωκϊ εγϊ που τουσ οδιγθςα μζχρι εδϊ! Μαηί τουσ κα
πολεμιςω κι ασ πεκάνω ςτθ μάχθ! Δεν αντζχω ςτθ ςκζψθ τθσ Τροίασ ςτα χζρια των Αχαιϊν κι εςζνα
ςκλαβωμζνθ. Κζλω να ηιςω μία ευτυχιςμζνθ ηωι μαηί ςου και με το παιδί μασ, όμωσ δεν μπορϊ να
αφιςω τουσ ςυμπολεμιςτζσ μου να πεκάνουν εδϊ. Θ πτϊςθ τθσ Τροίασ, όπωσ και όλοι γνωρίηουμε, είναι
αναπόφευκτθ αλλά είναι χρζοσ μου να κάνω ό,τι μπορϊ για τθν πατρίδα. Επίςθσ, φεφγοντασ ζτςι από τον
πόλεμο κα απογοθτεφςω τον πατζρα μου, ο οποίοσ ζχει κάνει τόςα πολλά για μζνα και για τθν πατρίδα.
Κα κάνω ό,τι μπορϊ και κα πολεμιςω μζχρι να πεκάνω για τθν πατρίδα μου και για τθν οικογζνειά μου!»
Σδραβοποφλου Ελεονϊρα, Β5

Αν ιμουν ο Ζκτορασ, δεν κα εγκατζλειπα τθ μάχθ, όπωσ κα μου είχε ηθτιςει θ Ανδρομάχθ...
«Ανδρομάχθ, παρόλο που ζχω τθν ευκαιρία να εγκαταλείψω, δεν κα το κάνω, κακϊσ γνωρίηω τισ
ςυνζπειεσ που κα φζρει αυτι θ απόφαςθ και κα νιϊκω άςχθμα, επειδι κα εγκαταλείψω τουσ
ςυμπολεμιςτζσ μου ςε αυτι τθ δφςκολθ κατάςταςθ που δθμιουργεί ο πόλεμοσ... Επίςθσ, δεν κα είμαι
θκικά ικανοποιθμζνοσ με τον εαυτό μου, κακϊσ κα ζχω λιποτακτιςει κοιτάηοντασ μόνο τον εαυτό μου.
Από τθν άλλθ, όμωσ, γνωρίηω πωσ κα ςκοτωκϊ ςτον πόλεμο, ενϊ ζχω να φροντίςω το γιο μου και να
κρατάω ςυντροφιά ςε ςζνα, που κα αντιμετωπίςεισ πολλζσ δυςκολίεσ χωρίσ τθν παρουςία μου».
Σπθλιωτόπουλοσ Γιϊργοσ, Β5
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ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ 3θ
Στθ Η’ ραψωδία είδαμε τθν Ανδρομάχθ πανικόβλθτθ από τθν εξζλιξθ τθσ
μάχθσ ανάμεςα ςτουσ Τρϊεσ και τουσ Αχαιοφσ να ανθςυχεί για το ςφηυγό τθσ
και να προςπακεί να τον πείςει να μείνει μζςα ςτο κάςτρο ι τουλάχιςτον να
μθν πολεμά ςτθν πρϊτθ γραμμι. Είδαμε και τον Ζκτορα, ο οποίοσ διαιςκάνεται
τθ ςυμφορά που πλθςιάηει και ωςτόςο ψφχραιμοσ απαντά ςτθν Ανδρομάχθ
προςθλωμζνοσ ςτισ αρχζσ του, ανάμεςα ςτισ οποίεσ υπζρτατθ αξία αποτελεί θ
υπεράςπιςθ τθσ πατρίδασ.
Με βάςθ τα δεδομζνα τθσ μυκθναϊκισ εποχισ, να φανταςτείτε εςείσ και να
καταγράψετε ζνα διάλογο ανάμεςα ςτον Ζκτορα και τθν Ανδρομάχθ μζςα ςτα
τείχθ τθσ Τροίασ, ενϊ ζξω από αυτά «ο πόλεμοσ καλά κρατεί...»
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Ο Ζκτορασ πλθςίαςε τθ γυναίκα του και χάιδεψε το χεράκι του γιου του. Στα μάτια τθσ Ανδρομάχθσ
ζβλεπε τθν αγωνία, τθν ανθςυχία και τον τρόμο. Ωςτόςο, θ αγαλλίαςθ που ζνιωκε θ ίδια βλζποντασ τον
άντρα τθσ, θρζμθςε το πρόςωπό τθσ.
Ιξερε τθν ορμι του πολζμου, τισ απϊλειεσ και τθ κλίψθ που προκαλοφςε. Άλλωςτε, είχε χάςει όλα τθσ
τα αδζλφια από το ςπακί του Αχιλλζα... Ιξερε ότι τϊρα κινδφνευε να χάςει και τον άντρα τθσ, το μόνο
άνκρωπο που τθσ είχε απομείνει, τθ μόνθ τθσ παρθγοριά... Αλλά ο Ζκτορασ πάνω από ςφηυγοσ και
πατζρασ ιταν πολεμιςτισ και θ Ανδρομάχθ ιξερε ότι ζνασ πολεμιςτισ δεν μπορεί ποτζ να αποχωριςει
από τθ μάχθ. Και τϊρα οι Τρϊεσ χρειάηονταν τον Ζκτορα περιςςότερο από ποτζ...
Κοίταξε τον άντρα τθσ, που εκείνθ τθ ςτιγμι ζπαιηε με το γιο τουσ, χαμογζλαςε και του είπε:
«Άντρα μου, είναι ςκλθρι και δφςκολθ θ μάχθ, μα θ τόλμθ κι θ δφναμι ςου είναι μεγάλεσ, κι είςαι εςφ
των Τρϊων ο τρανότεροσ, το κάρροσ κυριαρχεί μεσ ςτθν ψυχι ςου. Ουδζποτε δείλιαςεσ μπροςτά ςτθσ
μάχθσ το ςπακί, μιτε ο κάνατοσ τρόμαξε ποτζ τθν ανδρεία ςου. Και τϊρα που οι Τρϊεσ ςε χρειάηονται,
πιγαινε και δϊςε τθν ψυχι ςου ςτθ μάχθ. Κι εγϊ μεσ ςτθν καρδιά μου κα ς’ ζχω πάντοτε και δεν κα ςε
λθςμονιςω. Το κάρροσ και θ τόλμθ ςου αξζχαςτα κα μείνουν κι όταν εγϊ κα ϋχω χακεί κανείσ δεν κα
ξεχάςει των Τρϊων τον πολεμιςτι που νίκθςε τον Άδθ.
»Και τϊρα πιγαινε. Και ζχε ςτθν καρδιά ςου μόνο τθ νίκθ. Αυτά μονάχα ζχω να ςου πω. Με κάρροσ
και τόλμθ τθ μάχθ κα κερδίςεισ». Αυτά είπε θ Ανδρομάχθ, μα τϊρα δάκρυα πλθμμφριηαν τα μάτια τθσ.
Κι ο Ζκτορασ άκουςε τα λόγια τθσ γυναίκασ του και προσ αυτιν απάντθςε:
«Γυνι μου, θ μάχθ είναι δφςκολθ κι αν πίςω δεν γυρίςω κι είναι τθσ μοίρασ μου γραφτό να πζςω ςτθ
μάχθ, μονάχα να κυμάςαι πωσ για ςζνανε πολζμθςα και χάκθκα, για ςε και για το γιο μασ. Γιατί ποτζ δεν
κ’ άντεχα να δω το γιο μασ να χάνεται κι εςζνα να ςε παίρνουν ςκλάβα. Και μθν κλάψεισ για το χαμό μου,
να κυμάςαι, μονάχα χαρά και κάρροσ κι όχι κλίψθ».
Αυτά είπε ο Ζκτορασ πλθςίαςε το γιο του χάιδεψε τα μαλλιά του και τον φίλθςε ςτο μζτωπό του. Ριρε
αγκαλιά τθ γυναίκα του κι όταν τθσ είπε «αντίο», ιξερε μζςα του πωσ ιταν το τελευταίο... Μα δε γφριςε
να κοιτάξει πίςω, γιατί δεν ικελε να δει ςτα μάτια τθσ γυναίκασ του τα δάκρυα και τον πόνο. Ιξερε ότι
ζπραττε ςωςτά που γφριηε ςτθ μάχθ, μα ιταν αβάςταχτοσ ο πόνοσ του, ο πόνοσ του χαμοφ των πιο
αγαπθμζνων...
Δοφβου άνια, Β2

Μετά από τα παρακάλια τθσ Ανδρομάχθσ ο Ζκτορασ παίρνει το λόγο: «Ανδρομάχθ, ζλα ςτθ κζςθ μου,
κατάλαβζ με! Δεν μπορϊ να κάνω αλλιϊσ! Είμαι ζνασ από τουσ πρίγκιπεσ τθσ Τροίασ και ο πιο δυνατόσ
πολεμιςτισ τθσ... Ρρζπει να πολεμιςω για τθν πατρίδα... Ρρζπει να διορκϊςω το λάκοσ του αδελφοφ
μου...», τθσ εξθγεί με θρεμία.
Θ Ανδρομάχθ απομακρφνεται λυπθμζνθ. Ο Ζκτορασ, ςτενοχωρθμζνοσ, επεξεργάηεται τα λόγια του.
Μιπωσ θ Ανδρομάχθ είχε δίκιο; Γιατί πρζπει αυτόσ να διορκϊςει το λάκοσ τοφ αδερφοφ του; Εκείνοσ
οφείλει να το κάνει... Άλλωςτε, αν ο ίδιοσ πάει ςτον πόλεμο, μπορεί να πεκάνει και να αφιςει τθ γυναίκα
του χιρα και το παιδί του ορφανό... Κι αυτό ιταν κάτι που δεν ζπρεπε να γίνει... Δεν κα χωριηόταν θ
οικογζνεια του για τισ ανοθςίεσ του αδελφοφ του...
Ριγε γριγορα να βρει τθν Ανδρομάχθ, για να εμποδίςει το κρινο τθσ. Τθν βρικε κακιςμζνθ ςτον
αργαλειό τθσ να υφαίνει και τα μάτια τθσ γεμάτα με δάκρυα. Ο Ζκτορασ τθν πλθςίαςε και τθσ είπε ό,τι
ακριβϊσ είχε ςκεφτεί: «Πχι, δεν πρζπει να χωριςτοφμε εξαιτίασ του αδελφοφ μου... Εκείνοσ πρζπει να
διορκϊςει το λάκοσ του».
Θ Ανδρομάχθ τον κοίταξε βουρκωμζνθ με ζνα περίεργο φφοσ και τον ρϊτθςε: «Τι κα γίνει όμωσ με τθ
δόξα ςου και το αξίωμά ςου; Πςοι ςε δουν να το κάνεισ αυτό κα ςε κεωριςουν δειλό και άνανδρο και ο
πατζρασ ςου μπορεί να ςου πάρει το αξίωμα, επειδι ντρόπιαςεσ τθν οικογζνεια».
Ρράγματι, αυτά ιταν κζματα που δεν τα είχε ςκεφτεί, πριν πάρει τθν απόφαςι του. Πϊσ κα
δικαιολογοφςε τον εαυτό του ςτον πατζρα του με τα λιγοςτά και φκθνά επιχειριματα που είχε; Σίγουρα
κα τον κεωροφςαν όλοι τρελό ι δειλό... Αλλά δεν το ζβαλε κάτω. Σκζφτθκε το πιο δυνατό επιχείρθμα από
όλα όςα είχε αναφζρει. Ζτςι, είπε ςτθν Ανδρομάχθ: «Θ οικογζνεια είναι ο πιο ςθμαντικόσ και δυνατόσ
κεςμόσ που υπάρχει και κανζνασ ι τίποτα δεν πρζπει να τον ςπάςει. Γι’αυτό κι εγϊ κα κάνω αποχι από
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τον πόλεμο! Ο πόλεμοσ μόνο κακά ςκορπά κι εγϊ δεν κα πολεμιςω, μόνο και μόνο για να δείξω ότι ςτθ
μάχθ το μόνο πράγμα που γίνεται είναι να καταςτρζφονται οικογζνειεσ και οι πατζρεσ να μθν βλζπουν
ποτζ ξανά το παιδί τουσ και τθ γυναίκα τουσ. Αυτό κα πω ςε όλουσ και ελπίηω να με καταλάβουν και να με
υποςτθρίξουν, κακϊσ ςχεδόν όλοι τουσ ζχουν οικογζνεια...».

Ραπαχειμϊνα Ανδριάνα, Β5

Κακϊσ κρατϊ το γιο μου ςτθν αγκαλιά μου, τον κυμάμαι ακόμα πιο μικρό, ςτθ γζννα του. Και
αναρωτιζμαι αν κα κριαμβεφςει, αν κα είναι γενναίοσ, αν κα δείχνει το ςκζνοσ του και τθν ανδρεία του,
όπωσ ο πατζρασ του. Κακϊσ κοιτϊ κάτω από το τείχοσ, αντιλαμβάνομαι το φψοσ του. Νιϊκω ζνα ρίγοσ.
Ξζρω ότι ποτζ οι Αχαιοί δεν κα μασ κατακτιςουν! Αυτόσ είναι ο μόνοσ τρόποσ να με κακθςυχάςω. Να
πείςω τον εαυτό μου ότι ο Ζκτορασ κα είναι καλά... Και πωσ μπορϊ να επιβιϊςω μακριά του...
Κακϊσ ςυλλογιζμαι και τα άλλα του πολζμου, τα καλά – ζχει και τα καλά του, παραδόξωσ –
εμφανίηεται εκείνοσ. Γυρίηω να βεβαιωκϊ ότι είναι εκείνοσ. Είναι απόγευμα και ο ιλιοσ όταν δφει είναι
μαγευτικόσ. Σε αγκαλιάηει , ακριβϊσ όπωσ κάνει ο Ζκτορασ τϊρα. Νιϊκω αυτιν τθν αςφάλεια που πάντα
μου προςζφερε. Αυτιν τθν αςφάλεια που ο ιλιοσ ςου χαρίηει ότι είςαι ακόμα ηωντανόσ.
«Τι κεσ να κάνω;» με ρωτάει και με απελευκερϊνει. Ενϊνω τα χείλθ μου και τα πιζηω ζτςι, που δεν
φαίνονται και αποςτρζφω το βλζμμα μου, κοιτϊ το βιολετί και το πορτοκαλί του ουρανοφ.
«Ζι!» μου αγγίηει το μάγουλο με το χζρι του και το κατευκφνει ζτςι, που με αναγκάηει να τον κοιτάξω.
«Δεν μπορϊ να ςε αποτρζψω. Οφτε κζλω...», λζω με μια τρεμάμενθ φωνι. Βγάηω τθν αγωνία μου.
Ροτζ δεν ιμουν καλι ςτο να κρφβω τα ςυναιςκιματά μου.
«Ξζρεισ, αν κάποιοσ από τθν οικογζνειά μου κα μου ζλειπε πιο πολφ, αυτόσ κα ιςουν εςφ... Γιατί εςφ
πάντα με καταλαβαίνεισ...»
Κζλω να τραβιξω τα μάτια μου από πάνω του, μα αντί γι’αυτό καυμάηω τθν κορμοςταςιά του, τουσ
μφεσ του και τα λόγια του. Τθν ικανότθτα του να με πείκει. Να με πείκει πωσ είναι ικανόσ.
Με αργζσ κινιςεισ βγάηει τθν πανοπλία του και τθν ακουμπά με ευλάβεια ςτο μαρμάρινο πάτωμα.
Χαϊδεφει τον Αςτυάνακτα. Σαν να είναι θ τελευταία φορά που το κάνει...
Στζκομαι δίπλα του και το χζρι του με αγκαλιάηει. Κοιτάμε τον ουρανό, μαηί. Βγάηω από το διάφανο
φόρεμά μου ζνα φυλαχτό. Το ςφίγγω ςτθ γροκιά μου, πριν του το παραδϊςω, κλείνω τα μάτια μου και
του το περνάω. Με κοιτάει με απορία και γνζφω. Το κρατάει τόςο ςφιχτά.
«Για πάντα!» ψικυρίηει και γζρνω το κεφάλι μου ςτον ϊμο του.
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Μςωσ να είναι από τα τελευταία πράγματα που άκουςα από κείνον... Από τον άντρα μου, που βάδιηε
προσ το κάνατο, που δεν τον ςταμάτθςα, που τον ςτιριξα ςε αυτό. Και όμωσ νιϊκω ότι ζτςι ζπρεπε να
κάνω. Να τον ςτθρίξω ςε όποια απόφαςθ κι αν ζπαιρνε... Και πιρε αυτι... Ζτςι είναι θ ηωι...
Κακϊσ τον παρακολουκϊ να μάχεται, ακοφω τθ φωνι του ςτο κεφάλι μου «Για πάντα!» και
κακθςυχάηομαι. Κλείνω τα μάτια μου και νιϊκω το θλιοβαςίλεμα να με ςυνεπαίρνει κάπου, όπου δεν
χρειάηεται να χάςω το ςφηυγό μου, κάπου, που είμαςτε μαηί, ελεφκεροι.
όκα Λίνα, Β5

Το τείχοσ μοιάηει πιο γερό, όταν κρατιζμαι πάνω ςτισ ςκλθρζσ του πζτρεσ... Είμαι αςφαλισ αλλά δεν
ξζρω για πόςο ακόμα…
Ο Ζκτορασ πλθςιάηει κοντά μου. Δεν ζχει βάλει ακόμα τθν πανοπλία, γιατί δεν ακοφγεται ο κρότοσ που
κάνει, όταν πατάει με τα γυμναςμζνα πόδια του ςτθ γθ. Με αγκαλιάηει και χϊνομαι πιο βακιά ςτα
ςτιβαρά του χζρια… Μςωσ να είναι θ τελευταία φορά... Ο γιοσ μασ είναι κι αυτόσ μαηί μασ, ϊςπου αρχίηει
και κλαίει. Ο Ζκτορασ κάνει νεφμα ςε μια παρακόρθ, θ οποία ζρχεται ςιωπθλι, παίρνει το παιδί
χαμογελϊντασ και απομακρφνεται λζγοντασ λόγια νανουριςτικά.
Τα μάτια του Ζκτορα ςυναντοφν τα δικά μου και ιδθ βλζπω τισ ρυτίδεσ ςτο πρόςωπό του. Βλζπω πϊσ ο
πόλεμοσ τον ζχει αλλάξει, τον ζχει μετατρζψει ςε μια μθχανι που ςκοτϊνει… Γενναίοσ αλλά δειλόσ.
Γενναίοσ να πάει ςτθ μάχθ, δειλόσ να μείνει μαηί μασ... Ξζρω, όμωσ, ότι αν αυτό επικυμεί, αυτό κα γίνει.
Και δεν αλλάηει αυτό...
Ο Ζκτορασ ςυναιςκάνεται τθν αγωνία μου για τθ μάχθ που κα ακολουκιςει και ςκφβει να με φιλιςει...
Δεν αντιςτζκομαι...
-Ξζρεισ ότι δεν κα προςπακιςω να ςε ςταματιςω... Ξζρεισ ότι κα περιμζνω εδϊ, μζχρι να γυρίςεισ...
Πταν κα μάχεςαι, να το κυμάςαι αυτό..., λζω και τα δάκρυα εμφανίηονται ςτα μάτια μου, ωςτόςο δεν
κυλοφν.
-Κα ςε ζχω ςτθν καρδιά μου ό,τι και αν γίνει, λζει ο Ζκτορασ με τθ βαριά μπάςα φωνι του, και κα
γυρίςω πίςω νικθτισ!
-Δεν κα αντζξω, αν πεκάνεισ. Ξζρεισ πόςο πολφ ςε αγαπϊ, για να ςε χάςω...
-Πλα κα πάνε καλά, ςου το υπόςχομαι, ακοφω τισ λζξεισ του, κακϊσ φεφγει αυτι τθ φορά με βιμα πιο
βαρφ, ςαν να φοροφςε ιδθ τθν πανοπλία του .
όκα Σοφία, Β5
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ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ 4θ
Ρόλεμοι με διαφορετικι, βζβαια, μορφι γίνονται και ςιμερα, μιασ και δεν
ζχουν εξαλειφκεί από το ανκρϊπινο γζνοσ. Λαμβάνοντασ υπόψθ ςασ τθ ςφγχρονθ
μορφι των πολζμων κακϊσ και τισ αξίεσ και τα ιδανικά των ανκρϊπων τθσ εποχισ
μασ, να προςπακιςετε να μεταφζρετε το διάλογο του «Ζκτορα» και τθσ
«Ανδρομάχθσ» ςτθ ςφγχρονθ εποχι... Κυμθκείτε και τουσ ςτίχουσ από το ποίθμα
του Λακ. Καμπανζλλθ:
«Στρατιϊτθ μου, τθ μάχθ κα κερδίςει,
όποιοσ πολφ το λαχταρά να ηιςει.
Όποιοσ ςτθ μάχθ πάει για να πεκάνει,
ςτρατιϊτθ μου για πόλεμο δεν κάνει...
Όποιοσ το γυριςμό του όρκο δεν κάνει,
ςτρατιϊτθ μου, τον πόλεμο το χάνει».
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ΕΚΤΟΑΣ:

Ανδρομάχθ, ζξω από αυτό το μικρό καταφφγιο ζχει ξεςπάςει ζνασ μεγάλοσ πόλεμοσ. Οι
βομβαρδιςμοί ςε λίγο κα ςταματι
ςουν και κα μπορείσ να πάρεισ το αγαπθμζνο μασ μωρό και να φφγετε για το ςπίτι μασ...
ΑΝΔΟΜΑΧΘ: Εςφ, Ζκτορα, ποφ κα είςαι; Δεν υπάρχει περίπτωςθ να ςε αφιςουμε εδϊ να ςκοτωκείσ
από το μοχκθρό εχκρό... Μείνε μαηί μασ!
(Η Ανδρομάχθ κλαίει.)
ΕΚΤΟΑΣ:
Γυναίκα μου, μθν κλαισ! Το ξζρεισ ότι με χρειάηονται ςθ μάχθ. Δε γίνεται να προδϊςω
τουσ ςυμπατριϊτεσ μου ζτςι.
ΑΝΔΟΜΑΧΘ: Λυπιςου μασ, Ζκτορα, και περιςςότερο αυτό το κακόμοιρο μικρό μωρό, που κα γίνει
ορφανό χωρίσ κανζνα γονιό, γιατί, ςτο λζω, αν πεκάνεισ κι εςφ, δεν κα το αντζξω! Θ
αδερφι μου, ο πατζρασ μου και θ μάνα μου πζκαναν από τον πρϊτο χρόνο αυτοφ του
εφιαλτικοφ πολζμου. Δεν κα αντζξω και το χαμό του άντρα μου!
ΕΚΤΟΑΣ:
Γυναίκα μου, τϊρα ο ςκοπόσ τθσ ηωισ είναι να μεγαλϊςεισ με αγάπθ το μωρό μασ, για να
γίνει ζνα παλικάρι, που κα κυμάται ποιοσ ιταν ο πατζρασ του.
ΑΝΔΟΜΑΧΘ: Άντρα μου, ςιμερα με τα υπερςφγχρονα όπλα μπορεί να χακοφν εκατομμφρια ηωζσ ςτον
πόλεμο και θ αξία μιασ ανκρϊπινθσ ηωισ είναι ελάχιςτθ. Είςαι ςίγουροσ ότι κεσ να
αφιςεισ τθν οικογζνειά ςου και να ςκοτωκείσ ςε ζναν πόλεμο χαμζνο;
ΕΚΤΟΑΣ:
Ναι, αγάπθ μου, κα κάνω τα πάντα για τθν πατρίδα μου.
(Χτυπάνε οι ςειρινεσ πολζμου.)
ΕΚΤΟΑΣ:
Να το ςιμα! Τελείωςαν οι βομβαρδιςμοί, οι άντρεσ ςτα ςτρατόπεδα να πολεμοφν για τθν
πατρίδα και οι γυναίκεσ ςτα ςπίτια να προςτατεφουν τα παιδιά τουσ.
(Ζτςι, ο Ζκτορασ ξεκίνθςε για το ςτρατόπεδο ςτθν Τροία γεμάτοσ χάρθ, λφπθ και φόβο, με
ςκοπό να προςτατζψει τθν πατρίδα από τον εχκρό, ενϊ θ Ανδρομάχθ με το μωρό πιγαινε
ςτο ςπίτι τουσ, με ςκοπό να μεγαλϊςει το παιδί και να του πει πόςο ςπουδαίοσ ιταν ο
πατζρασ του.)
Κωμαϊδθσ Γιϊργοσ, Β2

ΑΝΔΟΜΑΧΘ:
ΕΚΤΟΑΣ:
ΑΝΔΟΜΑΧΘ:

ΕΚΤΟΑΣ:

ΑΝΔΟΜΑΧΘ:
ΕΚΤΟΑΣ:

ΑΝΔΟΜΑΧΘ:
ΥΡΑΛΛΘΛΟΣ:
ΑΝΔΟΜΑΧΘ:

Ζκτορα, μθν πασ ςτον πόλεμο, γιατί είναι πικανό να πεκάνεισ. Αλλά κι αν δεν πεκάνεισ,
μπορεί να χάςεισ τα πάντα...
Ρρζπει, άραγε, ι όχι ςτον πόλεμο να πάω; Μπα, δε λζει να πάω... Κα βάλω το λαό να
πολεμιςει. Ζτςι κι αλλιϊσ αυτόσ πάντα όλα τα πλθρϊνει, για να κάκομαι εγϊ...
Δίκιο ζχεισ! Με το φοβερό ταλζντο ςου ςτθ δθμαγωγία και ςτθν τεμπζλια, πεσ τουσ
κανζνα ωραίο ψεματάκι, βάλε και τον υπουργό οικονομικϊν να τα καλφψει κάπωσ κι
είςαι ζτοιμοσ κι ωραίοσ!
Ξζρω ζναν τφπο που είναι πολφ θλίκιοσ. Γι’ αυτό ακριβϊσ κα μπει και ςτθ
διαπραγματευτικι ομάδα τθσ Ελλάδασ που κα ταξιδζψει ςτο Κοινοβοφλιο των Βρυξελλϊν
και κα παραβρεκεί ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για το κζμα του
ΓϋΡαγκοςμίου Ρολζμου. Να μασ πουν πότε κα κανονίςουμε να ξεςπάςει ο πόλεμοσ.
Τετάρτθ, όμωσ, δε μπορϊ... Ζχει μια πολφ ωραία ςειρά ςτθν τθλεόραςθ και κζλω να
κακίςω ςτον καναπζ με φαγθτά και ανζςεισ, που πλθρϊνει ο λαόσ μου.
Καλά, Εκτοράκο! Κάκιςε εςφ να ξεκουραςτείσ από τον φπνο τον οποίο ζπαιρνεσ πριν και
μθν αςχολείςαι μ’ αυτά. Υπάρχουν και τα κορόιδα, για να ςκεφτοφν περί του κζματοσ.
Επίςθσ κατάκεςε όςα χριματα κλζψαμε από το λαό μασ με τθ φορολογία τον τελευταίο
καιρό. Εκτόσ από το τάμπλετ μ’ αρζςει να παίηω και με το φορολογικό μασ ςφςτθμα...
Σχετικά με τον πόλεμο, ασ πεκάνουν οι άλλοι... Σκαςίλα μου μεγάλθ και δζκα παπαγάλοι!
ΟΚ! Κακοπλθρωμζνε υπάλλθλε!
Ραρακαλϊ, βαςίλιςςά μου, πείτε μου.
Κζλω να υλοποιιςεισ τισ εξισ διαταγζσ του βαςιλζωσ του τρανοφ και καλόκαρδου και
κακόλου αδιάφορου…
Καρανικιτασ Αννίβασ, Β2
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Ο διάλογοσ του Ζκτορα και τθσ γυναίκασ του, τθσ Ανδρομάχθσ, κυμίηει αρκετά τα προβλιματα που
περνάνε κάποιεσ οικογζνειεσ ςτθ ςφγχρονθ εποχι, λόγω του πολζμου.
Θ Ανδρομάχθ φοβόταν μθν πάκει κάτι ο Ζκτορασ και μείνει ολομόναχθ αυτι με το παιδί τουσ. Ράρα
πολλζσ γυναίκεσ ςιμερα μζνουν χιρεσ, επειδι χάνουν τουσ ςυηφγουσ τουσ ςτον πόλεμο. Αυτό ζχει
αρνθτικά αποτελζςματα τόςο ςε αυτζσ όςο και ςτα παιδιά που μπορεί να είχαν μαηί. Ζνα μεγάλο ποςοςτό
οικογενειϊν καταςτρζφονται με αυτόν τον τρόπο, με αποτζλεςμα τα παιδιά να αναγκάηονται να
μεγαλϊςουν χωρίσ κάποιο γονιό. Αυτόσ ιταν ο φόβοσ τθσ Ανδρομάχθσ και ο λόγοσ για τον οποίο δεν
ικελε να πάρει μζροσ ςτθ μάχθ ο άντρασ τθσ.
Ρολφηου Ανκι, Β5

Ο γεροδεμζνοσ Ζκτορασ μπικε ςτο ςπίτι, ίςωσ να μθν ξανάμπαινε ςτο ηεςτό του ςπιτικό, να μθν
ξαναφιλοφςε τθ γυναίκα του, να μθν ξανάπαιηε με τθν κόρθ του, να μθν ζβλεπε το γιό του να μεγαλϊνει...
Πλα κα χάνονταν, μόλισ ζμπαινε ςτο ςτρατιωτικό τηιπ μαηί με τουσ άλλουσ. Πλα του φαίνονταν γνϊριμα, κι
ασ ιταν θ μοναδικι και τελευταία φορά που γινόταν ο Στ’ Ραγκόςμιοσ Ρόλεμοσ.
«Σε παρακαλϊ, πατζρα! Μθ φφγεισ! Θ Μαίρθ δεν κα το επιτρζψει! Κα πάει κατευκείαν ςτο ςτρατθγό
και κα του εξθγιςει!», του φϊναηε θ μικρι Άλκθςτθ δείχνοντάσ του τθ Μαίρθ, το αγαπθμζνο τθσ ρομπότ,
και ςπαράηοντασ ςτο κλάμα τραβϊντασ τον από τθ ςτρατιωτικι ςτολι του.
«Δεν νομίηω πωσ κα τθν ακοφςει ο ςτρατθγόσ! Μθν ανθςυχείσ, Άλκθςτθ, κα γυρίςω πίςω! Ρεσ μου ποφ
είναι θ μαμά τϊρα;», τθν ρϊτθςε και εκείνθ ζδειξε το υπνοδωμάτιό τουσ. Ο Ζκτορασ ζτρεξε και μπικε
μζςα ςτο δωμάτιο τρεχάτοσ. Είδε τθν κακομοίρα τθν Ανδρομάχθ να κλαίει κρατϊντασ το μικρό Σκαμάνδριο
ςτθν αγκαλιά τθσ. Ζτοιμθ να λιποκυμιςει τον ζβαλε πίςω ςτθν κοφνια του και πλθςίαςε τον άντρα τθσ.
«Ζκτορα, ςε εκλιπαρϊ! Ρεσ πωσ είςαι θλικιωμζνοσ, άρρωςτοσ, παράλυτοσ, τυφλόσ, δεν ξζρω τι, αλλά
μείνε! Τι κα κάνω εγϊ χωρίσ εςζνα; Ρϊσ κα ηιςω μόνθ μου με τα παιδιά; Δεν λυπάςαι το Σκαμάνδριο, που
δεν κα γνωρίςει πατζρα; Δεν λυπάςαι, τθν Άλκθςτθ που κα μείνει μόνθ τθσ; Δεν φοβάςαι;», τον ρϊτθςε
γεμάτθ πίκρα.
«Φοβάμαι, αγάπθ μου. Ροιοσ δεν φοβάται; Ρϊσ είναι δυνατό να ςυμβαίνει κάτι τζτοιο, να μθν
φοβάται κανζνασ; Άκουςε εκεί! Αγάπθ μου, ςτο υπόςχομαι, κα γυρίςω πίςω! Στθν τιμι μου!»
υποςχζκθκε ο Ζκτορασ.
«Μθν υπόςχεςαι κάτι αδφνατο, Ζκτορα» του είπε θ Ανδρομάχθ και πλθςίαςε τθν κοφνια.
«Για τον πατζρα μου το κάνω. Εκείνοι τον ςκότωςαν ςτον Ε’ Ραγκόςμιο, εγϊ κα τουσ ςκοτϊςω ςτον Στ’!
Στο υπόςχομαι! Ζχουν αποδυναμωκεί, δεν είναι ζτοιμοι για μάχθ. Κα γυρίςω! Επιπλζον, αν δεν πάω, όλθ
θ γειτονιά, οι φίλοι μασ, οι ςυνεργάτεσ μου κα με περάςουν για δειλό! Φαντάςου τϊρα τον Ράρθ να λζει
εμζνα δειλό! Αυτόσ που ζτρεξε να κρυφτεί πίςω από τον αδελφό του!» δικαιολογικθκε ο Ζκτορασ και
πλθςίαςε ςτθν κοφνια. Είδε το μικρό Σκαμάνδριο. Τα γαλάηια μάτια τθσ μθτζρασ του και τα μαφρα μαλλιά
του πατζρα του. Τον πιρε ςτθν αγκαλιά του και άρχιςε να του χαϊδεφει τα μαλλιά του. Τα μωρό ζκλαψε,
και ο Ζκτορασ γελϊντασ ζβγαλε το κράνοσ του «Αχ, δϊςε ςτο παιδί μου γενναιότθτα ςαν του πατζρα του
και κουράγιο ςαν τθσ μθτζρασ του! Τα παιδιά του να είναι ακόμα πιο όμορφα και γλυκά και να μασ
ςϊςουν από αυτό το μαρτφριο. Κεζ μου, κάνε το ςπουδαιότερο!» ευχικθκε ςτο παιδί του ο Ζκτορασ και
το ζδωςε ςτθν Ανδρομάχθ να το κοιμίςει. «Κα γυρίςω, Ανδρομάχθ! Και αν όχι, να ξζρεισ ότι κα είμαι
πάντα μαηί ςου!» τθσ είπε και ζφυγε.
Σταματοποφλου Αναςταςία, Β5
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ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ 5θ
Ο Ζκτορασ αφοφ αποχαιρζτθςε τθν Ανδρομάχθ, ςυνάντθςε τον Ράρθ, ο οποίοσ
κατευκυνόταν κι αυτόσ προσ το ςτρατόπεδο και του είπε πωσ είναι καλόσ ςτθν τζχνθ
του πολζμου, ζςτω κι αν οι Τρϊεσ τον κατθγοροφν ότι αποφεφγει τθ μάχθ, παρόλο
που είναι αυτόσ ο υποκινθτισ τθσ...
Να υποκζςετε ότι ιςαςτε μάρτυρασ τθσ ςκθνισ αυτισ και να καταγράψετε το
διάλογο των δφο θρϊων, ζτςι, όπωσ εςείσ τον φαντάηεςτε.
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Αλλά δεν αργοπόρθςε ςτα δϊματά του ο Ράρισ·
εηϊςκθ τα πολφχαλκα και υπζρλαμπρα άρματά του,
τθν πόλιν γοργά διάβθκεν, ωσ ιταν πτεροπόδθσ.
Τον αδερφό του ςυνάντθςε ςτο δρόμο για τθ μάχθ.
Και πρϊτοσ τον λόγο πιρε ο κεόμορφοσ Αλζξανδροσ και είπε:
«Ευτυχϊσ ςε πρόλαβα, ω ςεβαςτζ αδερφζ μου,
ςτθ μάχθ ασ τρζξουμε μαηί, τουσ άνδρεσ να εμψυχϊςουμε
και τον εχκρό να διϊξουμε, διότι ςτθν πόλθ ζχει ςιμϊςει
και τα τείχθ τθσ να ρίξει αυτόσ ποκεί... »
Και προσ αυτόν απάντθςε ο λοφοςείςτθσ Ζκτωρ:
«Δίκιο μεγάλο ζχεισ, ω ςεβαςτζ αδερφζ μου ,
δεν πρζπει διόλου άλλο να κακυςτεριςουμε,
τουσ άνδρεσ του ςτρατοφ μασ να τουσ ςυντονίςουμε
και τουσ Αχαιοφσ μακριά από τα τείχθ να τουσ απωκιςουμε».
Και δίχωσ να χάςει καιρό απάντθςε ο κεόμορφοσ Αλζξανδροσ
τον πόνο και τισ τφψεισ του αποκαλφπτοντασ :
«Κζλω να ξζρεισ, αδερφζ, ότι βακφτατα λυπάμαι ,
πονϊ και τφψεισ νιϊκω, γιατί ςτθν Τροία ζφερα ςυμφορζσ μεγάλεσ,
τθν Ελζνθ αρπάηοντασ, ςτθν πόλθ φζρνοντάσ τθν.
Πμωσ τθν αγαπϊ και τότε που τθν γνϊριςα ςτθ Σπάρτθ
δεν μποροφςα να τθν αποχωριςτϊ οφτε κι εκείνθ εμζνα.
Το τίμθμα τθσ πράξθσ μου το πλθρϊνω ακόμα,
μιασ και όλοσ ο λαόσ εμζνα κατθγορεί για το κακό
και με μιςεί και λζει ότι εγϊ δεν πολεμϊ
και ότι τθ μάχθ αφινω τρζχοντασ».
Και ευκφσ του απάντθςε ο λοφοςείςτθσ Ζκτωρ:
«Πλα όςα μου λεσ τα γνωρίηω, τα δζχομαι
και δεν μπορϊ να ιςχυριςτϊ ότι δεν ιςχφουν.
Ρράγματι, ο πόλεμοσ είναι και δικι ςου ευκφνθ
αλλά όχι πλιρθσ, μιασ και αυτι ςου θ πράξθ
θ αφορμι του πολζμου υπιρξε απλά. Δεκαετίεσ τϊρα
ηθλεφουν τα πλοφτθ μασ οι Αχαιοί και τθ κζςθ-κλειδί
που εμείσ κατζχουμε ςτο χάρτθ και μασ ανταγωνίηονται.
Πςο για τθ ςυμμετοχι ςου ςτθ μάχθ, αυτι είναι αδιαμφιςβιτθτθ!
Είςαι ανδρειωμζνοσ και ποτζ δεν εγκατζλειψεσ το πεδίο τθσ μάχθσ.»
Αυτά είπαν τα δφο αδζρφια επικεφαλισ του ςτρατοφ
τθσ Τροίασ και κίνθςαν για το πεδίο τθσ μάχθσ.

Δαβάκθσ Ραναγιϊτθσ, Β2

Ο Ζκτορασ αφοφ άφθςε τθν Ανδρομάχθ, ςυνάντθςε ςτο δρόμο του τον Ράρθ. Του μίλθςε κι ζπειτα ο
Ράρθσ πιρε το λόγο και είπε:
- Μπορεί να είμαι ο λόγοσ που άρχιςαν όλα, αλλά αυτό δεν ςθμαίνει ότι όλοι πρζπει να με κακοχαρακτθρίηουν και να με κατθγοροφν! Δεν φταίω εγϊ που ερωτεφτθκα μια κοπζλα και τθν πιρα για
γυναίκα μου!
Κι ο Ζκτορασ του απάντθςε:
- Δεν φταισ εςφ;;; Ριγεσ και «ζκλεψεσ» μια παντρεμζνθ γυναίκα και τϊρα ο κανονικόσ άντρασ τθσ ιρκε
εδϊ και μασ κιρυξε τον πόλεμο! Εςφ τϊρα μπορεί να είςαι χαροφμενοσ ςτθν πατρίδα ςου με τθν
καινοφργια ςου γυναίκα αλλά δεσ και όλουσ τουσ άλλουσ οικογενειάρχεσ που χάνονται κάκε μζρα ςτθ
μάχθ αφινοντασ χιρεσ τισ γυναίκεσ τουσ και ορφανά τα παιδιά τουσ! Κα ικελεσ να είςαι ςε ενόσ τζτοιου
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άντρα τθ κζςθ, να ηεισ κάκε μζρα με το φόβο ότι μπορεί να ςκοτωκείσ και να μθν ξαναδείσ τθν οικογζνειά
ςου;
- Μπορεί να ζχεισ δίκιο αλλά εγϊ είμαι ζνασ άξιοσ πολεμιςτισ και πρίγκιπασ τθσ Τροίασ και δεν πρζπει να
φζρονται ζτςι ςε ζναν άνκρωπο που ζκανε ζνα λάκοσ!
- Αυτό το λάκοσ, όμωσ, κόςτιςε τθ ηωι πολλϊν ανδρϊν. Μπορεί να είςαι ζνασ δυνατόσ και ικανόσ
πολεμιςτισ και να ζχεισ βαςιλικι καταγωγι αλλά αυτό δεν δικαιολογεί τθν ανοθςία που ζκανεσ και τα
αποτελζςματα τθσ.
- Μπορεί αυτό που ζκανα να μθν ιταν το ςοφότερο, όμωσ οι Αχαιοί δεν πολεμοφν για τθν Ελζνθ.
Μάχονται για τα εδάφθ και τα πλοφτθ μασ αλλά κανζνασ ςασ δεν μπορεί να το καταλάβει...
- Μθν το λεσ αυτό! Πλοι ςε πιςτεφουμε και καταλαβαίνουμε τουσ ςκοποφσ και τα «κζλω» των Αχαιϊν
αλλά αν επιςτρζψουμε τθν Ελζνθ κα θςυχάςουν τα πνεφματα και κα ζχουμε χρόνο για να οργανϊςουμε
τα ςχζδια μασ.
- Αυτό δεν κα γίνει ποτζ, πρζπει να βροφμε άλλο τρόπο.
- Εντάξει! Κα δοφμε τι μποροφμε να κάνουμε. Αλλά μζχρι τότε κα πρζπει να μάχεςαι με κάρροσ και ορμι.
Ριγαινε τϊρα!
Ραπαχειμϊνα Ανδριάνα, Β5

ΕΚΤΟΑΣ: Δεν αμφιβάλλω … μπορεί να είςαι καλόσ πολεμιςτισ αλλά γιατί δεν πολεμάσ, αφοφ λεσ ότι
είςαι τόςο καλόσ;
ΡΑΘΣ:
Οι Τρϊεσ δεν με κζλουν ςτθ μάχθ και με κατθγοροφν.
ΕΚΤΟΑΣ: Το περίμενα ότι κα φερόςουνα ςα μικρό παιδί. Ριγαινε να πολεμιςεισ για τθν πατρίδα ςου
και μθν νοιάηεςαι τι κα πουν οι άλλοι, γιατί είναι ςτο δικό ςου χζρι να αποδείξεισ τθν αξία ςου
και να διορκϊςεισ το λάκοσ ςου.
ΡΑΘΣ:
Ζχεισ δίκιο … αν και κεωρϊ λάκοσ μου το ότι αγάπθςα μια γυναίκα.
ΕΚΤΟΑΣ: Εγϊ, τουλάχιςτον, δε δθμιοφργθςα ολόκλθρο κζμα με τθν Ανδρομάχθ. Αλλά εςφ πάντα ιςουν
ανόθτοσ!!!
ΡΑΘΣ:
Ζτςι κι αλλιϊσ δεν περίμενα να ακοφςω λόγια καλά από εςζνα. Το Μενζλαο δεν τον
ενδιαφζρει θ Ελζνθ, τον ενδιαφζρει να μασ κατακτιςει….
ΕΚΤΟΑΣ: Και κα μασ κατακτιςει, αν δε βοθκιςεισ!!!
ΡΑΘΣ:
Κα τα καταφζρετε μια χαρά και μόνοι ςασ, τϊρα που το ςκζφτομαι... Δεν κα υπομείνω κι
άλλεσ προςβολζσ … Κα πάρω τθν Ελζνθ και κα φφγουμε!!!
ΕΚΤΟΑΣ: Βάηεισ τθν αγάπθ πάνω από τθν πατρίδα… Αν το ζκαναν αυτό όλοι οι υπόλοιποι άντρεσ, τότε
δεν κα υπιρχε θ Τροία… Γι’αυτό κι εςφ δεν αξίηει να κεωρείςαι Τρϊασ!
ΡΑΘΣ:
Τρϊασ γεννικθκα και Τρϊασ κα μείνω για πάντα!
ΕΚΤΟΑΣ: Κα το δοφμε αυτό … Εγϊ φεφγω. Ρρζπει να πάω ςτθ μάχθ. Κάνε ό,τι εςφ πιςτεφεισ καλφτερο.
ΡΑΘΣ:
Ρερίμενε, κα ζρκω μαηί ςου! Φζρκθκα παράλογα και πρζπει να επανορκϊςω για το λάκοσ
μου.
ΕΚΤΟΑΣ: Τελικά μπορεί και να είςαι καλόσ πολεμιςτισ … Ζλα, πάρε το άρμα ςου και πάμε!
ΡΑΘΣ:
Εντάξει! Ζρχομαι ςε λίγο!

Ραπαχειμϊνα Μαρινζτα, Β5
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Ο Ζκτορασ ςυναντάει τον Πάρθ.
Ράρθσ:
Αδελφζ μου, είςαι ζτοιμοσ;
Ζκτορασ: Γιατί ακοφγεςαι τόςο ενκουςιαςμζνοσ; Να ςου κυμίςω ότι εςφ είςαι θ αφορμι που γίνεται ο
πόλεμοσ...
Ράρθσ:
Δεν είμαι ενκουςιαςμζνοσ, αδελφζ μου, αλλά για να νικιςεισ ζναν πόλεμο ςθμαντικό ρόλο
παίηει και το θκικό και ο καλφτεροσ τρόποσ να τονϊςεισ το θκικό του ςτρατοφ είναι να
βλζπουν ότι ο αρχθγόσ τουσ δεν φοβάται!
Ζκτορασ: Ζχεισ δίκιο, αδελφζ! Συγγνϊμθ που ςε κατθγόρθςα. Εξάλλου, αυτό ιταν απλϊσ μία αφορμι.
Π,τι ζγινε ζγινε. Θ μάχθ όπου να είναι κα ξεκινιςει. Ασ βιαςτοφμε, λοιπόν!
Ρλάκασ Κωνςταντίνοσ, Β5

Ο Ζκτορασ όταν αποχϊρθςε από τθ ςφντομθ ςυηιτθςθ που είχε με τθ γυναίκα του, είδε ςτο δρόμο να
πλθςιάηει ο αδερφόσ του, Πάρθσ, πεηόσ. Ακολοφκθςε ο παρακάτω διάλογοσ:
Ζκτορασ:
Τελικά, αδερφζ μου, ςκζφτθκεσ να κοπιάςεισ ςτον πόλεμο. Γνωρίηεισ πωσ όλοι οι Τρϊεσ ςε κατθγοροφν
που δεν ζχεισ εμφανιςτεί τόςο καιρό ςτο πεδίο τθσ μάχθσ; Αφοφ είςαι γενναίοσ και τθν τζχνθ του πολζμου
καλά τθ γνωρίηεισ, γιατί αποφεφγεισ τον πόλεμο, που ζτςι και αλλιϊσ είναι τθσ μοίρασ ςου να ςυμμετζχεισ;
Άφθςε ό,τι κάνεισ και ακολοφκθςζ με! Κα ςε οδθγιςω ςτο ςτρατόπεδο, για να καταλάβουν οι ςτρατιϊτεσ
ότι τελικά δεν τουσ ζχεισ εγκαταλείψει αλλά ότι είςαι μαηί τουσ. Μπορεί όλοσ αυτόσ ο χαμόσ να ζχει γίνει
εξαιτίασ ςου, όμωσ κα δεισ πωσ τθν Ελζνθ δεν κα ςου τθν πάρουν, επειδι είμαςτε εμείσ εδϊ. Στο μεταξφ
εςφ πάρε τθν πανοπλία, τα άλογα και τα όπλα ςου! Ρροβλζπεται μια πολφ δφςκολθ και αιματθφόρα
μζρα. Οι Αχαιοί είναι αποφαςιςμζνοι να μθν φφγουν, ϊςπου να κερδίςουν αυτό που ιρκαν να
διεκδικιςουν.
Ράρθσ:
Αδερφζ μου, ςε ευχαριςτϊ για τα καλά ςου λόγια κι ζχω ςτο νου μου τα λόγια των Τρϊων. Είναι αλικεια
πωσ δεν ζχω εμφανιςτεί τόςο καιρό ςτθ μάχθ, όμωσ, πριν ζρκω, ζπρεπε να τακτοποιιςω κάποια κζματα.
Δεν μποροφςα να αφιςω τθν Ελζνθ ςε ζνα ςταυροδρόμι... Επίςθσ, θ περιουςία μου τι κα γίνει αν
ςκοτωκϊ; Ζπρεπε να φροντίςω και για αυτό. Τϊρα είμαι ζτοιμοσ να πάρω μζροσ ςτον πόλεμο και κα
ικελα να γνωρίηεισ πωσ δεν ιμουν δειλόσ και αναίςκθτοσ τόςο καιρό που εςείσ πολεμοφςατε για χάρθ
μου. Σε περίπτωςθ που νικιςουμε ςασ επιφυλάςςω πολλά δϊρα και τϊρα που κα πάμε ςτο ςτρατόπεδο,
νομίηω πωσ οφείλω μια ςυγγνϊμθ ςτουσ ςτρατιϊτεσ.
Σζςθ Σάρα, Β5
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ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ 6θ
Ο Πμθροσ ςε πολλά ςθμεία τθσ Λλιάδασ αναφζρει αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του
πολζμου, περνϊντασ ζμμεςα αντιπολεμικά μθνφματα.
Να φανταςτείτε ζνα διάλογο ανάμεςα ςτον Ζκτορα και τθν Ανδρομάχθ, οι
οποίοι βιϊνοντασ μερικζσ από τισ ςυνζπειεσ αυτζσ αναρωτιοφνται γιατί γίνεται
ο πόλεμοσ...
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Αρχίηει και ξθμερϊνει. Ο κεόσ Ιλιοσ ο λαμπρόσ,
κοιμόταν ςτθν κλίνθ τθ χρυςι, με τα πολφτιμα υφάςματα επιςτρωμζνα.
Κι είχε γλυκόν φπνο, καλό, μα δεν ζμελε να κρατιςει για πολφ ακόμθ.
Ξαφνικά ξυπνά, και από τθν πολυτελι του κλίνθ ςθκϊνεται με γουρλωμζνα μάτια.
Ο παντοδφναμοσ κεόσ τα δερμάτινα ςανδάλια φόρεςε, με τα χρυςά κουμπιά
και το μανδφα του τον κόκκινο, τον πολφκομπο, με τισ πολλζσ τισ πζτρεσ,
και όςο γριγορα διαςχίηουν τθ κάλαςςα οι μανιϊδεισ άνεμοι που φυςοφν,
όταν ο Ροςειδϊνασ ζχει καταιγίδα μεγάλθ φζρει,
και όποιο καράβι βρεκεί μπροςτά ςε τοφτον τον ςαματά
με τουσ κεραυνοφσ και τα κφματα είναι καταδικαςμζνο,
ζτςι ζτρεχε και ο κεόσ, για να προλάβει
μζςα από τουσ διαδρόμουσ τουσ πολλοφσ του τετραϊροφου ανακτόρου,
που οι τοίχοι του είν’ πετρόχτιςτοι βαμμζνοι με ηωγραφιζσ
που παριςτάνουν πριγκίπιςςεσ, ιρωεσ και πολιτείεσ μυκικζσ.
Ο κεόσ ευκφσ βγικε ςτθν αυλι, το μεγάλο κιπο,
με τα ανκιςμζνα τα χρυςάνκεμα και με τα καρποφόρα δζντρα,
με το ςυντριβάνι το μικρό, απ’όπου ανάβλυηε γάργαρο το γλυκό νερό.
Ζπρεπε να είςαι και ςυ εκεί, να αγαλλιάηει θ ψυχι ςου.
Μα ο κεόσ δεν ςτάκθκε εκεί πζρα να ξαποςτάςει
αλλά ςτα άλογά του τα κεϊκά τρζχει αγχωμζνοσ.
Τα βλζπει ςτον αχυρϊνα του προετοιμαςμζνα από τισ δοφλεσ,
να καλπάςουν ςτον ουρανό, να φωτίςουν όλθ τθν πλάςθ,
Γριγορα ςτο άρμα του ανζβθκε κι άρχιςε το μεγάλο του ταξίδι,
χλωμόσ, όμωσ, και κλιμμζνοσ, και βακειά ςτοχαςμζνοσ,
γιατί με τθ μεγάλθ πφρινθ ςφαίρα του κα φϊτιηε
ψθλζσ, κατάλευκεσ κορφζσ, απζραντα λαγκάδια και πελάγθ,
όπου βαςίλευε παντοφ θ χάρθ τθσ ηωισ και θ ευτυχία,
μα κα πζρναγε αναγκαςτικά και πάνω από τθν Τροία τθ ςκοτεινι,
με τα πανφψθλα τα τείχθ, κι απ’ τα καράβια των Αχαιϊν
και τθν αιματοβαμμζνθ πλάςθ, όπου είχαν πεκάνει τόςοι πολλοί
άγνωςτοι και γνωςτοί για χάρθ μιασ γυναίκασ, μιασ τιμισ,
ενόσ ονόματοσ που κα ζμενε ςτθν ιςτορία.
Ο κεόσ κλίβεται ακόμα πιο πολφ, γιατί θ θμζρα που κα αρχίςει,
κα είναι θ τελευταία για πολλοφσ. Πμωσ δεν αντζχει ςτον πειραςμό,
ποκεί να δει τι κα ςυμβεί, τι κα πρωτογίνει.
Ολοταχϊσ, λοιπόν, ξεκινά για ζνα γφρο αυτοφ του κόςμου.
Οι πρϊτοι που παρατθρεί είναι οι κακομοίρθδεσ οι Αχαιοί.
Ρλζνονται, καλθμερίηονται, τςιμποφν και κάτι,
μθ τυχόν και πάνε ςτθ μάχθ με άδειο ςτομάχι.
Κάποιοι από το ςτρατόπεδο αναπολοφν για λίγο τθν πατρίδα,
κακιςμζνοι πλάι εκεί που ςκάει το κφμα.
Χαμζνα πρόςωπα οι ςφηυγοι, τα παιδιά τουσ, χαμζνα τα όνειρά τουσ.
Κοιτάηοντασ απορθμζνοι ςτο βακφ χαϊδεσ πζλαγοσ, χολωμζνοι,
ρίχνουν κάποιο δάκρυ κρυφό, απελπιςμζνο, καυτερό,
που τςουρουφλίηει τα μάγουλά τουσ, για χάρθ των αναμνιςεων αυτϊν
και ξαφνικά ςταματοφν, ςθκϊνονται από κει πζρα,
φοράν τθν πανοπλία τουσ και προςεφχονται ςτουσ κεοφσ και τθ μοίρα
να μθν είναι αυτι θ μζρα, που ο κεόσ Ιλιοσ ανζτειλε, θ τελευταία τουσ.
Ο κεόσ όλα αυτά από ψθλά τα παρατθρεί
και, όπωσ κλαίει και ςπαράηει ο γονιόσ από το πολφ το κλάμα,
γιατί ο γιοσ του, το όνειρό του, χτυπά κανάςιμα ςτο κεφάλι ςε μια μάχθ
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και του τον φζρνουν μπροςτά του μιςοπεκαμζνο
κι ο πατζρασ του ςφίγγει τθ μικρι του χοφφτα
ουρλιάηοντασ ςε αυτό ότι κα ηιςει, κα ηιςει, κα ηιςει
κι ο κεόσ Δίασ κα βάλει το χεράκι του και κα ςωκεί από του χάρου τα νφχια,
γνωρίηοντασ παράλλθλα ότι τίποτα δεν κα γενεί, ότι κα πεκάνει...,
ζτςι ςτεναχωριζται κι ο κεόσ για τισ ανκρϊπινεσ ψυχζσ που κυλοφν ςτον Άδθ.
Μα ακόμθ περιςςότερο λυπάται για τουσ Τρϊεσ,
οι οποίοι είναι γραμμζνο να πεκάνουν, με άςχθμο τρόπο.
Ρρϊτοσ από αυτοφσ ο Ζκτορασ ξυπνά, ο αντρειωμζνοσ.
Μα θ Ανδρομάχθ θ όμορφθ δεν ζχει ξυπνιςει ακόμθ,
κι οφτε ο ίδιοσ ικελε να τθσ διακόψει τον φπνο.
Τθν φίλθςε ςτο μζτωπο, τθσ χάιδεψε τθν πλοφςια κόμθ
κι ζτςι τθν άφθςε να κοιμθκεί. Κι αυτόσ ςτθν πόλθ περιπλανικθκε,
μζςα ςτα ςοκάκια και ςτουσ μεγάλουσ δρόμουσ.
Ραλιζσ ωραίεσ εποχζσ κυμικθκε, όταν ιτανε παιδί,
τότε που όλα ιταν ξζνοιαςτα και όμορφα,
που με τα αδζλφια του πείραηαν τ’ άλογα του Ρριάμου.
Αλλά ο πόλεμοσ δεν τελείωνε με όνειρα ι με φανταςιϊςεισ.
Ζτςι ανζβθκε ςτα τείχθ, για να δει τθν κατάςταςθ των αντιπάλων.
Κι ενϊ ιταν μόνοσ και ιςυχοσ, νιϊκει κάτι να τον ςκουντά,
τρόμαξε και τα ζχαςε, ζβγαλε το ςπακί του να επιτεκεί,
αλλά άκουςε τθ φωνι τθσ γυναίκασ του...
Σταμάτθςε ευκφσ, γιατί αλλιϊσ κα τθσ ζπαιρνε το κεφάλι.
Του λζει του άντρα τθσ αυτι:
«Ω, Ζκτορα, τι πιγαινεσ να κάνεισ; Δεν είμαι Αχαιόσ εγϊ,
οφτε κανζνασ προδότθσ, αλλά θ γυναίκα ςου, το ξζχαςεσ;»
Κι εκείνοσ με αναψοκοκκινιςμζνο το πρόςωπο από τθ ντροπι τισ απαντά
αφινοντασ το ςπακί του κάτω και τθ μεγάλθ του αςπίδα κατάχαμα:
«Ω, γλυκιά μου Ανδρομάχθ, μθ με παρεξθγιςεισ αλλά όλθν τθν θμζρα πολεμϊ.
Και πάντα φοβάμαι μθν τυχόν και κάποια θμζρα
από πίςω μου με βρει κανζνα βζλοσ ι χάλκινο ςπακί.
Το χειρότερο είναι να φοβάςαι κάκε μζρα ότι κα ςε ςκοτϊςουν».
Αυτά είπε και ξζςπαςε ςε κρινουσ κρυφοφσ.
« Ζκτορα μου, το χειρότερο είναι να ‘ςαι ςε όλθ αυτιν τθν περιπζτεια μόνοσ.
Τι είναι τελικά ο άνκρωποσ, ζνα ον κοινωνικό ι ζνα κθρίο,
που αντιμάχεται και ςκοτϊνει; Πμωσ τϊρα ζχεισ εμζνα
και όποιον πόνο νιϊκεισ, να μου τον πεισ, μθ μου τον κρφβεισ».
Ζτςι είπε και κάκιςε καταγισ πλάι ςτον καλό τθσ.
«Τι να πω; Είμαςτε τόςο χαηοί εμείσ οι άνκρωποι!
Πλοι ίδιοι είμαςτε, δεν είμαςτε κεριά, αλλά αναρωτιζμαι:
άραγε, δεν καταλαβαίνουμε τι άςχθμοσ που είναι ο πόλεμοσ,
δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτόσ παίρνει τθν ευτυχία από τουσ ανκρϊπουσ;»
Τότε ςυ, μοφςα, που ό,τι λεσ μζνει γραμμζνο ςτθν ιςτορία,
κρυφάκουγεσ ό,τι ςυηθτοφςαν οι δυο κνθτοί, ο Ζκτορασ
και θ Ανδρομάχθ, και τζλοσ τουσ βάηεισ ςτθ ςυηιτθςθ,
γιατί ό,τι λζχκθκε ιταν ςαν να βγικε από του κεοφ το ςτόμα
κι ζτςι προτίμθςεσ να ακοφγεται θ θςυχία θ ςοφι,
παρά να ακουςτοφν κι άλλα κι άλλα κι άλλα,
επειδι κάκετι άλλο κα ιταν περιττό...
Δάβαρθσ Νικόλασ, Β2
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Ο Ζκτορασ γυρνά από τθ μάχθ καταπονθμζνοσ.
ΕΚΤΟΑΣ:
ΑΝΔΟΜΑΧΘ:

ΕΚΤΟΑΣ:

ΑΝΔΟΜΑΧΘ:
ΕΚΤΟΑΣ:

ΑΝΔΟΜΑΧΘ:
ΕΚΤΟΑΣ:

ΑΝΔΟΜΑΧΘ:

Αχ, Ανδρομάχθ! Χάςαμε τόςουσ πολλοφσ άνδρεσ πάλι... Τι κα κάνουμε; Ροφ κα βγει όλο
αυτό; Ροιοσ κερδίηει μζςω του πολζμου; Κανείσ!
Γιατί δε λεσ ςωςτότερα: Γιατί γίνεται αυτό; Βλζπεισ πουκενά κάποιο κετικό; Ρριν ζρκουν
αυτοί οι βάρβαροι, όλα ιταν όμορφα... Ο κακζνασ είχε τθ ηωι του και κανείσ δεν
ενοχλοφςε κανζναν... Τι ικελε κι ο Ράρθσ τθν Ελζνθ; Άλλθ δεν είχε; Σίγουρα οι κεοί
ευκφνονται γι’ αυτι του τθν πράξθ.
Σίγουρα! Πμωσ όλοι, πιςτεφω, ξζρουμε πωσ ο πόλεμοσ δεν γίνεται γι’ αυτό το λόγο. Μια
πρόφαςθ είναι αυτό το γεγονόσ. Τα εδάφθ μασ κζλει ο Αγαμζμνων και τίποτα άλλο. Οφτε
για τον αδερφό του νοιάηεται, οφτε για κανζναν ο παλιάνκρωποσ.
Σωςτά, ςωςτά! Πμωσ μθν αφινεισ τθν απαιςιοδοξία που βλζπω ςτα μάτια ςου να ςε
κυριεφει. Θ ελπίδα πεκαίνει πάντα τελευταία...
Θ ελπίδα μπορεί να πεκαίνει πάντα τελευταία, αλλά τα χειρότερα πλθςιάηουν, το
διαιςκάνομαι. Πμωσ, όςο ο Αχιλλζασ είναι εκτόσ, πρζπει να ςυνεχίςουμε τθν επζλαςι
μασ, μιπωσ πάνω ςτθν αναμπουμποφλα μπει κάποιοσ μζςα και κάψει τα καράβια τουσ.
Μα ζτςι κα ταυτιςτείσ με τον αντίπαλο...
Δίκιο ζχεισ! Αλλά δεν μπορϊ να διακινδυνεφςω τθν αςφάλεια των Τρϊων τϊρα, που ο
πατζρασ μου γερνάει. Αν και τϊρα που το ςκζπτομαι, αυτι θ κίνθςθ κα μποροφςε να
είναι δεφτερθ επιλογι μασ. Ρροτείνω να ςτείλουμε μια πρεςβεία ςτον Οδυςςζα, που
είναι πιο λογικόσ απ’ τουσ άλλουσ, για να ςταματιςουμε τον πόλεμο και για να
διαπραγματευτοφμε. Δε κα χάςω οφτε άνδρα για χάρθ αυτοφ του ευγενεςτάτου χοίρου,
ενϊ ζχω άλλθ επιλογι...
Συμφωνϊ απολφτωσ! Ριγαινε τϊρα, γιατί ο χρόνοσ τελειϊνει...
Καρανικιτασ Αννίβασ, Β2

Τθν ϊρα που ο Ζκτορασ ετοιμάηεται να φφγει για τθ μάχθ, θ Ανδρομάχθ κάνει τθν τελευταία τθσ
προςπάκεια να τον ςταματιςει. Η αιτιολογία τθσ βαςίηεται ςε λογικά επιχειριματα, τα οποία όμωσ
δείχνουν αδφναμα να μεταπείςουν τον Ζκτορα, παρόλο που ςυμφωνεί...
ΑΝΔΟΜΑΧΘ:
ΕΚΤΟΑΣ:

ΑΝΔΟΜΑΧΘ:

ΕΚΤΟΑΣ:
ΑΝΔΟΜΑΧΘ:

Ω! Ζκτορα, εγϊ ποτζ δεν ςυμφϊνθςα να πασ ςε τοφτο τον πόλεμο και το ξζρεισ. Μόνο
δεινά και ςυμφορζσ χαρίηει απλόχερα αυτι θ μάχθ...
Μα, λευκόχερθ Ανδρομάχθ, αν δεν πάω να πολεμιςω κα με περιγελοφν... Κα με λζνε
άνανδρο και δεν κα ζχω κουράγιο να ςτακϊ ςτο φψοσ τον άλλων πολεμιςτϊν. Το ξζρω
ότι ο πόλεμοσ καταςτρζφει ολόκλθρα ζκνθ και μαςτίηει λαοφσ, αλλά όλα γίνονται για τθ
δόξα και τθν υςτεροφθμία.
Και να ιταν μόνο αυτό... Τα παιδιά, ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ, κα γίνουν αιχμάλωτα
ςτον κατακτθτι, ενϊ μπορεί να χάςουν ακόμα και τθ ηωι τουσ... Οικογζνειεσ κα
ξεριηωκοφν από τθν πατρίδα τουσ και το ςπίτι τουσ, ενϊ μπορεί τα μζλθ τουσ να μθν
ξαναςμίξουν ποτζ ξανά... Ολόκλθρεσ πόλεισ κα ερθμϊςουν, αφοφ πρϊτα ζχουν
χτυπθκεί από τθν πείνα, θ οποία κα ζχει ιδθ εξακλιϊςει το λαό τουσ...
Σταμάτα να μιλάσ! Τα ξζρω όλα! Μθν μου πικραίνεισ άλλο τθν καρδιά... Μθν με κάνεισ
να νιϊκω ζνοχοσ που ςυμμετζχω ςε αυτό το αιςχρό ζγκλθμα...
Μα είςαι ζνοχοσ! Βοθκάσ κι εςφ να προκλθκοφν αυτά τα πράγματα, και πολλά αλλά. Ο
πόλεμοσ είναι δυςβάςτακτοσ, ανυπόφοροσ και απάνκρωποσ, όπωσ ιταν πάντα και
όπωσ κα είναι και ςτο μζλλον...
οδόπουλοσ Κωνςταντίνοσ, Β5
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ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ 7θ
Αιϊνεσ αργότερα από τθν εποχι του Ομιρου, οι πόλεμοι ςυνεχίηονται ςε
διάφορα ςθμεία του πλανιτθ...
Να γράψετε μια επιςτολι προσ τουσ «δυνατοφσ» τθσ γθσ κάνοντασ ζκκλθςθ,
μζςα από επιχειριματα που αγγίηουν τόςο τθ λογικι όςο και το ςυναίςκθμα, για
βοικεια...

27

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΨΩΔΛΑ Ηϋ

Ακινα, 14/3/2016
Αγαπθτοί αρχθγοί των κρατϊν
Σασ γράφω αυτι τθν επιςτολι παίρνοντασ αφορμι από τα προβλιματα που
αντιμετωπίηει θ χϊρα μου το τελευταίο χρονικό διάςτθμα με το μεγάλο κφμα
προςφφγων και μεταναςτϊν από τθ Συρία και άλλα κράτθ.
Σε πολλά μζρθ τθσ γθσ γίνονται πόλεμοι για το νερό ι για το πετρζλαιο, που
είναι το βαςικό ενεργειακό αγακό. Οι μεγάλεσ πολυεκνικζσ εταιρίεσ που ανικουν
ςε εςάσ εκμεταλλεφονται τον πλοφτο των μικρϊν κρατϊν, με αποτζλεςμα εςείσ να
γίνεςτε πλουςιότεροι και ιςχυρότεροι και τα μικρά κράτθ φτωχότερα και πιο
αδφναμα. Πμωσ, εξαιτίασ των πολζμων εκατομμφρια άνκρωποι, κυρίωσ άμαχοσ
πλθκυςμόσ (θλικιωμζνοι, γυναίκεσ και παιδιά), αναγκάηονται να εγκαταλείψουν τισ
χϊρεσ τουσ, για να ςωκοφν. Τα ςπίτια τουσ ζχουν γκρεμιςτεί, ζχουν χάςει τισ
δουλειζσ τουσ και δεν ζχουν τα βαςικά αγακά, δθλαδι νερό και τρόφιμα, με
αποτζλεςμα θ μοναδικι λφςθ ςτο πρόβλθμά τουσ να είναι ο δρόμοσ τθσ
προςφυγιάσ...
Ρρζπει επιτζλουσ να ςταματιςει αυτι θ αδικία. Ρρζπει να δϊςετε ςτα φτωχά
κράτθ το δικαίωμα ςτθ ηωι και αυτά που τουσ ανικουν. Αν δϊςετε λίγο από τον
πλοφτο που ζχετε ςτουσ φτωχοφσ ανκρϊπουσ, εςείσ κα παραμείνετε πλοφςιοι,
αυτοί όμωσ κα βελτιϊςουν ςε μεγάλο βακμό τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ τουσ. Ζτςι, κα
παραμείνουν ςτισ χϊρεσ τουσ και δεν κα γίνουν μετανάςτεσ. Μεςολαβιςτε με τθ
δφναμθ που ζχετε, ϊςτε ςτα κράτθ που υπάρχει πόλεμοσ να επικρατιςει ειρινθ.
Στθ ςυνζχεια, βοθκιςτε αυτά τα κράτθ οικονομικά να ορκοποδιςουν και να
υπάρξει ςιγά-ςιγά ανάπτυξθ και εκεί. Ζτςι κι αλλιϊσ, οι δικζσ ςασ εταιρίεσ κα
αναλάβουν το μεγάλο ζργο των καταςκευϊν δθμόςιων κτθρίων, νοςοκομείων,
ςχολείων, λιμανιϊν κλπ. ςε αυτά τα κράτθ, οπότε πάλι κερδιςμζνοι κα είςτε. Κα
υπάρχει όμωσ κι ζνα ακόμα όφελοσ, κα ςταματιςουν να υπάρχουν πρόςφυγεσ...
Πλοι οι άνκρωποι ζχουν ίςα δικαιϊματα. Μπορείτε εςείσ οι μεγάλοι και δυνατοί
να βοθκιςετε τουσ αδφναμουσ. Οι πρόςφυγεσ και οι μετανάςτεσ αγαποφν τθν
πατρίδα τουσ αλλά αναγκάηονται να φφγουν από εκεί. Βοθκιςτε τουσ να μείνουν
ςτισ χϊρεσ τουσ...
Σασ ευχαριςτϊ, που διαβάςατε τθν επιςτολι μου κι εφχομαι το μζλλον να είναι
καλφτερο και ειρθνικό.
Με εκτίμθςθ,
Κολίτςθσ Χριςτοσ

Κολίτςθσ Χριςτοσ, Β2
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Ακινα, 14/3/2016
Αξιότιμοι κφριοι κυβερνιτεσ
Είμαι μακθτισ Γυμναςίου και ςασ γράφω αυτι τθν επιςτολι επθρεαςμζνοσ από τισ
πλθροφορίεσ που δεχόμαςτε κακθμερινά ςχετικά με τουσ πολζμουσ που γίνονται ςε
διάφορα μζρθ του πλανιτθ (Συρία, Αφγανιςτάν, Λράκ κ.λ.π.). Στόχοσ μου είναι να ςασ
υπενκυμίςω τθ ςθμαςία τθσ ειρινθσ για τθν ανκρωπότθτα κακϊσ και τισ
καταςτροφικζσ επιπτϊςεισ του πολζμου.
Θ ειρινθ εμπνζει τθν ανκρϊπινθ ψυχι και δθμιουργεί αιςκιματα αςφάλειασ,
ςιγουριάσ, αυτοπεποίκθςθσ και αιςιοδοξίασ ςτουσ ανκρϊπουσ. Είναι αναγκαία
προχπόκεςθ για τθν επικράτθςθ τθσ δικαιοςφνθσ ςτον κόςμο και τθν εφαρμογι των
κανόνων δικαίου και βοθκάει επίςθσ τουσ λαοφσ να αναπτυχκοφν πολιτιςτικά και να
ευθμεριςουν υλικά. Τζλοσ, ςυμβάλλει ςτθ ςφςφιξθ των διακρατικϊν ςχζςεων και
ςτθν πρόοδο του ανκρϊπινου πολιτιςμοφ.
Αντίκετα, όπωσ γνωρίηετε κι εςείσ, με τον πόλεμο καταςτρζφονται και χάνονται
ανκρϊπινεσ ηωζσ, καταπατείται κάκε ζννοια θκικισ και επικρατεί το δίκαιο τθσ
πυγμισ, που ενιςχφει τθν εκμετάλλευςθ και τθν αδικία. Επίςθσ, εξαςκενεί θ
οικονομία, προκαλοφνται υλικζσ καταςτροφζσ και ανακόπτεται θ πρόοδοσ των
κοινωνιϊν. Τζλοσ, υπάρχει μεγάλο κφμα προςφυγιάσ και ξεριηωμοφ των ανκρϊπων
από τισ εςτίεσ τουσ.
Ελπίηω να ςασ ευαιςκθτοποίθςα, ϊςτε να αναλάβετε δράςεισ προκειμζνου να
ςταματιςουν οι πόλεμοι και να επικρατιςει θ ειρινθ ςε όλον τον κόςμο.
Με εκτίμθςθ,
Ραπανάγνοσ Στυλιανόσ,
μακθτισ Γυμναςίου

Ραπανάγνοσ Στυλιανόσ, Β5
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Ακινα, 14/3/2016
Αγαπθτοί γνωςτοί και άγνωςτοι δυνατοί του κόςμου
Ονομάηομαι Ειρινθ Ραππά και είμαι απόγονοσ αυτϊν που ζγραψαν ςτο λεξικό
τθν ερμθνεία τθσ λζξθσ «Δθμοκρατία». Είναι το ίδιο όνειρο που ζχετε κι εςείσ,
απλϊσ δεν το κάνατε πραγματικότθτα, γιατί είναι αλλοφ τα ςυμφζροντά ςασ.
Επειδι ςτθ γειτονία μου θ Κφπροσ, θ Συρία, το Κουρδιςτάν και το Λράκ ηουν τον
πόνο και τον ξεριηωμό, κα ικελα να ςασ παρακαλζςω να ςκεφτείτε τθ χϊρα μου,
ϊςτε να μθν μποφμε ςε περιπζτειεσ. Συγκεκριμζνα, βλζποντασ πωσ μασ ζχετε ςε
μια ςυνεχι αναμονι με τθ γειτονικι Τουρκία, κα ικελα, εάν ςκζφτεςτε «ωσ
ςοφοί» να μοιράςετε εςείσ τον ορυκτό πλοφτο του Αιγαίου, να χρθςιμοποιιςετε,
παρακαλϊ, μια κακαρι διπλωματία και όχι ζναν βρόμικο πόλεμο, γιατί κζλω να
ςπουδάςω και να βοθκιςω τθν οικογζνειά μου. Και, φυςικά, ζνασ πόλεμοσ κα μου
ζςβθνε, αν όχι τθ ηωι, ςίγουρα το μζλλον μου.
Επειδι, επίςθσ, γνωρίηω πωσ με το ζνα χζρι πουλάτε όπλα και με το άλλο δίνετε
φάρμακα και ελπίδεσ, παρακαλϊ, ελάτε ςε ςυνεννόθςθ με τισ κυβερνιςεισ μασ και
ςίγουρα κα τα βρείτε πάνω, κάτω ι ζξω από το τραπζηι.
Τα ιδανικά ςασ είναι φυςικά το χριμα, ενϊ τα δικά μου πϊσ κα πλθρϊςει ο
πατζρασ μου τουσ φόρουσ. Τα ιδανικά ςασ πϊσ κα εξαπλωκείτε οικονομικά μζςω
πολζμων και τα δικά μου πϊσ κα μαηευτοφμε οικονομικά, να πλθρϊςουμε τα
φροντιςτιρια τθσ εκπαίδευςθσ. Τα ιδανικά ςασ πϊσ κα κυριαρχιςετε
απολυταρχικά με δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ, ενϊ τα δικά μου πϊσ με δθμοκρατικό
τρόπο κα φρενάρω τθν αςυδοςία ςασ.
Με ςυναιςκιματα ανόθτα για αφελείσ δεν κα ςασ κουράςω.
Κλείνω λζγοντάσ ςασ πωσ ο Ελλθνιςμόσ είναι παντοφ και κα ‘ναι κρίμα να
χάςετε τισ ψιφουσ του για ζναν πόλεμο. Με τθ διπλωματία κα βροφμε λφςθ.
Εφχομαι ο Μίδασ πάντα βοθκόσ και οδθγόσ ςασ.
Θ ελλθνίδα άγνωςτι ςασ,
Ειρινθ Ραππά

Ραππά Ειρινθ, Β5
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Ακινα, 14/3/2016
Αγαπθτοί αρχθγοί
Γράφω αυτιν τθν επιςτολι, για να ςασ μιλιςω για τουσ πολζμουσ που γίνονται
ςτον κόςμο μασ. Αρχικά οι χϊρεσ που κα ζρχονται ςε βίαιθ αντιπαράκεςθ μεταξφ
τουσ, καλό είναι να ςκεφτοφν πρϊτα διπλωματικά να διεκδικιςουν αυτό που
κζλουν και να μθν κθρφςςουν τον πόλεμο κατευκείαν. Ακόμθ και κατά τθ διάρκεια
του πολζμου δεν μπορείσ να ςκζπτεςαι μόνο το δικό ςου ςυμφζρον, πρζπει να
ςκεφτείσ και τισ ηωζσ που κα χακοφν και να δεισ εάν ςτο τζλοσ αξίηει αυτό που κα
κερδίςεισ.
Ελπίηω και εφχομαι αυτά τα δφο πράγματα που είπα να μποροφν να ςασ
πείςουν, για να βοθκιςουμε, ϊςτε να ζχουμε μόνο ειρινθ.
Με εκτίμθςθ,
Ρετεινάρθσ Νικθφόροσ

Ρετεινάρθσ Νικθφόροσ, Β5
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Ακινα, 14/3/2016
Αγαπθτοί κφριοι «δυνατοί» τθσ γθσ
Σιμερα οι πόλεμοι ςυνεχίηονται. Χιλιάδεσ άνκρωποι χάνουν τθ ηωι τουσ τθ
ςτιγμι που μιλάμε ςε χϊρεσ που ζχουν πόλεμο. Γιατί άραγε; Επειδι κάποιοι
ιςχυροί δεν μποροφν να λφςουν τισ διαφωνίεσ τουσ ιρεμα και πιςτεφουν ότι με τον
πόλεμο καταφζρνουν να γίνουν πιο καλοί και όλοι κα τουσ ακοφνε. Πμωσ, οι
πόλεμοι μόνο κακό μποροφν να φζρουν, όπωσ κανάτουσ, ανκρϊπουσ που
εγκαταλείπουν τθ χϊρα τουσ και άλλουσ που πιάνονται αιχμάλωτοι και τουσ
υποχρεϊνουν να κάνουν τισ δυςκολότερεσ δουλειζσ. Γιατί, λοιπόν, να υπάρχουν
πόλεμοι και να μθν γίνονται όλα ιρεμα και καλά; Το μίςοσ που υπάρχει ανάμεςα
ςτουσ ανκρϊπουσ που διαφωνοφν φζρνει τουσ πολζμουσ. Πταν κθρφςςει μια χϊρα
πόλεμο, δεν ςκζφτεται τουσ ανκρϊπουσ που κα χάςουν τθ ηωι τουσ, τισ γυναίκεσ
που κα μείνουν χιρεσ και τα ορφανά παιδιά που δεν κα ξαναδοφν τουσ γονείσ
τουσ, παρά μόνο το ςυμφζρον τθσ χϊρασ τουσ και το αποτζλεςμα: τθ νίκθ ι τθν
ιττα.
Μζχρι ςιμερα ζχουν γίνει πολλοί πόλεμοι, μικροί και μεγάλοι. Ζχουν γίνει
πόλεμοι που ζχουν αλλάξει τον κόςμο. Σε ζναν πόλεμο δεν υπάρχει νικθτισ και
χαμζνοσ. Στον πόλεμο και οι δφο πλευρζσ είναι χαμζνεσ, από όλεσ τισ πλευρζσ. Στον
πόλεμο φαινομενικά «κερδίηει» θ πλευρά που κα εξοντϊςει τουσ περιςςότερουσ
αντιπάλουσ ι θ χϊρα που δεν κα παραδοκεί. Και τα δφο κριτιρια είναι τραγικά...
Ρόςα κφματα υπάρχουν μετά από ζναν πόλεμο; Εάν υπολογίςουμε τον αρικμό
των νεκρϊν από τουσ μεγαλφτερουσ πολζμουσ, κα μποροφςαμε να
δθμιουργιςουμε ζνα μεγάλο κράτοσ...
Ασ πάψουν, λοιπόν, όλοι οι πόλεμοι και ασ ηιςουμε ειρθνικά όλοι οι άνκρωποι
του κόςμου...
Με εκτίμθςθ,
Ρνευματικόσ Οδυςςζασ

Ρνευματικόσ Οδυςςζασ, Β5
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Ακινα, 12/3/2016
Κφριοι «δυνατοί» τθσ γθσ
Είμαι θ Λίνα όκα, δεκατεςςάρων χρόνων, ηω ςτθν Ελλάδα, ςτθν Ακινα, και κα
ζβαηα ςτοίχθμα ότι είςτε ζτοιμοσ να πετάξετε το γράμμα μου ςτον τενεκζ ςασ, τον
γεμάτο από τζτοιου είδουσ γράμματα. Ε! λοιπόν, ςκεφτείτε το καλά. Αλλά ςε ποιον
μιλάω; Αφοφ ο μπράβοσ ςασ το διαβάηει. Τελοςπάντων!
Ξζρετε, τελευταία, όταν ανοίγω το κινθτό μου, τθν τθλεόραςθ ι οποιοδιποτε
από τα υπάρχοντά μου, το ζνα τρίτο των ειδιςεων αφορά τον πόλεμο και το
προςφυγικό κζμα. Το ηιτθμα είναι ότι είμαι ανίκανθ να αντιδράςω. Εςείσ, όμωσ,
δεν είςτε. Ωςτόςο, μθν κεωριςετε πωσ είςτε και κάτι παραπάνω από άνκρωποσ...
Το πρόβλθμα ξεκινά, πιςτεφω, από το αντίκετο τθσ αγάπθσ. Πχι, βζβαια, το
μίςοσ – το μίςοσ ζχει ενζργεια, ιςάξια με τθσ αγάπθσ – αλλά τθν αδιαφορία, τθν
κατάντια του ανκρϊπου, τθν αναιςκθςία του μπροςτά ςε δφςκολεσ καταςτάςεισ,
ακόμα και ςε πιο απλζσ: «Δεν βαριζςαι, ας’ το για μετά...». Και κάπωσ ζτςι
ανεβαίνουν και τα ςυμφζροντα. Με βάςθ τον εγωιςμό, που θ αλικεια να λζγεται,
ςε όλουσ κρφβεται και από λίγοσ.
Ξζρετε γιατί γίνεται πόλεμοσ κφριε; Εκτόσ από τθν απάντθςι ςασ, πρζπει να
ακοφςετε και τθ δικι μου. Για να μακαίνουμε εμείσ τα παιδιά καλφτερα
γεωγραφία. Να μακαίνουμε να κρατάμε το όπλο, εξαιτίασ του φανατιςμοφ ι
επειδι ζτςι μασ είπαν. Και όταν δε βριςκόμαςτε ςε αυτιν τθ κζςθ, να τρζχουμε να
βγοφμε από αυτιν τθν άλλθ, αυτιν του κυνθγθμζνου...
Ρϊσ θ χϊρα ςασ μπορεί να εξάγει όπλα, για να «κρατάει» ο πόλεμοσ; Ι ... δεν
κζλει τον πόλεμο; Ο πόλεμοσ είναι ςφμπτωμα τθσ ανκρϊπινθσ αποτυχίασ να
ςκζφτεται ςαν ηϊο. Συγγνϊμθ, αν ςασ προςζβαλα, δεν ιταν πρόκεςι μου, οφτε
δικά μου λόγια.
Με τα ίδια ςασ τα όπλα (το γράφουν επάνω τουσ με κεφαλαία, για να ξζρουμε
και ποφ πάει θ δόξα), πζφτουν νεκροί χιλιάδεσ άνκρωποι. Μα... δεν είναι τίποτα
παραπάνω από άνκρωποι, ε; Κάποτε κα πζκαιναν κι αυτοί...
Μα τι ςασ εξθγϊ τϊρα; Αφοφ αυτι είναι θ δουλειά ςασ, να διαπραγματεφεςτε
και να ςυηθτάτε, αλλά, προφανϊσ, οφτε γι’ αυτό ςασ ζχει μείνει χρόνοσ... Άμα
κζλετε να κρατιςετε ηωντανι τθν αξιοπρζπειά ςασ , κα ιταν ςυνετό να προφζρετε
κάτι, μικρό ι μεγάλο, μια λζξθ μεγάλθ ι μικρι... Γιατί από τθ ςτιγμι που κα
πάψουμε να μιλάμε, ξεκινά ο πόλεμοσ... Και μόνο οι νεκροί τον ζχουν δει να
τελειϊνει...
Το ανκρϊπινο είδοσ ζχει αποδειχκεί ιςτορικά πωσ είναι ικανό για τα πάντα. Και
είναι, το πιςτεφω. Ζχει τθ δφναμθ να χτίςει κάτι καλό από τθν αρχι και να το
φτάςει ςε ζνα ιδανικό ςθμείο, μόνο που τότε κα αποφαςίςει να το καταςτρζψει,
γιατί δεν ιταν αρκετά ωραίο...
Φανταςτείτε αυτό :
Μια μζρα ο πατζρασ μου, μου δίνει ζνα όπλο που του ζχετε πουλιςει. Με
φανατίηει με τθν ιδζα του πολζμου και ςτθ ςυνζχεια μου λζει πωσ κζλετε να με
καταςτρζψετε. Μετά γίνεςτε εςείσ ο εχκρόσ. Αναηθτϊ τθ δικαίωςι μου και
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καταςτρζψετε. Μετά γίνεςτε εςείσ ο εχκρόσ. Αναηθτϊ τθ δικαίωςι μου και
αποφαςίηω πωσ κζλω να ςασ ςκοτϊςω..., να μθν ηείτε περιςςότερο..., να
ςταματάτε να αναςαίνετε... Κρίαμβοσ για μζνα! Είςτε τυχερόσ, που, κακϊσ
μπαίνω, δεν ςασ ςκοτϊνω ακόμα. Τρεισ μπράβοι ςυγκεντρϊνονται μπροςτά ςασ.
Ρροτοφ ο πρϊτοσ προλάβει να κάνει κάποια κίνθςθ, του ζχω ρίξει ςτο κεφάλι.
Νεκρόσ! Με μια απότομθ κίνθςθ, ζχω ιδθ ρίξει ςτο πόδι του δεφτερου μπράβου
ςασ, ο οποίοσ ςωριάηεται. Ο τρίτοσ τρζχει όςο πιο γριγορα μπορεί, για να
γλυτϊςει, να ςωκεί και αποφαςίηω να τον αφιςω. Εςάσ, που λζτε να ςασ ρίξω;
Ανίκανοσ να κουνθκείτε, ευκυγραμμίηω το όπλο μου ςτθν καρδιά ςασ, ςτο ςτικοσ
ςασ... Και πυροβολϊ... Νεκρόσ!
Και τϊρα, ςκεφτείτε αυτά:
Ο τρίτοσ μπράβοσ ςασ ποφ πάει μετά; Τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ ςασ, πότε κα τα
ξαναδείτε;
Σασ παρακαλϊ πάρα πολφ, ςκεφτείτε ποιο κα είναι το επόμενο διαφθμιςτικό
ςποτάκι ςασ και πόςουσ κα είναι ικανι θ χϊρα ςασ να ενςωματϊςει...
Άμα δεν βρίςκομαι ακόμα ςτον τενεκζ ςασ, υποκλίνομαι...
Με εκτίμθςθ,
Λίνα όκα

όκα Λίνα, Β5
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Ακινα, 12/3/2016
Αγαπθτοί κφριοι
Δεν βλζπω άραγε ςτθν τθλεόραςθ ςκθνζσ φρικτζσ από πολζμουσ; Σκθνζσ από
νεογζννθτα παιδιά πνιγμζνα ςτισ απζραντεσ κάλαςςεσ, γνωρίηοντασ από τθν αρχι
ότι αυτό το ταξίδι κα τα οδθγιςει ςτο κάνατο; Ροιοσ πίςτευε ότι το πρϊτο τουσ
ταξίδι κα κατζλθγε ςτο τελευταίο τουσ… Και όχι μόνο γι’ αυτά τα μικρά νεογζννθτα
μωρά αλλά και τα άλλα τα μεγαλφτερα, που χαιρετοφν τθν τθλεοπτικι κάμερα ςαν
να είναι κάτι που ζχουν να δουν καιρό, ςαν να ξζρουν ότι κάποιοσ κρφβεται πίςω
από αυτζσ, ςαν να ξζρουν ότι εκατομμφρια άνκρωποι τουσ παρακολουκοφν από
μακριά, κακιςμζνοι ςτισ πολυκρόνεσ ι ξαπλωμζνοι ςτουσ καναπζδεσ, ενϊ εκείνοι
ςτριμϊχνονται ςε μια ςκθνι πζντε τετραγωνικϊν, που ακουμπά δίχωσ κουβζρτεσ
ςτο υγρό χϊμα, μινα Μάρτιο του 2016... Θ μθτζρα, ο πατζρασ, θ γιαγιά και ο
παπποφσ, το εικοςάχρονο παιδί, που ψάχνει ζνα καλφτερο μζλλον, όλοι μαηί ςε μια
ςκθνι πζντε τετραγωνικϊν …
Ξζρετε, όταν ιμουν μικρό παιδί, προςπάκθςα να εξθγιςω τι είναι πόλεμοσ.
Είπα πωσ είναι ζνα τριγωνικό παιχνίδι, πωσ ςτθν κορφι ζχει τθν λζξθ «ςυμφζρον»
και ςτθ βάςθ τθ λζξθ «κάνατοσ». Ραίχτεσ ιταν οι άνκρωποι, που οι πικανότθτεσ να
κερδίςουν ιταν ελάχιςτεσ… Αυτόσ που δθμιοφργθςε το «παιχνίδι» ιταν αυτόσ που
μποροφςε να το ςταματιςει, αν, βζβαια, ικελε... Τϊρα ςυνειδθτοποιϊ ότι ςε
αρκετά από αυτά είχα δίκιο, αν και ο πόλεμοσ είναι κάτι πολφ χειρότερο από απλά
ζνα «παιχνίδι».
Μθν νομίςετε ότι διαφζρω. Ζνα κορίτςι είμαι κι εγϊ, που κάκεται ςτον καναπζ
και παρακολουκεί τισ εξελίξεισ, τουσ δφςμοιρουσ ςυνανκρϊπουσ μου να πνίγονται,
να πεκαίνουν... και δεν κάνω τίποτα, επειδι δεν ξζρω τι, και απλά λυπάμαι.
Λυπάμαι που χάνονται άδικα από τον κόςμο, λυπάμαι που ο πόλεμοσ είναι το
μεγαλφτερο μειονζκτθμα του ανκρϊπινου γζνουσ, λυπάμαι που το ςυμφζρον
αποδεικνφεται πιο ιςχυρό από τθν αγάπθ για το ςυνάνκρωπο...
Και αλικεια είναι ότι ζχω ςκεφτεί πωσ θ βοικεια είναι χριςιμθ ςε τζτοιεσ
καταςτάςεισ. Βζβαια, ακόμα πιο χριςιμο κα ιταν θ εξάλειψθ του πολζμου, όχι θ
ανοχι του... Επειδι, αγαπθτοί κφριοι, δεν πιςτεφω πωσ για πολφ καιρό ακόμα κα
μποροφν να ζρχονται οι πρόςφυγεσ ςτισ άλλεσ χϊρεσ. Ζτςι, κα δθμιουργθκοφν
μεγαλφτερα προβλιματα, χωρίσ να φταίνε οι πρόςφυγεσ ... Από ανάγκθ ζρχονται,
όχι για τουριςμό…
Κεωρϊ πωσ ο πόλεμοσ ζχει μια ρίηα. Αυτό που προτείνω είναι να τθν βροφμε
και να τθν κόψουμε. Βζβαια, εγϊ δεν γνωρίηω πολλά από αυτά αλλά εςείσ ναι.
Ελπίηω να είςτε πρόκυμοι να βοθκιςετε και να βρείτε λίγο χρόνο, γιατί θ
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αντιμετϊπιςθ ενόσ τζτοιου προβλιματοσ που ζχει πάρει ςχεδόν παγκόςμιεσ
διαςτάςεισ απειλεί από παντοφ.
Μςωσ με ρωτιςετε γιατί με ενδιαφζρει εμζνα τόςο πολφ... Θ αλικεια είναι ότι
μια φορά προςπάκθςα να μπω, ζςτω νοθτικά ςτθ κζςθ ενόσ τζτοιου παιδιοφ, ενόσ
παιδιοφ που βιϊνει τον πόλεμο, ενόσ παιδιοφ που πραγματοποιεί ζνα «ταξίδι
κανάτου», για να βρει μια καλφτερθ ηωι, καλφτερθ από το βομβαρδιςμζνο ςπίτι
του... Και ξζρετε, μόνο θ ιδζα με ζκανε να ανατριχιάςω. Φαντάηεςτε να το ηοφςα
πραγματικά;
Φαίνεται πραγματικά αδιανόθτο, ςε εμζνα …
Οι διαςτάςεισ είναι τεράςτιεσ και ελπίηω, ζςτω, ςτθ μείωςι τουσ, αν όχι ςτθν
εξάλειψι τουσ.
Μακάρι εςείσ και όςοι ζχουν δφναμθ να κατανοιςετε, όςο γίνεται περιςςότερο,
τα ςυναιςκιματα των ανκρϊπων που αναγκάηονται να πραγματοποιιςουν – το
επιςθμαίνω χωρίσ να το κζλουν – αυτό το ταξίδι και να βρείτε μια λφςθ που
κεωρείτε καλφτερθ τθσ περίςταςθσ, πράττοντασ για μια φορά μόνο για το καλό των
ςυνανκρϊπων μασ...
Ράντοτε ειρινθ...
Με ςεβαςμό,
θ μακιτρια όκα Σοφία

όκα Σοφία, Β5
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Ακινα, 14/3/2016
Κφριοι «δυνατοί» τθσ γθσ
Ο πλανιτθσ μασ χρειάηεται βοικεια. Δεν μποροφν να ςυνεχιςτοφν αυτοί οι
πόλεμοι. Ο κόςμοσ ςε πολλζσ περιοχζσ τθσ γθσ πεκαίνει άδικα και ψυχρά.
Κεωρείτε πωσ αυτό είναι δίκαιο;
Οι ηωζσ όλων των ανκρϊπων είναι ίςεσ... Κι όμωσ, κάκε μζρα, κυρίωσ ςτθ Συρία,
χιλιάδεσ ακϊοι άνκρωποι ςκοτϊνονται με φρικαλζο και απάνκρωπο τρόπο.
Γυναίκεσ και παιδιά, αν είναι τυχεροί να επιηιςουν, ταξιδεφουν επί μζρεσ
ςτριμωγμζνοι και χωρίσ προμικειεσ ςε μια μικρι φουςκωτι βάρκα, θ οποία από
ςτιγμι ςε ςτιγμι μπορεί να βουλιάξει. Πταν φτάςουν ςτον προοριςμό τουσ,
ζχοντασ χάςει τα αγαπθμζνα τουσ πρόςωπα, προςπακοφν να τα βγάλουν πζρα και
να ξεκινιςουν μια καινοφρια ηωι... Πλα αυτά είναι ςυνζπειεσ του πολζμου, τον
οποίο ςυνικωσ εςείσ δθμιουργείτε κζλοντασ να εκμεταλλευτείτε τουσ φυςικοφσ
πόρουσ μιασ περιοχισ ι για άλλουσ κερδοφόρουσ ςκοποφσ ςασ, χωρίσ να ςκεφτείτε
τουσ ακϊουσ κατοίκουσ εκείνθσ τθσ περιοχισ, οι οποίοι το μόνο που ηθτάνε είναι
μια ιρεμθ και ειρθνικι ηωι όπωσ αξίηει ςε κάκε άνκρωπο.
Με εκτίμθςθ,
Γιϊργοσ Σπθλιωτόπουλοσ

Σπθλιωτόπουλοσ Γιϊργοσ, Β5
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Ακινα, 14/3/2016
Αξιότιμε κ. Grandi
Ονομάηομαι Σταματοποφλου Αναςταςία και είμαι από τθν Ελλάδα. Φοιτϊ ςτο
2ο Ρειραματικό Γυμνάςιο Ακθνϊν, ςτθ Β’ τάξθ. Αυτό το γράμμα είναι μια ζκκλθςθ
για βοικεια ςχετικά με το κζμα των προςφφγων.
Σιμερα πάνω από τζςςερα εκατομμφρια Σφριοι πρόςφυγεσ εγκακίςτανται ςε
γειτονικζσ χϊρεσ, όπωσ θ Τουρκία, θ Λορδανία, ο Λίβανοσ και το Λράκ και πολφ
πρόςφατα άρχιςαν να περνοφν και ςτθν Ευρϊπθ, μζςω τθσ Μεςογείου κάλαςςασ
και ακόμα πιο ςυγκεκριμζνα μζςω του Αιγαίου πελάγουσ ςτθν Ελλάδα. Αλλά
φυςικά και το γνωρίηετε αυτό... καλφτερα από όλουσ!
Αυτό όμωσ που με φζρνει ςε αυτι τθ κζςθ να ςασ γράψω, δεν είναι θ ανάγκθ
μου να επιςθμάνω το προφανζσ, αλλά να μιλιςω ςε ζναν ειδιμονα για το
προςφυγικό ηιτθμα, για τα προβλιματα των προςφφγων. Ι, τουλάχιςτον, αυτό κα
προςπακιςω να κάνω... Είναι δικαίωμά μου να εκφράςω κι εγϊ τθ γνϊμθ μου,
όπωσ, εξάλλου, και κάκε άνκρωποσ. Και θ γνϊμθ μου είναι απλι! Είναι θ γνϊμθ
μιασ μακιτριασ, που δεν μπορεί να αντζξει τθ δυςτυχία και τον ξεριηωμό άλλων
ανκρϊπων...
Εγϊ, ςε αντίκεςθ πικανόν, με άλλουσ αποςτολείσ δεν κζλω μόνο καλφτερθ
φροντίδα των προςφφγων ςτθ χϊρα που επιλζγουν να εγκαταςτακοφν, αλλά κζλω
να εςτιάςουμε ςτθ ρίηα του προβλιματοσ. Και θ ρίηα του προβλιματοσ δεν είναι
άλλθ από τον ίδιο τον πόλεμο ςαν ζννοια... Ρόλεμοσ δεν είναι μόνο μια ζνοπλθ
ςφρραξθ. Δεν είναι μόνο αυτό. Αν εγϊ ζπρεπε να ςυγγράψω το δικό μου λεξικό τθσ
ελλθνικισ γλϊςςασ, θ λζξθ «πόλεμοσ» δεν κα ζπαιρνε περιςςότερο από μία ςειρά.
Κα ζγραφα: Πόλεμοσ (ο) 1. Ταυτόςθμο τθσ λζξθσ δυςτυχίασ (βλ. δυςτυχία) 2.
Ταυτόςθμο τθσ λζξθσ ανοφςιοσ (βλ. ανοφςιοσ)...
Με λίγα λόγια, ςασ εκλιπαρϊ να βρείτε ζνα ςυμβιβαςμό, ϊςτε να ςταματιςουν
οι πόλεμοι, ϊςτε να μθν αναγκάηονται άνκρωποι να εγκαταλείπουν τθν πατρίδα
τουσ και τθν περιουςία τουσ...
Ελπίηω να πάρετε υπόψθ ςασ τθν επιςτολι μου...
Με εκτίμθςθ,
Αναςταςία Σταματοποφλου

Σταματοποφλου Αναςταςία, Β5
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