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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Έχοντας ολοκληρώσει την Ιλιάδα, στο πλαίσιο του μαθήματος της Αρχαίας
Ελληνικής Γραμματείας, κι έχοντας επεξεργαστεί αρκετούς στίχους της,
παρακολουθήσαμε σχεδόν από κοντά, βήμα-βήμα, πολλά γεγονότα που
διαδραματίστηκαν τον τελευταίο χρόνο του Τρωικού πολέμου λίγο πριν την άλωση
της Τροίας και πολλές φορές θαυμάσαμε το μεγάλο μας ποιητή, τον Όμηρο, που με
τόση ζωντάνια και παραστατικότητα μας αφηγείται τη δική του άποψη σχετικά με το
τι συνέβαινε στο στρατόπεδο των Αχαιών ή των Τρώων ή ακόμα και μέσα στην πόλη
της Τροίας εκείνο το χρονικό διάστημα περιγράφοντας ταυτόχρονα και τις συνθήκες
που επικρατούσαν, ώστε δημιουργήσαμε στο μυαλό μας ανάλογες εικόνες σα να
ήμαστε κι εμείς εκεί… Υπήρξαν φορές που ταυτιστήκαμε με τους ήρωες ή άλλες που
θελήσαμε να παρέμβουμε εμείς οι ίδιοι και να αλλάξουμε την πορεία των γεγονότων
με ένα δικό μας τρόπο... Άλλοτε πάλι ξύπνησαν μέσα μας προσωπικά βιώματα,
θυμηθήκαμε δικές μας περιπτώσεις, όπου εμείς οι ίδιοι ήμαστε πρωταγωνιστές,
οπότε μπορούσαμε να σχολιάσουμε ως παρατηρητές πια τα γεγονότα και τις τότε
αντιδράσεις μας...
Όλα αυτά σκεφθήκαμε να τα εκφράσουμε μέσα από μια σειρά δημιουργικών
εργασιών, που επιλέξαμε με τα παιδιά των δύο τμημάτων, του Β2 και του Β3. Τα
παιδιά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ζήλο επέλεξαν τα θέματα που τα εξέφραζαν
περισσότερο, ασχολήθηκαν με αυτά και παρουσίασαν τις εργασίες τους στην τάξη.
Τις καλύτερες από αυτές δημοσιεύουμε εδώ εκτός από τις βιωματικές, καθώς αυτές
περιέχουν και προσωπικά δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο, η Ιλιάδα αποτέλεσε
έναυσμα για κάτι πιο δημιουργικό, ίσως και πιο βιωματικό...
Η καθηγήτρια
Κλημεντιώτη Αναστασία
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Ραψωδία Α
Δημιουργικές εργασίες

Έχοντας μελετήσει την Α ραψωδία της Ιλιάδας παρακολουθήσατε
σχεδόν από κοντά βήμα-βήμα τον τσακωμό του Αχιλλέα με τον Αγαμέμνονα,
ακούσατε τις υβριστικές κατηγορίες που αντάλλαξαν μεταξύ τους και
νιώσατε το θυμό τους… Υπήρξαν φορές που θελήσατε εσείς οι ίδιοι να
μεσολαβήσετε ανάμεσά τους, για να τους συνετίσετε παίρνοντας το μέρος
πότε του ενός και πότε του άλλου και να αλλάξετε την πορεία των γεγονότων
με ένα δικό σας τρόπο... Άλλοτε πάλι θυμηθήκατε δικές σας περιπτώσεις,
όπου εσείς οι ίδιοι ήσαστε πρωταγωνιστές σε κάποιον καυγά ή ίσως μεσολαβητές σε κάποιον άλλο…
Τώρα θα μπορούσατε να ασχοληθείτε με κάτι πιο δημιουργικό, ίσως και πιο βιωματικό, επιλέγοντας
κάποια από τις παρακάτω εργασίες.

1. Να πάρετε εσείς οι ίδιοι θέση στον καυγά των δυο αυτών ηρώων, σα να ήσαστε εκεί,
υπερασπίζοντας το δίκαιο του ενός ή του άλλου ή κατηγορώντας κάποιον από αυτούς ή ίσως και
τους δυο...
2. Να υποθέσετε ότι η θεά Αθηνά δεν πετυχαίνει το σκοπό της να πείσει τον Αχιλλέα να βάλει στη
θήκη το κοντάρι του και να μη σκοτώσει τον Αγαμέμνονα ή ότι δεν τη στέλνει η Ήρα..., οπότε να
συνεχίσετε εσείς την ιστορία από το σημείο αυτό έχοντας στο μυαλό σας τι μπορεί να συνέβαινε
μετά...
3. Να θυμηθείτε εσείς κάποια φορά που θυμώσατε πολύ με κάποιον ή με κάτι και να αναφέρετε το
γεγονός, τα πρόσωπα που πιθανόν εμπλέκονταν, τις αντιδράσεις σας... Να προσπαθήσετε να είστε
ειλικρινείς...
4. Ενθυμούμενοι και το Νέστορα που μεσολάβησε ανάμεσα στον Αχιλλέα και τον Αγαμέμνονα, να
σκεφθείτε μήπως έχετε παίξει κι εσείς στο άμεσο ή στο μακρινό παρελθόν το ρόλο του
μεσολαβητή και να αναφέρετε το περιστατικό, τα πρόσωπα που εμπλέκονταν, τον τρόπο με τον
οποίο μεσολαβήσατε καθώς και το αποτέλεσμα της παρέμβασής σας. Να προσπαθήσετε να είστε
ειλικρινείς...
5. Συλλογιζόμενοι πάλι το Νέστορα που χρησιμοποίησε μια ιστορία από το παρελθόν προκειμένου
να συμφιλιώσει τον Αχιλλέα με τον Αγαμέμνονα, μπορείτε να θυμηθείτε εσείς μια «ιστορία» που
σας είπε κάποιος δικός σας στην προσπάθειά του να σας «συνετίσει» ή να σας πείσει για κάτι; Αν
ναι, ποια ήταν η ιστορία, για ποιο λόγο σας την είπαν και ποιο ήταν το αποτέλεσμα;
6. Παίρνοντας αφορμή από το κείμενο, να ζωγραφίσετε κάτι που σας έκανε εντύπωση.

Να επιλέξετε δύο από τις παραπάνω δημιουργικές εργασίες, να τις
γράψετε στον υπολογιστή σας και να τις στείλετε ηλεκτρονικά.
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1η

Στη ραψωδία Α της Ιλιάδας παρακολουθήσαμε το θυμό του Αχιλλέα με τον αρχιστράτηγο των Αχαιών,
τον Αγαμέμνονα, ο οποίος γινόταν όλο και πιο έντονος... Κατά την εξέλιξή του, θυμώσαμε κι εμείς πότε
με τον ένα πότε με τον άλλο από τους δύο ήρωες...
Τώρα να πάρετε εσείς οι ίδιοι θέση στον καυγά των δυο αυτών ηρώων, σα να ήσαστε εκεί,
υπερασπίζοντας το δίκιο του ενός ή του άλλου ή κατηγορώντας κάποιον από αυτούς ή ίσως και τους
δυο...

«Σταματήστε τον τσακωμό. Eδώ χάνονται ανθρώπινες ζωές και εσείς καθόσαστε και προσβάλλετε ο
ένας τον άλλο; Γενναίε Αγαμέμνονα, καταλαβαίνω ότι αισθάνεσαι αδικημένος, που αναγκάζεσαι να
επιστρέψεις το πολύτιμο δώρο σου αλλά συγκρατήσου και κάνε το καλύτερο για τον λαό σου και το
μέλλον του. Επιπλέον, η αντικατάσταση του δώρου σου είναι εξίσου άδικη, εφόσον ζητάς να πάρεις το
δώρο ενός άλλου αρχηγού από την στιγμή που δεν υπάρχουν διαθέσιμα λάφυρα. Εκμεταλλεύσου την
προσφορά που σου έκανε ο Αχιλλέας και κάνε υπομονή μέχρι την άλωση της Τροίας και τότε θα πάρεις
ανταμοιβή στο τετραπλάσιο. Τέλος, μην υποτιμάς την αξία του Αχιλλέα στην μάχη, αφού ξέρεις ότι είναι
ένας από τους καλύτερους πολεμιστές.
Από την άλλη, αρχηγέ Αχιλλέα, μήπως και εσύ αντέδρασες λίγο υπερβολικά; Γνωρίζω ότι δεν είναι και
λίγο να σε απειλούν ότι θα πάρουν το δικό σου δώρο. Είναι όμως σωστό να ξεσπάς με τέτοιους βαρείς και
προσβλητικούς χαρακτηρισμούς προς τον Αγαμέμνονα; Κάθε αρχηγός θα ταραζόταν το ίδιο πολύ, άμα
ήταν αναγκασμένος να επιστρέψει το πολυαγαπημένο του δώρο. Μήπως δεν έπρεπε και εσύ να
απειλήσεις ότι θα φύγεις από τον πόλεμο; Ξανασκέψου, λοιπόν, καλύτερα τις επιλογές σου και
συμφιλιώσου με τον Αγαμέμνονα. Αφού είμαι σίγουρη ότι μαζί θα τα καταφέρετε ακόμα καλύτερα.»
Ηλιάδη Ευφροσύνη, Β2

Κατά την γνώμη μου είχαν δίκαιο οι Αχαιοί και ο Αχιλλέας. Έπρεπε ο Αγαμέμνονας να δεχτεί τα λύτρα
που του πρόσφερε ο Ιερέας της Χρύσης και να ελευθερώσει την κόρη του. Όμως ο Αγαμέμνονας δεν τα
δέχτηκε και έδιωξε με άσχημο τρόπο τον Ιερέα λέγοντάς του βαριά λόγια. Ο Ιερέας ήρθε και τους
παρακαλούσε για το παιδί του. Οποιοσδήποτε θα ήθελε την κόρη του πίσω και θα έδινε τα πάντα για
λύτρα. Άρα η κοινή γνώμη ήθελε την αποδοχή των λύτρων και την απελευθέρωση της κόρης.
Καζάκου Καταλίνα, Β2

Ο Απόλλωνας είχε ρίξει λοιμό στο στρατόπεδο των Αχαιών και εκείνοι αναρωτιόντουσαν εάν τους
τιμωρεί επειδή του έλλειψε κάποιο τάμα ή εκατόμβη. Ο μάντης Κάλχας όμως τους εξήγησε πως η
πραγματική αιτία του κακού ήταν πως ο Αγαμέμνονας αρνήθηκε να επιστρέψει την Χρυσηίδα στον πατέρα
της και πως δεν δέχθηκε τα λύτρα που του προσέφερε ο ιερέας Χρύσης.
Ο Αγαμέμνονας όμως αρνήθηκε να τα πιστέψει κατηγορώντας τον Κάλχα ότι τάχα θέλει να μαντεύει
πάντα άσχημα πράγματα. Αφού συγκρίνει την Χρυσηίδα και την Κλυταιμνήστρα (λέγοντας μάλιστα πως
προτιμάει την Χρυσηίδα) επιλέγει όμως να την παραδώσει για το καλό του λαού του. Απαιτεί ως
αντάλλαγμα μια άλλη κοπέλα.
Μετά την απαίτησή του, ο Αχιλλέας εξοργίζεται και του λέει πως διαφωνεί μαζί του, καθώς τα λάφυρα
έχουν ήδη μοιραστεί. Τον συμβουλεύει όμως πως αν κάνει όσα του είπε ο Κάλχας και ο Απόλλωνας διώξει
τον λοιμό και νικήσουν τον πόλεμο, η ανταμοιβή του θα είναι τετραπλάσια. Ο Αγαμέμνονας δεν το θεωρεί
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αρκετό, διότι δεν γίνεται, κατά την γνώμη του, όλοι να έχουν το δώρο τους, ενώ εκείνος ως αρχηγός να
μην έχει.
Ο Αχιλλέας νιώθει αδικημένος και σκέφτεται να φύγει και να πάει στην πατρίδα του την Φθία. Ο
Αγαμέμνονας αντί να τον πείσει να μείνει, καθώς εξαιτίας του έχουν τόσες νίκες, του λέει πως δεν τον
χρειάζεται, διότι έχει κι άλλους. Ύστερα του λέει πως θα πάει στην σκηνή του Αχιλλέα και θα του πάρει την
Βρισηίδα, έτσι ώστε να μάθει ο Αχιλλέας πόσο ΄΄ανώτερος΄΄ του είναι ο Αγαμέμνονας.
Ο Αχιλλέας αντί να ηρεμήσει, επέλεξε να σκοτώσει τον Αγαμέμνονα, όμως πρόβαλε η θεά Αθηνά (ορατή
μόνο στον Αχιλλέα) και του είπε να αφήσει το ξίφος και να πράξει με λόγια. Ο Αχιλλέας την ακούει και,
εκφράζοντας το σχήμα του αδυνάτου, δηλώνει την παραίτησή του.
Κατά την γνώμη μου, η αντίδραση του Αγαμέμνονα προς την προφητεία του Κάλχα είναι αγενής και
απότομη. Συμπεριφέρεται εγωιστικά και πράττει με βάση το συμφέρον. Ο Αχιλλέας είναι εξοργισμένος και
ενοχλημένος λόγω της συμπεριφοράς του Αγαμέμνονα και προσπαθεί να του αλλάξει γνώμη, όμως ο
Αγαμέμνονας συνεχίζει την αλαζονική συμπεριφορά του.
Πιστεύω, όμως, πως ο Αχιλλέας χάνει το δίκιο του, εφόσον αποφασίζει να σκοτώσει τον Αγαμέμνονα
αντί να ηρεμήσει. Ήταν μια απόφαση που εάν δεν είχε εμφανιστεί η θεά Αθηνά, θα είχε σίγουρα άσχημα
αποτελέσματα, καθώς ο Αχιλλέας θα ξεπερνούσε το μέτρο, θα τον θεωρούσαν υπερβολικό και θα
στρέφονταν εναντίον του.
Επίσης, θεωρώ πως ο Αγαμέμνονας έπρεπε να κάνει πίσω και να μην περιφρονεί τον Αχιλλέα.
Συμπερασματικά, πιστεύω πως έπρεπε και οι δύο να κάνουν υποχωρήσεις και να χειριστούν ψύχραιμα την
κατάσταση.
Καραβακύρη Άννα, Β2
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Στη ραψωδία Α της Ιλιάδας είδαμε τη θεά Αθηνά σταλμένη από την Ήρα να παρουσιάζεται στον
Αχιλλέα και να τον συμβουλεύει να μη σκοτώσει τον Αγαμέμνονα.
Να υποθέσετε ότι η θεά δεν πετυχαίνει το σκοπό της να πείσει τον Αχιλλέα να βάλει στη θήκη το
κοντάρι του... ή ότι δεν τη στέλνει η Ήρα..., οπότε να συνεχίσετε εσείς την ιστορία από το σημείο αυτό
έχοντας στο μυαλό σας τι θα μπορούσε να συμβεί μετά...

Κι εκεί που οι δυο πολέμαρχοι στεκόντουσαν
Και λόγια αναμετάξυ τους σκληρά ξεστόμιζαν
Ο ένας για τον άλλον, κι ο θυμός κύλαγε στις φλέβες τους
Πιο γρήγορα κι από φωτιά, ο Αχιλλέας πιο γρήγορος σα νέος που ήταν,
Με μιας αρπάζει το σπαθί απ΄ το θηκάρι του κι αναίσχυντα χτυπά με λύσσα,
Τον μέγα και τρανό, των Αχαιών τον πρώτον άνδρα,
Το χτύπημα τον βρήκε και τον λάβωσε θανάσιμα
Μέχρι που δεν κατάφερε ο Ατρείδης ούτε λέξη να πει.
Κι αμέσως ολόγυρα συνάχτηκε ο στρατός βουβός, με σαστιμάρα
Μην ξέροντας τι να τον περιμένει, μετά από χρόνια πόλεμο, να χάσει τώρα τον άρχοντα,
Που κίνησε πρώτος την μάχη, αυτόν που δεν εδίστασε
και την μοναχοκόρη του να θυσιάσει.
Κι ο Αχιλλέας, ο φτερόποδος ισόθεος Πηλείδης, δεν έπαιρνε τα μάτια από πάνω του
Και δεν επίστευε σ’αυτό που αντίκριζε.
Πώς όταν μετά από ταραχή στην θάλασσα, όταν περνά, μετά ησυχάζουν όλα,
όμοια κι αυτοί μετά την έριδα και την αντάρα που ξεσήκωσαν οι δυο άντρες ,
τώρα σωπαίνουν μπρος στο θανατικό και αργοσέρνονται εδώ κι εκεί
χωρίς να ξέρουν τι η μοίρα τους θα τους μοιράσει.
Αλλ’ ήρθε η στιγμή που πάλι ο Νέστορας επρόλαβε να σώσει,
κι είπε μιλώντας θαρρετά στον Αχιλλέα.
« Έτσι όπως τα κατάφερες, τώρα δείξε αν το αξίζεις να είσαι εσύ αρχηγός,
με τόσα που του φόρτωσες κουσούρια του δόλιου Αγαμέμνονα.
Κοίταξε μόνο αυτά που κορόιδευες, μην πάρεις για κληρονομιά...
αλλιώς να μιλάς έξω απ’ τον χορό κι αλλιώς να χορεύεις…
Η εξουσία είναι γλυκιά για όλους, όσο κι αν το αρνούνται. Εσύ, όμως,
κοίταξε να αποτελειώσεις το άχαρο έργο του πολέμου, τουλάχιστον να μας γλιτώσεις
να φτάσουμε μια ώρα αρχύτερα στα σπίτια μας. Και πρώτα απ’ όλα,
φρόντισε με περισσή φροντίδα να γίνει η ταφή, όπως αξίζει στον αρχηγό μας,
αφού πρώτα ο ίδιος με καθαρμούς εξαγνίσεις το μίασμα από το φονικό
κι έτσι καθαρός προσφέρεις ολόκληρη εκατόμβη,
ζητώντας από τους θεούς να σε συγχωρήσουν. Μετά,
ρίξου στην μάχη και πρόσταξε τους άνδρες σου
να πολεμήσουν με την καρδιά τους, άμποτε να πάρουμε την Τροία…
Είπε ο σοφός ο γέροντας κι ο στρατός όλος αλάλαξε
και εφάνηκε πώς δέχτηκε τον νέον αρχηγό του.

Δάφνου Ευανθία, Β2
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Η θεά Αθηνά μεσολάβησε και έπεισε τον Αχιλλέα να μην σκοτώσει τον Αγαμέμνονα. Αν αυτό δεν το είχε
καταφέρει, οι συνέπειες θα ήταν τρομερές και η ιστορία της Ιλιάδας θα άλλαζε. Ο Αγαμέμνονας θα έπεφτε
νεκρός από το χέρι του Αχιλλέα, μεγάλη αναταραχή θα ξεσπούσε στην πλευρά των Αχαιών. Οι πολεμιστές
του Αγαμέμνονα θα ζητούσαν εκδίκηση και ένας εμφύλιος πόλεμος θα ξεκινούσε στο στράτευμα των
Αχαιών. Θα έχαναν άδικα στρατιώτες από το θυμό κάποιον από την ζωή τους. Θα καταστρεφόταν ο στρατός
σε ξένη περιοχή. Αυτό χαρά θα γέμιζε τους Τρώες που θα θεωρούσαν ανίκανους τους Αχαιούς και εύκολα
να τους νικήσουν.
Δερμάνη Μαριτίνα, Β2

Αθηνά:

Κατέβηκα από τον ουρανό, για να σταματήσω την οργή σου. Με έστειλε η ΄Ηρα
που αγαπάει ισάξια εσένα και τον Αγαμέμνονα. ΄Ακουσέ με, σταμάτα τη μάχη και
βάλε στη θήκη το σπαθί σου και αναμετρήσου μόνο με λόγια μαζί του και αν κάνεις
αυτό που σου λέω, θα έρθει μια μέρα που θα πάρεις τα τριπλάσια δώρα γι΄ αυτή
την ύβρη, γι΄ αυτό κράτα την οργή σου.

Αχιλλέας:

Τότε ο Πηλείδης αποκρίθηκε στη Θεά Αθηνά «Αν και πρέπει να σεβαστώ τον λόγο
σας, Θεά, η οργή μου είναι τόσο μεγάλη που υπερβαίνει τη λογική μου. Δεν μπορώ
να συγχωρέσω την αρπαγή του λαφύρου μου, μα ούτε την προκλητική
συμπεριφορά του Αγαμέμνονα. Εκείνος, αν και έπαιρνε πάντα τα καλύτερα δώρα,
ήταν δειλός και δεν πολεμούσε ποτέ στην μάχη. Γι΄ αυτό, αγαπητή μου Θεά, μην
μου ζητάς να ελέγξω το θυμό που με κατέχει. Ξέρω πως αυτή τη στιγμή διαπράττω
ύβρη, αλλά δεν μπορώ να κάνω αλλιώς».
Με μιας ο Αχιλλέας βγάζει από τη θήκη το σπαθί του και με μια γρήγορη κίνηση
καρφώνει το σπαθί στα σπλάχνα του Αγαμέμνονα, λέγοντάς του δυνατά:

Αχιλλέας:

«Αυτό είναι το λάφυρό σου Αγαμέμνονα! Αυτό που αξίζει, πάρτο, λοιπόν, και να
είσαι ευχαριστημένος με όσα σου δίνουν».
Ο Αγαμέμνονας, καθώς αιμορραγούσε, από τη βαθιά πληγή του, με βραχνή φωνή
απάντησε:

Αγαμέμνονας:

«Την κατάρα μου να έχεις. Εύχομαι να μην βγεις ζωντανός μέσα από αυτόν τον
πόλεμο».
Δράκου Μαρία, Β2
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Παίρνοντας αφορμή από το κείμενο της Α ραψωδίας της Ιλιάδας, να ζωγραφίσετε κάτι που
σας έκανε εντύπωση.

Αχιλλέας – Αγαμέμνονας
Κίτσου Ελευθερία, Β2
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ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ
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Ραψωδία Ζ
Δημιουργικές εργασίες

Έχοντας μελετήσει την Ζ ραψωδία της Ιλιάδας παρακολουθήσατε σχεδόν
από κοντά τη συζήτηση της Ανδρομάχης με τον Έκτορα. Έτσι, είδατε την
Ανδρομάχη πανικόβλητη από την εξέλιξη της μάχης ανάμεσα στους Τρώες και
τους Αχαιούς να ανησυχεί για το σύζυγό της και να προσπαθεί να τον πείσει να
μείνει μέσα στο κάστρο ή, τουλάχιστον, να μην πολεμά στην πρώτη γραμμή...
Ακούσατε και τον Έκτορα να απαντά στην Ανδρομάχη μένοντας πιστός στις
αρχές του, ανάμεσα στις οποίες υπέρτατη αξία αποτελεί η πατρίδα, αν και
διαισθάνεται τη συμφορά που πλησιάζει...
Υπήρξαν στιγμές που θελήσατε κι εσείς να μεσολαβήσετε ανάμεσά τους διατυπώνοντας τα δικά σας
επιχειρήματα και να δώσετε μια άλλη τροπή στην ιστορία... Άλλοτε πάλι, αντιλαμβανόμενοι μέσα από το
διάλογο των δύο ηρώων τις αρνητικές συνέπειες του πολέμου και γνωρίζοντας ότι ακόμα και σήμερα,
τόσους αιώνες μετά τη συζήτηση του Έκτορα και της Ανδρομάχης, ο «πόλεμος καλά κρατεί» σε κάποια
σημεία του πλανήτη, φθάσατε στο σημείο ως υπέρμαχοι της ειρήνης να κάνετε «έκκληση» στους
«δυνατούς» της γης για βοήθεια, ώστε να μη χρειαστεί στο μέλλον κάποιος άλλος Έκτορας να
αποχαιρετήσει την οικογένειά του υπερασπιζόμενος την ακεραιότητα της πατρίδας του ή να φύγει με
αυτήν παίρνοντας το δύσκολο δρόμο της προσφυγιάς...
Τώρα, θα μπορούσατε να ασχοληθείτε με κάτι πιο δημιουργικό, επιλέγοντας κάποιες από τις
παρακάτω δραστηριότητες...

1. Είδαμε την Ανδρομάχη πανικόβλητη από την εξέλιξη της μάχης ανάμεσα στους Τρώες και τους
Αχαιούς να ανησυχεί για το σύζυγό της και να προσπαθεί να τον πείσει, μέσα από μια σειρά
επιχειρημάτων που αγγίζουν κυρίως το συναίσθημα, να μείνει μέσα στο κάστρο ή τουλάχιστον
να μην πολεμά στην πρώτη γραμμή. Να προσπαθήσετε εσείς να μπείτε στη θέση της Ανδρομάχης
και να καταγράψετε τα λόγια της. Άραγε, τι θα λέγατε εσείς στο σύντροφό σας σε μια ανάλογη
κατάσταση; Ποιο ρόλο θα παίζατε: αυτόν της αφοσιωμένης αλλά ταυτόχρονα ανασφαλούς και
εξαρτημένης από τον άντρα της συζύγου ή της χειραφετημένης γυναίκας που αγαπά το σύζυγό
της αλλά τον αφήνει να αποφασίσει;
2. Είδαμε και τον Έκτορα, ο οποίος διαισθάνεται τη συμφορά που πλησιάζει και ωστόσο ψύχραιμος
απαντά στην Ανδρομάχη προσηλωμένος στις αρχές του, ανάμεσα στις οποίες υπέρτατη αξία έχει
η πατρίδα, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του. Να προσπαθήσετε κι εσείς να μπείτε στη θέση του
Έκτορα και να καταγράψετε τα λόγια του προς την Ανδρομάχη. Ποια απόφαση θα έπαιρνε ο δικός
σας Έκτορας και με ποια επιχειρήματα θα τη στήριζε;
3. Με βάση τα δεδομένα της μυκηναϊκής εποχής, να φανταστείτε εσείς και να καταγράψετε ένα
διάλογο ανάμεσα στον Έκτορα και την Ανδρομάχη μέσα στα τείχη της Τροίας, ενώ έξω από αυτά
«ο πόλεμος καλά κρατεί...»
4. Πόλεμοι με διαφορετική, βέβαια, μορφή γίνονται και σήμερα, μιας και δεν έχουν εξαλειφθεί από
το ανθρώπινο γένος. Λαμβάνοντας υπόψη σας τη σύγχρονη μορφή των πολέμων καθώς και τις
αξίες και τα ιδανικά των ανθρώπων της εποχής μας, να προσπαθήσετε να μεταφέρετε το διάλογο
του «Έκτορα» και της «Ανδρομάχης» στη σύγχρονη εποχή... (Μπορείτε να λάβετε υπόψη σας και
τους στίχους από το ποίημα του Ιακ. Καμπανέλλη «Στρατιώτη μου, τη μάχη θα κερδίσει, όποιος
πολύ το λαχταρά να ζήσει. Όποιος στη μάχη πάει για να πεθάνει, στρατιώτη μου για πόλεμο δεν
κάνει... Όποιος το γυρισμό του όρκο δεν κάνει, στρατιώτη μου, τον πόλεμο το χάνει».)
5. Ο Έκτορας αφού αποχαιρέτησε την Ανδρομάχη, συνάντησε τον Πάρη, ο οποίος κατευθυνόταν κι
αυτός προς το στρατόπεδο και του είπε πως είναι καλός στην τέχνη του πολέμου, έστω κι αν οι
Τρώες τον κατηγορούν ότι αποφεύγει τη μάχη, παρόλο που είναι αυτός ο υποκινητής της... Να
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υποθέσετε ότι ήσαστε μάρτυρας της σκηνής αυτής και να καταγράψετε το διάλογο των δύο
ηρώων, έτσι, όπως εσείς τον φαντάζεστε.
6. Ο Όμηρος σε πολλά σημεία της Ιλιάδας αναφέρει αρνητικές συνέπειες του πολέμου, περνώντας
έμμεσα αντιπολεμικά μηνύματα. Να φανταστείτε ένα διάλογο ανάμεσα στον Έκτορα και την
Ανδρομάχη, οι οποίοι βιώνοντας μερικές από τις συνέπειες αυτές αναρωτιούνται γιατί γίνεται ο
πόλεμος...
7. Αιώνες αργότερα από την εποχή του Ομήρου, οι πόλεμοι συνεχίζονται σε διάφορα σημεία του
πλανήτη. Να γράψετε μία επιστολή προς τους «δυνατούς» της γης κάνοντας έκκληση, μέσα από
επιχειρήματα που αγγίζουν τόσο τη λογική όσο και το συναίσθημα, για βοήθεια...

8. Παίρνοντας αφορμή από το κείμενο, να ζωγραφίσετε κάτι που σας έκανε εντύπωση.

Να επιλέξετε δύο από τις παραπάνω δημιουργικές εργασίες, να τις γράψετε
στον υπολογιστή σας και να τις στείλετε ηλεκτρονικά.
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Στη Ζ ραψωδία της Ιλιάδας είδαμε την Ανδρομάχη πανικόβλητη από την εξέλιξη της μάχης ανάμεσα
στους Τρώες και τους Αχαιούς να ανησυχεί για το σύζυγό της και να προσπαθεί να τον πείσει, μέσα
από μια σειρά επιχειρημάτων που αγγίζουν κυρίως το συναίσθημα, να μείνει μέσα στο κάστρο ή
τουλάχιστον να μην πολεμά στην πρώτη γραμμή.
Να προσπαθήσετε κι εσείς να μπείτε στη θέση της Ανδρομάχης και να καταγράψετε τα λόγια της.
Άραγε, τι θα λέγατε εσείς στο σύντροφό σας σε μια ανάλογη κατάσταση; Ποιο ρόλο θα παίζατε: αυτόν
της αφοσιωμένης αλλά ταυτόχρονα ανασφαλούς και εξαρτημένης από τον άντρα της συζύγου ή της
χειραφετημένης γυναίκας που αγαπά το σύζυγό της αλλά τον αφήνει να αποφασίσει;

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ:
Θαυμάζω την τόλμη και την ανδρεία σου.
Επιμένεις να θέλεις να πολεμήσεις για την πατρίδα ξέροντας
πως δε θα είναι αίσιο το τέλος για κανέναν από εμάς.
Ξέρω ότι πάνω απ’ όλα βάζεις την τιμή και
τη δόξα υπηρετώντας την πατρίδα σου.
Δε θα καταφέρεις να σώσεις ούτε τον εαυτό σου,
θα μπορέσεις να σώσεις την οικογένεια σου;
Τί θα κερδίσεις πηγαίνοντας στη μάχη;
Η διέξοδός σου για να αποφύγεις την ταπείνωση,
είναι άραγε ο θάνατος; Αν όντως θέλεις να πεθάνεις,
για να μη ζήσεις ούτε μέρα χωρίς ελευθερία, πράξε το.
Αν θέλεις, πράγματι, να γλιτώσεις από την οδύνη,
να δεις τη γυναίκα σου και το παιδί σου να σέρνονται σκλάβοι των Αχαιών,
τράβηξε για τη μάχη χωρίς δισταγμό.
Αλλά να ξέρεις, Έκτορα, ότι τα ίδια αποζητάμε.
Και για μένα είναι πιο ιδανικός ο θάνατος από το να ζήσω μια ζωή
εγώ και το παιδί μου ταπεινωμένοι στην αυλή
ενός ξένου άρχοντα σε ξένη χώρα.
Κι εγώ μεγάλωσα με τις ίδιες ιδέες
και θέλω να πεθάνω αρχόντισσα κι όχι δούλα.
Τράβηξε για τη μάχη, Έκτορα, όπως οφείλεις να κάνεις,
κι εγώ απ’ την πλευρά μου θα χαίρομαι
και θα αισθάνομαι περήφανη για τον άντρα μου.
Μόνο να ξέρεις και να είσαι ήσυχος ότι όταν τελειώσουν όλα,
θα βάλω τέρμα στη ζωή μου και στη ζωή του παιδιού μας.
Και αυτό θα το κάνω υπηρετώντας τα ίδια ιδανικά και τις ίδιες αξίες με σένα…
Δάφνου Εύα,Β2

Η Ανδρομάχη μέσα στο παλάτι φωνάζει τον Έκτορα να του πει την γνώμη της.
- Έκτορα μην σκέφτεσαι και στεναχωριέσαι, ήρθε η ώρα κι εσύ το παράδειγμα να δώσεις. Πρώτος στον
πόλεμο να βγείς. Το σπίτι σου, τους προγόνους σου και την πατρίδα σου να τιμήσεις. Ήρθε η ώρα οι Αχαιοί
να φύγουν να νικηθούν. Δεν γίνεται άλλο να σας ντροπιάζουν. Πρέπει την πόλη μας να υπερασπιστείς, να
πεθάνεις για το καθήκον σου και την ελευθερία μας. Κι αν σκοτωθείς και οι Τρώες νικήσουν, εσύ όμως
παράδειγμα θα είσαι στα μάτια του παιδιού μας, ήρωας για την πατρίδα και εγώ περήφανη για εσένα που
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ήσουν σύντροφός μου.
Δερμάνη Μαριτίνα, Β2

Άντρα μου, καταλαβαίνω πως ως πολεμιστής δεν νιώθεις άνετα μακριά από το πεδίο της μάχης και οι
ευθύνες που έχεις απέναντι στην πατρίδα και το λαό σου, σε βαραίνουν. Ξέρω πως η επιθυμία σου να
μείνεις κοντά σε μένα και το παιδί μας είναι μεγάλη, αφού αποφάσισες να γίνεις το στήριγμα μου από
τότε που έχασα την οικογένειά μου. Ξέρεις πόσο σε νοιάζομαι και σε αγαπώ και πόσο πολύ θα μας
λείψεις, εμένα και του παιδιού μας, αλλά δεν μπορώ να σου στερήσω να μην πας να πολεμήσεις με τους
συντρόφους σου για το καλό της πατρίδας. Το ξέρουμε και οι δύο πως μια τέτοια απόφαση μπορεί να μας
χωρίσει για πάντα και να μετατρέψει εμένα σε χήρα και το παιδί μας ορφανό από πατέρα. Ο φόβος που
με καταλαμβάνει, όμως, μπορεί να γίνει χαρά και ελπίδα, αν γυρίσετε νικητές από αυτόν τον τρομερό
πόλεμο. Σε αφήνω, λοιπόν, ελεύθερο να πράξεις το σωστό και όποια κι αν είναι η απόφασή σου να ξέρεις
πως εγώ και το παιδί μας, με την αγάπη μας, θα σε συντροφεύουμε, όπου κι αν είσαι.
Δράκου Μαρία, Β2

Αν ήμουν στη θέση της Ανδρομάχης, θα είχα την ίδια αντίδραση. Συμφωνώ με τη στάση της απέναντι
στον σύντροφό της, Έκτορα, που προσπαθεί να τον πείσει να μην πάρει μέρος στη μάχη. Τα επιχειρήματά
της είναι πολύ δυνατά, για να κάνουν τον Έκτορα να μην πάρει μέρος αλλά εκείνος είναι πεισματάρης και
δεν το αφήνει να περάσει έτσι. Η Ανδρομάχη του λέει πως αν σκοτωθεί κι αυτός, τότε δεν θα υπάρχει
λόγος να ζει εκείνη, αφού δεν θα υπάρχει κάποιος να την υποστηρίζει και να τη βοηθά… Όλοι οι συγγενείς
της έχουν πεθάνει κι αυτή νιώθει ότι δεν μπορεί να αντέξει, αν χάσει και τον Έκτορα. Επίσης, το παιδί θα
μεγαλώσει χωρίς πατέρα, θα μείνει ορφανό… Αν βρισκόμουν σε ανάλογη κατάσταση με την Ανδρομάχη,
θα έπαιζα, λοιπόν, το ρόλο της αφοσιωμένης αλλά ανασφαλούς κι εξαρτημένης από τον άντρα της
συζύγου.
Κούκι Μαρίνα, Β3

Η Ανδρομάχη πανικόβλητη ανησυχεί για τον σύζυγο της και προσπαθεί να τον πείσει να μην βγει από
την πόλη.
Σίγουρα κάθε γυναίκα στην θέση της θα προσπαθούσε να γλιτώσει τον άνδρα της από κάθε κακό. Εγώ,
αν ήμουν στη θέση της Ανδρομάχης θα προσπαθούσα να του δείξω πόσο πολύ τον αγαπώ αλλά
παράλληλα ότι τον εμπιστεύομαι και είμαι σίγουρη για τις επιλογές του. Θα του έλεγα ότι η οικογένεια
του τον έχει ανάγκη και τον χρειάζεται και το χρέος του δεν είναι μόνο απέναντι στην πατρίδα του αλλά
και απέναντι και στην οικογένειά του.
Βέβαια, ο ίδιος ξέρει πολύ καλύτερα τι πρέπει να αποφασίσει και θα του έλεγα ότι όποια απόφαση και
αν πάρει, εγώ θα είμαι δίπλα του, θα τον στηρίζω, γιατί είναι σημαντικός τόσο για την πατρίδα του όσο
και για την οικογένειά του .
Θα του έλεγα ότι πιστεύω σε αυτόν, είμαι σίγουρη για την νίκη του και εύχομαι να γυρίσει πίσω νικητής
φέρνοντας χαρά και δόξα στη πόλη του, κάνοντας μας όλους υπερήφανους.
Στην συνέχεια, θα του έλεγα ότι ακόμα και αν δεν τα καταφέρει, για μένα θα είναι νικητής, γιατί θα
έχει αγωνιστεί δίκαια και τίμια για την πατρίδα του .
Εύχομαι να πάρει την πιο σωστή απόφαση για το καλό όλων μας.
Κωστοπούλου Ελπίδα, Β3

Βρίσκω την στάση της Ανδρομάχης κατανοητή αλλά και εγωιστική. Εάν βρισκόμουν στην ανάλογη θέση
θα προσπαθούσα κι εγώ να πείσω τον Έκτορα να μείνει πίσω στο κάστρο και να μην πάει να πολεμήσει
για να μην σκοτωθεί. Τα επιχειρήματά μου θα ήταν τα εξής:
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Το ανήλικο παιδί το οποίο θα έμενε ορφανό, αν ο Έκτορας σκοτωνόταν, γιατί θα πέθαινε και η
Ανδρομάχη, αν γινόταν αυτό.
 Η Τροία θα έμενε χωρίς βασιλιά.
Ο ρόλος μου απέναντι στον σύζυγό μου σε μια τέτοια περίπτωση θα ήταν αυτός της αφοσιωμένης αλλά
ταυτόχρονα ανασφαλούς και εξαρτημένης γυναίκας από τον άντρα της και δεν θα τον άφηνα να
αποφασίσει, γιατί η επιθυμία μου θα ήταν να έμενε πίσω ο σύζυγος μου ασφαλής μαζί με εμένα και το
παιδί του.

Μάμαλη Μαργαρίτα, Β3
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Στη ραψωδία Ζ είδαμε και τον Έκτορα, ο οποίος διαισθάνεται τη συμφορά που πλησιάζει και ωστόσο
ψύχραιμος απαντά στην Ανδρομάχη ξεκαθαρίζοντας τη θέση του, προσηλωμένος στις αρχές του,
ανάμεσα στις οποίες υπέρτατη αξία αποτελεί η πατρίδα και η υπεράσπισή της.
Να προσπαθήσετε κι εσείς να μπείτε στη θέση του Έκτορα και να καταγράψετε τα λόγια του προς
την Ανδρομάχη. Ποια απόφαση θα έπαιρνε ο δικός σας Έκτορας και με ποια επιχειρήματα θα τη στήριζε;

Ο Έκτορας λέει στην Ανδρομάχη ότι πρέπει να είναι περήφανη για τον άνδρα της γιατί δεν είναι δειλός
που αποφεύγει τον κίνδυνο αλλά γενναίος που μπαίνει μπροστά και δίνει κουράγιο στους συμπολεμιστές
του. Της λέει να προσέχει το παιδί τους και να το μεγαλώσει σωστά, να ξέρει ότι θα προσπαθήσει να
γυρίσει πίσω νικητής και αν δεν γυρίσει να ξέρει ότι την αγαπούσε και ότι τώρα εκείνη πρέπει να είναι
μητέρα και πατέρας για το παιδί τους. Είναι ο αυριανός βασιλιάς της Τροίας και δεν ταιριάζει να μένει
πίσω.
Καζάκου Καταλίνα, Β2

Αγαπημένη μου,
κατανοώ αυτά που λες, όμως θέλω να ηρεμήσεις και να καταλάβεις ότι είναι αδύνατο να μείνω πίσω
και να μην πολεμήσω για την πατρίδα μου. Όλοι οι άνδρες της Τροίας πολεμούν για την πατρίδα μας και
εσείς οι γυναίκες θα μένετε πίσω, για να μας περιμένετε. Δεν πρέπει όμως να ανησυχείς για μένα, αφού
πρέπει να σκεφτείς ότι έχω πάρει μέρος σε πολλούς πολέμους και να είσαι σίγουρη πως δεν θα πάθω
τίποτα. Επίσης, είμαι πολύ σημαντικός πολεμιστής για τον στρατό μας αλλά κι εγώ, ο Έκτορας, δεν μπορώ
να μείνω πίσω, καθώς οι άλλοι Τρώες δεν θέλω να με ειρωνεύονται και να με βλέπουν να μην συμμετέχω
στην μάχη.
Γι’ αυτό, αγαπημένη μου, εσύ μείνε εδώ και αν μάθεις ότι πέθανα, να ξέρεις ότι εγώ έχω κάνει το ηθικό
χρέος μου απέναντι στην πατρίδα και θέλω να μου αποδώσετε ταφικές τιμές ξέροντας ότι πέθανα γενναίος
και περήφανος. Να προσέχεις τον Σκαμάνδριο και τον εαυτό σου. Να ξέρεις ότι θα σας σκέφτομαι…
Κανιτσέρη Αγγελική, Β2

Ο Έκτορας, βλέπουμε, νοιάζεται για τη σύντροφό του, αλλά ενδιαφέρεται πιο πολύ για την πατρίδα
του. Αν ήμουνα στη θέση του Έκτορα, θα έπαιρνα την απόφαση να καθόμουν με την Ανδρομάχη και δεν
θα πολεμούσα... Πιστεύω πως είναι μια στιγμή που η Ανδρομάχη τον χρειάζεται στο πλευρό της και δεν
είναι σωστό ο Έκτορας να την παρατήσει και να πάει στη μάχη. Έπρεπε να είχε μείνει δίπλα της και να τη
στήριζε…
Κούκι Μαρίνα, Β3

Άμα ήμουν στην θέση του Έκτορα, η απάντηση μου θα έμοιαζε με τη δικιά του, θα απαντούσα με τις
προσδοκίες και τους κανόνες εκείνης της εποχής αλλά και με τα σημερινά «πιστεύω» και θα έδειχνα
απόλυτη κατανόηση στην Ανδρομάχη. Αλλά η απάντηση μου θα ήταν αρνητική, oπότε θα ήταν η εξής :
«Ανδρομάχη, αγαπητή μου γυναίκα, καταλαβαίνω απόλυτα τον φόβο σου, αν σκοτωθώ στην μάχη και
εσύ μείνεις χήρα και το παιδί μας μείνει ορφανό… Όμως, πρέπει να καταλάβεις ότι είναι αδύνατον ο γιoς
του βασιλιά να μένει εκτός μάχης, επειδή φοβάται μην σκοτωθεί και το παιδί του μείνει ορφανό. Υπάρχουν
πολλοί άλλοι στρατιώτες, οι οποίοι έχουν και αυτοί παιδιά, έχουν τον ίδιο φόβο και συνεχίζουν να
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πολεμάνε. Άλλοι τόσοι στρατιώτες έχουν πεθάνει στην μάχη. Αλλά θα έρθει και η στιγμή του δικού μου
θανάτου. Και προτιμώ να πεθάνω πρώτος παρά να σε δω φυλακισμένη και σκλαβωμένη».
Μάκο Δημήτρης, Β3

Στη ραψωδία Ζ η Ανδρομάχη ανησυχεί για τον άντρα της που πρόκειται να πάει να πολεμήσει στην
πρώτη γραμμή της μάχης εναντίον των Αχαιών. Εάν ήμουνα στη θέση της, θα επέλεγα το ρόλο της
χειραφετημένης γυναίκας που αγαπά τον σύζυγο της αλλά τον αφήνει να αποφασίσει μόνος του για το αν
θα παραμείνει στα τείχη για να οργανώσει τους Τρώες ή αν θα δείξει τόλμη και θάρρος και θα ριχθεί στην
μάχη.
Τα λόγια που θα έλεγα στον σύζυγο μου θα ήταν τα ακόλουθα: «Άντρα μου, εσύ που είσαι ο πιο
γενναίος από όλους του Τρώες, καταλαβαίνω ότι αυτή η μάχη είναι πολύ σημαντική για σένα και δεν
μπορείς να μείνεις πίσω και να μην πολεμήσεις... Δεν χρειάζεται να ανησυχείς για εμένα και το παιδί που
θα μείνουμε πίσω, γιατί έχουμε την βοήθεια των θεών και συγκεκριμένα του θεού Δία που μας
προστατεύει. Δεν σου κρύβω όμως ότι θα στεναχωρηθώ, αν θα φύγεις, γιατί φοβάμαι πολύ για τη ζωή
σου. Η απόφαση, όμως, αυτή είναι δική σου και πρέπει να την πάρεις μόνος σου».
Μακρή Αλεξάνδρα, Β3
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Ο Έκτορας αφού αποχαιρέτησε την Ανδρομάχη, συνάντησε τον Πάρη, ο οποίος κατευθυνόταν κι
αυτός προς το στρατόπεδο και του είπε πως είναι καλός στην τέχνη του πολέμου, έστω κι αν οι Τρώες
τον κατηγορούν ότι αποφεύγει τη μάχη, παρόλο που είναι αυτός ο υποκινητής της...
Να υποθέσετε ότι ήσαστε μάρτυρας της σκηνής αυτής και να καταγράψετε το διάλογο των δύο
ηρώων, έτσι, όπως εσείς τον φαντάζεστε.

Πάρης: Δεν ήρθα γρήγορα, όπως μου είχες πει αδελφέ, αλλά βλέπω κι εσύ χρονοτριβείς!
Έκτορας: Σε ‘μένα το λες αυτό, τον ανδρειωμένο;
Πάρης: Τι εννοείς;
Έκτορας: Τον ανδρειωμένο δεν τον κατηγορούν! Ξέρεις ποιον κατηγορούν;
Πάρης: Ποιον;
Έκτορας: Όποιον την μάχη αποφεύγει… Και αυτό για εσένα ακούγεται, Πάρη.
Πάρης: Ας τα λόγια, αδελφέ.
Έκτορας: Όχι, εγώ λυπάμαι. Δεν το μπορώ να σε ψέγουν οι Τρώες. Αυτοί παλεύουν για χάρη σου!
Πάρης: Άστα αυτά! Άντε, πάμε!
Έκτορας: Πάμε, αδελφέ μου. Κι όλα θα διορθωθούν, αν το θελήσει ο Δίας, από την Τροία να διώξουμε
των Αχαιών τα πλήθη.
Πάρης: Πάμε, λοιπόν, και οι θεοί μαζί μας!
Καραθανάση Ιωάννα, Β2

Και πρώτος ο θεόμορφος Αλέξανδρος του είπε:
«Έγκαιρα δεν επρόφθασα, καθώς έχεις προστάξει,
ω σεβαστέ μου· σε κρατώ και συ πολύ σπουδάζεις».
Και προς αυτόν απάντησεν ο λοφοσείστης Έκτωρ:
«Γλυκέ μου, αν είναι δίκαιος, κανείς δεν θα σε ψέγει
στα έργα τα πολεμικά και ανδρειωμένος είσαι·
το θέλεις και οκνηρεύεσαι, και μέσα μου λυπούμαι,
όταν πολλούς ονειδισμούς ενάντια σου προφέρουν
οι Τρώες που εξαιτίας σου βαρύν έχουν αγώνα.
Ας πάμε και θα διορθωθούν τούτ' αν θελήσει ο Δίας
να στήσομεν στα σπίτια μας ελεύθερον κρατήρα,
προσφοράν όλων των θεών μεγάλων, αιωνίων,
άμ' απ' την Τροίαν διώξομεν των Αχαιών τα πλήθη».
(αυτό μας λέει ο Όμηρος, η συνέχεια του;)
Και έπειτα ο Πάρις αποκριθεί: «Δίκιο έχεις, αδερφέ μου,
και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, για την πίστη σου σ’ εμέ.
Αλλά δεν γίνεται εξαιτίας μου όλος αυτός ο αγώνας,
εγώ δεν φταίω που οι Αχαιοί θεώρησαν ως προσβολή την αρπαγή της Ελένης».
Ο γενναίος Έκτωρ αμέσως απάντησε:
«Όχι, γλυκέ μου, μην λες ψέματα στον εαυτό σου,
εσύ τον προκάλεσες αυτό τον πόλεμο,
αρπάζοντας την κακομοίρα την Ελένη.
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Ας ελπίσουμε όμως ότι ο Δίας συγχωρεί,
κι ότι η ένδοξη Τροία ποτέ της δεν θα πέσει,
γιατί τα τείχη είναι γερά και οι Τρώες πολεμούν».
Ο Πάρις εγονάτισε κι άρχισε να κλαίει, ακούγοντας τον αδερφό του:
«Πριν μας συγχωρέσει, γιατί πιστεύω θα το κάνει,
ο μέγας Δίας, ο πιο δυνατός απ’ όλους,
συγχώρα με εσύ, ω σεβαστέ μου! Δεν θα νεκρωθώ εγώ,
με έγνοια το φταίξιμο μου. Σε παρακαλώ!
Και να ξέρεις, εάν οι θεοί, οι τρισκαταραμένοι,
μου έδιναν και λίγο μυαλό, η μοίρα αλλιώς θα είχε.
Το χρυσό το μήλο θα δινότανε αλλού, όχι στην Αφροδίτη,
και δεν θα χάνονταν μέρα με την μέρα, τόσοι αθώοι Τρώες.
Οι θεοί όμως, οι πολυαγαπημένοι, μου έδωσαν δεξιότητα
στην τέχνη του πολέμου, κι εγώ όσο υπάρχω,
θα πολεμώ για σένα, για την τιμή μας, ως Τρώες
κι ως πρόγονοι του Πριάμου του μέγα. Θα δώσω, σου υπόσχομαι,
την κουτή ψυχή μου, για την πατρίδα μας, την Τροία την απόρθητη.
Ομολογώ, ήταν λάθος μου, αλλά η αγάπη κυρίευσε το νου μου,
την ερωτεύθηκα με μιας, την ωραία την Ελένη,
κι όσα συγγνώμη κι αν σου πω, ποτέ τους δεν θα φθάνουν,
γιατί θα ‘μαι εγώ το αίτιο, για την καταστροφή μας». (Προοικονομία)
Και ο λοφοσείστης ‘Εκτωρ, βαθιά συγκινημένος είπε:
«Ω Αλέξανδρε, τι λόγος ήταν αυτός που είπες!
Σε συγχωρώ ολόψυχα, σε συμπονώ επίσης!
Είναι να μην μιλήσεις, και λες χρυσά λόγια!
Έλα μαζί μου, αδερφέ, εκεί στην μάχη εμπρός,
και θα πεθάνεις πολύ μετά, ως βασιλεύς της Τροίας,
ή θείος του και στρατηγός μεγάλος. Κι ό,τι κι αν πάθω,
κι αν μείνω πίσω, εσύ μπροστά να είσαι,
συγχωρεμένος απ’ εμέ, κι απ’ τον λαμπρό τον Δία,
και κάνε με περήφανο, να λένε όσοι βλέπω στον Άδη να κατεβαίνουν,
πόσο λαμπρό, πόσο τρανό, αδερφό που έχω!»
Ο Πάρις χαμογέλασε, αλλά και επικράθει:
«Σε ευχαριστώ, ω γενναίε, μα τι είν’ αυτά που λέγεις;
Εσύ θα είσαι βασιλεύς, και δεν θα μείνεις πίσω,
μπροστά μπροστά θα περπατάς, μες στην δόξα και την αίγλη,
γιατί ο μέγας νικητής, η μοίρα θε να είσαι!»
Ο σοφός ο Έκτωρ, εδάκρυσε ολίγο και αποκρίθει:
«Μόνο οι μοίρες κι οι θεοί, θα κρίνουν αναλόγως,
πάντως σε παρακαλώ, κάνε μου μια χάρη».
«Τι χάρη θες, ω σεβαστέ, μεγάλε αδερφέ μου;» ρώτησε ο Πάρις.
«Τον Αστυάνακτα να προσέχεις, είναι μικρός ακόμα,
και την Ανδρομάχη, την σπουδαία αυτή γυναίκα.
Πρόσεξε τους, μονάχα αυτό ζητώ, μην μου πονέσουν κι άλλο,
πέρα από την πικρή είδηση, που θα τους συνταράξει».
«Για ποια είδηση μιλάς, ω Έκτωρ, τι συνέβη;»
«Το νέο του θανάτου μου, το τέλος το δικό μου,
την είδηση ότι θα ειδώ, τον Άδη και τον Πλούτωνα,
τον Κέρβερο τον τρομερό και την γλυκιά Περσεφόνη...»
ξεστόμισε ο λοφοσείστης Έκτωρ, μα λύγισε
και άρχισε να κλαίει με λυγμούς.
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Ο Πάρις με θάρρος και σιγουριά μεγάλη, είπε:
«Μα τι λες, αδερφέ μου; Έλα τώρα,
ήρθε η ώρα να πάμε στο στρατόπεδο,
και σου υπόσχομαι ζωντανός θα φύγεις,
θα δεις τον Αστυάνακτα και την Ανδρομάχη…
Μα έλα, τώρα, και πολέμα, γενναία, χωρίς φόβο και αμφιβολία,
γιατί θα γίνουμε ήρωες, και οι Αχαιοί θα παραδοθούν,
εμπρός στην γενναιότητά μας!»
(Ο Έκτορας και ο Πάρις κατευθύνονται , με σαφή συγκίνηση, προς το στρατόπεδο…)
Κόλλιας Χρήστος, Β2
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Ο Όμηρος σε πολλά σημεία της Ιλιάδας αναφέρει αρνητικές συνέπειες του πολέμου, περνώντας
έμμεσα αντιπολεμικά μηνύματα.
Να φανταστείτε ένα διάλογο ανάμεσα στον Έκτορα και την Ανδρομάχη, οι οποίοι βιώνοντας μερικές
από τις συνέπειες αυτές αναρωτιούνται γιατί γίνεται ο πόλεμος...

Ανδρομάχη: Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνονται οι πόλεμοι, ποιο είναι το όφελος;
Έκτορας: Το «όφελος» είναι τα πλούτη, περισσότερα εδάφη και δόξα!
Ανδρομάχη: Ε, και; Τι νόημα έχουν αυτά, αφού τόσοι άνθρωποι σκοτώνονται και μετά άλλοι τόσοι γίνοται
αιχμάλωτοι;
Έκτορας: Έχεις δίκιο! Συνήθως, όταν γίνεται κάποιος πόλεμος ο αρχηγός ενός λαού ισχυρίζεται πως αυτό
θα είναι καλό για τους ανθρώπους, αλλά είναι ακριβώς το αντίθετο, γιατί υπάρχει μια πιθανότητα να
χάσουν και να ζουν αιχμάλωτοι κάποιοι, φυσικά θα πεθάνουν και το χειρότερο, κατά τη γνώμη μου, είναι
ότι ο πόλεμος σε κάνει δολοφόνο!
Ανδρομάχη: Σωστά! Όντως, σε κάνει δολοφόνο. Ακόμα, μπορεί να σκοτώσεις κάποιον και να μην ξέρεις
καν ποιος ήταν. Αυτό είναι εξωφρενικό!
Έκτορας: Όμως, δεν αλλάζουν μυαλό! Ακόμη κι αν έχουν μια ιδέα τι μπορεί να προκαλέσει ο πόλεμος πάλι
θέλουν να τους συνεχίσουν, για να γίνει το όνομά τους ξακουστό!
Ανδρομάχη: Δηλαδή, το συμπέρασμα είναι πως ο πόλεμος είναι ανούσιος, όμως γίνεται και θα
εξακολουθεί να γίνεται για χρόνια…
Έκτορας: Δε θέλω να το παραδεχτώ αλλά ναι!
Κρέκα Ιωάννα, Β3
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Αιώνες αργότερα από την εποχή του Ομήρου, οι πόλεμοι συνεχίζονται σε διάφορα σημεία του
πλανήτη...
Να γράψετε μια επιστολή προς τους «δυνατούς» της γης κάνοντας έκκληση, μέσα από επιχειρήματα
που αγγίζουν τόσο τη λογική όσο και το συναίσθημα, για βοήθεια...

Αθήνα,10/1/2017
Αγαπητέ κύριε/κυρία,
Ονομάζομαι Ευφροσύνη Ηλιάδη, είμαι δεκατεσσάρων χρονών και ζω σε μια χώρα που εδώ και πέντε
χρόνια βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Ζητώ την βοήθειά σας.
Κάθε πρωί που ξυπνάμε η ζωή μας απειλείται. Κάθε μέρα εκατοντάδες άνθρωποι πεθαίνουν ή ζουν
υποφέροντας από την έλλειψη φαγητού και νερού, ενώ άλλοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την
πατρίδα και να φύγουν πρόσφυγες στις γειτονικές χώρες. Τα σπίτια μας έχουν καταστραφεί και οι
οικογένειές μας έχουν διαλυθεί.
Πώς μπορείτε να γνωρίζετε όλη αυτήν την κατάσταση και να μην επεμβαίνετε; Πώς νιώθετε, όταν
βλέπετε φωτογραφίες ανθρώπων που πέθαναν χωρίς κανένα λόγο; Πώς γίνεται να αδιαφορείτε για ένα
τέτοιο γεγονός; Έχετε σκεφτεί ότι μπορεί κάποτε να έρθετε στην θέση μας και να παρακαλάτε για μια
σταγόνα νερό; Όλα αυτά που παρακολουθείτε στην τηλεόραση και ακούτε στο ραδιόφωνο είναι η τραγική
πραγματικότητα…
Σας γράφω, για να στείλετε τρόφιμα, είδη ρουχισμού και ιατρικά εφόδια. Σας παρακαλώ να ανοίξετε
τις αγκαλιές σας και να αποδεχτείτε τους πρόσφυγες. Προσδοκώ να κάνετε κάτι και να επέμβετε πολιτικά,
γιατί αυτός ο πόλεμος δεν έχει τέλος.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και την κατανόηση. Ελπίζω να επικοινωνήσουμε σύντομα.
Με εκτίμηση,
Ηλιάδη Ευφροσύνη, Β2

Αθήνα,1/1/2017
Συνάνθρωποι μας,
Είμαι ένα δεκατετράχρονο κορίτσι από την Ελλάδα και θέλω να σας ζητήσω βοήθεια εκ μέρους πολλών
χωρών, γιατί δυστυχώς στον κόσμο μας ο πόλεμος εξακολουθεί να πλήττει πολλές χώρες προκαλώντας
οδυνηρές συνέπειες.
Πρώτα πρώτα χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους ή τραυματίζονται σωματικά και ψυχικά. Έτσι,
μειώνεται ο πληθυσμός και πλήττεται η οικονομία. Με αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι πεινούν και κανένας
τομέας του πολιτισμού δεν αναπτύσσεται μετά από έναν πόλεμο.
Επίσης, οι σχέσεις μεταξύ των λαών δεν μπορούν να αποκατασταθούν, ούτε και οι ζημιές στο
περιβάλλον μετά από έναν πόλεμο. Τέλος, πολλές φορές ο πόλεμος είναι η αιτία για να χωριστούν πολλές
οικογένειες και πολλά παιδιά να μείνουν ορφανά και χωρίς στέγη και περίθαλψη.
Καταλαβαίνοντας, λοιπόν, ότι ο πόλεμος αποτελεί συμφορά για όλους τους ανθρώπους, θα σας
παρακαλούσα να βοηθήσετε τις χώρες, στις οποίες επικρατεί ο πόλεμος, με κάθε τρόπο, είτε δίνοντας
χρήματα είτε υλικά αγαθά για να βοηθήσετε να μειωθούν όλες αυτές οι αρνητικές συνέπειες που
αποφέρει.
Με εκτίμηση,
Κανιτσέρη Αγγελική, Β2
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Αθήνα, 10/1/2017
Αξιότιμοι «δυνατοί» του κόσμου,
Ονομάζομαι Ευθύμης Κατσιούλας και είμαι μαθητής της δευτέρας γυμνασίου. Σας στέλνω αυτή την
επιστολή, για να σας εκφράσω με δυσαρέσκεια την κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο μας, με όλους
αυτούς τους πολέμους και να ζητήσω τη βοήθεια σας, ώστε ο κόσμος μας να γίνει πιο ειρηνικός. Είστε οι
μόνοι που μπορούν να το καταφέρουν.
Όπως γνωρίζεται η χώρα μου, η Ελλάδα, πασχίζει από πολέμους, από την αρχαιότητα. Ευτυχώς,
σήμερα η χώρα μου έχει συνέλθει από αυτά τα φρικτά και οδυνηρά χρόνια, παρ’ όλ’ αυτά υπάρχουν χώρες
στον κόσμο μας που καθημερινά νιώθουν την οργή του πολέμου. Αυτή τη στιγμή μπορεί άνθρωποι να
πεθαίνουν, περιουσίες να καταστρέφονται και οικογένειες να χωρίζονται, κι όλ’ αυτά μόνο και μόνο
επειδή κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν σε κάτι που δεν είναι λογικό και προσπαθούν να αναγκάσουν κι εμάς
να πιστέψουμε σε αυτό.
Σίγουρα γνωρίζετε για όλους αυτούς τους πρόσφυγες οι οποίοι καταφέρνουν, περνώντας μέσα από
αντίξοες συνθήκες που τους σημαδεύουν τη ζωή, να φτάσουν εξουθενωμένοι και πολλοί από αυτούς
αποστεωμένοι στην χώρα μας. Χιλιάδες ψυχές που αναζητούν ένα καλύτερο αύριο στη χώρα μας και
παρότι εμείς δεν έχουμε την οικονομική άνεση και την απαραίτητη οργάνωση, προσπαθούμε με ό,τι
έχουμε να δώσουμε λίγη χαρά στην κουραστική και άδική τους ζωή. Έτσι, λοιπόν, κι εσείς πρέπει να
παραδειγματιστείτε και να δώσετε όλη σας τη δύναμη για την λήξη αυτών των πολέμων. Δώστε την αγάπη
σας σε αυτούς τους ανθρώπους και δείξτε τους ότι νοιάζεστε για αυτούς και πως τους καταλαβαίνετε.
Δώστε επιτέλους ένα τέλος σε όλο αυτό, αγνοώντας κάθε κόστος και παλέψτε με την σκέψη πως θα κάνατε
τον κόσμο για εσάς, την οικογένειά σας και όλους τους ανθρώπους της γης πολύ καλύτερο.
Εύχομαι τα λόγια μου να σας ευαισθητοποιήσαν και να σας έκανα πιο καθαρή την αναγκαιότητα λήξης
αυτού του προβλήματος. Σας παρακαλώ, να έχετε τα λόγια μου υπόψη σας.
Με εκτίμηση,
Κατσιούλας Ευθύμης, Β2

Αθήνα, 11/01/2017
Αγαπητοί «Ισχυροί του Πλανήτη»,
Σας γράφω αυτήν την επιστολή, για να τονίσω την ανάγκη της δράσης σας, της εκμετάλλευσης της
εξουσίας και της δύναμης σας, για να σώσετε τον πλανήτη, τους αθώους ανθρώπους, τους αμάχους, για
να αποτρέψετε την δυστυχία, να σταματήσετε με λίγα λόγια τους πολέμους που πλήττουν την γη, να
βοηθήσετε.
Μετά από αιώνες, χιλιετίες πολεμικών συγκρούσεων, συρράξεων μεταξύ ανθρώπων, με γνώμονα το
συμφέρον και αίτιο τον εγωισμό, θα έλεγε κανείς ότι η ανθρωπότητα θα έπρεπε να είχε ωριμάσει.
Αντίθετα, έχουν κατασκευαστεί τα πιο φονικά όπλα που υπήρχαν ποτέ και πόλεμοι μαίνονται ακόμη. Τι
περιμένουμε; Να καταστραφούμε;
Σας καλώ, λοιπόν, σε βοήθεια, γιατί πρωταρχικά, ένα STOP στους πολέμους, σημαίνει ένα STOP στην
ύφεση, πολιτισμική και οικονομική. Οι πόλεμοι φέρνουν κρίσεις, άμεσα ή έμμεσα, αμέσως ή
μακροπρόθεσμα, οι οποίες κρίσεις, σαφώς σας επηρεάζουν και σύντομα πέφτετε στην δίνη τους. Ακόμα
και οι φαινομενικοί «νικητές», καταγράφουν τεράστιες απώλειες, σε κάθε κατηγορία και φυσικά κοστίζει
η αναπλήρωση τους. Αλλά, υπάρχουν στ’ αλήθεια νικητές σε έναν πόλεμο; Στην πραγματικότητα, όχι.
Πνευματικά και συναισθηματικά, φέρνει πτώση, ενώ έχει άμεσο αντίκτυπο στον πολιτισμό, ο οποίος,
μάλλον «ξεχνιέται» μεταξύ των όπλων. Οι νικητές, λοιπόν, είναι επίσης ηττημένοι, γιατί έπεσαν, ίσως απλά
λιγότερο απ’ τους άλλους ηττημένους.
Με το να βοηθήσετε ενεργά στην λήξη των πολέμων, άμα θέλετε να δείτε και το προσωπικό συμφέρων
σας, είναι σαν να διαφημίζετε τον εαυτό σας, την εταιρεία σας, και πιστέψτε με, η πλειοψηφία μισεί τους
πολέμους. Άρα δεν υπάρχει μόνο πολιτισμικό, οικονομικό και πνευματικό όφελος, υπάρχει και
προσωπικό, για σας, για σένα.
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Οι κοινωνίες σε περιόδους ειρήνης κάνουν έργα και προοδεύουν, δημιουργούν καλές συνθήκες
διαβίωσης, και υπάρχει ελευθερία. Επίσης, υπάρχει άνθηση σε όλους τους κοινωνικούς τομείς, εφόσον
υπάρχει και το αίσθημα ασφάλειας και προόδου. Σκεφτείτε τους συνανθρώπους, αγαπητοί, δείξτε λίγη
ανθρωπιά, βοηθήστε τους να προοδεύσουν! Ο εγωισμός δημιουργεί μόνο δυστυχία, η δυστυχία κρίσεις,
οι κρίσεις μεταδίδονται από χώρα σε χώρα, και κάποια στιγμή θα φτάσουν σε εσάς! Αλλά τότε θα μπείτε
στο έλεός τους, και κανείς δεν θα είναι εκεί να σας βοηθήσει. Γιατί η απανθρωπιά, δημιουργεί
απανθρωπιά, όπως και η αδιαφορία, αδιαφορία… Μην αδιαφορείτε, σας εκλιπαρώ, έχετε τη δύναμη, την
ισχύ, κι αυτή δεν μένει για πολύ, γιατί ο θάνατος χτυπά την πόρτα. Οι άνθρωποι πεθαίνουν, όπως και η
δύναμη τους, αλλά τα έργα ζουν!
Αυτά αγαπητοί «δυνατοί του πλανήτη», ελπίζω τα λεγόμενα μου να σας πείσουν…
Με ελπίδα,
Κόλλιας Χρήστος, Β2

Αθήνα,17/4/2017
Αγαπητό συμβούλιο,
Οι μέρες που διανύουμε είναι αρκετά δύσκολες και σκληρές. Άνθρωποι σκοτώνονται κάθε μέρα,
εξαιτίας πολέμων που συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Οι άνθρωποι αυτοί αγωνίζονται, για
να μπορέσουν να κερδίσουν ξανά την ελευθερία τους, που οι περισσότεροι από εμάς την έχουμε και μας
είναι αδιάφορο, δεν μπορούμε όμως να λέμε ότι λυπόμαστε για χιλιάδες παιδιά που πεθαίνουν, ενώ
καθόμαστε και τα κοιτάζουμε να βασανίζονται κάθε δευτερόλεπτο που περνάει. Θα μου πείτε ότι κάποιες
από τις δυνάμεις σας προσπαθούν να δώσουν ένα τέλος, αλλά, αφού έχετε τις δυνατότητες, να
προσφέρετε στρατιωτικές δυνάμεις, έτσι ώστε θα έχετε καταφέρει να γλιτώσουν εκατομμύρια άνθρωποι
από το θάνατο. Επιπλέον, αυτές σας οι πράξεις θα έχουν και όφελος για εσάς τους ίδιους…
Με εκτίμηση,
Χριστίνα Κουρίς, Β3

Αθήνα,17/4/2017
Αξιότιμοι αρχηγοί,
είμαι πολύ χαρούμενη που έχω την ευκαιρία να σας μιλήσω για ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο
απασχολεί τον κόσμο μας εδώ και αιώνες και παρόλο που είναι καταστροφικό, δεν έχει σταματήσει ακόμα.
Το θέμα αυτό είναι προφανώς ο πόλεμος…
Λοιπόν, σκέφτηκα, αφού εσείς έχετε μεγάλη δύναμη και η γνώμη σας επηρεάζει όλο τον κόσμο, θα
μπορούσατε να αποτρέψετε σε μεγάλο βαθμό την έναρξη ενός πολέμου αλλά και να λήξετε έναν πόλεμο…
Αυτό θα ήταν υπέροχο, γιατί τόσοι άνθρωποι πεθαίνουν καθημερινά, πολλά παιδιά μένουν ορφανά
και ολόκληρες χώρες καταστρέφονται. Αν μπορούσατε να βοηθήσετε, ο κόσμος μας θα γινόταν πολύ
καλύτερος και ειρηνικός. Οι άνθρωποι δε θα φοβόντουσαν ότι από στιγμή σε στιγμή θα χάσουν ένα
αγαπημένο τους πρόσωπο ή την ίδια τους τη ζωή.
Αφού, λοιπόν, ο πόλεμος δεν αποφέρει σε τίποτα αλλά απεναντίας το μόνο που κάνει είναι να
καταστρέφει τα πάντα, πρέπει όλοι μας να τον εμποδίσουμε.
Σας παρακαλώ να κάνετε ό,τι χρειάζεται, ώστε να σταματήσουν πια αυτά τα απαίσια περιστατικά.
Με σεβασμό,
Ιωάννα Κρέκα, Β3
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Αθήνα, 14 Απριλίου 2017
Κύριε Πρόεδρε του ΟΗΕ
Ο πόλεμος δηλητηριάζει τις πιο ήρεμες και ειρηνικές στιγμές της ζωής των ανθρώπων.
Στερεί το γέλιο και τη χαρά από μικρούς και μεγάλους. Ζωές χάνονται, πόλεις εξαφανίζονται, πολιτισμοί
διαλύονται. Οι πόλεμοι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου πρέπει να τελειώσουν. Τα οφέλη τα
έχουν μόνο οι δυνατοί και μόνο αυτοί κερδίζουν υλικά αγαθά και δόξα. Ποιος νοιάζεται όμως για τις
οικογένειες που χάνουν πατέρα και αδελφό; Ποιος νοιάζεται και ποιος θα βοηθήσει αυτούς που
ακρωτηριάζονται, πεθαίνουν από πείνα, που μένουν μόνοι;
Βρείτε λύσεις μέσα από τον διάλογο, μέσα από την συνεργασία λαμβάνοντας υπόψη τον ανθρώπινο
παράγοντα.
Με εκτίμηση,
Κωστοπούλου Ελπίδα, Β3
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Παίρνοντας αφορμή από το κείμενο της Ζ ραψωδίας της Ιλιάδας, να ζωγραφίσετε κάτι που σας έκανε
εντύπωση.

Ανδρομάχη
Καραβακύρη Άννα, Β2
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Έκτορας – Ανδρομάχη
Καραθανάση Ιωάννα, Β2
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Ανδρομάχη
Καστανιά Πετρίνα, Β2
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Έκτορας και Ανδρομάχη
Κίτσου Ελευθερία, Β2

Έκτορας και Ανδρομάχη
Κούκι Μαρίνα, Β3
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Έκτορας και Ανδρομάχη
Μάνο Εβελίνα, Β3
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ΡΑΨΩΔΙΑ Ι

[33]

ΟΜΗΡΟΥ «ΙΛΙΑΔΑ»

Δημιουργικές εργασίες
Ραψωδία Ι
Δημιουργικές εργασίες

Έχοντας μελετήσει την Ι ραψωδία της Ιλιάδας είδατε τον Αγαμέμνονα να
στέλνει τριμελή πρεσβεία στον Αχιλλέα, προκειμένου να τον πείσει να γυρίσει
πίσω στη μάχη. Ακούσατε και τον Οδυσσέα μέσα από έναν καλά δομημένο λόγο
να εκθέτει τα επιχειρήματά του προσπαθώντας να τον πείσει, άλλοτε αγγίζοντας
το συναίσθημα συμβουλεύοντάς τον να βοηθήσει τους Αχαιούς για να μην έχει
τύψεις αργότερα ή θυμίζοντάς του τα λόγια του πατέρα του λίγο πριν φύγει από
την Τροία, άλλοτε προσπαθώντας να τον δελεάσει απαριθμώντας του τα
αμέτρητα δώρα που του προσφέρει ο αρχιστράτηγος κι άλλοτε τονίζοντάς του
την υστεροφημία που θα αποκτήσει σκοτώνοντας τον Έκτορα... Ακούσατε όμως και τον Αχιλλέα, ο οποίος
αρνείται να γυρίσει πίσω, καθώς νιώθει ακόμα αδικημένος από τη συμπεριφορά του αρχιστράτηγου...
Παρακολουθώντας την υπόθεση, αρκετές φορές κι εσείς προβληματιστήκατε πόσο σημαντικό είναι
να αναγνωρίζει κάποιος το λάθος του και να ζητά συγγνώμη, καθώς και να αποδέχεται τη συγγνώμη του
άλλου... Υπήρξαν στιγμές που προσπαθήσατε να βρείτε έναν άλλο τρόπο να πείσετε τον Αχιλλέα να
επιστρέψει στη μάχη ή να πείθεται τελικά σκεπτόμενος πως ο Αγαμέμνονας πράγματι μετάνιωσε για τη
συμπεριφορά του... Τώρα θα μπορούσατε να ασχοληθείτε με κάτι πιο δημιουργικό, ίσως και πιο
βιωματικό, επιλέγοντας κάποια από τις ακόλουθες δημιουργικές εργασίες.

1. Θα μπορούσατε τώρα να σκεφθείτε εσείς κάποια άλλα επιχειρήματα ή ακόμα κι έναν άλλο τρόπο
(για παράδειγμα, ο ίδιος ο Αγαμέμνονας να παραδέχεται το λάθος του και να ζητά συγγνώμη...),
προκειμένου να πειστεί ο Αχιλλέας να επιστρέψει στη μάχη; Αν ναι, συνεχίστε εσείς την ιστορία...
2. Τώρα ας αλλάξουμε τα δεδομένα κι ας υποθέσουμε ότι ο Αχιλλέας πείθεται τελικά με τα
επιχειρήματα του Οδυσσέα να επιστρέψει στη μάχη, ότι καταλαβαίνει πως ο Αγαμέμνονας
συμπεριφέρθηκε έτσι πάνω στο θυμό του και ότι μάλλον έχει μετανιώσει, αφού έστειλε την
πρεσβεία αυτή... Να συνεχίσετε, λοιπόν, εσείς δίνοντας μια άλλη απάντηση του Αχιλλέα, ο οποίος
όμως αυτή τη φορά δεν αρνείται, αλλά αναγνωρίζει κι αυτός τη δική του ευθύνη, καταλαβαίνει και
συγχωρεί...
3. Αν σας αρέσουν τα κόμικς, μπορείτε να δώσετε μέσα από αυτά το διάλογο ανάμεσα στον Οδυσσέα
και τον Αχιλλέα, παίρνοντας στοιχεία είτε από το κείμενο του Ομήρου, είτε από τη φαντασία σας,
όπως εσείς νομίζετε ότι πραγματοποιήθηκε η συνομιλία μεταξύ τους…

Να επιλέξετε δύο από τις παραπάνω δημιουργικές εργασίες, να τις
γράψετε στον υπολογιστή σας και να τις στείλετε ηλεκτρονικά.
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Στη ραψωδία Ι ακούσαμε τον Οδυσσέα μέσα από έναν καλά δομημένο λόγο να εκθέτει τα
επιχειρήματά του προσπαθώντας να πείσει τον Αχιλλέα να γυρίσει πίσω στη μάχη… Ωστόσο, ο Πηλείδης
επισημαίνοντας πως «η ψυχή μας λάφυρο δεν γίνεται» ήταν ανένδοτος...
Θα μπορούσατε τώρα να σκεφθείτε εσείς κάποια άλλα επιχειρήματα ή ακόμα κι έναν άλλο τρόπο
(για παράδειγμα, ο ίδιος ο Αγαμέμνονας να παραδέχεται το λάθος του και να ζητά συγγνώμη...),
προκειμένου να πειστεί ο Αχιλλέας να επιστρέψει στη μάχη; Αν ναι, συνεχίστε εσείς την ιστορία...

Ο Αγαμέμνονας πραγματικά θα μπορούσε να καταλάβει ότι είναι λάθος, σε κατάσταση πολέμου, να
φερθεί εγωιστικά προς τον Αχιλλέα. Γι' αυτόν τον λόγο λέει ότι αξία έχει η ενότητα του στρατεύματος, ότι
έχουν έρθει για έναν σκοπό και πρέπει αυτόν τον σκοπό να βάλουν σε προτεραιότητα. Πρέπει να αφήσουν
τα προσωπικά τους και τον εγωισμό τους στην άκρη. Ο Αγαμέμνονας ζητάει συγγνώμη από τον Αχιλλέα. Ο
Αχιλλέας ως νεότερος συγκινείται, καταλαβαίνει ότι πρέπει κι αυτός να σταματήσει και να μονιάσουν. Έτσι,
οι Αχαιοί θα καταστρώσουν από κοινού σχέδιο πώς θα κατακτήσουν την Τροία. Θα είναι σημαντικό να μην
κρατήσει τόσα χρόνια ο πόλεμος και ίσως πολύ γρήγορα θα ήταν νικητές οι Αχαιοί….
Δερμάνη Μαριτίνα, Β2

Ο Αγαμέμνονας τότε, προκειμένου να πειστεί ο Αχιλλέας για τις αγαθές του προθέσεις, έτρεξε ευθύς στο
καράβι του και μαζί με τη Βρισηίδα πήγε να μιλήσει στον Αχιλλέα: «Αχιλλέα, ιδού η απόδειξη της
μετάνοιάς μου! Σου επιστρέφω πίσω την αγαπημένη σου Βρισηίδα, χωρίς να την έχω αγγίξει. Έχω
μετανιώσει πικρά για όσα άσχημα πράγματα έχω προξενήσει σε σένα και στους συντρόφους μας. Δέξου
αυτό το δώρο και θα γίνουμε ξανά φίλοι όπως παλιά. Αν δεχτείς να επιστρέψεις, δεκαπλάσια δώρα θα σε
περιμένουμε μέσα στο καράβι. Γι΄ αυτό πίστεψε στις προθέσεις μου και γύρνα πίσω στη μάχη. Οι Αχαιοί
σε χρειάζονται!»
Δράκου Μαρία, Β2

Ο Αγαμέμνονας βλέποντας να σκοτώνονται οι σύντροφοί του στη μάχη και καταλαβαίνοντας ότι είναι
σε δύσκολη θέση να αντιμετωπίσουν τους Τρώες χωρίς τη βοήθεια του Αχιλλέα αποφασίζει να πάει ο ίδιος
στη σκηνή του Αχιλλέα. Εκεί του λέει ότι οι θεοί τον έβαλαν να σκεφτεί λανθασμένα και να κρατήσει τη
Βρισηίδα. Τώρα έρχεται να του ζητήσει συγγνώμη για την αδικία που του έκανε. Είναι έτοιμος να του δώσει
ό,τι λάφυρο θέλει και ανάμεσα στα άλλα την Βρισηίδα. Ο Αγαμέμνονας δεν κατάφερε να πείσει τον
Αχιλλέα ο οποίος του λέει ότι "η ψυχή μας λάφυρο δε γίνεται" και όπως λέει και η μητέρα του "αν μείνει
για να πολεμήσει την πόλη του Πριάμου, θα έχει μεγάλη δόξα, αλλά δε θα γυρίσει στην πατρίδα του.
Αντιθέτως αν φύγει από την Τροία θα γυρίσει στην πατρίδα του θα ζήσει πολλά χρόνια, αλλά θα χαθεί η
δόξα του".
Καζάκου Καταλίνα, Β2

Ο Αγαμέμνονας έστειλε τον Οδυσσέα μαζί με άλλους Αχαιούς, για να καταφέρουν να πείσουν τον
Αχιλλέα να γυρίσει πίσω στο πεδίο της μάχης αλλά τελικά δεν μπόρεσαν. Έτσι ο Αγαμέμνονας αποφάσισε
να πάει ο ίδιος, για να λύσουν τις διαφορές τους. Μπήκε στη σκηνή τού Αχιλλέα, εκείνος τον είδε, του είπε
να περάσει και ήταν αρκετά ευγενικός μαζί του αλλά δεν άλλαξε αυτό που ένιωθε. Πρώτος ξεκίνησε να
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μιλάει ο Ατρείδης, του είπε πως έκανε λάθος που του πήρε τα λάφυρά του και για να επανορθώσει, του
υποσχέθηκε να του δώσει πίσω όλα τα δώρα που του πήρε. Ο Αχιλλέας δέχτηκε αμέσως. Έτσι, ο Πηλείδης
γύρισε στη μάχη.
Κουρίς Χριστίνα, Β3

Ο Αγαμέμνονας προσπαθώντας να πείσει τον Αχιλλέα να επιστρέψει στην μάχη θα προσπαθούσε να
τον επηρεάσει συναισθηματικά από την μια, κι από την άλλη να ανυψώσει το ηθικό του δείχνοντας πόσο
σημαντικός είναι για τους Αχαιούς. Αναγνωρίζει τα λάθη του και πόσο εγωιστικά φέρθηκε και παρακαλεί
τον Αχιλλέα να προστατέψει τους Αχαιούς από τις επιθέσεις των Τρώων επισημαίνοντας ότι όλοι
περιμένουν αυτόν, γιατί ξέρουν πόσο δυνατός και ικανός στρατηγός είναι. Στην συνέχεια, ο Αγαμέμνονας
του λέει ότι αν δεν υπερασπιστεί τους Αχαιούς και πάθουν κακό, αυτός θα νιώσει πολύ άσχημα και θα το
μετανιώσει πικρά αλλά θα είναι αργά για τους Αχαιούς. Επίσης, του θυμίζει πόσο ικανός στρατηγός είναι,
τις μάχες που έχει κερδίσει και πόσο πολύ τον χρειάζονται. Του τονίζει πόσο σημαντική θα είναι για ακόμα
μία φορά, η απόκτηση δόξας και υστεροφημίας και πόσα πολλά δώρα θα λάβει και συνεχίζει: «Εγώ, ο
Αγαμέμνονας, έχοντας καταλάβει το λάθος μου μετανοώ, σου ζητώ συγγνώμη και μαζί οι δυο μας θα
δείξουμε τι πραγματικά αξίζουμε στους Τρώες».
Κωστοπούλου Ελπίδα, Β3

Ένας άλλος τρόπος για να πειστεί ο Αχιλλέας, είναι να του μιλήσει ο καλύτερός του φίλος, ο
Πάτροκλος. Μπορεί ο Πάτροκλος να πει στον Αχιλλέα ότι τον χρειάζονται όχι μόνο όλοι οι Αχαιοί και ο
Αγαμέμνονας, που πλέον ζητά συγχώρεση για την συμπεριφορά του, αλλά και ο ίδιος, για να σταθεί δίπλα
του στην μάχη μέχρι το τέλος. Επειδή είναι ο καλύτερός του φίλος μπορεί να τον ακούσει, να υποκύψει
και να επιστρέψει και πάλι δυναμικά στην μάχη της Τροίας.
Μάμαλη Μαργαρίτα, Β3

Πιστεύω πως ο μοναδικός τρόπος για να γυρίσει πίσω στο πεδίο της μάχης ο Αχιλλέας ήταν να τον
συναντήσει ο ίδιος ο Αγαμέμνονας στη σκηνή τού Μυρμηδόνα και να του ζητήσει συγγνώμη αλλά και να
τον επαινέσει ταυτόχρονα αναγνωρίζοντας τη μεγάλη αξία τού πιο γενναίου πολεμιστή των Αχαιών.
Παράλληλα, είναι απαραίτητο και να αναγνωρίσει το μεγάλο λάθος του και την αλαζονεία του
προσφέροντάς του πλούσια δώρα. Έτσι, ο Αχιλλέας θα γέμιζε με υπερηφάνεια και τιμή, με αποτέλεσμα να
είναι αδύνατο να αρνηθεί και να απορρίψει την πρόταση του Αγαμέμνονα.
Μιχαηλίδης Φώτης, Β3
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Στη ραψωδία Ι ακούσαμε τον Οδυσσέα μέσα από έναν καλά δομημένο λόγο να εκθέτει τα
επιχειρήματά του προσπαθώντας να πείσει τον Αχιλλέα να γυρίσει πίσω στη μάχη… Ωστόσο, ο Πηλείδης
επισημαίνοντας πως «η ψυχή μας λάφυρο δεν γίνεται» ήταν ανένδοτος...
Τώρα, ας αλλάξουμε τα δεδομένα κι ας υποθέσουμε ότι ο Αχιλλέας πείθεται τελικά με τα
επιχειρήματα του Οδυσσέα να επιστρέψει στη μάχη, ότι καταλαβαίνει πως ο Αγαμέμνονας
συμπεριφέρθηκε έτσι πάνω στο θυμό του και ότι μάλλον έχει μετανιώσει, αφού έστειλε την πρεσβεία
αυτή... Να συνεχίσετε, λοιπόν, εσείς δίνοντας μια άλλη απάντηση του Αχιλλέα, ο οποίος όμως αυτή τη
φορά δεν αρνείται, αλλά αναγνωρίζει κι αυτός τη δική του ευθύνη, καταλαβαίνει και συγχωρεί...

Και ο γοργοπόδης Αχιλλεύς απάντησέ του και είπε:
«Λαερτιάδη ευρετικέ, διογέννητε Οδυσσέα, καταλαβαίνω την ακραία και παράλογη στάση που
κράτησε ο Αγαμέμνονας πάνω στον θυμό του. Και σύμφωνα με αυτά που μου λες, έχει μετανιώσει και
πλέον αναγνωρίζει την αξία μου ως πολεμιστή και σύμμαχο σε αυτή την σημαντική διαμάχη. Εκτιμώ πολύ
την πρωτοβουλία του Αγαμέμνονα να αποδεχτεί τις ευθύνες του και να κάνει το πρώτο βήμα προς την
συμφιλίωσή μας. Οφείλω, όμως, να παραδεχτώ ότι ένα μέρος της ευθύνης για αυτή τη σύγκρουση
αναλογεί και σε μένα. Ανταλλάξαμε πολύ βαριούς χαρακτηρισμούς και κανένας από τους δυο δεν φαίνεται
να εννοούσε αυτά που είπε. Η στάση μου ήταν εγωιστική, δεν σκέφτηκα το καλό του λαού μου αλλά
μονάχα το δικό μου συμφέρον. Το μόνο που ήθελα ήταν να δω τον Αγαμέμνονα να αποτυγχάνει, να
εξευτελίζεται και να παρακαλάει γονατιστός να του δώσω την χρήσιμη βοήθειά μου. Τώρα, όμως, είμαι
εδώ, θέλω να διορθώσω τα λάθη τού παρελθόντος και είμαι πρόθυμος να συμφιλιωθώ. Θα συνεχίσω,
λοιπόν, να πολεμάω με όλη μου τη δύναμη και το πάθος, για να φέρω τη νίκη!»
Ηλιάδη Ευφροσύνη, Β2

«Ατρείδη, ξέρω ότι λόγω της Βρισηίδας άναψε θυμός ανάμεσα μας και τόσοι Αχαιοί βρέθηκαν κάτω
από τις λόγχες των Τρώων. Αλλά όλα αυτά έγιναν εξαιτίας του θυμού μου, γιατί εγώ δεν τα λογάριασα
καλά και με άσχημο τρόπο φέρθηκα. Εξαιτίας αυτού οι Αχαιοί έχασαν τη μάχη, καθώς ο τρανός ο αρχηγός
τους δεν ήταν εκεί να τους καθοδηγήσει. Ας αφήσουμε, λοιπόν, όσα έγιναν, αν και μας έχει πλήξει και ας
ανταλλάξουμε δώρα. Να ξέρεις, Αγαμέμνονα, εγώ παύω τώρα τον θυμό μου και ποτέ ξανά δεν θα φερθώ
τόσο εγωιστικά…»
Κανιτσέρη Αγγελική, Β2

Αχιλλέας: Γενναίοι μου πολεμάρχες, καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σας, πως ο άρχοντας Αγαμέμνονας
έχει πράγματι μετανοήσει. Μα δεν έσφαλε μονάχα αυτός... Μεγάλο ήτανε και το δικό μου λάθος... Κάποια
στιγμή πιστεύω θα την πληρώσω ακριβά την οξυθυμία μου και τα βαριά μου λόγια. Η ειλικρίνεια σε αυτά
που σας έβαλε να μεταφέρετε είναι προφανής. Δεν χρειάζομαι ούτε δώρα, ούτε και λάβαρα, για να δεχτώ
την συγγνώμη του. Κατανοώ πως έπραξε επάνω στον θυμό του και ίσως κιόλας τα λόγια να μην ήτανε
ολότελα δικά του. Μα να ήτανε μονάχα αυτά που ένας θεός του επέβαλε να πει… Θα επιστρέψω, λοιπόν,
κι εγώ πίσω στο στρατόπεδο των Δαναών, που τόσο έχουν υποφέρει όλοι ανεξαιρέτως κατά την διάρκεια
της απουσίας μου.
Καστανιά Πετρίνα, Β2
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Απάντηση Αχιλλέα:
«Σκέφτομαι να γυρίσω στην μάχη, γιατί φαίνεται ότι ο Αγαμέμνονας έχει μετανιώσει και κατάλαβε το
λάθος του. Χαίρομαι πολύ για αυτό και καταλαβαίνω απόλυτα το ότι όλα αυτά που είπε τα είπε πάνω στο
θυμό του, πάνω στο τσακωμό, χωρίς να τα εννοεί. Όμως, για να πούμε την αλήθεια, έχω κι εγώ μια ευθύνη
γι΄ αυτό τον τσακωμό που είχαμε, καθώς φέρθηκα πολύ εγωιστικά και ανώριμα πάνω στο θυμό μου. Θα
δεκτώ την συγγνώμη του Αγαμέμνονα και τα δώρα και θα γυρίσω στην μάχη από αύριο κιόλας».
Μάκο Δημήτρης, Β3

Στη ραψωδία Ι ο Οδυσσέας προσπαθεί να πείσει τον Αχιλλέα να γυρίσει πίσω στη μάχη και να μην
εγκαταλείψει τους Αχαιούς εξαιτίας του θυμού του με τον Αγαμέμνονα. Ο Οδυσσέας στην προσπάθειά
του αυτή λέει στον Αχιλλέα να γυρίσει πίσω στο στρατόπεδο των Αχαιών και να τους βοηθήσει, έστω και
την τελευταία στιγμή, για να μην έχει τύψεις, άμα οι Αχαιοί χάσουν τα καράβια τους. Επίσης, του θυμίζει
τα λόγια του πατέρα του για αυτοσυγκράτηση και του τονίζει ότι ο Αγαμέμνονας θα του δώσει πολλά
δώρα.
Αν τα επιχειρήματα αυτά έπειθαν τον Αχιλλέα, τότε θα απαντούσε τα ακόλουθα:
«Φίλε μου Οδυσσέα, τα λόγια σου είναι πολύ σωστά και καταλαβαίνω ότι πάνω από όλα πρέπει να
υπερασπιζόμαστε το καλό της πατρίδας. Αναγνωρίζω ότι ο Αγαμέμνονας φέρθηκε έτσι πάνω στο θυμό του
και τώρα έχει μετανιώσει, όπως κι εγώ άλλωστε, γιατί η συμπεριφορά μου ήταν πολύ εγωιστική και
αυστηρή. Τα επιχειρήματα που μου ανέλυσες είναι μεν σκληρά αλλά είναι αληθινά. Δέχομαι τα δώρα του
Αγαμέμνονα και επιστρέφω στο στρατόπεδο και στη μάχη, γιατί πιστεύω ότι όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε
να νικήσουμε τον εχθρό».
Μακρή Αλεξάνδρα, Β3

Αχιλλέας: Εντάξει, θα γυρίσω! Πρέπει να είμαι εκεί, για να βοηθήσω τους υπόλοιπους Αχαιούς. Ο
Αγαμέμνονας έχει μετανιώσει, είμαι σίγουρος! Πάνω στο θυμό του τα είπε όλα αυτά... Ίσως κι εγώ έκανα
το λάθος και του αντιμίλησα… Τελοσπάντων, ό,τι έγινε έγινε! Τον συγχωρώ και επιστρέφω!
Μιχαηλίδης Φώτης, Β3
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Στη ραψωδία Ι ακούσαμε τον Οδυσσέα μέσα από έναν καλά δομημένο λόγο να εκθέτει τα
επιχειρήματά του προσπαθώντας να πείσει τον Αχιλλέα να γυρίσει πίσω στη μάχη… Ωστόσο, ο Πηλείδης
επισημαίνοντας πως «η ψυχή μας λάφυρο δεν γίνεται» ήταν ανένδοτος...
Αν σας αρέσουν τα κόμικς, μπορείτε να δώσετε μέσα από αυτά το διάλογο ανάμεσα στον Οδυσσέα
και τον Αχιλλέα, παίρνοντας στοιχεία είτε από το κείμενο του Ομήρου, είτε από τη φαντασία σας, όπως
εσείς νομίζετε ότι πραγματοποιήθηκε η συνομιλία μεταξύ τους…

Ο λόγος του Οδυσσέα προς τον Αχιλλέα
Κίτσου Ελευθερία, Β2
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Έχοντας διαβάσει την Π ραψωδία της Ιλιάδας παρακολουθήσατε την
αριστεία του Πατρόκλου, ο οποίος μπαίνει στη μάχη με την πανοπλία του
Αχιλλέα και ξεχνώντας τη συμβουλή του φίλου του και παρασυρμένος από
τις μέχρι τότε νίκες του μονομαχεί με τον Έκτορα και τελικά τραυματίζεται
θανάσιμα... Παράλληλα, είδατε κι έναν Έκτορα διαφορετικό από αυτόν της
Ζ ραψωδίας, ο οποίος καυχιέται για τη νίκη του και διαπράττει ύβρη
δείχνοντας ασέβεια στο νεκρό.
Παρακολουθώντας την υπόθεση αρκετές φορές προβληματιστήκατε για διάφορα θέματα, όπως
πόσο σημαντικό είναι να έχει κάποιος αυτοπεποίθηση χωρίς να φθάνει στην αλαζονεία..., να έχει
φίλους..., να αγωνίζεται χωρίς να εγκαταλείπει την προσπάθεια, όταν συναντάει δυσκολίες..., και να ζει
σε ειρήνη, καθώς ο πόλεμος αλλάζει τη συμπεριφορά των ανθρώπων κι ανατρέπει τις αιώνιες αξίες που
πρέπει να διακατέχουν τη ζωή μας... Υπήρξαν στιγμές που θελήσατε να επέμβετε ακόμα και κατά τη
διάρκεια της μονομαχίας, είτε αλλάζοντας το αποτέλεσμά της, είτε παρουσιάζοντας κάποιον ήρωα να
ενεργεί διαφορετικά – για παράδειγμα, τον Πάτροκλο να μην ξεχνάει τη συμβουλή τού φίλου του ή τον
Έκτορα να μη διαπράττει ύβρη... Τώρα θα μπορούσατε να ασχοληθείτε με κάτι πιο δημιουργικό, ίσως
και πιο βιωματικό, επιλέγοντας κάποιες από τις παρακάτω εργασίες.

1. Ας υποθέσουμε ότι ο Πάτροκλος ακούει τη συμβουλή του φίλου του και δεν διαπράττει ύβρη, αφού,
εξάλλου, και ο ίδιος ο Απόλλωνας τον προειδοποιεί. Έτσι, σκοτώνει πολλούς από τους Τρώες αλλά
δεν σκοτώνεται από τον Έκτορα... Να συνεχίσετε εσείς την ιστορία ξεκινώντας από το σημείο που ο
Πάτροκλος φορώντας την πανοπλία του Αχιλλέα μπαίνει στη μάχη...
2. Ας υποθέσουμε ότι ο Έκτορας σκοτώνει τον Πάτροκλο αλλά δεν εμφανίζει αυτή την υβριστική
συμπεριφορά γεμάτη έπαρση, σκληρότητα και ασέβεια προς το νεκρό. Έτσι, να συνεχίσετε εσείς την
ιστορία ξεκινώντας από το σημείο που ο Πάτροκλος τραυματίζεται θανάσιμα...
3. Αν η μονομαχία ανάμεσα στους δύο ήρωες δεν σας ικανοποιεί με τον τρόπο που την περιγράφει ο
Όμηρος (για παράδειγμα, αν θέλατε να έχει ο Έκτορας έναν πιο ενεργητικό ρόλο και να μην
παρεμβαίνει ο Απόλλωνας σε τέτοιο βαθμό ή αν θέλατε μια διαφορετική έκβαση...), περιγράψτε
την εσείς με το δικό σας τρόπο... Φανταστείτε τους δύο ήρωες, τον έναν απέναντι από τον άλλο, με
την πανοπλία τους και τον εξοπλισμό τους να συνδιαλέγονται αρχικά και να μονομαχούν στη
συνέχεια...
4. Παίρνοντας αφορμή από το κείμενο, να ζωγραφίσετε κάτι που σας έκανε εντύπωση.

Να επιλέξετε δύο από τις παραπάνω δημιουργικές εργασίες, να τις
γράψετε στον υπολογιστή σας και να τις στείλετε ηλεκτρονικά.
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Στη ραψωδία Π είδαμε τον Πάτροκλο να ενεργεί ξεχνώντας τη συμβουλή του Αχιλλέα κι έτσι να
απομακρύνεται από τα καράβια των Αχαιών προς το κάστρο της Τροίας... Είδαμε κι έναν Έκτορα πολύ
διαφορετικό από αυτόν που είχαμε γνωρίσει στη Ζ ραψωδία, πιο σκληρό, πιο βίαιο...
Ας υποθέσουμε ότι ο Πάτροκλος ακούει τη συμβουλή του φίλου του και δεν διαπράττει ύβρη, αφού,
εξάλλου, και ο ίδιος ο Απόλλωνας τον είχε προειδοποιήσει. Έτσι, σκοτώνει πολλούς από τους Τρώες
αλλά δεν σκοτώνεται από τον Έκτορα... Να συνεχίσετε εσείς την ιστορία ξεκινώντας από το σημείο που
ο Πάτροκλος φορώντας την πανοπλία του Αχιλλέα μπαίνει στη μάχη...

Ο Πάτροκλος έστω ότι ακούει τον Αχιλλέα και πολεμάει γενναία, με δύναμη, μέχρι την στιγμή που οι
Τρώες αποχωρούν κι έτσι επιστρέφει πίσω στον Αχιλλέα. Εκεί βρίσκει τον φίλο του, του αναφέρει πόσο
δυνατά πολέμησε, πόσα έχουν χάσει τόσα χρόνια από τον θυμό τους και εξαιτίας αυτού και του
Αγαμέμνονα υποφέρει ολόκληρο το στρατόπεδο των Αχαιών. Ο Πάτροκλος θα είναι ζωντανός, νικητής και
θα μπορέσει να κάνει ίσως την αποτελεσματική προσπάθεια να σώσει ξανά τους Αχαιούς, να συγκινήσει
με την ηρωική στάση του τον φίλο του που τον αγαπά. Να τον κάνει να σκεφθεί και να αλλάξει έστω και
τώρα η ιστορία… Οι Αχαιοί να νικήσουν τους Τρώες…
Δερμάνη Μαριτίνα, Β2

Ο Πάτροκλος με πάθος και οργή μπαίνει στην μάχη και θερίζει τους Τρώες σαν να μην είναι τίποτα
δύσκολο. Βοηθάει πάρα πολύ τους Αχαιούς, μα όταν πια ο Έκτορας φτάνει στο σημείο όπου είναι ο ίδιος,
σκέπτεται σοφά να μην προχωρήσει άλλο προς αυτόν φέρνοντας στο μυαλό του και τα λόγια του θεού
Απόλλωνα. Έτσι, επιστρέφει στον Αχιλλέα την πανοπλία του, ο οποίος έχει ήδη αποφασίσει να ξαναγυρίσει
στην μάχη…
Ζαφειρόπουλος Τάσος, Β2

Ο Πάτροκλος φοράει την πανοπλία του Αχιλλέα και οδηγεί τους Μυρμιδόνες στη μάχη. Οι Τρώες
υποχωρούν τρομαγμένοι. Ο Πάτροκλος σκοτώνει πολλούς εχθρούς, όμως θυμάται πάντα την εντολή του
Αχιλλέα να μην απομακρυνθεί από τα πλοία. Οι Τρώες βλέποντας τους Μυρμιδόνες να μένουν πίσω
παίρνουν δύναμη και επιτίθενται πάλι εναντίον τους. Αυτό συνεχίζεται, σκοτώνονται πολλοί Τρώες και
πολλοί Μυρμιδόνες και στο τέλος τραυματίζεται ο Πάτροκλος.
Καζάκου Καταλίνα, Β2
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Στη ραψωδία Π είδαμε τον Πάτροκλο να ενεργεί ξεχνώντας τη συμβουλή του Αχιλλέα κι έτσι να
απομακρύνεται από τα καράβια των Αχαιών προς το κάστρο της Τροίας... Είδαμε κι έναν Έκτορα πολύ
διαφορετικό από αυτόν που είχαμε γνωρίσει στη Ζ ραψωδία, πιο σκληρό, πιο βίαιο...
Ας υποθέσουμε ότι ο Έκτορας σκοτώνει τον Πάτροκλο αλλά δεν εμφανίζει αυτή την υβριστική
συμπεριφορά γεμάτη έπαρση, σκληρότητα και ασέβεια προς το νεκρό. Έτσι, να συνεχίσετε εσείς την
ιστορία ξεκινώντας από το σημείο που ο Πάτροκλος τραυματίζεται θανάσιμα...

Κι αφού ο Έκτορας έμπηξε τη λόγχη στο δύσμοιρο Πάτροκλο, πλησίασε κοντά του και του είπε: «Έτσι
είχε ορίσει η μοίρα σου κι έτσι έμελλε να γίνει! Θα σε αφήσω εδώ να ξεψυχήσεις μαζί με τους άλλους
Αχαιούς. Ήσουν άξιος αντίπαλος, σπουδαίος πολεμιστής αλλά αυτό είναι η μάχη… Ο καλύτερος, ο πιο
πολυμήχανος, ο πιο γενναίος, ο πιο δυνατός θα κερδίσει. Χωρίς να σημαίνει πως κι ο άλλος δεν ήταν το
ίδιο άξιος… Απλά ο νικητής είναι αυτός που έχει την τύχη με το μέρος του! Όπως τα λιοντάρια μάχονται
για την αγέλη τους, έτσι κι εμείς για την πατρίδα. Ένας όμως θα προχωρήσει μπροστά στη ζωή, ο άλλος θα
δει τον Άδη και μεμιάς θα αποχαιρετήσει αυτό τον κόσμο… Ποτέ από μία μάχη δε βγήκαν δύο οι
κερδισμένοι…»
Και τότε ο Πάτροκλος χαμογέλασε, όχι όμως ειρωνικά… Παρά το μίσος του για τον Έκτορα, εκείνη τη
στιγμή οι δύο άντρες δε φαίνονταν σα να βρίσκονται σε πεδίο μάχης. Φαίνονταν σαν να ΄ναι φίλοι…, κάτι
περίεργο τους συνέδεε... Οι εκφράσεις τους δεν έκρυβαν ίχνος μίσους... Ο Πάτροκλος έπιασε το χέρι του
Έκτορα. Ο Έκτορας φοβήθηκε, παρόλο που ήξερε ότι εκείνος δε θα μπορούσε να του κάνει κακό πια στην
κατάσταση που βρισκόταν. Μετά ο Πάτροκλος του έσφιξε το χέρι και έκλεισε για πάντα τα μάτια του. Παρά
τη φρίκη του πολέμου και την αγριότητα της μάχης, ένα δάκρυ έσταξε από τα σαστισμένα μάτια τού
Έκτορα. Ένιωσε ότι ο άνθρωπος που μόλις είχε σκοτώσει χωρίς καμία τύψη, τον συγχώρησε… Ήταν μία
μοναδική στιγμή, που καθένας αναγνωρίζει και τιμά με τον δικό του τρόπο τον άλλον…
Δάφνου Εύα, Β2

Ο Πάτροκλος τραυματίζεται θανάσιμα από τον Έκτορα. Ο Έκτορας σταματάει τη μάχη, δίνει χρόνο
στους Αχαιούς να μαζέψουν τους νεκρούς τους. Ο Αχιλλέας ειδοποιήθηκε από ένα Μυρμιδόνα ότι ο
Πάτροκλος είναι νεκρός και ότι ο Έκτορας άφησε τους Αχαιούς να πάρουν τον νεκρό και να τον τιμήσουν
όπως πρέπει. Ο Αχιλλέας με πόνο ψυχής ευχαριστεί τους θεούς που ο Έκτορας άφησε τους Αχαιούς να
πάρουν το σώμα του Πάτροκλου και διατάζει τριήμερο πένθους, αθλητικούς και μουσικούς αγώνες. Με
τον τρόπο αυτό προσπαθεί να τιμήσει το νεκρό φίλο του.
Καζάκου Καταλίνα, Β2

«Ω Πάτροκλε, τιμή μου που πολέμησα μαζί σου! Είσαι τρανός και δυνατός πολεμιστής αλλά τον Έκτορα
κανείς δεν τον νικάει, ούτε στρατός με χίλιους άντρες αντίκρυ μου δεν με νικάει εμένα. Έτσι και εσύ την
πόλη μας θαρρούσες να αφανίσεις αλλά εμπόδιο ανυπέρβλητο βρήκες μπροστά σου και τώρα ψυχομαχείς
στα πόδια μου εδώ κάτω. Αλλά όλοι το ξέρουν πως ο θείος Έκτωρ δεν λέρωσε ποτέ το κούτελο του, για
αυτό δεν θα σε αφήσω έτσι. Τώρα οι σύντροφοι μου θα σε φροντίσουν και θα σε θάψουν ηρωικά στο
χώμα της πατρίδος σου. Κι εσύ θα ξέρεις πως πέθανες γενναίος…»
Κανιτσέρη Αγγελική, Β2
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… και λίγο πριν ξεψυχήσει ο Πάτροκλος, ο Έκτορας του είπε: «Ω μεγάλε Πάτροκλε, των Μυρμιδώνων ο
δεύτερος καλύτερος, η ώρα του θανάτου σου έφτασε, όμως δε μπορώ να ορίσω υπαίτιο μόνο τον εαυτό
μου σε αυτό. Μέχρι να φτάσεις στα χέρια μου, γενναίε Πάτροκλε, ένιωσες την δύναμη τριών ακόμα
εχθρών, ο ένας από τους οποίους μάλιστα είναι ένας θεός, ο Απόλλωνας. Ειλικρινά, θαυμάζω την αντρεία
και το θάρρος σου. Λίγοι μπορούν να αντέξουν μέσα σε μια τέτοια μάχη. Αν στη μονομαχία μας δεν είχαν
συμβάλει οι θεοί, τότε πιστεύω πως ο νικητής δεν θα ήταν ο ίδιος...»
Αφήνοντας τις τελευταίες του πνοές, ο Πάτροκλος απάντησε: «Ω λοφοσείστη Έκτωρ, τα καλά σου λόγια
δέχομαι και στην ανδρεία, ισάξιός μου είσαι, των Τρώων ο βασιλιάς. Το μόνο που ζητάω τώρα από εσένα,
είναι να σεβαστείς το σώμα μου και να το επιστρέψεις πίσω στους Αχαιούς, ώστε να θαφτεί αυτό και να
αναπαυθεί η ψυχή μου.»
Τότε ο Έκτωρ απάντησε πάνω από το νεκρό πια σώμα του Πατρόκλου: «Το σώμα σου, Πάτροκλε, θα
σεβαστώ και στους δικούς σου θα γυρίσω, ώστε να σε τιμήσουν και να σε θρηνήσουν όπως ορίζεται…»
Κατσιούλας Ευθύμης, Β2

Ο Όμηρος λέει (στ. 820-821):
«…προχώρησε του εστήθη εμπρός, και μέσα εις το λαγγόνι
την λόγχην όλην έμπηξε κι η άκρη εβγήκε πέρα…»
η συνέχεια;
κι ο Έκτωρ αμέσως μίλησε:
«Ω Πάτροκλε, διογέννητε, φίλε του θαυμαστού Πηλείδη,
ποιος να ‘ξερε ότι ισόθεος θα ήσουν εμπροστά μου;
Πρέπει να το παραδεχτώ, είσαι ήρωας,
μα όλη η τόλμη σου, δεν στάθηκε εμπόδιο,
να σε εθανατώσω.
Τώρα εγώ δεν θα διαπράξω ύβρη,
ούτε λόγια άσεμνα θα ειπώ σε σέ, ω λαμπρέ».
Και ετοιμοθάνατος, ο Πάτροκλος αποκρίθει:
«Ευχαριστώ, ω σεβαστέ, έξυπνε Πριαμίδη.
Δυστυχώς, εσέ κανείς δεν θα σε σεβαστεί,
λυπάμαι, αλλ’ η καρδιά σου η γερή
θα γίνει σεβαστή από εμέ, εάν σ’ ενδιαφέρει».
«Μα, τι προλέγες, Πάτροκλε; Τι είναι αυτά που λέγεις;
Τον θάνατο μου προφήτευσες,
ή εκατάλαβα λάθος;
Ποιον να φοβάμαι, σεβαστέ, πες μου,
μην με ταράσσεις! Έχω παιδί, έχω γυνή,
έχω πατρίδα και στέμμα!».
Δεν πρόλαβε όμως να ειπεί τίποτε ο Πάτροκλος,
τον πρόλαβε ο Ερμής, που τον οδήγησε στον Άδη…
(Τέλος διαλόγου)
Κόλλιας Χρήστος, Β2

Την ώρα που ο Πάτροκλος πέφτει στο έδαφος και το τέλος του πλησιάζει, ο Έκτορας πηγαίνει κοντά
του, σκύβει και του λέει: «Ω Πάτροκλε, η μονομαχία αυτή έληξε με εμένα νικητή και εσένα ηττημένο.
Πρέπει, όμως, να παραδεχτώ πως ήσουν ένας άξιος και γενναίος αντίπαλος. Ήταν τιμή μου να
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μονομαχήσω μαζί σου. Κρίμα να χαθεί ένας γενναίος πολεμιστής σαν εσένα! Τι να κάνουμε, όμως, αυτά
έχει ο πόλεμος».
Ο Πάτροκλος αφήνει την τελευταία του πνοή με ένα χαμόγελο ικανοποίησης, αφού παρά την ήττα του,
η αξία του αναγνωρίστηκε από τον καλύτερο πολεμιστή των Τρώων. Στη συνέχεια ο Έκτορας προστάζει να
περιποιηθούν το νεκρό σώμα του Πάτροκλου, να το τιμήσουν όλοι οι στρατιώτες του και μετά να το
παραδώσουν στους Αχαιούς.
Κυλάφα Βασιλική, Β3
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Στη ραψωδία Π είδαμε τον Πάτροκλο να ενεργεί ξεχνώντας τη συμβουλή του Αχιλλέα κι έτσι να
απομακρύνεται από τα καράβια των Αχαιών προς το κάστρο της Τροίας... Είδαμε κι έναν Έκτορα πολύ
διαφορετικό από αυτόν που είχαμε γνωρίσει στη Ζ ραψωδία, πιο σκληρό, πιο βίαιο...

Αν η μονομαχία ανάμεσα στους δύο ήρωες δεν σας ικανοποιεί με τον τρόπο που την
περιγράφει ο Όμηρος (για παράδειγμα, αν θέλατε να έχει ο Έκτορας έναν πιο ενεργητικό ρόλο
και να μην παρεμβαίνει ο Απόλλωνας σε τέτοιο βαθμό ή αν θέλατε μια διαφορετική έκβαση...),
περιγράψτε την εσείς με το δικό σας τρόπο... Φανταστείτε τους δύο ήρωες, τον έναν απέναντι
από τον άλλο, με την πανοπλία τους και τον εξοπλισμό τους να συνδιαλέγονται αρχικά και να
μονομαχούν στη συνέχεια...

Ο Όμηρος γράφει (στ. 698-699):
«Θα ‘ παιρναν τότ’ οι Αχαιοί την υψηλήν Τρωάδα,
τόσο τριγύρω εμάνιζεν η λόγχη του Πατρόκλου…»
…σε μία εναλλακτική εκδοχή όμως, πώς θα συνέχιζε το έργο;
(με bold είναι οι στίχοι που «πάρθηκαν» από το κείμενο του Ομήρου)
…στον πύργο τώρα δεν έστεκεν ο Φοίβος,
αφού αλλιώς το ‘θελε η μοίρα,
αλλιώς ο μέγας Έκτωρ,
που δεν άφησε τον Φοίβο ούτε στα τείχη να πάει,
θέλοντας τον θρίαμβο όλο δικό του.
Ο Πάτροκλος με την λόγχη του,
βρισκότανε ‘κει κάτω,
ενώ ο Έκτορας από πάνω παρακολουθούσε.
Ο θείος Έκτορας, ο πολυδοξασμένος,
την νίκη ήθελ’ άμεσα, τον Πάτροκλο
νεκρό τον επιθυμούσε.
Διατάζει ευθύς και δυνατά, τον στρατό στις Πύλες:
«Λαέ μου παντοδύναμε, βγες έξω από τα τείχη,
και δείξε σ’ αυτόν τον άθλιο,
τον φίλο του Πηλείδη,
την δύναμη της Τροίας και των Σκαιών Πυλών,
δίχως τον Φοίβο και τους θεούς, αλλά με την καρδία μας,
την δύναμη, τον πόθο μας, κι ό,τι λαχταράμε!»
είπε, και το έδαφος εδονήθη
απ’ τις κραυγές των Τρώων, κραυγές θάρρους και τόλμης,
που τρόμαξαν τους Δαναούς, θορύβησαν τους Αχαιούς.
Κι ευθύς ο Πάτροκλος μακράν εσύρθη οπίσω,
για να αποφύγει την οργήν των δυνατών Τρωάδων.
Σαν αστραπή του Διός, έτρεχαν οι Τρωάδες,
ο Έκτωρ ο ατάραχος, ήρθε μετ’ από λίγο.
Ω, Πάτροκλε, εσύ μόνο δεν υποχώρησες,
αλλ’ έμεινες μπροστά, τον Έκτωρ να σκοτώσεις.
Με μία σου μόνο κίνηση, σκότωσες πέντε-έξι,
αλλά οι Τρώες συνέχιζαν,
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εμψυχωμένοι πλέον.
Και ο Έκτωρ δεν εφρόντιζε τους άλλους να φονεύει
αλλά τους ίππους έσπρωχνε στον Πάτροκλο επάνω.
Και από το αμάξι ο Πάτροκλος επήδησε κρατώντας,
την λόγχην με το αριστερό, κι εφούκτωσε με τ’ άλλο,
μέχρι που επιτέθηκε στον ηνίοχο του Έκτορος, τον Κεβριόνη
και τελικώς νεκρώθηκε ο δεύτερος απ’ τον πρώτο.
Ο Έκτωρ ο ατάραχος, τώρα εσυνταράχθη
και μ’ ένα δάκρυ όρμηξε,
όπως οι λέοντες ορμάνε στην τροφή τους,
όταν μετ’ από μήνες βρίσκουν,
και ήταν νηστικοί.
Το ξίφος του έβγαλε και εφώναξε με δύναμη,
φέρνοντας τον πανικό στους Τρώες και τους Δαναούς.
Ο Πάτροκλος όμως απέφυγε το χτύπημα του Έκτορος.
«Δεν θα ‘ρθει μέρα, ανόητε, που θα με εσκοτώσεις,
αντίθετα, ήρθε η ώρα σου, άθλιε Πριαμίδη!»
είπες, ω αγαπητέ, με μία δόση ύβρης,
και πέταξες το δόρυ σου με δύναμη ψυχής,
τραυμάτισες τον Έκτορα και πήρες τον Κεβριόνη,
όλα σε ένα δεύτερο, ισόθεε Πάτροκλε.
Ο Έκτορας όμως άμεσα ξανά είχε το ξίφος,
ο Φοίβος, του το έδωσε, χαλώντας του τον όρκο,
ότι στην μάχη άπρακτος θα μείνει και θα βλέπει.
Ο Έκτορας, εξοργίστηκε, όχι κατά του Πάτροκλου,
αλλά του Απόλλωνος και είπε με τόλμη και ανδρεία:
«Τι έκανες, ω άσπλαχνε, ω ανόητε γιε του Δία;
Πώς τόλμησες επίορκος να γίνεις;
Τι μίσος έχεις μέσα σου, τι βλάβη έχεις πάθει,
που δεν αφήνεις ούτ’ εμέ την μάχη μου να δώσω;
Εις την γυνή μου υποσχέθηκα ότι θα πολεμήσω,
με ποιο δικαίωμα, άθλιε, μου το ‘στερείς αυτό;»
ο Φοίβος ετρόμαξε, και είπε φοβισμένος:
«Ω θείε Έκτορα, συγγνώμη από καρδίας,
δεν θ’ άντεχα όμως να σε ιδώ σε νεκρικό κρεβάτι,
κι ο Πάτροκλος, ο διογέννητος, να σκοτώσει μπορεί
και θέλει και θα το πράξει, αν εσύ δεν με εσυγχωρέσεις.
Τον λόγο μου τον κράτησα, ως εκεί που μπόρεσα,
κι αν θες εγώ θ’ αποσυρθώ πίσω, μέσα στις Πύλες,
απλά πάντα δίπλα σου θα στέκομαι, να ξέρεις».
Την ίδια ώρα ο ευγενής Πάτροκλος,
έπαυσε να πολεμά, σεβόμενος τον Έκτορα.
Κι ο λοφοσείστης απάντησε:
«Ω Απόλλωνα σπουδαίε,
σε συγχωρώ, και συγγνώμη για τα λόγια που σου είπα,
αλλ’ ο πόλεμος δεν είναι δικός σου,
και στο νεκρικό κρεβάτι θα βρεθώ
όποτε το θέλει η μοίρα.
Τώρ’ αποσύρσου ήσυχα και σκότωσέ τους όλους,
εάν εγώ μετ’ απ’ αυτό στον Άδη κατοικώ».
Και αποσύρθηκε ο Φοίβος, κι εσύ, Πάτροκλε,
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τότε, έριξες το κοντάρι,
ο Έκτωρ το απέφυγε και όρμησε ομπρός του,
λάβωσε τον Πάτροκλο και με μία κίνηση,
Πάτροκλε, θανατώθηκες.
Χωρίς μιλιά, δεν μάντευσες, δεν μίλησες.
Ακόμα και το τελευταίο λεπτό,
γεμάτος αγάπη και σεβάσμιος,
ω Πάτροκλε, ναι, ήσουν!
Σου δόθηκε η ευκαιρία τον Έκτορα να σκοτώσεις,
εσύ όμως δεν ήθελες και πέθανες γι’ αυτό.
Ο ορισμός του ήρωα, η μοίρα θε να είσαι!
Μα και ο Έκτωρ δεν πίστευε τα μάτια του,
και μες στην ταραχή του με τον Φοίβο ακόμη,
λυπήθηκε τον Πάτροκλο και εγονατισμένος,
είπε: «Ω Πάτροκλε, γενναίε, ο άσπλαχνος,
ούτε λόγια προφητικά, δεν σ’ άφησα να βγάλεις.
Κρίμα για έναν ήρωα, τέτοιο τέλος να έχει.
Τουλάχιστον οι Δαναοί, οι ανόητοι, να σε πάρουν τώρα,
δεν θα σε ατιμήσω κι άλλο.
(Τέλος μονομαχίας)
Κόλλιας Χρήστος, Β2

Ο Πάτροκλος στέκεται απέναντι στον Έκτορα, φορώντας την πανοπλία του Αχιλλέα. Είναι γενναίος και
σίγουρος πως θα καταφέρει να σκοτώσει τον καλύτερο πολεμιστή της Τροίας. Ο Έκτορας στέκεται πιο
πέρα μεγαλοπρεπής, γενναίος και ψυχολογικά προετοιμασμένος και για τα δύο ενδεχόμενα, της νίκης και
της ήττας. Ο Πάτροκλος παίρνει το λόγο και λέει τα παρακάτω λόγια: «Ήρθε η ώρα, τιμημένε Έκτορα, να
αναμετρηθούμε στη μάχη, για να δούμε πόσο οι Αχαιοί ξεπερνούν τους Τρώες σε δύναμη και ανδρεία».
Κι ο Έκτορας του απαντά: «Μην περηφανεύεσαι, Πάτροκλε, για μάχη που δεν κρίθηκε ακόμη… Μισούν οι
θεοί τα υβριστικά τα λόγια...»
Ο Πάτροκλος δαγκώνει τα χείλη του συνειδητοποιώντας την αλήθεια των λόγων του αντιπάλου του. Η
μονομαχία ξεκινά με πρώτο τον Έκτορα να ρίχνει το κοντάρι του αλλά να αστοχεί. Με τη σειρά του ο
Πάτροκλος ρίχνει και αυτός το κοντάρι του και πετυχαίνει τον Έκτορα στο πόδι. Ο βασιλιάς της Τροίας
πέφτει στο έδαφος από τον πόνο. Ο Πάτροκλος γεμάτος σιγουριά πως θα νικήσει τον αντίπαλό του αρχίζει
να μην είναι προσεκτικός.
Ο Έκτορας δεν τα παρατάει. Σηκώνεται και βγάζει το σπαθί του. Το ίδιο κάνει και ο Πάτροκλος. Η
ξιφομαχία αρχίζει. Όμως ο Έκτορας αποδεικνύεται καλύτερος και καρφώνει το σπαθί του στον Πάτροκλο,
ο οποίος δεν προλαβαίνει να αντιδράσει. Και τότε ο Αχαιός πολεμιστής σωριάζεται στο έδαφος. Ο Έκτορας
τον πλησιάζει βγάζει την περικεφαλαία και λέει στον ετοιμοθάνατο πολεμιστή: «Ω Πάτροκλε, κατάλαβες,
τώρα, με τον πιο σκληρό τρόπο την αξία των Τρώων πολεμιστών. Με γεμίζει θλίψη όμως που χάνεται ένα
τόσο άξιο παλικάρι. Ήταν πραγματικά μεγάλη μου τιμή που αναμετρήθηκα με έναν Αχαιό σαν εσένα».
Ο Πάτροκλος χαμογέλασε και αναστέναξε για τελευταία φορά.
Κυλάφα Βασιλική, Β3
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Παίρνοντας αφορμή από την Π ραψωδία της Ιλιάδας, να ζωγραφίσετε κάτι που σας έκανε εντύπωση.

Μονομαχία Έκτορα – Πάτροκλου

Καραθανάση Ιωάννα, Β2

Ο Έκτορας σκοτώνει τον Πάτροκλο
Κίτσου Ελευθερία, Β2
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Κούκι Μαρίνα, Β3
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Έχοντας μελετήσει την Τ ραψωδία της Ιλιάδας είδατε τον Αχιλλέα
μαθαίνοντας το θάνατο του φίλου του να αποφασίζει να συμφιλιωθεί με
τον Αγαμέμνονα, για να επιστρέψει στη μάχη, παρά την προηγούμενη
άρνησή του.
Παρακολουθώντας την υπόθεση αρκετές φορές προβληματιστήκατε
πόσο σημαντικό είναι να αναγνωρίζει κάποιος το λάθος του και να ζητά
συγγνώμη, καθώς και να αποδέχεται τη συγγνώμη του άλλου... Υπήρξαν
στιγμές που θελήσατε να μεσολαβήσετε στη σκηνή της συμφιλίωσης και,
υποστηρίζοντας την άποψη ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέλη ευθύνονται για έναν καυγά, να την κάνετε πιο
«αληθινή» παρουσιάζοντας και τους δυο ήρωες να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, να ζητούν
συγγνώμη και να συνεχίζουν...
Τώρα θα μπορούσατε να ασχοληθείτε με κάτι πιο δημιουργικό, ίσως και πιο βιωματικό, επιλέγοντας
κάποιες από τις παρακάτω εργασίες.

1. Στο «διάλογο της συμφιλίωσης» στη ραψωδία Τ ο Αχιλλέας, από τη μια μεριά, παίρνει ένα μέρος
της ευθύνης για τις αρνητικές συνέπειες που είχε για τους Αχαιούς η αποχή του από τη μάχη, όχι
όμως και για τη στάση του απέναντι στον Αγαμέμνονα... Από την άλλη, ο Αγαμέμνονας ρίχνει την
ευθύνη στους θεούς, την Άτη και τη μοίρα για το θυμό του με τον Αχιλλέα. Κανένας από τους δύο,
δηλαδή, τελικά δεν ευθύνεται για τον καυγά που έγινε ανάμεσά τους... Εσείς, τώρα ως
αντικειμενικοί παρατηρητές, υποστηρικτές της άποψης που πρεσβεύει ότι όλα τα εμπλεκόμενα
μέλη ευθύνονται για έναν καυγά, να γράψετε ένα διάλογο πραγματικής συμφιλίωσης, όπου και οι
δύο αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, ζητούν συγγνώμη και συνεχίζουν...
2. Ο Αχιλλέας και ο Αγαμέμνονας τελικά «συμφιλιώθηκαν». Είδαμε μάλιστα τον Αγαμέμνονα μέσα από
έναν μακρύ μονόλογο να μεταθέτει τις ευθύνες του καυγά στη μοίρα, στους θεούς, στην Άτη κι
έμμεσα τον κατηγορήσαμε γι’ αυτό. Όμως, πόσο εφικτό θα ήταν για έναν αρχιστράτηγο να
παραδεχτεί το λάθος του; Αλλά και πέρα από τον Αγαμέμνονα, η παραδοχή του λάθους, γενικά, και
η μεταμέλεια αποτελεί δείγμα «κατωτερότητας» ή «ανωτερότητας» κατά τη γνώμη σας;
3. Ας αφήσουμε για λίγο τους πρωταγωνιστές μας... Τι θα λέγατε για μια ενδοσκόπηση; Μήπως
θυμάστε κάποια φορά που διαφωνήσατε έντονα με κάποιον και πήρατε μέρος στον καυγά; Με
ποιον τρόπο συμφιλιωθήκατε αργότερα; Έπαιξε ρόλο κάποιο άλλο άτομο που μεσολάβησε από
μόνο του ή που το έστειλε κάποιος από σας; Ανέλαβε κάποιος από τους δύο ή και οι δύο την ευθύνη;
Τώρα, που έχει περάσει κάποιο χρονικό διάστημα, ποιες σκέψεις κάνετε για το περιστατικό αυτό;
4. Αν σας αρέσουν τα κόμικς, μπορείτε να δώσετε μέσα από αυτά το διάλογο της συμφιλίωσης
ανάμεσα στον Αχιλλέα και τον Αγαμέμνονα, παίρνοντας στοιχεία είτε από το κείμενο του Ομήρου,
είτε από τη φαντασία σας…
5. Ας υποθέσουμε ότι ο Αχιλλέας θύμωσε με τον Πάτροκλο που δεν ακολούθησε τη συμβουλή του και
τον κατηγορεί για αλαζονεία και ύβρη... Σκεπτόμενοι αυτό το ενδεχόμενο, να γράψετε έναν
μονόλογο του Αχιλλέα, μόλις μαθαίνει το θάνατο του φίλου του.

Να επιλέξετε δύο από τις παραπάνω δημιουργικές εργασίες, να τις γράψετε
στον υπολογιστή σας και να τις στείλετε ηλεκτρονικά.
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Στην αρχή της Σ ραψωδίας μάθαμε ότι ο Αχιλλέας αποφάσισε πια να επιστρέψει στη μάχη, όχι τόσο
για να βοηθήσει τους Αχαιούς, όσο για να εκδικηθεί τον Έκτορα για το θάνατο του φίλου του, του
Πάτροκλου. Για το λόγο αυτό αναγκάστηκε στη ραψωδία Τ να συμφιλιωθεί με τον αρχιστράτηγο
Αγαμέμνονα.
Ωστόσο, στο «διάλογο της συμφιλίωσης» στη ραψωδία Τ ο Αχιλλέας παίρνει ένα μέρος της ευθύνης
για τις αρνητικές συνέπειες που είχε για τους Αχαιούς η αποχή του από τη μάχη, όχι όμως και για τη
στάση του απέναντι στον Αγαμέμνονα... Από την άλλη πλευρά, ο Αγαμέμνονας ρίχνει την ευθύνη στους
θεούς, την Άτη και τη μοίρα για το θυμό του με τον Αχιλλέα. Κανένας από τους δύο, δηλαδή, τελικά δεν
ευθύνεται για τον καυγά που έγινε ανάμεσά τους...
Εσείς, τώρα ως αντικειμενικοί παρατηρητές, υποστηρικτές της άποψης που πρεσβεύει ότι όλα τα
εμπλεκόμενα μέλη ευθύνονται για έναν καυγά, να γράψετε ένα διάλογο πραγματικής συμφιλίωσης,
όπου και οι δύο αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, ζητούν συγγνώμη και συνεχίζουν...

Αχιλλέας:

Ατρείδη, πιστεύεις πραγματικά πως ωφέλησε ο θυμός εμάς τους δύο; Εγώ δεν το
πιστεύω! Από τη στιγμή που άναψε η διχόνοια ανάμεσά μας, πολλά άσχημα μας
βρήκαν τόσο ατομικά όσο και ομαδικά. Οι Αχαιοί από φταίξιμο δικό μας χάνουν στη
μάχη και πολλές ψυχές γενναίων παλικαριών έχουν οδηγηθεί στον Άδη. Εδώ μπροστά
σε όλους τους συντρόφους μας ζητώ επίσημα να πάψει η έχθρα ανάμεσά μας και να
αφήσουμε στην άκρη ό,τι μας χωρίζει, προκειμένου να πάρουμε την Τροία... Ξέρω πως
έσφαλα, όταν δεν μπόρεσα να συγκρατήσω το θυμό μου για σένα και σου είπα λόγια
σκληρά, μα το έκανα γιατί ένιωθα να αδικούμαι, αφού με βία μου πήρες το δώρο
μου...

Και ευθύς απάντησε ο μέγας Αγαμέμνονας:
Αγαμέμνονας: Πηλείδη, δεν θα περίμενα κάτι λιγότερο από σένα. Είσαι έντιμος και γενναίος, γιατί λες
την άποψή σου ελεύθερα χωρίς να φοβάσαι. Μόνο εσύ θα μπορούσες να είσαι τόσο
υπεράνω και ας ξέρεις πως για όλα ευθύνομαι εγώ. Ζητάω, λοιπόν, δημόσια συγγνώμη
τόσο από σένα όσο και από τους συντρόφους μας, που με τον εγωισμό και το πείσμα
μου σας οδήγησα στην καταστροφή, τότε που λυπημένος από τον χαμό του δώρου
μου, πήρα με τη βία το δώρο σου, χωρίς να το σκεφτώ…
Τότε ο Αχιλλέας του αποκρίθηκε:
Αχιλλέας:

Φταίμε και οι δυο Αγαμέμνονα! Ο καθένας για τους δικούς του λόγους φέρθηκε
ανώριμα και απερίσκεπτα. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να δράσουμε. Ας δώσουμε, λοιπόν,
τα χέρια μας, σαν δύο καλοί παλιοί φίλοι και ας χυθούμε στην μάχη σαν λιοντάρια.

Και ευθύς συμφώνησε ο μέγας Ατρείδης και έσφιξε στην αγκαλιά του τον γενναίο Πηλείδη.
Δράκου Μαρία, Β2

Συνάχτηκαν και οι Αχαιοί, σηκώθη στη μέση τους και ομίλησεν ο θείος Αχιλλέας:
«Ατρείδη, συγκαλώ αυτή τη συνέλευση με σκοπό την συμφιλίωση μας, η οποία είναι και απαραίτητη,
για να νικήσει ο λαός μας. Ξέρω πως ήμουν υπερβολικός και επιπόλαιος αλλά δεν μου ήταν ευχάριστο να
θυσιάσω το δικό μου λάφυρο, τη Βρισηίδα, επειδή εσύ δεν μπορούσες να κάνεις υπομονή μέχρι την
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άλωση της Τροίας, οπότε θα ανταμειβόσουν στο τετραπλάσιο... Σου επιτέθηκα και σου απηύθυνα βαριούς
και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, που δεν εννοούσα και δεν ταιριάζουν σε έναν σπουδαίο ηγέτη σαν
και εσένα. Σε κατηγόρησα ότι παίρνεις το μεγαλύτερο μερίδιο από τα λάφυρα, παρόλο που δεν ρισκάρεις
πάντοτε τη ζωή σου, για να φέρεις τη νίκη στο λαό σου. Θέλω να ξέρεις ότι τώρα πια καταλαβαίνω πόσο
σημαντικός είναι ο ρόλος σου, ακόμα και όταν δεν πολεμάς, να οργανώνεις το στρατό και ότι σαν αρχηγός
είναι δίκαιο να ανταμείβεσαι με το κάτι παραπάνω. Πίστεψα επίσης ότι δεν με τιμούσατε όσο έπρεπε και
ότι δεν έχει νόημα να συνεχίσω να σηκώνω το βάρος ενός πολέμου που δεν με αφορά και αποφάσισα να
αποχωρήσω, να σταματήσω δηλαδή να μάχομαι. Ζητώ, όμως, πραγματικά συγγνώμη, που δεν έδειξα τον
απαιτούμενο σεβασμό και συμπεριφέρθηκα εγωιστικά. Είμαι εδώ γιατί έχω καταλάβει πόσο λανθασμένη
ήταν αυτή μου η στάση και επιθυμώ να πάρω μέρος στον πόλεμο αυτό χωρίς αντιρρήσεις και
αντιπάθειες».
Και προς αυτούς ομίλησεν ο μέγας Αγαμέμνων εκείθεν που κάθονταν χωρίς να προχωρήσει:
«Γοργοπόδαρε Αχιλλεύ, ξέρω πώς είναι να σου παίρνουν το λάφυρο μέσα από τα χέρια... Η συγγνώμη
σου είναι απόλυτα δεκτή και χαίρομαι πολύ που ανέλαβες τις ευθύνες που σου αναλογούν και έκανες το
πρώτο βήμα προς μια μεγάλη και δυνατή συνεργασία μεταξύ μας. Η συμπεριφορά σου όντως με
πρόσβαλε… Η αλήθεια, όμως, είναι ότι δεν φταις μόνο εσύ, όσο και αν δεν θέλω να το παραδεχτώ, ως
αρχηγός που είμαι, η συμπεριφορά μου ήταν απαράδεκτη. Κατηγόρησα αρχικά τον Κάλχα, χωρίς να φταίει
σε τίποτα. Το μόνο που έκανε ήταν να μας μεταφέρει το θέλημα των θεών... Ζήτησα αντάλλαγμα του
δώρου μου, το οποίο ήταν πολύ δύσκολο για τους υπόλοιπους αρχηγούς να μου δώσουν. Χρησιμοποίησα
προσβλητικούς χαρακτηρισμούς εναντίον σου, επειδή υπερασπίστηκες τον Κάλχα, έτσι, όπως του είχες
ορκιστεί. Αρνήθηκα την πρόταση που μου έκανες με ανταμοιβή το τετραπλάσιο μετά την άλωση της
Τροίας, η οποία ήταν πολύ σωστή και δίκαιη. Εγώ όμως πίστεψα ότι ο πραγματικός σου σκοπός ήταν να
με παραπλανήσεις και ότι ήθελες να μείνω χωρίς δώρο. Και έπειτα σε απείλησα ότι άμα δεν με αφήσεις
να πάρω το δικό σου λάφυρο, θα έρθω να το πάρω μόνος μου, αν και ήξερα πόσες εντάσεις θα
δημιουργούσε μια τέτοια πράξη. Συμπεριφέρθηκα εγωιστικά και με ασέβεια όχι μόνο προς εσένα αλλά
και προς όλους τους άλλους αρχηγούς. Τέλος, σε ειρωνεύτηκα καθιστώντας σε υπεύθυνο για τη
διαδικασία της επιστροφής της Χρυσηίδας. Και εγώ σου ζητάω συγγνώμη και θέλω να ξέρεις ότι η
συνεισφορά σου σε αυτόν τον πόλεμο είναι πάρα πολύ πολύτιμη και είσαι από τους πιο άξιους αρχηγούς
της εποχής μας. Αλλά τώρα δεν έχει καμία σημασία το τι ειπώθηκε τότε: είμαστε εδώ και κοιτάμε μπροστά,
φροντίζουμε να κάνουμε τα πάντα, για να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο».
Ηλιάδη Ευφροσύνη, Β2

Αχιλλέας:

Ατρείδη, δεν ευνόησε κανέναν μας αυτή η έχθρα, ούτε εμάς αλλά ούτε και το
στρατόπεδο των Αχαιών. Η διαφωνία μας δημιουργήθηκε, από την προσπάθεια
επιβολής τής άποψής μας για ένα θέμα, στο οποίο ο καθένας από εμάς, είχε τα δικά
του επιχειρήματα. Η πεποίθησή μου, ότι ο σωστός στρατιώτης πρέπει να αμείβεται
πλούσια, με έκανε να πιστέψω ότι αδικήθηκα. Έτσι, κατά την διάρκεια της λογομαχίας
μας έχασα την αυτοκυριαρχία μου και σε προσέβαλα, ξεχνώντας τη θέση που σου
αρμόζει ως στρατηγός των Αχαιών. Στη συνέχεια, επέλεξα να αποχωρήσω, με στόχο να
πάρω εκδίκηση από εσένα, αδιαφορώντας για το μέλλον των Αχαιών. Επιθυμώ να
διορθώσω την πράξη μου αυτή, αναγνωρίζοντας το σφάλμα μου και επιστρέφοντας
στο στρατόπεδο προσβλέπω στην ανάκαμψη των Αχαιών στον χώρο της μάχης. Θα
ήθελα να με συγχωρέσεις και να κατανοήσεις την στάση μου και διατηρώντας κι εσύ
μία καλή στάση απέναντι μου, να οδηγηθούμε από εδώ και πέρα σε ένδοξες νίκες
εναντίον των Τρώων.

Αγαμέμνονας: Πηλείδη, πράγματι δεν ευνόησε η έχθρα αυτή το στρατόπεδο των Αχαιών μα δεν
έφταιγα εγώ για τον τσακωμό έφταιγαν οι θεοί, η Άτη και η μοίρα, μην κατηγορείς τον
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εαυτό σου, δεν ήταν δικό σου το φταίξιμο, αλλά ούτε και δικό μου. Οι πράξεις μου αλλά
και τα λόγια μου ήταν λόγω της τύφλωσης του νου μου…
Κυριακός Κωνσταντίνος, Β3

Στην αγορά των Αχαιών, που συγκαλεί ο Αχιλλέας, παρευρίσκονται όλοι. Τελευταίος έρχεται ο μέγας
Αγαμέμνων, ο αρχιστράτηγος των Ελλήνων. Ο Πηλείδης Αχιλλέας, που τόσο καιρό απουσίαζε από το
πεδίο της μάχης, παίρνει πρώτος το λόγο:
«Αρχιστράτηγε Αγαμέμνονα, ούτε εμάς τους δύο ούτε κάποιον από τους Αχαιούς ωφέλησε η έχθρα
που υπάρχει ανάμεσά μας. Εθόλωσα, όταν σ’ άκουσα να λες ότι για να επιστρέψεις την Χρυσηίδα στον
πατέρα της, τον Χρύση, ιερέα του Απόλλωνα, ζητάς ως αντάλλαγμα την Βρισηίδα, δικό μου λάφυρο
από τους σκληρούς αγώνες που έχω κάνει. Επειδή θεώρησα ότι αδικούμαι, θύμωσα, σου μίλησα
σκληρά και έτσι δεν μπόρεσα να ακούσω την συμβουλή του συνετού και σοφού Νέστορα, βασιλιά της
Πύλου. Με συμβούλεψε να μην ξεχνώ ότι είσαι ο Μέγας Βασιλέας, σκηπτροφόρος σύμφωνα με το
θέλημα του Δία και ανώτερος όλων. Σκέφτηκα ότι δεν αναγνωρίζεις όσα έχω δώσει στον σκληρό
αγώνα εναντίον των Τρώων και η έχθρα για σένα με κυρίευσε. Δεν σκέφτηκα, όπως θα ‘πρεπε, ότι
έχεις το δικαίωμα σαν αρχιστράτηγος που είσαι να προστάζεις, επειδή νόμισα ότι προσβάλλεις την
τιμή μου κι έτσι η οργή μου με τύφλωσε. Ακόμη και τότε που έστειλες πρεσβεία με τον Οδυσσέα, τον
Αίαντα και τον γέροντα δάσκαλό μου, τον Φοίνικα, δεν άκουσα τις παρακλήσεις τους, δεν δέχτηκα τα
πλουσιοπάροχα δώρα σου και έμεινα αμετάπειστος στην απόφασή μου. Αρνήθηκα να επιστρέψω στη
μάχη. Τώρα όμως, έχω καταλάβει το λάθος μου. Σκοτώθηκαν πολλοί Αχαιοί και ανάμεσά τους, ο
Πάτροκλος. Ήρθε λοιπόν ο καιρός, να δαμάσουμε και οι δύο στα στήθη την ψυχή μας και πρώτος εγώ
αφήνω τον θυμό μου. Όμως εσύ διέταξε τον στρατό να παραταχθεί, γιατί βιάζομαι να αφανίσω τους
Τρώες, να τους εκδικηθώ για τον νεκρό μου φίλο».
Αυτά είπε, κάθισε και τον λόγο πήρε ο Αγαμέμνων:
«Πηλείδη Αχιλλέα, δίκιο έχεις. Η διαμάχη μας κανένα δεν ωφέλησε, μόνο όλεθρο και θρήνο έφερε.
Θόλωσα κι εγώ, λόγω του τρόπου που μου μίλησες. Αμφισβήτησες τη θέση μου, το αξίωμά μου, τις
ικανότητες και τον ηρωισμό μου. Έπρεπε να ακούσω τον Κάλχαντα, τον μάντη, και να επιστρέψω την
Χρυσηίδα στον πατέρα της, χωρίς να ζητάω αντάλλαγμα από τους Αχαιούς και από εσένα, που τόσα
πολλά έχεις προσφέρει σε τούτο τον αγώνα και που τόσα πολλά πάθαμε, όταν έφυγες…
Συμπεριφέρθηκα λες και ο Δίας, η Μοίρα και η Άτη μου πήραν τα λογικά μου. Βλέπω τους γενναίους
Αχαιούς, πόσο χαρούμενοι είναι με την επιστροφή σου και την συμφιλίωσή μας… Έτσι έπρεπε να
σκεφτώ και τότε, σαν αρχηγός όλων των Αχαιών και να παραμερίσω τον θυμό μου… Ίσως τότε που
ήρθε η πρεσβεία να σε βρει, για να σου πει ότι μετάνιωσα και ότι σου δίνω πλουσιοπάροχα δώρα,
έπρεπε να έρθω κι εγώ μαζί τους, να σου ζητήσω να ξεχάσουμε την έχθρα μας και ενωμένοι να
πολεμήσουμε τους Τρώες, να αφανίσουμε τον εχθρό με εσένα πρώτο πολεμιστή… Ας ξεκινήσουμε,
λοιπόν, τώρα όλοι μαζί, αφού πρώτα δεχθείς τα δώρα που σου δίνω και μετά όλοι μας να ξεχυθούμε,
για να αφανίσουμε τον εχθρό, να εκδικηθούμε τον θάνατο του Πατρόκλου και όλων των αδελφών
μας».
Μαρκουλιδάκης Γιώργος, Β3
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Στην αρχή της Σ ραψωδίας μάθαμε ότι ο Αχιλλέας αποφάσισε πια να επιστρέψει στη μάχη, όχι τόσο
για να βοηθήσει τους Αχαιούς, όσο για να εκδικηθεί τον Έκτορα για το θάνατο του φίλου του, του
Πάτροκλου. Έτσι, στη ραψωδία Τ ο Αχιλλέας και ο Αγαμέμνονας τελικά «συμφιλιώθηκαν». Είδαμε
μάλιστα τον Αγαμέμνονα μέσα από έναν μακρύ μονόλογο να μεταθέτει τις ευθύνες του καυγά στη
μοίρα, στους θεούς, στην Άτη κι έμμεσα τον κατηγορήσαμε γι’ αυτό.
Όμως, πόσο εφικτό θα ήταν για έναν αρχιστράτηγο να παραδεχτεί το λάθος του; Αλλά και πέρα από
τον Αγαμέμνονα, η παραδοχή του λάθους, γενικά, και η μεταμέλεια αποτελεί δείγμα «κατωτερότητας»
ή «ανωτερότητας» κατά τη γνώμη σας;

Ο Αχιλλέας και ο Αγαμέμνονας τελικά «συμφιλιώθηκαν», έστω και αργά. Ο εγωισμός του Αγαμέμνονα
τον έκανε να λέει ότι φταίνε οι θεοί για τον καυγά τους και στο τέλος αυτός θα δείξει μεταμέλεια. Η
μεταμέλεια αποτελεί δείγμα ανωτερότητας και όχι κατωτερότητας, γιατί θέλει δύναμη ψυχής, για να
μπορέσει κάποιος να παραδεχτεί το λάθος του και να ζητήσει συγγνώμη. Συνέβησαν πολλά και ο κίνδυνος
έκανε τον Αγαμέμνονα και τον Αχιλλέα να παραμελήσουν τα προσωπικά τους και να δείξουν αυτό που
πραγματικά είναι, δηλαδή, πόσο γενναίοι τόσο σωματικά όσο και ψυχικά είναι. Το γεγονός ότι απέβαλε
τον εγωισμό και το εγώ του, έστω και στο τέλος, ήταν δείγμα πραγματικής ανωτερότητας.
Δερμάνη Μαριτίνα, Β2

Προσωπικά πιστεύω πώς είναι αδύνατο να παραδεχθεί το λάθος του ένας αρχιστράτηγος. Αν πράξει
με αυτό τον τρόπο, αυτόματα θα πέσει στα μάτια των συντρόφων του, καθώς θα είναι σαν να παραδέχεται
πως είναι ένας άνθρωπος με αδυναμίες, που δεν μπορεί να διαχειριστεί τα πάθη του και πως δεν είναι
άξιος για το συγκεκριμένο αξίωμα.
Η παραδοχή του λάθους και γενικά η μεταμέλεια, κατά τη γνώμη μου, δείχνει ανωτερότητα. Πιστεύω
πως το να παραδέχεται κάποιος τα λάθη του είναι μια καλή πράξη, που δεν την κάνει ο
καθένας. Χρειάζεται θάρρος, για να πας μπροστά σε κάποιον ζητώντας του μια δεύτερη ευκαιρία. Ακόμα,
η πράξη αυτή δηλώνει ανωτερότητα, γιατί δείχνει πως ο άνθρωπος αυτός έχει αξίες και αρχές, οι οποίες
δεν τον αφήνουν να τον τυφλώσει ο θυμός ή το στιγμιαίο λάθος. Μέσα από τη συγχώρεση ο άνθρωπος
μετανιώνει έμπρακτα, καθαρίζει την ψυχή του και γίνεται καλύτερος από τα λάθη του, καθώς μαθαίνει
από αυτά.
Δράκου Μαρία, Β2

Σίγουρα δεν είναι καθόλου εύκολο για έναν αρχιστράτηγο να παραδεχτεί το λάθος του. Είναι θέμα
εγωισμού, διότι ένας αρχηγός πάντα θέλει να έχει δίκιο και να αποτελεί παράδειγμα για τους στρατιώτες
του. Όμως τελικά το να παραδέχεσαι τα λάθη σου και να μετανοείς είναι δείγμα ανωτερότητας, γιατί ένας
άνθρωπος που μπορεί να δεχτεί και διαφορετικές απόψεις από τις δικιές του είναι «ανώτερος» από τους
άλλους. Γι΄ αυτό πρέπει να είμαστε ανοιχτόμυαλοι και να μην γινόμαστε εγωιστές.
Ζαφειρόπουλος Τάσος, Β2

Εγώ πιστεύω πως ο Αγαμέμνονας έκανε καλά που παραδέχτηκε το λάθος του και ζήτησε συγγνώμη.
Επίσης, αυτό που έκανε ο Αγαμέμνονας δείχνει ανωτερότητα. Αν δεν το είχε παραδεχτεί, θα έδειχνε
κατώτερος και θα νόμιζε πως την γλίτωσε που είπε ψέματα αλλά κατά βάθος θα κορόιδευε τον εαυτό του.
Κατά την γνώμη μου, όποιος παραδέχεται το λάθος του, κάνει καλά και το λέει, γιατί είναι πιο εύκολο ο
άλλος να τον συγχωρέσει, ενώ αν πει ψέματα και δεν το παραδεχτεί, στο μέλλον μπορεί να μαθευτεί το
ψέμα και ο άλλος θα είναι στενοχωρημένος και έξαλλος μαζί του…
Καντένα Ρετζίνο, Β2
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Για έναν αρχιστράτηγο θα ήταν δύσκολο να παραδεχθεί το λάθος του, εφόσον είναι το πρότυπο και
δεν επιτρέπεται να πέφτει σε παραπτώματα. Η θέση του αρχιστράτηγου του επιτρέπει την απόκρυψη της
αλήθειας, για να μην δημιουργεί φόβο και πανικό στο στράτευμά του. Του επιβάλλει επίσης να μην είναι
εμπαθής.
Η παραδοχή όμως των λαθών του είναι κάτι διαφορετικό… Είναι δείγμα ανωτερότητας η παραδοχή του
λάθους, γιατί δείχνει πως μέσα του μπορεί να πάλεψε, μετανόησε και κατάλαβε το κακό που έκανε, το
αναγνωρίζει και ζητά να το επανορθώσει. Είναι όμως και δείγμα κατωτερότητας, εάν συμβαίνει κατ'
επανάληψη, γιατί δείχνει χαρακτήρα μη εγκρατή, που παρασύρεται και κάνει συχνά λάθη.
Καραθανάση Ιωάννα, Β2

Οι άνθρωποι κάνουν συνεχώς λάθη κι αυτό γιατί κανένας μας δεν είναι τέλειος. Όλοι μας έχουμε τα
δικά μας ελαττώματα, που πρέπει να διορθώσουμε αλλά σε μια διαφωνία αυτός που θα παραδεχθεί το
λάθος του και θα πάρει την ευθύνη στους δικούς του ώμους φαίνεται ότι είναι πιο κοντά στο να αλλάξει
τον «κακό» χαρακτήρα του. Αυτή η πράξη δηλώνει ότι κάποιος είναι γενναίος, θαρραλέος και δείχνει
ταυτόχρονα μια πράξη ανωτερότητας στον χαρακτήρα του. Συνοψίζοντας, λοιπόν, θέλω να πω ότι η
παραδοχή του λάθους μας δεν είναι ντροπή αλλά η αρχή για ένα καλύτερο «εγώ»!
Καστής Μιχάλης, Β2

Με βάση τον δικό μου τρόπο σκέψης, εκείνα τα χρόνια δεν ήταν τόσο εύκολο για έναν αρχιστράτηγο
να παραδεχθεί το λάθος του, γιατί σύμφωνα με τα δεδομένα εκείνης της εποχής ένας αρχιστράτηγος δεν
είχε το δικαίωμα σφάλματος, δηλαδή εκείνος έπαιρνε πάντα τις σωστές αποφάσεις... Αν παραδεχόταν το
λάθος του ο Αγαμέμνονας, θα νόμιζε ότι οι Αχαιοί έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους σε αυτόν. Επιπλέον,
δεν του ήταν εύκολο να αποδεχθεί και να παραδεχθεί το λάθος που έκανε, εξαιτίας του εγωισμού και της
αλαζονείας του.
Κατά την άποψή μου, η μεταμέλεια αποτελεί δείγμα κατωτερότητας, γιατί εάν ήταν ικανός να πει ότι
έχει σφάλει, ίσως και να μην το έκανε...
Κουρίς Χριστίνα, Β3

Δε θα ήταν εύκολο για έναν αρχιστράτηγο να παραδεχτεί το λάθος του, γιατί συνήθως οι άνθρωποι οι
οποίοι βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις έχουν δυνατό χαρακτήρα, δεν δέχονται εύκολα ότι έχουν κάνει
λάθος και ρίχνουν το φταίξιμο στους άλλους…
Κατά τη γνώμη μου, το να παραδέχεται κανείς το λάθος του είναι δείγμα «ανωτερότητας», διότι δείχνει
πως είναι σωστός και τίμιος από την στιγμή που παραδέχεται και καταλαβαίνει το σφάλμα του και ζητάει
συγχώρεση.
Κρέκα Ιωάννα, Β3

Στη ραψωδία Τ ο Αχιλλέας και ο Αγαμέμνονας συμφιλιώνονται. Όμως ο Αγαμέμνονας, προσπαθώντας
να δικαιολογηθεί για τη συμπεριφορά του, μεταθέτει τις ευθύνες στους θεούς και την Άτη και δεν
παραδέχεται ότι είχε και αυτός μερίδιο ευθύνης στον καβγά, σε αντίθεση με τον Αχιλλέα.
Η αλήθεια είναι πως είναι πολύ δύσκολο για έναν αρχιστράτηγο να παραδεχτεί το λάθος του. Ο
Αγαμέμνονας νομίζει πως αν αποδεχτεί το λάθος του, θα δείξει αδυναμία και οι στρατιώτες θα τον
περιφρονήσουν. Οπότε μεταθέτει τις ευθύνες στην Άτη…
Όλοι κάνουμε λάθη. Τα λάθη είναι ανθρώπινα και συνηθισμένα. Αλλά το ασυνήθιστο είναι να τα
παραδεχόμαστε και να ζητάμε συγγνώμη. Πολλοί πιστεύουν ότι η παραδοχή των λαθών είναι ένδειξη
αδυναμίας, ενώ είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι μια ένδειξη δύναμης, ευελιξίας αλλά και αυτογνωσίας. Η
παραδοχή και η απολογία δείχνει ότι έχουμε σκεφτεί και έχουμε καταλάβει τα λάθη μας. Γι’ αυτό πιστεύω
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πως η παραδοχή του λάθους και η μεταμέλεια αποτελούν ένδειξη ανωτερότητας και όχι κατωτερότητας.
Επιπλέον, είναι και απαραίτητες για την αληθινή αποκατάσταση των ανθρώπινων σχέσεων.
Κυλάφα Βασιλική, Β3

Στην αρχή του έπους, είδαμε τον Αγαμέμνονα να κάνει κατάχρηση της εξουσίας του, να δείχνει εγωισμό
και να μην είναι δίκαιος απέναντι στον Αχιλλέα, στο μοίρασμα των λαφύρων. Σε ορισμένες περιπτώσεις
λοιπόν, ακόμα και μια ηγετική μορφή μπορεί να κάνει λάθος. Συγκεκριμένα, για τον Αγαμέμνονα, ο οποίος
ήταν ψηλά στην ιεραρχία μέσα στο στρατόπεδο των Αχαιών, θα ήταν προφανώς δύσκολο να παραδεχτεί
το λάθος του. Ως αρχιστράτηγος, θα έπρεπε να είναι χαρακτηριστικό δείγμα τελειότητας, παράδειγμα
προς μίμηση και να μην επιτρέπει να τον αμφισβητούν, όπως έπραξε ο Αχιλλέας. Ως ηγέτης, έπρεπε να
εμπνέει σεβασμό, ώστε να υπάρχει στο στρατόπεδο πειθαρχεία και τάξη.
Ένας αρχιστράτηγος, όμως, καλό θα ήταν να μην αρκείται μόνο στα παραπάνω, αλλά να έχει και
ορισμένα επιπλέον χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, η πραγματική μεταμέλεια ενός οποιουδήποτε
ανθρώπου (αρχιστράτηγου ή μη), μετά από μια λάθος πράξη, φανερώνει μια προσωπικότητα που
χαρακτηρίζεται από ωριμότητα και ειλικρίνεια. Επιπλέον, δείχνει ότι το άτομο δεν νιώθει ανασφαλές με
τον εαυτό του και μπορεί να αναγνωρίσει δημόσια τα λάθη του, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την
προσωπικότητά του, αλλά και την άποψη που έχουν οι άνθρωποι γύρω του.
Έτσι, στην περίπτωση του
Αγαμέμνονα, η μεταμέλεια δεν θα τον μείωνε μπροστά στον Αχιλλέα, αλλά θα του προσέδιδε
ανωτερότητα. Μια συγγνώμη εκ μέρους του αρχιστράτηγου, θα ήταν επίσης πολύ καλό παράδειγμα για
όλους τους στρατιώτες.
Κυριακός Κωνσταντίνος, Β3

Σύμφωνα με τον αρχαίο πολιτισμό, πιστεύω, δεν είναι καθόλου εφικτό ένας αρχιστράτηγος να
παραδεχτεί το λάθος του. Παρόλα αυτά, αν παραδεχόταν το λάθος του, κατά την γνώμη μου, θα έδειχνε
«ανωτερότητα», διότι θα είχε την δύναμη και τα «κότσια» να το κάνει.
Μάκο Δημήτρης, Β3

Στη ραψωδία Τ ο Αχιλλέας συμφιλιώνεται με τον Αγαμέμνονα. Κατά τη διάρκεια της συμφιλίωσης ο
Αγαμέμνονας ξέρει ότι έχει άδικο αλλά ο εγωισμός του δεν τον αφήνει να παραδεχτεί το λάθος του και γι΄
αυτό ρίχνει την ευθύνη του καβγά του με τον Αχιλλέα στους θεούς και στη μοίρα. Θα ήταν πολύ δύσκολο
για έναν περήφανο αρχιστράτηγο να παραδεχτεί το σφάλμα του εξ ολοκλήρου, γιατί η ανώτερη θέση του
δεν του επιτρέπει να κάνει λάθος και να μειώνεται το κύρος του μπροστά στους στρατιώτες του. Πρέπει
να φαίνεται πάντα ο πιο δυνατός και ικανός, για να κερδίζει την εμπιστοσύνη τους.
Η παραδοχή, όμως, του λάθους γενικά και η ειλικρινής μεταμέλεια αποτελεί δείγμα ανωτερότητας,
γιατί το να παραδέχεται κάποιος το λάθος του δεν είναι ντροπή αλλά δείχνει υπευθυνότητα και άνθρωπο
που σέβεται τον εαυτό του αλλά και τους συνανθρώπους του.
Μακρή Αλεξάνδρα, Β3

Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να μπορούμε να παραδεχόμαστε τα λάθη και τα σφάλματά μας. Συνήθως,
κρίνουμε υποκειμενικά αποδίδοντας μία φιλονικία, μία διαμάχη ή σύγκρουση σε φταίξιμο των άλλων.
Ακόμη και αν αργότερα αντιληφθούμε τη λανθασμένη συμπεριφορά μας, τις περισσότερες φορές δεν την
παραδεχόμαστε, αφού ως αιτία για κάτι τέτοιο προβάλλουμε την αρνητική συμπεριφορά των άλλων ή την
κακιά στιγμή. Η παραπάνω στάση είναι πιο έντονη για όσους έχουν κάποια μορφή εξουσίας. Γονείς σε
παιδιά, δάσκαλοι σε μαθητές, μεγάλοι σε μικρούς, άτομα που διοικούν ή έχουν αναλάβει ευθύνες έναντι
ενός συνόλου είναι τις περισσότερες φορές ιδιαίτερα δύσκολο να αποδεχθούν τα λάθη τους, να τα
διορθώσουν και να ζητήσουν συγγνώμη…
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Ο Αγαμέμνονας δεν ήταν ένας τυχαίος άνθρωπος. Ήταν ο αρχιστράτηγος των Αχαιών, που τους
οδήγησε σε έναν πόλεμο εναντίον των Τρώων και σε πρώτη μοίρα έπρεπε να βάλει το καλό όλων. Η
σύνεση, η αυτοσυγκράτηση, η έλλειψη εγωισμού είναι αρετές με τις οποίες θα έπρεπε να είναι
εξοπλισμένος λόγω της θέσης του. Όταν έκανε το λάθος και δεν επέστρεψε την Χρυσηίδα στον πατέρα
της, τον ιερέα του Απόλλωνα, εναντιώθηκε στον Αχιλλέα. Επικράτησε η αρχή της δήθεν «ανωτερότητας»,
με την έννοια ότι έπρεπε ο καθένας να υπακούει σε αυτόν, χωρίς να μπορεί να σκέφτεται, να κρίνει και να
εκφράζει ελεύθερα την γνώμη του. Ένας άνθρωπος που έχει εξουσία θεωρεί ότι μειώνεται το κύρος του,
αν παραδεχθεί το λάθος του και μάλιστα ενώπιον όλων αυτών που είναι υπήκοοί του και οφείλουν να
ακολουθούν τις αποφάσεις του. Η αποδοχή όμως των λαθών είναι δείγμα ανωτερότητας, αφού
παραμερίζονται οι μικρότητες και οι εγωισμοί. Αρκετοί, όμως, θεωρούν ότι τους εξασθενεί και τους
καθιστά ευάλωτους, άρα κατώτερους. Έτσι και ο Αγαμέμνονας, απαιτώντας υποταγή από τους υπηκόους
του και θέλοντας να διατηρήσει το κύρος του εξοργίστηκε με τον Αχιλλέα, θεωρώντας απρεπή την
συμπεριφορά του. Δεν αναγνώρισε ουσιαστικά το σφάλμα του και τις επιπτώσεις που είχε αυτό για όλο
το στράτευμα. Απέδωσε τη λανθασμένη κρίση του και τις επιπτώσεις που είχε αυτή για όλους τους
Αχαιούς, στο θέλημα του Δία, της Μοίρας και της Άτης, κόρης του Δία που προκάλεσε τύφλωση στον νου
του. Έτσι, ακολούθησε αυτή τη στάση, ότι η παραδοχή των λαθών και η μεταμέλεια είναι δείγμα
κατωτερότητας και όχι ανωτερότητας, όπως πραγματικά είναι.
Μαρκουλιδάκης Γιώργος, Β3

Η αποδοχή του λάθους, ακόμα κι αν είναι μια πολύ σωστή πράξη, στα μάτια των ανθρώπων είναι
ένδειξη κατωτερότητας. Για έναν αρχιστράτηγο είναι ακόμα πιο δύσκολη η αποδοχή του λάθους από ό,τι
για έναν απλό άνθρωπο. Η πράξη αυτή προϋποθέτει μεγάλη ψυχολογική δύναμη και αυτοπεποίθηση.
Χρειάζεται ακόμη η γνώση του ορθού και του καλού και η αδιαφορία για τις απόψεις των άλλων, οι οποίοι
πιστεύουν, όπως προανέφερα, ότι νιώθεις μειονεκτικά, ότι έχεις ένα αίσθημα κατωτερότητας. Μεγάλο
ρόλο, βέβαια, παίζουν και οι παραλήπτες. Εάν είναι άνθρωποι με παιδεία και γνώση του ορθού, τότε η
αποδοχή του λάθους είναι ένδειξη ανωτερότητας, ενώ εάν είναι απαίδευτοι, τότε συμβαίνει το αντίθετο.
Μιχαηλίδης Φώτης, Β3
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Στην αρχή της Σ ραψωδίας μάθαμε ότι ο Αχιλλέας αποφάσισε πια να επιστρέψει στη μάχη, όχι τόσο
για να βοηθήσει τους Αχαιούς, όσο για να εκδικηθεί τον Έκτορα για το θάνατο του φίλου του, του
Πάτροκλου. Για το λόγο αυτό αναγκάστηκε στη ραψωδία Τ να συμφιλιωθεί με τον αρχιστράτηγο
Αγαμέμνονα.
Αν σας αρέσουν τα κόμικς, μπορείτε να δώσετε μέσα από αυτά το διάλογο της συμφιλίωσης ανάμεσα
στον Αχιλλέα και τον Αγαμέμνονα, παίρνοντας στοιχεία είτε από το κείμενο του Ομήρου, είτε από τη
φαντασία σας…

Η συμφιλίωση Αχιλλέα – Αγαμέμνονα
Καραθανάση Ιωάννα, Β2
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Η συμφιλίωση Αχιλλέα – Αγαμέμνονα
Κίτσου Ελευθερία, Β2
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Στην αρχή της Σ ραψωδίας μάθαμε ότι ο Αχιλλέας αποφάσισε πια να επιστρέψει στη μάχη, όχι τόσο
για να βοηθήσει τους Αχαιούς, όσο για να εκδικηθεί τον Έκτορα για το θάνατο του φίλου του, του
Πάτροκλου. Για το λόγο αυτό αναγκάστηκε στη ραψωδία Τ να συμφιλιωθεί με τον αρχιστράτηγο
Αγαμέμνονα.
Ας υποθέσουμε ότι ο Αχιλλέας θύμωσε με τον Πάτροκλο που δεν ακολούθησε τη συμβουλή του και
τον κατηγορεί για αλαζονεία και ύβρη... Σκεπτόμενοι αυτό το ενδεχόμενο, να γράψετε έναν μονόλογο
του Αχιλλέα, μόλις μαθαίνει το θάνατο του φίλου του.

Ο Αχιλλέας μονολογεί και θρηνεί για τον αγαπημένο του φίλο, Πάτροκλο:
«Αγαπημένε μου φίλε, Πάτροκλε, το ξέρω πως μπορείς να με ακούσεις από εκεί κάτω που βρίσκεσαι.
Ήθελα να σου απολογηθώ που εγώ, ο πιστός σου φίλος, προκάλεσα το θάνατό σου και θα ήθελα να ξέρεις
πως για όλα φταίω εγώ… Εγώ φταίω που βρίσκεσαι εκεί κάτω, γιατί εγώ σε άφησα να πεθάνεις, εγώ δεν
ήμουν εκεί να σε προστατέψω… Φταίω, επίσης, που δεν προστάτεψα τους άλλους Αχαιούς, καθώς ήμουν
ξεροκέφαλος και συμπεριφέρθηκα ανόητα… Εγώ φταίω και για τους θρήνους που όλοι μας οι φίλοι
έριξαν… Όμως, ο μεγάλος Δίας και η Ήρα θα με τιμωρήσουν για τις πράξεις μου και το κακό που προκάλεσα
και σε σένα και στους άλλους. Η προφητεία έλεγε, φίλε μου, πως θα αντικρύσω του Άδη τις θεόρατες
πύλες πολύ σύντομα… Θα αντικρύσει ο ένας τον άλλο σύντομα, λοιπόν, αν η προφητεία είναι σωστή…»
Δημολέας Κριστιάν, Β2

«Αχ! Πάτροκλε, αδερφέ μου, φίλε μου αγαπημένε, σύντροφε στη μάχη, χάθηκες άδοξα, γιατί δεν
ακολούθησες την συμβουλή μου… Έδειξες αλαζονεία πηγαίνοντας στον Έκτορα μόνος, χωρίς να πάρεις
υπόψη σου τις προειδοποιήσεις των θεών… Σε έχασα, γιατί υπερεκτίμησες τις ικανότητές σου και
φέρθηκες εγωιστικά…»
Ζαφειρόπουλος Τάσος, Β2

«Πάτροκλε διογέννητε, γιατί έπρεπε να πεθάνεις έτσι; Έπρεπε να σταματήσεις και να μην φτάσεις τις
Σκαιές πύλες… Εγώ σου έδωσα την πανοπλία μου σύμφωνα με αυτό τον όρο. Απορροφήθηκες από τις
νίκες σου και ξέχασες τα λόγια μου… Και τώρα τι κατάλαβες; Σκοτώθηκες! Ο Έκτορας κατάφερε να σε
νικήσει και να πάρει την πολύτιμη πανοπλία μου… Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό! Δεν ήθελα να σου
στερήσω την προσπάθεια να σκοτώσεις έναν από τους καλύτερους αρχηγούς, το μόνο που ήθελα ήταν να
σε προστατεύσω, γιατί ξέρω τις δυνατότητές σου και ότι δεν μπορείς να τα βάλεις μόνος σου με έναν
τέτοιο πολεμιστή… Φίλος σου ήμουν, όχι εχθρός σου… Τώρα εξαιτίας σου οι Τρώες έχουν πάρει θάρρος
και πιστεύουν ότι μπορούν να μας κερδίσουν τόσο εύκολα, όσο κέρδισαν και εσένα... Συμπεριφέρθηκες
αλαζονικά και δεν έκανες το σωστό… Παρασύρθηκες από τις νίκες σου… Τι άλλο να πω; Οι θεοί σε
τιμώρησαν!»
Ηλιάδη Ευφροσύνη, Β2

Ο Αχιλλέας βρίσκεται θυμωμένος στη σκηνή του σκεπτόμενος τον Πάτροκλο που δεν ακολούθησε
τη συμβουλή του και τον κατηγορεί, όταν ξαφνικά μπαίνει μέσα αλαφιασμένος ένας από τους
στρατιώτες του.
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ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ: Ω! άψογε Πηλείδη, έχω κακά μαντάτα να σου πω. Ο Έκτωρ ο ανόητος σκότωσε
στη μάχη το θείο Πάτροκλο, τον επιστήθιό σου φίλο…
ΑΧΙΛΛΕΑΣ:

Αχ! Ποιο μαχαίρι μου έμπηξες στην καρδιά, πιστέ μου αγγελιαφόρε! Έχασα τον
καλύτερό μου φίλο κι ένα δυνατό στρατιώτη… Τι θα απογίνω εγώ, μόνος, χωρίς
τον Πάτροκλο, που ήταν φίλος μου καλός και γνήσιο παλικάρι; Δεν έπρεπε να τον
αφήσω εγώ μόνο του να πάει στη μάχη κι εγώ να κάνω πείσματα… Αλλά τον
Έκτορα, τον σκύλαρο, εγώ θα τον φονεύσω, εγώ θα πάρω εκδίκηση για τον
Πάτροκλο… Αυτό που θέλω μόνο είναι να πάρετε το σώμα του Πάτροκλου, να το
θάψετε με ταφικές τιμές εδώ στην πατρίδα και τ΄ άλλα άστα σε μένα…
Κανιτσέρη Αγγελική, Β2

Αγγελιοφόρος:

Άρχοντά μου, έχω κακά νέα.

Αχιλλέας:

Τι έγινε; πες μου, αγγελιοφόρε, μήπως χάσαμε στην μάχη;

Αγγελιοφόρος:

Ο φίλος σας, ο Πάτροκλος…

Αχιλλέας:

Πες μου τι έγινε;

Αγγελιοφόρος:

Ο Πάτροκλος πέθανε…

Αχιλλέας:

Τιιιιιιιι;;;;

Αγγελιοφόρος:

Πέθανε στην μάχη…, τον σκότωσε ο Έκτορας…

Αχιλλέας:

Α! βρε Πάτροκλε, γιατί δεν άκουσες τις οδηγίες μου; Θα εκδικηθώ για σένα,
φίλε μου… Ο Έκτορας πρόκειται να πεθάνει…
Καντένα Ρετζίνο, Β2

Αχιλλέας:
«Αχ! καλέ μου αδικοχαμένε φίλε, αν με είχες ακούσει... Βαθιά θλίψη και έπειτα θυμό ένιωσα σαν
έμαθα πως αθέτησες τον λόγο σου… Μα πώς να περίμενα κάτι διαφορετικό από εσένα; Από μικρός σε
τράβαγε η απόκτηση της δόξας και της φήμης. Μα αυτό που απέκτησες δεν είναι τίποτα από τα δύο, παρά
μια ανούσια τώρα πια υστεροφημία… Δεν ξέρω πώς να νιώσω, η αγάπη μου για εσένα είναι σαφώς πολύ
μεγάλη, μα τώρα θεριό ανήμερο είναι και ο θυμός μου… Φυσικά δεν θα τον αφήσω να με αποτρέψει από
το να σε τιμήσω με όλες τις τιμές που σου αρμόζουν… Μονάχα να με είχες ακούσει... «
Καστανιά Πετρίνα, Β2

Τα νέα για τον θάνατο του Πάτροκλου δεν άργησαν να φτάσουν στα αυτιά του Αχιλλέα, ο οποίος
κάθεται μόνος στη σκηνή του και σκέφτεται:
«Αφού στο είπα…, αφού στο είπα…!!! Μην απομακρυνθείς από τα καράβια, κράτησε το πάθος και τη
δύναμή σου… Όμως εσύ δεν άκουσες…, όπως πάντα... Ήμουν χαζός, που νόμιζα ότι θα με άκουγες… Η
αλαζονεία σου σε έκανε να πιστέψεις πως είσαι ένας θεός, ένας αθάνατος. Παρασύρθηκες από τη δύναμη
και τις ικανότητές σου και πίστεψες πως θα μπορέσεις να μπεις στην Τροία μόνος σου…, όμως οι θεοί δεν
έχουν ορίσει ακόμα τη μέρα που θα γίνει αυτό. Νόμιζες πως θα σκοτώσεις τον Έκτορα, τον μελλοντικό
βασιλιά της Τροίας, όμως ούτε γι΄ αυτόν έχει οριστεί η μέρα του θανάτου του… Αχχχχ!!! Πώς μπόρεσες να
μου το κάνεις αυτό; Γιατί δε με άκουσες; Γιατί παρασύρθηκες από το εγώ σου;
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Αν μου δίναν ένα δώρο οι θεοί, αυτό θα ήθελα να ήταν να μπορέσω να γυρίσω το χρόνο πίσω… και να
σε κρατήσω εδώ… Το μόνο, όμως, που μπορώ να κάνω για σένα αυτή τη στιγμή, είναι να πάρω το σώμα
σου και να το θάψω, ώστε να αναπαυτεί η ψυχή σου… Να είσαι σίγουρος, όμως, πως ο Έκτορας θα
πληρώσει για αυτό που σου ‘κανε…, θα πάρω εκδίκηση για σένα με ό,τι κόστος και αν έχει αυτό…!!!»
Κατσιούλας Ευθύμης, Β2

(ο Αχιλλέας μαθαίνει την είδηση του νεκρού Πάτροκλου…)
…τι γίνεται μετά;
«Μα τι ήθελες, αγαπητέ, στον πόλεμο να πας;
Κατάρα σε όποιον σου έβαλε την ιδέα αυτή στο νου σου,
αν έχεις νου, ω ανόητε! Δεν σου ‘πα να προσέχεις;
Πανοπλία παντοδύναμη είχες στην διάθεση σου,
στρατό δυνατό επίσης, ανίκανος ήσουν, για να χάσεις;
Δεν σου είπα εγώ να μην προχωρήσεις, να μείνεις πίσω,
να υποχωρήσεις, ποτέ να μην υπερεκτιμάς την δύναμή σου;
Κωφός ήσουν και δεν άκουες, ή άμυαλος;
Επίσης, πώς μπόρεσες εμέ να αψηφήσεις,
Να μ’ αφήσεις μόνο μου, να μην με υπολογίζεις,
τα λόγια μου σου φαίνονταν χαζά, ω άσπλαχνε;
Καλά έκανε ο Έκτορας, σου πήρ’ την πανοπλία,
μακάρι να σε έσερνε και ογύρω όλη μέρα,
γιατί έτσι σου άξιζε, ω άμυαλε!
Μα τι σου λέω, τι σου μιλώ;
Ούτε ζωντανός δεν μ’ άκουγες, νεκρός θα με ακούσεις;
Γιατί μου το ‘κανες αυτό, αγαπητέ μου Πάτροκλε;
Κατάρα και στον Έκτορα, που τόλμησε να σ’ ατιμήσει,
κατάρα και στους Αχαιούς, που προστασία δεν σου δώσαν.
Ήρωας μεγάλος και τρανός είσαι,
πολέμησες μ’ ανδρεία,
ισόθεος, ισάξιος με εμέ κι ανώτερός μου,
ω Πάτροκλε ατίθασε, θα σε θυμάμαι πάντα!»
(αρχίζει με θυμό, και τελικά αποκαλύπτει την τεράστια του λύπη για το γεγονός)
(Τέλος μονόλογου)
Κόλλιας Χρήστος, Β2

Ο Αχιλλέας πληροφορείται το θάνατο του αγαπημένου του φίλου. Η θλίψη του είναι μεγάλη. Μεγάλος
όμως είναι και ο θυμός του για τον Πάτροκλο. Λυπημένος και οργισμένος πάει στην ακροθαλασσιά και
μονολογεί: «Άμυαλε Πάτροκλε, παρασύρθηκες από τις επιτυχίες σου, ξεπέρασες τα όρια, νόμιζες ότι
μπορείς να κατακτήσεις την Τροία... Έκανα λάθος που σε εμπιστεύτηκα, σου έδωσα τα όπλα μου… κι εσύ
δεν άκουσες τη συμβουλή μου… Αν είχες τηρήσει την εντολή μου, θα ξέφευγες από την τραγική μοίρα του
θανάτου. Είσαι υπεύθυνος για τον θάνατό σου… Διέπραξες ύβρη…, γεμάτος αλαζονεία απομακρύνθηκες
από τα πλοία και κατευθύνθηκες στα τείχη της Τροίας… Πώς πίστεψες ότι οι θεοί θα σου επιτρέψουν αυτή
τη λαμπρή νίκη; Πραγματικά δε μπορώ να καταλάβω τις πράξεις σου… Ποτέ δεν είχες δείξει αλαζονεία…,
γιατί τώρα; Μήπως η μοίρα καθόρισε τις πράξεις σου….»
Κυλάφα Βασιλική, Β3
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«Πάτροκλε, δεν ακολούθησες την συμβουλή μου…, υποτίμησες τους θεούς αλλά και τις ικανότητες
τους. Οι θεοί δεν δέχονται ανυπακοή στις εντολές τους, καθώς μία τέτοια πράξη αποτελεί ύβρη. Μετά την
ύβρη ακολουθεί η τίση και η νέμεση (εκδίκηση). Πίστευα ότι θα ακολουθούσες την συμβουλή μου και θα
είχα αποτρέψει τον θάνατο σου, μα έκανα λάθος...»
Κυριακός Κωνσταντίνος, Β3

Ο Πάτροκλος κείτεται νεκρός κάτω στην γη κι από πάνω του ο Αχιλλέας μονολογεί για τον χαμό του
φίλου του:
«Πάτροκλε, δεν με άκουσες, θέλησες μόνος σου να σηκώσεις αυτό το μεγάλο βάρος, αγαπημένε μου
φίλε! Πονάει η ψυχή μου, όταν βλέπω ότι έχασα τον πιο γενναίο και δυνατό άντρα, τον πιο πιστό μου
φίλο… Μη φοβάσαι, φίλε μου, εγώ θα εκδικηθώ όποιον σε έφερε σε αυτήν την θέση, εξαγνίζοντας έτσι
την αδικοχαμένη τιμή σου... Δεν θα αφήσω, φίλε μου, το κουφάρι σου να το φάνε τα όρνια… Θα σου κάνω
τις τιμές που ταιριάζουν σε έναν ήρωα σαν εσένα…
Αδερφικέ μου φίλε, θα είσαι πάντα μέσα στην ψυχή και στο μυαλό μου!!!»
Κωστοπούλου Ελπίδα, Β3

Ο Αχιλλέας μαθαίνει για τον θάνατο του φίλου του, Πάτροκλου και για τον τρόπο που αυτός
σκοτώθηκε. Από τη μία θρηνεί για το χαμό του, από την άλλη όμως θυμώνει μαζί του και μονολογώντας
λέει:
«Γιατί Πάτροκλε; Γιατί συμπεριφέρθηκες τόσο άμυαλα και απερίσκεπτα; Γιατί πρέπει να πονώ και να
θρηνώ για τον χαμό σου, επειδή εσύ έπραξες με τόση αλαζονεία; Ήρθες να με βρεις, θρηνώντας για το
χαμό των Αχαιών και μου ζήτησες να σε αφήσω να μπεις στον πόλεμο με τους υπόλοιπους Μυρμιδόνες…
Με κατηγόρησες για άσπλαχνο και αλύγιστο… Ευχήθηκες τον θυμό που έχω εγώ, ποτέ να μη τον
αποκτήσεις! Και τώρα εσύ τι έκανες; Σου έδωσα τα ξακουστά μου όπλα, σε όρισα αρχηγό των Μυρμιδόνων
και σου ‘πα να ορμήσεις στην μάχη εναντίον των Τρώων… Αλλά σε συμβούλεψα να μην παρασυρθείς, να
μην απομακρυνθείς από τα καράβια, μόνο να τα γλυτώσεις και να διώξεις τους Τρώες από αυτά… Κι εσύ
σκοτώνοντας πολλούς Τρώες, κυριεύτηκες από έπαρση και καμάρι… Πόσους πολεμιστές γύμνωσες στη
μάχη; Ήρωας θα ‘σουν άριστος και όλοι θα μιλούσαν για τον ανδρείο Πάτροκλο... Αλλά τώρα τι θα λένε;
Θα μιλάνε για τον ανδρείο και άμυαλο φίλο τού Αχιλλέα, που ήθελε να γίνει πιο ήρωας από εκείνον…!
Γιατί όρμησες και συνέχισες να πολεμάς στην πεδιάδα; Γιατί…; Δεν σου ‘πα για τον Απόλλωνα που
προστατεύει τους Τρώες; Δεν άκουσες εμένα, αλλά ούτε τον ίδιο τον μακροβόλο Φοίβο... Σε
προειδοποίησε ότι δεν είναι η μοίρα σου την Τροία να πορθήσεις… Κι εσύ, μόνος σου αποφάσισες το τέλος
της ζωής σου, όταν ύβρη διέπραξες στον θεό. Ασήμαντα θεώρησες αυτά που σου είπε… Γενναίος και
άμυαλος μαζί, άριστος και αλαζόνας, δεν άκουσες το πιο σημαντικό από ό,τι σου είπα: Αν με αγαπάς και
θέλεις να με τιμήσουν, μη σε συνεπάρει ο πόλεμος αλλά να γυρίσεις πίσω…!»
Μαρκουλιδάκης Γιώργος, Β3

Αχιλλέας: « Πάτροκλε, αδελφικέ μου φίλε, γιατί παράκουσες τις πολύτιμες διαταγές μου; Αλαζόνα! Δεν
ήθελα ποτέ το κακό σου… Εάν άκουγες τις συμβουλές μου, δεν θα ήταν αυτή η μοίρα σου… Ήθελες όμως
εσύ όλη τη δόξα… Ήθελες να μου πεις: “Κοίτα, τα κατάφερα!” Λάθος σου μεγάλο! Ύβρη! Γι’ αυτό σε
τιμώρησαν οι θεοί… Ίσως δεν έπρεπε να σου δώσω την πανοπλία μου… Το λάθος δικό μου, η ύβρη δικιά
σου…!»
Μιχαηλίδης Φώτης, Β3
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