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Ελένη και Πάρις [Πίνακας του Ντάβιντ 1788]

Είχε περάσει καιρός από τότε που ο Πάρης πήρε την Ελένη και ξέσπασε πόλεμος. 33 χρόνια 

για την ακρίβεια. Επί 33 χρόνια άντρες έπεφταν στην μάχη, άλλοι πέθαναν άλλοι ζούσαν, 

γυναίκες έμεναν χήρες και παιδιά ορφανά. Η φρίκη και ο τρόμος κυριαρχούσαν. Έξω και 

μέσα από τα τείχη της Τροίας απλοί θνητοί άνθρωποι ήταν τρομοκρατημένοι. 

Μόνο ένα πράγμα τους έδινε δύναμη. Η ιδέα της ωραίας Ελένης. Η ομορφιά της είχε 

μαγέψει και τον παραμικρό στρατιώτη. Άνθρωποι αλληλοσκοτώνονταν για την ομορφιά 

μιας μόνο γυναίκας.

Πέρα από τους απλούς θνητούς, μαγεμένοι από την ομορφιά της Ελένης ήταν και οι Θεοί. 

Αυτό τους οδήγησε σε παράλογες αποφάσεις έτσι ώστε να χωριστούν και αυτοί σε δύο 

στρατόπεδα όπως και οι θνητοί. 

Η κατάσταση αυτή επικρατούσε 33 ολόκληρα χρόνια. 



Τον 33ο χρόνο, κάπου στα τέλη του χειμώνα, οι Θεοί συνεδρίασαν. Στην αρχή το συνέδριο 

αυτό είχε σοβαρή μορφή, αργότερα η αντιπαράθεση και η αντιπαλότητα μεταξύ των Θεών 

ξεκίνησε να φαίνεται καλύτερα. Ύστερα άρχισαν οι τσακωμοί και οι διαμάχες και εν τέλει 

κατάντησε σε οικογενειακό καυγά. 

Μετά από αρκετή ώρα, ο Δίας κατάφερε να επιβάλει τη τάξη. Τότε ήταν που ξεκίνησε η 

σοβαρή συζήτηση. Η Ηρα πρότεινε να οριστεί κάποιος ως υπεύθυνος για τον Τρωικό 

πόλεμο. Όποιος οριζόταν υπεύθυνος, θα μπορούσε να επιλέξει τη μοίρα του κάθε θνητού 

που είχε πάρει μέρος στον πόλεμο και ίσως κάποτε να κατάφερνε να δαμάσει και την 

ομορφιά της Ελένης. Στην αρχή, ο Δίας είπε πως αυτός θα έπρεπε να είναι ο υπεύθυνος, 

αλλά όλοι άρχισαν να διαφωνούν με πρώτη την Ήρα που άρχισε ένα συζυγικό καυγά και 

μετέτρεψε το θέμα σε προσωπικό. 

Λίγο πριν επανέλθει το χάος, ο Διόνυσος, ο οποίος ήταν πολύ μεθυσμένος και ζήτημα ήταν 

να μην ήξερε ούτε που βρισκόταν, πρότεινε να ψηφίσουν για το ποιος θα είναι υπεύθυνος. 

Με αυτή την ιδέα συμφώνησαν όλοι και ξεκίνησαν να ψηφίζουν. Λίγο αργότερα όμως, 

αποδείχθηκε πως η ιδέα του Διόνυσου ήταν ανούσια καθώς όλοι ήταν τόσο εγωιστές που 

ψήφιζαν τους εαυτούς τους. 

Αφού συνεχίστηκε ο καβγάς, ο Ποσειδώνας αυτή τη φορά είχε τη λύση. Ο Θεός της 

θάλασσας πρότεινε να δοκιμαστούν όλοι με την ομορφιά της Ελένης και όποιος κατάφερνε 

να την δαμάσει, δηλαδή να αντισταθεί σε αυτή, θα γινόταν ο υπεύθυνος. Όπως 

καταλαβαίνετε, για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο πρέπει να έχει κανείς τέλειο αυτοέλεγχο των 

συναισθημάτων του ή απλά να είναι πιο όμορφος από την ίδια την Ελένη ώστε να μπορέσει

να αντισταθεί. Όσον αναφορά το πρώτο κανείς δεν ήταν ικανός και έτσι όλοι βασίστηκαν 

στο δεύτερο.

Πρώτος πήγε ο Απόλλωνας. Ο Θεός της τέχνης παινευόταν συνεχώς για τα κάλλη του και 

θεωρούσε τον εαυτό του ισάξιο και ίσως καλύτερο του Δία. Πήγε λοιπόν ο Απόλλωνας στην 

Ελένη και κάθισε δίπλα της. Άρχισε να της μιλάει και εξακολουθούσε να παινεύεται για τον 

εαυτό του. Τελικά απέτυχε καθώς βρέθηκε να της χαϊδεύει τα μαλλιά σαν υπνωτισμένος. 

Μετά τον Απόλλωνα ακολούθησε η Θεά Ήρα. Όταν πήγε στο δωμάτιο της Ελένης άρχισε να 

λέει πως αυτή έπρεπε να «ελέγχει» τους άντρες και όχι η Ελένη. Εν τέλει άρχισε να 

μπερδεύει τα λόγια της και έφτασε να λέει ότι η Ελένη είναι η ομορφότερη του κόσμου, 

ακόμη και από την ίδια. 

Ύστερα, αποφάσισε να δοκιμάσει τη τύχη του ο Ερμής. Ο αγγελιοφόρος πήγε με τα 

φτερωτά σανδάλια του στο δωμάτιο. Ξεκίνησε να κάνει διαφορά πράγματα όπως το να 

ζωγραφίζει ένα πορτραίτο του εαυτό του. Όταν τελείωσε το πορτραίτο το ονόμασε «το πιο 

όμορφο πράγμα στον κόσμο». Το πήγε στον Όλυμπο και το έδειξε στους υπόλοιπους. Οι 

Θεοί περίμεναν να αντικρίσουν μια αντρική φιγούρα αλλά τελικά είδαν ένα πορτραίτο της 

ωραίας Ελένης. 

Και άλλοι προσπάθησαν μα κανείς δεν τα κατάφερε. 

Μετά από αρκετή ώρα, η λιγομίλητη και ντροπαλή θεά της ομορφιάς Αφροδίτη 

προσφέρθηκε. Όλοι γέλασαν μαζί της. Δεν πίστευαν πως θα τα κατάφερνε. Την κοροϊδεύαν 



και την αποδοκίμαζαν, αμελώντας το ίσως πιο σημαντικό απ’ όλα… το ίδιο της το όνομα. 

Ήταν η θεά της ομορφιάς. Αυτή ήλεγχε το τι είναι όμορφο και τι όχι. 

Μπήκε στο δωμάτιο, και κοίταξε την Ελένη στα μάτια. Χωρίς να μιλήσει και χωρίς να κάνει 

την όποια κίνηση, μετέτρεψε την Ελένη από την ομορφότερη στην πιο άσκημη. 

Όταν επέστρεψε στον Όλυμπο, όλοι οι Θεοί απολογήθηκαν και την παραδέχθηκαν. Είχαν 

μείνει όλοι άφωνοι με αυτό που είχε συμβεί. Αφότου επανήλθαν όλοι στα λογικά τους, 

ρώτησαν την Αφροδίτη τι θα έκανε τώρα που είναι υπεύθυνη. «Τίποτα» απάντησε αυτή με 

αποφασιστικότητα, «Απολύτως τίποτα, απλά περιμένετε» πρόσθεσε. 

Πράγματι, λίγες μέρες αργότερα η φήμη για το ότι η Ελένη έχασε την ομορφιά της 

αποδείχθηκε αλήθεια. Οι στρατιώτες άρχισαν να αποχωρούν και να αρνούνται να 

πολεμήσουν γιατί κατάλαβαν πως δεν υπήρχε λόγος να πεθαίνουν πια. Έτσι, μέσα στις 

επόμενες βδομάδες ο πόλεμος τελείωσε και όλοι γύρισαν στα σπίτια τους και τις 

οικογένειές τους. Είχε πια επανέλθει η ειρήνη. 


