
Ελένη

Από την Εβίτα Μαρκουλή, Β΄Γυμνασίου 

Ήταν  απόγευμα  και  ο  λαμπερός  ήλιος  ανέτειλε  σιγά  σιγά.  Ο  Μενέλαος,  βασιλιάς  της

Σπάρτης, εισήχθη στην κάμαρη της αγαπημένης του Ελένης, που χτένιζε τα χρυσαφένια της

μαλλιά και της ανακοίνωσε πως ήταν στα σχέδιά του ένα ταξίδι μακρινό, στην Τροία. Η

Ελένη δέχτηκε αμέσως να ακολουθήσει τον σύζυγο της, καθώς λάτρευε να γνωρίζει νέα

μέρη. Οι υπηρέτριές της, την βοήθησαν με τα πράγματα που έπρεπε να πάρει μαζί της,

ώστε το πρωί που θα ξεκινούσε το ταξίδι να ήταν όλα έτοιμα.

 Αφού ξημέρωσε,  ο  βασιλιάς,  φορώντας  ρούχα επίσημα  και  έχοντας  στο  πλάι  του  την

εντυπωσιακότατη Ελένη, κατευθύνθηκε προς το πλοίο του. Το ταξίδι για την Τροία ξεκίνησε

και όλοι ήταν γεμάτοι ενθουσιασμό. Το πλοίο έπλεε στα καταγάλανα και ήρεμα νερά με τη

βοήθεια των πανιών που φούσκωναν απ’ τον αέρα. Η Ελένη είχε ακουμπήσει τα χέρια της

στην κουπαστή και τα μαλλιά της ανέμιζαν σαν αέρινα, μεταξωτά φουλάρια. Ο Μενέλαος

από την άλλη, παρατηρούσε την θέα και τα κάτασπρα πουλιά που έκαναν το δικό τους

ταξίδι στον ουρανό.

 Όταν  το καράβι  έσχισε  πια  την  άμμο  της  Τροίας,  το  ζευγάρι  κατέβηκε  και  άρχισε  την

περιπλάνηση στην πόλη. Η Ελένη φορούσε ένα μακρύ φόρεμα, με χρυσές ραφές που δεν

πέρασε  απαρατήρητο.  Όλοι  την  κοιτούσαν  και  τα  μάτια  τους  έλαμπαν  αφού  είχαν

εντυπωσιαστεί από το πόσο ελκυστική ήταν. Οι δύο σύζυγοι έφτασαν στο μέρος όπου θα

περνούσαν την νύχτα και άφησαν εκεί τα πράγματα τους. Όσο κουραστικό και αν ήταν το

ταξίδι,  αυτό δεν τους εμπόδισε από το να γνωρίσουν όχι μόνο το μέρος αλλά και τους

κατοίκους του. 

Καθώς η Ελένη περπατούσε στην αγορά,  της τράβηξε την προσοχή ένας νεαρός άντρας

πολύ  περιποιημένος.  Πάρι,  τον  ονόμαζαν  και  ήταν  γιός  του  βασιλιά  της  Τροίας,  του

Πριάμου.  Είχε  καστανά  μαλλιά  και  μάτια,  ρόδινα  χείλη  και  αρκετά  γυμνασμένο  σώμα,

καλυμμένο  με  αριστοκρατικά  ρούχα.  Για  λίγα  δευτερόλεπτα,  στο  μυαλό  της  Ελένης

επικρατούσε μόνο η εικόνα του Πάρι και καμία σκέψη για τον Μενέλαο. Ήταν ολοφάνερο

πως ο Θεός του Έρωτα ,γιος της Αφροδίτης, είχε αμολήσει τα βέλη του με στόχο την καρδιά

της  Ελένης.  Τις  σκέψεις  της  όμως  διέκοψε  η  φωνή  του  Μενελάου,  που  της  πρότεινε



κουρασμένος να αποσυρθούν στην κλίνη τους. Εκείνη συμφώνησε και μέσα σε λίγα λεπτά,

ο βασιλιάς είχε αποκοιμηθεί.

 Το πρόσωπο του Πάρι δεν μπορούσε να απομακρυνθεί από το μυαλό της Ελένης, η οποία

μάλιστα τον διέκρινε από μακριά, πάνω σε ένα λευκό σύννεφο που την πλησίαζε. Στην αρχή

ξαφνιάστηκε, όμως όταν άρχισε να της μιλάει με την γλυκιά, γαλήνια φωνή του, ηρέμησε

και τον άκουγε με μεγάλη προσοχή. 

Πριν από λίγες ώρες ο Πάρις,  έτυχε να συναντήσει έναν φημισμένο μάντη της πόλης, ο

οποίος του είπε πως πλησιάζει μια μεγάλη σύγκρουση που θα οδηγήσει στην καταστροφή

της Τροίας. Προέβλεψε έναν αιματηρό πόλεμο με χιλιάδες νεκρούς.  Το ανακοίνωσε το νέο

αυτό στην Ελένη, χωρίς να ξέρει ποιοι θα παρευρίσκονταν στο πεδίο της μάχης. Τότε, όμως,

εκείνη  θυμήθηκε  μια  συζήτηση  περί  πολέμου  που  είχε  ο  Μενέλαος  με  έναν  Αχαιό

πολεμιστή  στο  πλοίο  και  υποψιάστηκε  ποιοι  μπορεί  να  είναι  οι  αντίπαλοι  αυτής  της

μοιραίας μάχης για την Τροία. Στα πρόσωπα των δύο συνομιλητών επικρατούσε φόβος και

ανησυχία που δεν μπορούσαν να κρυφτούν. 

Η Ελένη, χωρίς να το σκεφτεί, αποφάσισε να μιλήσει στον Πάρι για τα συναισθήματα που

ένιωθε για αυτόν, αφού ήξερε ότι μπορεί να μην της δοθεί άλλη ευκαιρία να το κάνει.

Περιέγραψε τον εαυτό της ως μια γυναίκα που δεν είναι ερωτευμένη με τον σύζυγό της,

αλλά, με έναν νέο άντρα που μόλις είχε γνωρίσει και τώρα της χαμογελούσε ελαφρά . 

Ο Πάρις  την πήρε από το χέρι,  την ανέβασε  στο ονειρικό σύννεφο και  την κοίταζε  στα

μάτια.  Ξαφνικά,  μπροστά στους δύο ερωτοχτυπημένους νέους,  εμφανίστηκε  μια  θεά,  η

οποία χωρίς να τους μιλήσει,  μετακίνησε το σύννεφο και το μετέφερε σε ένα άγνωστο,

τροπικό νησί.  Όταν πια η Ελένη με τον Πάρι έφτασαν στο νησί,  απ’ το στόμα της θεάς

ακούστηκαν ευχάριστα λόγια για τα πρόσωπα στα οποία απευθυνόταν. Τους ανακοίνωσε

πως τους πήγε εκεί για να μείνουν ασφαλής, μακριά από τον πόλεμο και να απολαύσουν

μαζί τις χαρές της ζωής. Τα μάτια της Ελένης έλαμψαν και το βλέμμα της στράφηκε προς

τον αγαπημένο της, όταν πια η θεά απομακρύνθηκε.

 Ακολούθησαν  αμέτρητες  βόλτες  και  περιπλανήσεις  στο  νησί,  χωρίς  να  υπάρξει  καμία

ανησυχία για τον Μενέλαο, που είχε μείνει απληροφόρητος πίσω στην Τροία. Το νησί ήταν

τόσο όμορφο που κανείς θα έλεγε ότι μόνο στη φαντασία του θα μπορούσε να συναντήσει.

Ξεκινούσε από μια χρυσοκέντητη άμμο που οδηγούσε σε ένα  καταπράσινο δάσος με τις

χρωματιστές  πινελιές  κάποιων  τροπικών  φυτών.  Μέσα  στο  δάσος,  βρισκόταν  ένα

πλουσιοπάροχο παλάτι, γεμάτο υπηρέτριες και με θέα την απέραντη θάλασσα. Η ζωή σε

ένα τέτοιο νησί, θα ήταν σίγουρα ιδανική για όλους. 

Μια μέρα, το πρωί, την ώρα που ο ήλιος άρχισε να εμφανίζεται, η Ελένη περπατούσε στην

άμμο καθώς το μυαλό της περιτριγυριζόταν από σκέψεις για τον Μενέλαο, που αργότερα

διακόπηκαν, όταν διέκρινε στην άμμο έναν ολόλευκο κρίνο που χωρίς δισταγμό έκοψε και

έτρεξε κατευθείαν για να το  προσφέρει  στον Πάρι,  που μόλις είχε ξυπνήσει.   Ο Πάρις

έπιασε στα χέρια του τον κρίνο και τον μύρισε με ευχαρίστηση. Απευθύνθηκε αμέσως στην

Ελένη, λέγοντάς της πως ήταν η δεύτερη ωραιότατη μυρωδιά που είχε συναντήσει ποτέ στη

ζωή του,  αφού η πρώτη ήταν  της ίδιας  της Ελένης.  Όσο ξετυλίγονταν  οι  μέρες,  το  νέο

ζευγάρι  πλέον  περνούσε  τις  καλύτερες  στιγμές  της  ζωής  τους.  Στιγμές  αγάπης,  χαράς,

ευτυχίας, που θα έμεναν για πάντα αξέχαστες.                                     

  –«Καλημέρα αγαπημένη μου», είπε ξαφνικά μια φωνή πολύ διαφορετική από του Πάρι.

Τότε ξύπνησε η Ελένη, από έναν ύπνο βαθύ. Ακούγοντας την φωνή του Μενελάου, το γλυκό



χαμόγελο που επικρατούσε στο πρόσωπό της εξαφανίστηκε, αφού κατάλαβε ότι όλη αυτή η

περιπέτεια που είχε ζήσει με τον Πάρι δεν ήταν κάτι παρά μόνο ένα όνειρο. Παρ’ όλο που

ήταν πραγματικά ερωτευμένη με το νέο άντρα, αποφάσισε να συνεχίσει την ζωή της με τον

Μενέλαο καθώς όπως σκέφτηκε, ένα όνειρο της ήταν αρκετό. 

Η  μέρα  της  αποχώρησης  από  την  Τροία  είχε  μόλις  φτάσει  και  ο  Μενέλαος  άρχισε  να

πλησιάζει  το  καράβι  για  την  επιστροφή.  Στη  διαδρομή  όμως  προς  το  καράβι,  η  Ελένη

πέρασε δίπλα από τον Πάρι, ο οποίος μύριζε εκείνη την ώρα έναν ολόλευκο κρίνο και την

κοίταξε  χαμογελώντας.  Λίγο  πριν  ξεκινήσει  το  ταξίδι,  η  Ελένη  ανέβηκε  στο  πλοίο,

ακούμπησε τα χέρια της ξανά στην κουπαστή και μπερδεμένες σκέψεις για το όνειρο αλλά

και την εικόνα που μόλις είχε δει, κυρίευσαν το μυαλό της.

 Ήταν τελικά ένα όνειρο;… Μόνο οι Θεοί το ξέρουν!!!!!


