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Από την ΕΥΗ ΚΑΝΑΚΗ , Β ΄Γυμνασίου

Όταν ξημέρωσε η επόμενη μέρα η Ελένη ενημερώθηκε για μια μάχη που θα γινόταν για χάρη της 

ανάμεσα σε δυο άνδρες που νοιαζόταν πολύ. Έτρεξε στα τοίχη και αντίκρισε τον Μενέλαο μαζί με τον  

Πάρη στο πεδίο μάχης να ετοιμάζονται να μονομαχήσουν. ‘Έντρομη παρακολούθησε την αρχή της 

μάχης. Στα πρώτα πέντε λεπτά ο Μενέλαος καταφέρνει να ρίξει τον Πάρη κάτω με μεγάλη ευκολία. Η 

Ελένη τρομαγμένη έτρεξε και γρήγορα κατέβηκε στην θεόρατη πόρτα και κατευθύνθηκε στον καλό της. 

ΠΑΡΗΣ: Φύγε από εδώ και τρέξε να μην σε διαπεράσει κάποιο βέλος, γιατί τότε θα με χάσεις 

πραγματικά.

ΕΛΕΝΗ: Μην σε νοιάζει για εμένα. Σε παρακαλώ ακύρωσε την μάχη και έλα στο κάστρο. 



Με αυτά τα λόγια της Ελένης ο Πάρης πείσμωσε. Της είπε να προστατευτεί και έδωσε εντολή να 

αρχίσει μια μάχη ανάμεσε των Τρώων και Αχαιών. Η Ελένη προσπαθούσε να αποτρέψει αυτή την μάχη.

Εκείνη την ώρα ο Πρίαμος έτρεξε να απομακρύνει την Ελένη από το πεδίο μάχης καθώς εκείνη είχε 

πέσει κάτω και απελπισμένη έκλαιγε για την ζωή του Πάρη αλλά και πολλών ανδρών. Όταν ο Πρίαμος 

κατάφερε να την μεταφέρει με ασφάλεια πίσω στο κάστρο, οι δούλες έτρεξαν να την ηρεμίσουν αφού 

ήταν πεσμένη κάτω κλαίγοντας και καταργούνταν την μοίρα της. Την πήγαν στο δωμάτιο της και της 

έδωσαν λίγο νερό για να συνέλθει. Την βοήθησαν να ξαπλώσει στην κάμαρη της  για να ησυχάσει. Η 

Ελένη όταν ησύχασε είπε στις δούλες να την αφήσουν μόνη της και να ενημερώσουν τον Πρίαμο ότι 

είναι καλά. Μόλις οι δούλες υπάκουσαν και απομακρύνθηκαν η Ελένη βγήκε στον διάδρομο να 

παρακολουθήσει την μάχη που γινόταν κάτω. Δυστυχώς η σκηνή που ακολούθησε ήταν ένας άνδρας 

από τους Αχαιούς να προσπαθεί να στήσει παγίδα στον Πάρη μαζί με τον Οδυσσέα. Έτρεξε όπως δεν 

είχε ξανατρέξει ποτέ για να σώσει τον αγαπημένο της. Με την ταχύτητα του Ερμή έφτασε με το 

κατάλευκο φόρεμα της  στον Πάρη μα  πριν προλάβει να τον σπρώξει μπήκε μπροστά και το βέλος την 

βρήκε στον λαιμό… Όλοι στράφηκαν στην πληγωμένη Ελένη και η μάχη σταμάτησε απότομα. Το 

φόρεμα της από λευκό έγινε κόκκινο σαν την φωτιά που ξέσπασε εκείνη την ώρα στην ψυχή του Πάρη. 

Την πήρε στην αγκαλιά του και την φίλησε, αλλά το φυλή της ζωής δεν ήταν αρκετό εκείνη την ώρα…  


