
ΕΛΕΝΗ

Από τη   Μαριλύδα  Μαχλέρα ,  Β γυμνασίου  



Η Ελένη ξυπνά και νιώθει την άμμο στα πόδια της. Ούτε που 

θυμάται την τελευταία φορά που ένιωσε  στεριά . Δέκα 

ολόκληρα χρόνια βασανίζεται πάνω στο καράβι του Οδυσσέα. 

Συνάντησε τα πάντα στον δρόμο της αλλά τίποτα δεν τους 

σταμάτησε. Ένιωθε σαν τέρας-ούτε η Σκύλα και η Χάρυβδη δεν

μπορούσαν να συγκριθούν με εκείνη. Δεν συγχώρεσε ποτέ τον 

εαυτό της για αυτό που έκανε.

 Κατέστρεψε την ψυχή της Ανδρομάχης. Η γυναίκα του βασιλιά

της Τροίας δεν βγήκε πότε έξω από την στιγμή που έμαθε πως 

ο αγαπημένος της Έκτορας βρήκε φρικτό θάνατο στα χέρια του

Αχιλλέα. Η καρδιά της Ελένης πονούσε για τους καημένους 

Τρώες που σκοτώθηκαν για χάρη της.

Αποφάσισε να αλλάξει. Είχε φτάσει στο σημείο να ντρέπεται 

για την ομορφιά της.

Έτσι όταν οι Αχαιοί μαζεύονταν στα καράβια τους, η Ελένη 

μπήκε κρυφά στο πλοίο του Οδυσσέα. Από τότε και μετά 

συνάντησε τα πάντα στον δρόμο της. Ποτέ δεν θα φανταζόταν 

τις περιπέτειες που θα ζούσε σε ένα πλοίο και αργότερα σε μια

σχεδία με τον Οδυσσέα.

Όταν ο πολυμήχανος Οδυσσέας ολοκλήρωσε το σχέδιό του και

φανερώθηκε στην αγαπημένη του Πηνελόπη, η Ελένη βρήκε το

θάρρος να συζητήσει μαζί της.

-Πώς άντεξες τόσα χρόνια ολομόναχη;

-Ο πόνος ήταν αβάστακτος και δεν αρνούμαι πως υπήρχαν 

στιγμές που έχανα την ελπίδα μου αλλά ποτέ δεν ξέχασα τον 

Οδυσσέα.



Η Ελένη έσκυψε το κεφάλι και είπε:

Μακάρι να ήμουν σαν και εσένα. Αφοσιωμένη και  πιστή. Τόσα

χρόνια δεν κατάφερα τίποτα παρά να σπέρνω την δυστυχία. 

Έπρεπε να μείνω πιστή στον Μενέλαο. Αν τότε ήξερα την  

καταστροφή που θα προκαλούσα δεν θα έφευγα ποτέ από την 

Σπάρτη. Ενοχές με κατακλύζουν καθημερινά. Η δική μου 

δυστυχία είναι προτιμότερη από τον πόνο τόσων γυναικών 

που χάνουν τους άντρες που τόσο πολύ αγαπούν. Ποτέ δεν 

μπορούσα να φανταστώ πως εκτός από τις Ελένες του κόσμου 

υπήρχαν Ανδρομάχες και Πηνελόπες που δεν έκαναν  τίποτα 

παρά να απολαμβάνουν αυτά που έχουν σημασία στην ζωή 

αντί να φέρονται ανώριμα .

Τότε ευχήθηκε να την περίμενε ακόμα ο Μενέλαος και να της 

έδινε την ευκαιρία για μια καινούργια ζωή. Την ζωή που εκείνη

τώρα πια επιθυμούσε.


