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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΛΙΑΔΑ 
 

Πώς να έχει κάποιος έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση; Και μάλιστα στην εποχή 

της ταχύτητας,  της εικόνας και του διαδικτύου; Για να έχουμε, λοιπόν, 

ειδήσεις άμεσα, αμεσότατα -θα τολμούσα να πω- και μάλιστα πάντα 

κατ΄αποκλειστικότητα, στάλθηκαν επιτόπου δημοσιογράφοι, άνδρες και γυναίκες 

ή καλύτερα πολεμικοί ανταποκριτές και ανταποκρίτριες για να μας στείλουν και 

...να φέρουν φρέσκες-φρέσκες τις ειδήσεις ή ακόμη καλύτερα ...καυτές! 

Πότε έγινε αυτό; Εκμεταλλευτήκαμε τις διακοπές των Χριστουγέννων-πάνω από 

όλα η παραγωγικότητα βλέπετε !-και τους στείλαμε στην Τροία για να μας 
πουν από πρώτο χέρι τι έγινε εκεί από τον Σεπτέμβριο ως τον Δεκέμβριο! 

Κάποιοι και κάποιες βαρέθηκαν να πάνε, μέρες που ήταν, όμως οι 

περισσότεροι/ες το έκαναν το ταξίδι. Βέβαια, μόνο λίγοι και λίγες τα κατάφεραν 

πολύ καλά, σχεδόν άριστα. Αυτούς και αυτές θα απολαύσετε για την ενημέρωσή 

σας. 

 Από το Β2 έχουμε τηλεοπτική μετάδοση, άρθρο για το περιοδικό "Η Λόγχη", 

άρθρο για εφημερίδα, ανταπόκριση για τον ραδιοφωνικό σταθμό "Troia news" 

καθώς και πολεμικό ρεπορτάζ σε άμεση σύνδεση για ...το δελτίο των 9, σε 

...όποιο κανάλι παρακολουθείτε!  

Από το Β3 έχουμε ζωντανή ραδιοφωνική μετάδοση από το "Troia fm" , 

ρεπορτάζ για την τηλεόραση, ένα επεισόδιο από την τηλεοπτική εκπομπή "Οι 

Καρακόληδες" και ένα άρθρο με μια κάπως πιο...ποιητική θεώρηση της όλης 

κατάστασης! 

Οι ανταποκριτές και οι ανταποκρίτριές μας μεταδίδουν με κομμένη την  ανάσα! 

Ακολουθείστε τους!...και ...παρακολουθείστε! 

 

Από το Β2 

 

Ανταποκρίτρια: Βασιλική Αγ.  

   Αγαπητοί τηλεθεατές, είμαστε ζωντανά στο στρατόπεδο των Αχαιών, όπου 

μπροστά στα μάτια μας βλέπουμε την οργή του Απόλλωνα να αποδεκατίζει το 

στρατόπεδο των δικών μας στρατιωτών. Αν δεν έχετε παρακολουθήσει τα 

προηγούμενα επεισόδια μια περιληπτική παρουσίαση είναι η εξής: χάρη στην 

εκνευριστική ηλιθιότητα του Αγαμέμνονα ο στρατός μας γίνεται κυριολεκτικά 

κομματάκια. Λοιπόν, και μετά από αυτή την πολύ «ουδέτερη» περίληψη 

συνεχίζουμε και… Μα τον Δία, μόλις με ενημέρωσαν πως ο Αγαμέμνονας 

αποφάσισε να επιστρέψει τη Χρυσηίδα. Καιρός ήταν, δε νομίζετε; Του πήρε μόνο 

κάποιες εκατοντάδες ζωές να το ξεπεράσει! Μόλις μου είπαν πως ως αντάλλαγμα 

για την επιστροφή της κόρης του Χρύση επιθυμεί την κόρη του Βρισέως και από 

την αντίδραση του Αχιλλέα συμπεραίνω ότι δεν είναι και πολύ χαρούμενος! 

   Επιστρέψαμε, αγαπημένοι μου θεατές, μετά από δώδεκα μέρες˙ σας 

ενημερώνουμε πως η Χρυσηίδα έχει επιστρέψει στην πατρίδα της, ο Αχιλλέας 
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"βράζει" στη σκηνή του και η μεριά μας χάνει παταγωδώς και τις δώδεκα μέρες 

που έχουν περάσει. Για την ακρίβεια, φήμες λένε πως ο Νέστορας έχει τρελαθεί 

και ο Οδυσσέας στέλνει μηνύματα στον πατέρα του να έρθει να τον πάρει πίσω! 

Αυτήν τη στιγμή, από τη σύνδεση με τους συνεργάτες μας στον Όλυμπο, 

γνωρίζουμε πως η επιθυμία της Θέτιδας έχει εκπληρωθεί με τον Δία να υπόσχεται 

με το αλάνθαστο νεύμα του. Η ένταση μεγαλώνει, αφού η Ήρα αρχίζει άλλη μια 

διαφωνία που θα καταλήξει κυριολεκτικά σαν καταιγίδα για εμάς εδώ κάτω. Ο 

Ήφαιστος σώζει τα τομάρια μας και.... όλα τα απλωμένα ρούχα των στρατιωτών, 

ηρεμώντας τον Δία. 

 Συνδεθείτε ξανά σε λίγες μέρες για να δείτε την επιστροφή των Αχαιών στην 

πατρίδα ή όχι; Αυτό εξαρτάται φυσικά από τον πολυμήχανο Οδυσσέα! 

 

Αρθρογράφος: Σταύρος Αγ. 

Κατά την διάρκεια του ταξιδιού μου στην Τροία αντίκρισα  μοναδικά θεάματα, 

διαπραγματεύσεις ακόμα και άτομα που έβλεπαν Θεούς!  Έφτασα στην Τροία σε 

μία από τις πολλές φάσεις  του πολέμου που δεν ήταν βίαιες, αφού οι Αχαιοί 

προσπαθούσαν να βρουν λύσεις  στα προβλήματά τους, σχετικά με την μοιρασιά 

των λαφύρων. Η μοιρασιά αυτή αφορούσε τη Χρυσηίδα, την κόρη του Χρύση, ο 

οποίος προσέφερε πολλά αγαθά για να την πάρει πίσω. Και ενώ όλοι δέχτηκαν, ο 

μόνος που δε δέχτηκε ήταν ο αρχηγός των Αχαιών, ο Αγαμέμνονας. Γιατί, εκείνος 

θα έμενε με αυτόν τον τρόπο χωρίς λάφυρα. Έτσι, ο Αγαμέμνονας έδιωξε τον 

Χρύση. Λίγο καιρό μετά ένας λοιμός σκότωσε τα ζώα τους και άρχισε να 

σκοτώνει και τους ίδιους τους Αχαιούς.  

Έτσι, φώναξαν τον μάντη Κάλχα, ο οποίος είπε πως ό,τι συνέβαινε ήταν εκδίκηση 

από τον Απόλλωνα και έτσι το μυαλό όλων πήγε στον Χρύση, που ήταν ιερέας 

στον ναό του Απόλλωνα. Επίσης, είπε πως ο μόνος τρόπος να σταματήσει ο 

λοιμός ήταν να δώσουν τη Χρυσηίδα πίσω και να μην πάρουν τίποτα αυτή τη 

φορά. Και παρόλη την άρνηση του Αγαμέμνονα έγινε.  

Τότε ο Αγαμέμνονας θύμωσε με τον Κάλχα, αφού και στο παρελθόν, όπως 

πληροφορήθηκα, είχαν προηγούμενα. Επειδή όμως ο Αγαμέμνονας θα έμενε 

χωρίς τρόπαιο αποφάσισε να πάρει το τρόπαιο του Αχιλλέα, τη Βρισηίδα, κάτι που 

εξόργισε τόσο τον Αχιλλέα, που για να λυθεί το θέμα, συγκάλεσε ένα έκτακτο 

συμβούλιο.  

Στο συμβούλιο μια διαφωνία μεταξύ του Αχιλλέα και του Αγαμέμνονα 

δημιούργησε  διαμάχη. Πάνω στον καυγά που γινόταν μεταξύ τους, πέρα από 

άκομψες βρισιές, που δεν μου επιτρέπεται να πω, πεταγόντουσαν μπιχτές ενώ 

υπήρχαν και μερικές πολύ επιθετικές κινήσεις. Μια αξέχαστη στιγμή μάλιστα ήταν 

όταν ο Αχιλλέας τράβηξε το σπαθί του και μετά άρχισε απλώς να μιλάει στον 

αέρα. Ρώτησα τους γύρω μου και κανείς δεν είδε τίποτα. Ύστερα ο Αχιλλέας 

έβαλε το ξίφος μέσα στη θήκη και αποδέχτηκε με βαριά καρδιά την απόφαση του 

Αγαμέμνονα. Όμως φαινόταν σαν να ετοίμαζε κάτι πολύ δόλιο και έξυπνο ως 

εκδίκηση.  

Αυτή ήταν η εμπειρία μου ως ρεπόρτερ και πολεμικός ανταποκριτής στην Τροία. 
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 Για τη συνέχεια της ιστορίας αγοράστε το τεύχος 7 του περιοδικού «Η Λόγχη» 

την επόμενη εβδομάδα.  

                                                       

Αρθρογράφος: Μαρία Μαρ.: «Μία σύγκρουση με απρόβλεπτες συνέπειες» 

Δέκα χρόνια σχεδόν έχουν περάσει από τη στιγμή που οι Έλληνες 

επιτέθηκαν στα τείχη της Τροίας. Δέκα χρόνια πολιορκίας και οι Τρώες ακόμα 

αντιστέκονται! Όμως, τα τελευταία γεγονότα μπορεί να επηρεάσουν την εξέλιξη 

αυτού του πολέμου και να αναδείξουν τον τελικό νικητή. 

  Μετά την άλωση της  πόλης Χρύσας, ο Αγαμέμνονας   πήρε ως γέρας την  

κόρη του Χρύση, του ιερέα του Απόλλωνα, που κατέφθασε ως ικέτης στο 

στρατόπεδο των Ελλήνων για να τη ζητήσει πίσω. Όμως ο Αγαμέμνονας χωρίς 

πολλή σκέψη αλλά με θράσος και αναίδεια έδιωξε τον ιερέα,γεγονός που 

προκάλεσε την οργή του Θεού, η αντίδραση του οποίου ήταν άμεση. Έστειλε 

φοβερό λοιμό μέσα στο στρατόπεδο των Ελλήνων σκορπώντας το θάνατο. Τότε ο 

Αχιλλέας πήρε την πρωτοβουλία να συγκαλέσει τη συνέλευση του στρατού και να 

ζητήσει τη βοήθεια του μάντη Κάλχα, ο οποίος αποδίδει την ευθύνη για το λοιμό 

αποκλειστικά στον Αγαμέμνονα.  

Η συνέχεια ήταν απρόβλεπτη! Ξεκίνησε μία έντονη συζήτηση ανάμεσα στον 

Αγαμέμνονα και τον Αχιλλέα που κατέληξε σε λογομαχία. Μπροστά στα έκπληκτα 

μάτια όλων των Ελλήνων οι δύο άντρες αντάλλαξαν βαριές κουβέντες, καθώς ο 

Αγαμέμνονας απείλησε πως για να επιστρέψει την κόρη του Χρύση έπρεπε να 

πάρει το γέρας του Αχιλλέα. Ο Αχιλλέας, προσβεβλημένος, έβρισε τον Αγαμέμνονα 

και ανακοίνωσε ότι θα φύγει από την Τροία. Ο Νέστορας προσπάθησε να τους 

συμφιλιώσει αλλά δεν τα κατάφερε. 

Μετά το τέλος της συνέλευσης οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες. Η Χρυσηίδα 

γύρισε στου πατέρα της με τη συνοδεία του Οδυσσέα ενώ οι αγγελιαφόροι του 

Αγαμέμνονα πήραν τη Βρισηίδα από τη σκηνή του Αχιλλέα. Σύμφωνα με 

αποκλειστικές πληροφορίες ο Αχιλλέας ζήτησε άμεσα τη βοήθεια της μητέρας του, 

η οποία εξασφάλισε την υπόσχεση του Δία να βοηθήσει τους Τρώες ώστε να 

τιμωρηθούν οι Έλληνες και ο Αγαμέμνονας για λογαριασμό του Αχιλλέα. 

Βρισκόμαστε, λοιπόν, σε μία κρίσιμη και αποφασιστική στιγμή για το 

μέλλον αυτού του πολύχρονου πολέμου. Ποια από τις δύο πλευρές άραγε θα 

ευνοηθεί από τη σύγκρουση των δύο μεγάλων ανδρών; 

 

Ανταποκρίτρια για το ραδιόφωνο: Μαρία-Νεφέλη Μπ. 

      Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ονομάζομαι Μαρία Νεφέλη Μπ. και είμαι 

πολεμική ανταποκρίτρια από τον σταθμό "Τροία news". Σήμερα θα σας 

μεταδώσω τα γεγονότα της συνάντησης του ιερέα Χρύση με τον Ατρείδη. Όπως 

όλοι καταλαβαίνουμε η συνάντηση αυτή ήταν αρκετά δραματική καθώς ο ιερέας 

Χρύσης  ζήτησε πίσω την κόρη του Χρυσηίδα, πολεμικό λάφυρο του βασιλιά 

Ατρείδη. Ο βασιλιάς Αγαμέμνονας, όπως ήταν αναμενόμενο αρνήθηκε. Αυτή τη 

στιγμή παρακολουθώ με τα ίδια μου τα μάτια τον ιερέα Χρύση να φεύγει 

οργισμένος από τη σκηνή του Αγαμέμνονα. 
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      Γεια σας, ακροατές του σταθμού "Τροία news" και πάλι εγώ, η Νεφέλη Μπ, η 

πολεμική ανταποκρίτρια αυτών των τρομερών γεγονότων. Μετά από τη 

συνάντηση ιερέα Χρύση- Αγαμέμνονα  ο Φοίβος άκουσε τις προσευχές του ιερέα 

και οργίστηκε από την απόφαση του Ατρείδη. Έτσι έστειλε λοιμό στο αχαιϊκό 

στρατόπεδο. Αυτή τη στιγμή ο Αχιλλέας συγκαλεί συνέλευση του στρατού. Σε λίγο 

θα σας μεταδώσουμε τα γεγονότα της συνέλευσης ζωντανά.  

     Γεια σας και πάλι, κυρίες και κύριοι. Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του 

Αχιλλέα η συνέλευση ξεκινάει. Έχω την τιμή να βρίσκομαι στον χώρο της 

συνέλευσης. Αυτήν τη στιγμή ο Αχιλλέας συζητάει με τον μάντη Κάλχα ο οποίος 

αποκαλύπτει την αιτία του κακού που είναι ότι ο Ατρείδης δε δέχθηκε να 

επιστρέψει τη Χρυσηίδα. Ο μάντης Κάλχας προβλέπει και άλλες συμφορές αν ο 

Αγαμέμνονας δε δώσει τη Χρυσηίδα στον πατέρα της. Τα λόγια του μάντη φτάνουν 

στα αυτιά του Αγαμέμνονα. Όπως δήλωσε και ο ίδιος, τα λόγια του μάντη τον 

εξόργισαν αλλά παρόλα αυτά δέχτηκε να επιστρέψει την κόρη του Χρύση ,τη 

Χρυσηίδα , μόνο εάν οι Αχαιοί του δώσουν κάποια άλλη κοπέλα ως πολεμικό 

λάφυρο. Στα λόγια αυτά του βασιλιά Ατρείδη αντέδρασε ο Αχιλλέας. Ο Ατρείδης, 

λοιπόν, απείλησε τον Πηλείδη ότι θα πάρει το δικό του πολεμικό λάφυρο, τη 

Βρισηίδα. Μετά από αυτήν την απειλή, λοιπόν, επικρατεί σιωπή. Όλοι βλέπουμε 

συγκλονισμένοι ότι πάει να βγάλει το σπαθί του από τη θήκη και να μονομαχήσει 

με τον Αγαμέμνονα. Όμως, την κρίσιμη στιγμή ο Αχιλλέας σταματάει την κίνηση 

του και το πρόσωπό του παίρνει μία έκφραση τρόμου. Μετά αρχίζει να μονολογεί. 

Τελευταία στιγμή, κυρίες και κύριοι, αλλάζει γνώμη και ξαναβάζει το ξίφος του 

πίσω στο θηκάρι. Μήπως όμως δε μιλούσε μόνος του; Μήπως κάποιος θεός 

μπήκε στη μέση; Τελικά, βλέπουμε ότι ο Αχιλλέας μίλησε με υβριστικούς λόγους 

προς τον Ατρείδη και δήλωσε ότι θα δώσει τη Βρισηίδα στον αντίπαλο του αλλά 

ορκίστηκε ότι θα φύγει οριστικά από τη μάχη. 

        Λίγο μετά τη λήξη της συνέλευσης η Χρυσηίδα στέλνεται στον πατέρα της. 

Επίσης κήρυκες έρχονται στη σκηνή του Αχιλλέα για να πάρουν τη Βρισηίδα και 

να την παραδώσουν στον Αγαμέμνονα. Ο Αχιλλέας καθησυχάζει τους κήρυκες 

λέγοντας τους ότι δε φταίνε για αυτήν την απόφαση.  

        Έχουν περάσει λίγες ώρες από αυτά τα τρομερά γεγονότα και 

παρακολουθούμε κρυφά τον Αχιλλέα να κατευθύνεται στην ακτή, πικραμένος. 

Λίγη ώρα μετά, λοιπόν, εμφανίζεται η μητέρα του, η Θέτιδα μέσα από τα κύματα 

και ο Αχιλλέας με κλαμένα μάτια της διηγείται τι έγινε. Η Θέτιδα του δίνει την 

υπόσχεση της ότι θα μιλήσει η ίδια στον Δία για να αποκατασταθεί η τιμή του γιου 

της.  

         Γεια σας και πάλι, ακροατές, οι μέρες έχουν περάσει, λοιπόν, ο πόλεμος 

συνεχίζεται και ο Αχιλλέας παραμένει στη σκηνή του. Δώδεκα ημέρες μετά τη 

συζήτηση Αχιλλέα-Θέτιδας είμαστε κάτω από τον Όλυμπο και παρακολουθούμε τη 

Θέτιδα να ανεβαίνει στο βουνό βιαστικά. Η θεά, λοιπόν, έχει φτάσει κοντά στον 

θρόνο του Δία και ικετεύει τον θεό να τιμηθεί ξανά ο γιός της κάνοντας κάτι καλό 

για τους Τρώες. Λίγα λεπτά αργότερα, μετά από πολλή σκέψη του Δία, ο Κρονίδης 

υπόσχεται στη Θέτιδα ότι θα ικανοποιήσει την παράκληση της με το γνωστό του 
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νεύμα, με την προϋπόθεση  ότι  δε θα μάθει τίποτα η Ήρα, γιατί συνεχώς τον 

κατηγορεί ότι παίρνει το μέρος των Τρώων.  Αυτήν τη στιγμή ολόκληρος ο 

Όλυμπος κουνιέται λόγω της απόφασης του Δία! Λίγο αργότερα εμφανίζεται η 

Ήρα η οποία εννοείται ότι υποψιάζεται πως κάτι συμβαίνει και ζητάει εξηγήσεις 

από τον σύζυγο της. Η Ήρα και ο Δίας τσακώνονται, ο Δίας εξοργίζεται και 

απειλεί την Ήρα, η οποία αποχωρεί λυπημένη. Την Ήρα έρχεται να παρηγορήσει 

ο γιος της, ο Ήφαιστος,  ο οποίος σερβίροντας τους θεούς επαναφέρει την 

ευχάριστη ατμόσφαιρα μεταξύ τους.  

        Παρακολουθώ τους θεούς όλη μέρα, οι οποίοι περνάνε ανέμελα, με φαγοπότι 

και μουσική. Ο ήλιος δύει και ο καθένας πάει στο δώμα του να αναπαυτεί.  

        Εδώ, λοιπόν, τελειώνει η ζωντανή μετάδοση από την καρδιά των γεγονότων. 

Ήμουν η πολεμική ανταποκρίτρια Μαρία Νεφέλη Μπ. από τον σταθμό "Τροία 

news". Σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο βράδυ! 

 
Πολεμικό ρεπορτάζ: Ιωάννα Τσ. 

Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε τις 

τελευταίες εξελίξεις του τρωικού πολέμου. Ο ιερέας του Απόλλωνα, Χρύσης, 

παρακάλεσε  τους Αχαιούς να του δώσουν πίσω την κόρη του σηκώνοντας λευκή 

σημαία και προσφέροντας τους λύτρα. Όλοι τους δέχτηκαν ενώ ο Αγαμέμνονας 

του μίλησε αισχρά. Ο μάντης προσευχήθηκε στον Φοίβο για την τιμωρία τους και 

αυτός την έπραξε σκοτώνοντας πρώτα τα ζώα τους και μετά αυτούς. Ύστερα από 

εννιά ημέρες ο Αχιλλέας συγκάλεσε όλους τους Αχαιούς και ζητά απ’ τον μάντη 

Κάλχα να του φανερώσει το λόγο που έχει θυμώσει μαζί τους ο Φοίβος. Ο μάντης 

διστάζει, ο Αχιλλέας του υπόσχεται πως θα τον προστατέψει, ο Κάλχας φανερώνει 

την αιτία του κακού και ο Αγαμέμνων αντιδρά. Ο Αχιλλέας και ο Αγαμέμνονας 

λογομαχούν… κι εκεί που ο Αχιλλέας ετοιμάζεται να τον σκοτώσει… η Ήρα 

στέλνει την Αθηνά να του αλλάξει γνώμη και τελικά ο Αχιλλέας βάζει το ξίφος του 

πίσω στη θήκη του. Συνεχίζεται η λογομαχία μεταξύ τους και ο Νέστορας  

επεμβαίνει. Λογομαχούν λίγο ακόμα και πάει ο καθένας στη σκηνή του. Η 

Χρυσηίδα οδηγείται στον πατέρα της με εκατόμβη και χωρίς να πάρουν λύτρα. 

Επικεφαλής της επιχείρησης είναι ο Οδυσσέας. Ο Αγαμέμνονας στέλνει κήρυκες 

στη σκηνή του Αχιλλέα να παραλάβουν «το δώρο» του και αυτός λέει στον 

Πάτροκλο να φέρει την κοπέλα η οποία έφυγε γεμάτη δάκρυα. Ο Αχιλλέας κλαίει 

μόνος στο ακρογιάλι και σπεύδει η μητέρα του, Θέτιδα να τον παρηγορήσει. Της 

λέει το πρόβλημα του, τον παρηγορεί και μεταφέρει το αίτημά του στον Δία, το 

οποίο είναι να αρχίσουν να χάνουν οι Αχαιοί στις μάχες με αποτέλεσμα να τον 

χρειαστούν και να δοξαστεί. Οι θεοί επιστρέφουν απ’ την Αιθιοπία, όπου και 

έλειπαν για δώδεκα ημέρες. Ο Αχιλλέας δεν πολεμά (όπως τον συμβούλεψε η 

μητέρα του να κάνει) και μένει στη σκηνή του. Η Θέτιδα μιλά με τον Δία και μετά 

από πολλή κουβέντα τον πείθει. Η Ήρα βλέπει τη Θέτιδα και τσακώνεται με τον 

Δία και ο Ήφαιστος ηρεμεί τα πνεύματα. Με τη δύση του ήλιου τελειώνει το 

συμπόσιο των θεών και όλοι πάνε στα δωμάτια τους. Για οτιδήποτε  νέο θα σας 

κρατάμε ενήμερους. Μέχρι τότε να είστε καλά!       
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Από το Β3 

 

Ανταποκρίτρια: Μαρία Δαγ.  

Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι 

Είμαι η δημοσιογράφος Δαγ. Μαρία, βρισκόμαστε σε ζωντανή μετάδοση από το 

‘’Τροία fm’’ και είμαι εδώ ώστε να σας ενημερώσω για όλα τα νέα του Τρωικού 

πολέμου. Να σας θυμίσω πως ο Αγαμέμνονας έδιωξε βίαια τον Ιερέα του 

Απόλλωνα Χρύση, ο οποίος ζήτησε πίσω την κόρη του τη Χρυσηίδα, η οποία είχε 

δοθεί ως πολεμικό γέρας στον Αγαμέμνονα. Μόλις έχουμε την αντίδραση του 

Απόλλωνα η οποία είναι το λιγότερο συγκλονιστική! Ο Απόλλωνας έχει στείλει 

λοιμό στους Αχαιούς και ο θάνατος τόσο σε ζώα όσο και σε ανθρώπους έχει ήδη 

σκορπιστεί. Να προσθέσω πως ο λοιμός αναμένεται να έχει διάρκεια 9 ημερών. 

Μείνετε συντονισμένοι! 

Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι  

Έχουμε εξελίξεις στον Τρωικό πόλεμο, αφού πραγματοποιήθηκε η συνάντηση 

Αχιλλέα και μάντη Κάλχα, με αφορμή τον λοιμό. Ο Αχιλλέας κινητοποιήθηκε 

ώστε να βρει λύση το συντομότερο δυνατό. Ο Αγαμέμνονας έχει ήδη δεχτεί να 

επιστρέψει τη Χρυσηίδα στον πατέρα της με αντάλλαγμα τη Βρισηίδα. Σοκ 

προκαλεί το γεγονός πως ο Αχιλλέας αντάλλαξε υβριστικά λόγια με τον 

Αγαμέμνονα και πως απείλησε να τον σκοτώσει. Με την επέμβαση της Αθηνάς 

υποχωρεί και αποσύρεται από τον πόλεμο. Αυτή τη στιγμή ο Νέστορας μεσολαβεί 

ώστε να τους συμφιλιώσει, χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Θα σας κρατάμε 

ενήμερους και ενήμερες για ο,τιδήποτε νεότερο. 

Κυρίες και κύριοι  

Διακόπτουμε το πρόγραμμα μας, αφού η Θέτιδα ικετεύει τον Δία ώστε να δώσει 

υπεροχή στους Τρώες. Ο Δίας δεσμεύτηκε να το κάνει φοβούμενος όμως την 

αντίδραση της Ήρας. Αυτήν τη στιγμή η Ήρα έχει μάθει όλα όσα συνέβησαν και 

μιλά προκλητικά στον Δία ο οποίος είναι εξοργισμένος και την απειλεί με 

χειροδικία! Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε και το γεγονός ότι η 

Χρυσηίδα έχει φτάσει στον πατέρα της. Αυτά για την ώρα, καλό βράδυ! 

 

Ανταποκριτής: Βασίλης Ιακ. 

       Βρίσκομαι στο στρατόπεδο των Αχαιών όπου τα πράγματα τον τελευταίο 

καιρό  είναι πολύ δύσκολα. Οι μάχες έχουν σταματήσει. Όμως, σημειώθηκαν 

πολλοί θάνατοι εξαιτίας του λοιμού που έστειλε ο Απόλλωνας στο αχαιϊκό 

στρατόπεδο. 

       Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνέλευση που συγκάλεσε ο Αχιλλέας είχε 

κάποιο αποτέλεσμα καθώς ο μάντης Κάλχας αποκάλυψε πως  αιτία του κακού 

είναι η Χρυσηίδα, που ως πολεμικό λάφυρο βρίσκεται στη σκηνή του Αγαμέμνονα 
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αλλά και, πως, αν η Χρυσηίδα δεν επιστραφεί στον πατέρα της, θα συμβούν κι 

άλλες συμφορές στους Αχαιούς! 

       Πιο συγκεκριμένα ο Αγαμέμνονας δέχτηκε να επιστρέψει τη Χρυσηίδα, όμως 

θέλει ως αντάλλαγμα για την πράξη του αυτή να έρθει στη σκηνή του το λάφυρο 

του Αχιλλέα, η Βρισηίδα.  

        Αναμένουμε τις εξελίξεις καθώς ο πόλεμος πλέον συνεχίζεται αλλά ο 

Αχιλλέας προσβεβλημένος δε συμμετέχει και μένει απομονωμένος στη σκηνή του. 

        Όλων τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Όλυμπο μιας και η Θέτιδα, η 

μητέρα του Αχιλλέα, ύστερα από παράκληση του γιου της ανέλαβε να μιλήσει στον 

Δία και να του ζητήσει να αποκαταστήσει την τιμή του. 

         Παρακολουθούμε τον Αχιλλέα απομονωμένο στην ακρογιαλιά και η αγωνία 

κορυφώνεται. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε. 

       

Παρουσιαστής: Γιώργος Καρ. 

Καλησπέρα,  κύριες και κύριοι, είμαι ο Γιώργος Καρακόλης και βρίσκεστε στην 

καλύτερη εκπομπή της Ελλάδας, "Τους Καρακόληδες".  Σήμερα θα σας 

παρουσιάσουμε τον Τρωικό πόλεμο.  

Αρχικά, δέκα χρόνια οι Αχαιοί πολιορκούν την Τροία και στα βάσανά τους 

έρχεται να προστεθεί ο θυμός του Αχιλλέα με τις ολέθριες συνέπειές του. Όλα 

ξεκίνησαν από την άρνηση του Αγαμέμνονα να επιστρέψει στον ιερέα του 

Απόλλωνα, Χρύση, την κόρη του, την οποία κρατούσε στη σκηνή του ως πολεμικό 

γέρας . Αυτό προκάλεσε την οργή του Φοίβου, που έστειλε φοβερό λοιμό στο 

αχαιϊκό στρατόπεδο. Τότε ο Αχιλλέας συγκάλεσε σε συνέλευση τον στρατό, όπου ο 

μάντης Κάλχας αποκάλυψε την αιτία του κακού. Έπειτα,  προέβλεψε μάλιστα κι 

άλλες συμφορές, αν ο Αγαμέμνονας δεν ικανοποιήσει το αίτημα του Χρύση. Τα 

λόγια του μάντη εξόργισαν τον Αγαμέμνονα που δέχτηκε να επιστρέψει την κόρη, 

αν οι Αχαιοί του προσφέρουν κάποια άλλη στη θέση εκείνης. Στην απαίτηση του 

Ατρείδη αντέδρασε ο Αχιλλέας και ο Αγαμέμνονας απείλησε ότι, ως ανώτερός του, 

θα του αφαιρέσει το δικό του λάφυρο, τη Βρισηίδα. Η σύγκρουση πλέον ήταν 

αναπόφευκτη και θα κατέληγε σε αιματοχυσία, αν δεν επενέβαινε την κρίσιμη 

στιγμή η Αθηνά. Τελικά, ο Αχιλλέας αρκέστηκε σε υβριστικούς λόγους και δήλωσε 

ότι θα παραδώσει τη Βρισηίδα αλλά ορκίστηκε ότι θα αποχωρήσει από τη μάχη. 

 Μετά τη λήξη της συνέλευσης, η Χρυσηίδα αποστέλλεται στον πατέρα της ενώ 

κήρυκες έρχονται στη σκηνή του Αχιλλέα για να οδηγήσουν τη Βρισηίδα στον 

Αγαμέμνονα. Ο Αχιλλέας αποσύρεται στην ακρογιαλιά, όπου πικραμένος 

απευθύνεται στη μητέρα του, τη Θέτιδα, και της αποσπά την υπόσχεση ότι θα 

μεσολαβήσει η ίδια στον Δία, για να αποκατασταθεί η τιμή του. Οι μέρες περνούν, 

η Χρυσηίδα έχει επιστρέψει στην πατρίδα της, ο πόλεμος συνεχίζεται, αλλά ο 

Αχιλλέας μένει απομονωμένος στη σκηνή του. 

 Τη δωδέκατη ημέρα μετά την παράκληση του ήρωα στη μητέρα του (εικοστή 

πρώτη μέρα της Ιλιάδας), η Θέτιδα ανεβαίνει στον Όλυμπο και ικετεύει τον Δία 

να τιμήσει το γιο της, δίνοντας υπεροχή στους Τρώες. Ο Δίας υπόσχεται στη 

Θέτιδα να ικανοποιήσει την παράκλησή της αλλά κρυφά από την Ήρα, γιατί αυτή 
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πάντα τον κατηγορεί ότι παίρνει το μέρος των Τρώων. Η συνάντησή του με τη 

Θέτιδα, όμως, δεν περνάει απαρατήρητη από την Ήρα, η οποία υποψιάζεται τι 

έχει συμβεί και ζητάει επίμονα εξηγήσεις από τον σύζυγό της. Ο Δίας εξοργίζεται 

και με απειλές αναγκάζει τη θεά να σωπάσει λυπημένη. Κοντά στην Ήρα σπεύδει 

ο Ήφαιστος, ο οποίος παρηγορεί τη μητέρα του και επαναφέρει την ευχάριστη 

ατμόσφαιρα στην κατοικία των θεών. Η υπόλοιπη μέρα περνά στον Όλυμπο 

ανέμελα, με φαγοπότι και μουσική, μέχρι που ο ήλιος δύει και καθένας πάει στο 

δώμα του να αναπαυτεί. 

 

Αρθρογράφος: Νικόλας Κ.  

       Κυρίες και Κύριοι, 

βρισκόμαστε στον 10ο ( και ευχόμαστε τον τελευταίο) χρόνο της πολιορκίας της 

Τροίας από τους Αχαιούς. Τον τελευταίο καιρό όλα πάνε στραβά και ανάποδα στο 

στρατόπεδο των Αχαιών: άνθρωποι και ζώα πεθαίνουν κάτω από αδιευκρίνιστες 

συνθήκες. Εννέα ημέρες βάσταξε το κακό μέχρι που τη δέκατη ημέρα ο Αχιλλέας ( 

γνωστός ως ο πιο δυνατός) συγκάλεσε συμβούλιο μπροστά στα πλοία. Ο μόνος 

που ήξερε την αιτία ήταν ο πάνσοφος μάντης Κάλχας, αλλά φοβόταν διότι ο μέγας  

Αγαμέμνων με μισό μάτι τον κοιτούσε, επειδή συνέχεια κακά μαντάτα του 

προμηνούσε. Ο Αχιλλέας υποσχέθηκε να τον προστατεύσει και έτσι ο μάντης την 

αιτία του φονικού αποκάλυψε. Μια κόρη όμορφη και συνετή ήταν η αιτία που 

πέθαιναν οι Αχαιοί. Χρυσηίδα το όνομα της κόρης του ιερέα Χρύση που έχει τον 

Φοίβο για προστάτη. Την άρπαξε ο Ατρείδης και ο πατέρας της με λύτρα πολλά 

την ζήτησε πίσω, μα ο Αγαμέμνων τον έδιωξε δίχως καρδιά. Του Φοίβου τη 

βοήθεια ζήτησε και αυτός ό,τι του είπε έκανε. Έπρεπε με λύτρα πολλά και με 

εκατόμβη λαμπρή να επιστραφεί η κόρη. Μόνο τότε ο Φοίβος θα σταματήσει τα 

δηλητηριώδη βέλη να ρίχνει. Το πρόσωπο του Αγαμέμνονα έγινε κατακόκκινο από 

θυμό, αφού η καρδιά του είχε γίνει χίλια κομμάτια. Δεν υπήρχε περίπτωση να την 

ξαναδώσει, γιατί μέσα στην καρδιά του είχε τρυπώσει. Μόνο ένα δώρο ισάξιο και 

λαμπρό θα τον  έκανε να ξεχάσει αυτόν τον χαμό. Ο Αχιλλέας του είπε πως δεν 

υπάρχει άλλο, αλλά ο Αγαμέμνων είπε πως θα πάρει τα δικά τους. Λαοφάγο,  

αναιδή και πανούργο τον είπε ο Αχιλλέας και για τιμωρία ο Αγαμέμνων είπε πως 

θα πάρει το  δώρο το δικό του: τη Βρισηίδα.   

Τι θα έκανε ο Αχιλλέας, δίχως τη Βρισηίδα;;;. Στη σκέψη αυτή δεν άντεξε 

και τυφλωμένος από θυμό και μίσος, το ξίφος βγάζει από τη θήκη. Μα ξαφνικά! 

Κάτι περίεργο συνέβη, γιατί όλοι Αχαιοί  -πλην του Αχιλλέα- «παγώσανε». Έπειτα 

από αυτό το παράξενο γεγονός ο Αχιλλέας παραδόξως ηρέμησε, αλλά υποσχέθηκε 

να μην ξαναμπεί στην μάχη ωσότου να.... ξαναβλαστήσει το φυτό στο σκήπτρο 

του. Πρόσθεσε μάλιστα πως, αν του ξαναπάρει κάτι δίχως την άδεια του, το αίμα 

θα έτρεχε πάνω στο σκήπτρο του. Και έτσι, με αυτήν τη « χαρούμενη διάθεση» 

έληξε το συμβούλιο. Μόλις χάραξε η αυγή, η Χρυσηίδα με τον Οδυσσέα στο 

τιμόνι, τραβήξανε για την πατρίδα της Χρυσηίδας. Έτσι εξανεμίστηκε και ο θυμός 

του Φοίβου. Παράλληλα στην Τροία, ο Πάτροκλος με άλλους τρεις την κόρη από 
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τη σκηνή του Αχιλλέα έβγαλαν μαζί. Θλιμμένος και μόνος τράβηξε ο Αχιλλέας 

στην ακτή μέχρι που τον είδε η μητέρα του η Θέτιδα η τρανή. Τον ρώτησε τι έχει 

και της τα είπε όλα με το νι και με το σίγμα. Της ζήτησε, από τον Δία να ζητήσει 

τους Τρώες να ευνοήσει και οι Αχαιοί στα πεδία των μαχών να χάνουν. Τότε θα 

καταλάβει πόσο τον χρειάζεται ο Ατρείδης και θα ζητήσει συγχώρεση. Την θεωρεί 

κατάλληλη, γιατί αυτή βοήθησε τον Δία, όταν άσχημα είχε μπλέξει και της 

χρωστάει χάρη. Του υποσχέθηκε πως μόλις γυρίσουν οι θεοί από τους Αιθίοπες 

θα πάει να τον βρει. 

 Πέρασαν οι μέρες και ανέβηκε η Θέτις στον Όλυμπο.  Είπε στον Δία πως 

έχει η κατάσταση και αυτός δέχτηκε ( διστακτικά ) προκαλώντας... σεισμό στον 

Όλυμπο. Αλλά η Ήρα, που  δεν της ξεφεύγει τίποτα κατάλαβε πως ...κάποιος 

ήρθε. Δεν της άρεσε όμως όταν κατάλαβε πως ήταν θεά και ρωτούσε επίμονα 

ποια ήταν και τι ήθελε και αυτός της απάντησε  πως ζηλεύει τους πάντες και δε θα 

πει. Η Ήρα όμως συνέχισε ( για κακή της τύχη να ρωτάει ) και ο Δίας 

εκνευρίστηκε τόσο που απείλησε να την χτυπήσει. Έτσι, ήρθε  ο Ήφαιστος να την 

παρηγορήσει, που την συμβούλευσε να είναι καλή με τον Δία, για να μην πάθει 

ό,τι έπαθε ετούτος. Η Ήρα χαμογέλασε και ο Ήφαιστος της έδωσε νέκταρ. Τότε οι 

θεοί έστησαν τρικούβερτο γλέντι μέχρι το βράδυ, ώσπου πήγαν για ύπνο και 

φυσικά η Ήρα κοιμήθηκε με τον Δία συμφιλιωμένη.  

 

Αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, 

παράπονο κανένα δεν πρέπει να έχετε, αφού μάθατε όλα τα νέα (και τα 

...κουτσομπολιά θα λέγαμε) από πρώτο χέρι, καυτά, ...χειροπιαστά και μάλιστα 

πάντα ...κατ΄αποκλειστικότητα!! 

Μείνετε πάντα συντονισμένοι στο...1ο Γυμνάσιο Θέρμης! 

 

                            Υπεύθ. εκπ/κός για ...την αποστολή στην Τροία
       Ε.Α.Π 


