
Παλιά, τότε που οι
θεοί ζούσαν σε χρυ-
σά και συννεφένια
παλάτια πάνω στον

Όλυµπο, µια θαλασ-
σονεράιδα, η Νηρηί-
δα Θέτιδα, αγάπησε

έναν θνητό βασιλιά,
τον Πηλέα, και αποφά-
σισε να τον παντρευτεί.
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Στον γάµο τους ήταν καλεσµένοι όλοι οι θεοί εκτός από την Έριδα, τη θεά
που έσπερνε διχόνοιες. Θυµωµένη η Έριδα πήρε ένα χρυσό µήλο, έγραψε
επάνω ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΗ και το έριξε στην αίθουσα όπου γινόταν
το γλέντι του γάµου. Αµέσως η Ήρα, η Αφροδίτη και η Αθηνά άρχισαν να
καβγαδίζουν, γιατί η καθεµιά ήθελε το χρυσό µήλο για τον εαυτό της. 

Ο ∆ίας πρόσταξε τότε τις θεές να ζητήσουν από τον Πάρη, τον γιο
του βασιλιά της Τροίας Πρίαµου, να αποφασίσει ποια είναι η οµορφότε-
ρη από τις τρεις τους. 

Ξαφνιασµένος ο Πάρης άκουσε την Ήρα και την Αθηνά να του τά-
ζουν δύναµη και δόξα αν τους έδινε το µήλο, όµως, όταν η Αφροδίτη τού

έταξε «την πεντάµορφη του κόσµου» για γυναίκα του,
έδωσε το χρυσό µήλο σ’ εκείνη.

Λίγο καιρό αργότερα, ο Πάρης ξεκίνησε να βρει
την «πεντάµορφη» που του είχε τάξει η θεά.

Ταξίδεψε ως τη Σπάρτη και χωρίς καµιά
ντροπή για τον άντρα της, τον βασιλιά Με-
νέλαο, που τον φιλοξένησε µε τιµές, άρπα-
ξε µια νύχτα τη γυναίκα του, την ωραία
Ελένη, και την πήρε µαζί του στην Τροία.
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Η αρπαγή της ωραίας Ελένης ήταν µεγάλη προσβολή όχι µόνο για τον
Μενέλαο µα για όλους τους Έλληνες. Έτσι αποφάσισαν να πάνε στην
Τροία να τη φέρουν πίσω. Αρχηγός της εκστρατείας ορίστηκε ο αδελφός
του Μενέλαου, ο Αγαµέµνονας, που βασίλευε στις Μυκήνες, και τόπος
συνάντησης το λιµάνι της Αυλίδας. Βασιλιάδες απ’ όλη την Ελλάδα µαζεύ-
τηκαν εκεί µε τον στρατό τους, όµως µάταια περίµεναν να φυσήξει άνε-
µος για να ξεκινήσουν τα πλοία για την Ανατολή. Ο µάντης Κάλχας είπε
τότε πως η θεά Άρτεµη ήταν θυµωµένη µε τον Αγαµέµνονα και ζητούσε να
θυσιάσουν την κόρη του την Ιφιγένεια, για να αφήσει τα πλοία να φύγουν.
Μην µπορώντας να κάνει διαφορετικά, ο Αγαµέµνονας αποφάσισε να κάνει
αυτό που ζήτησε η θεά. Όµως την τελευταία στιγµή η Άρτεµη λυπήθηκε
τη µικρούλα Ιφιγένεια και την πήρε µακριά από την Αυλίδα, αφήνοντας έ-
να ελάφι να θυσιαστεί στη θέση της. Λίγο αργότερα τα πλοία των Αχαιών,
όπως ονοµάζονταν αλλιώς οι Έλληνες, ξεκινούσαν για την Τροία. 
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Όταν οι Τρώες είδαν από µακριά τα πλοία των Αχαιών, ετοιµάστηκαν να
κατέβουν στην ακρογιαλιά µπροστά στο κάστρο τους, για να τα εµποδί-
σουν να αράξουν. Αρχηγό τους είχαν ορίσει τον Έκτορα, τον πιο γενναίο
από τους γιους του βασιλιά Πρίαµου. Όµως και οι Έλληνες είχαν πολ-
λούς σπουδαίους πολεµιστές ανάµεσά τους. Πρώτα πρώτα τον Αχιλλέα,
τον γιο του Πηλέα και της Νηρηίδας Θέτιδας που οδηγούσε στον πόλεµο
τον περίφηµο στρατό των Μυρµιδόνων, ύστερα τον Μενέλαο, τον ∆ιοµήδη,
τον Αίαντα, τον πανέξυπνο βασιλιά της Ιθάκης, τον Οδυσσέα. Αχαιοί και
Τρώες πολέµησαν πολύ σκληρά εκείνη την ηµέρα στην ακρογιαλιά.
Όµως όσο γενναία κι αν πολεµούσε ο Έκτορας µε τον στρατό του, τίποτε
δεν µπορούσε να συγκριθεί µε την ορµή και τη γενναιότητα του Αχιλλέα.
΄Ετσι στο τέλος οι Τρώες αναγκάστηκαν να φύγουν τρέχοντας και να
κλειστούν στο κάστρο τους, αφήνοντας ελεύθερους τους Αχαιούς να στή-
σουν το στρατόπεδό τους στα ακρογιάλια της Τροίας.  
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