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1.1.
Φαντάσου πως είσαι βοσκός στις πλαγιές ενός 
καταπράσινου βουνού στην Τρωάδα. 

Σε λένε Πάρι, έχεις μεγαλώσει στο καλύβι του 
Αγέλαου, του πρωτοβοσκού του βασιλιά, κι έχεις 
περάσει τις μέρες σου αγναντεύοντας τη χρυσή 
πόλη της Τροίας την ώρα που ταύροι κι αγελάδες 
μασουλάνε γύρω σου τρυφερό χορτάρι. 

Κάποιες φορές έχεις αναγκαστεί να ξεγελά-
σεις ή να κυνηγήσεις πονηρούς ληστές που βά-
ζουν στο μάτι τα ζωντανά σου, αλλά δεν σε νοιά-
ζει γιατί είσαι πιο πονηρός και πιο γρήγορος απ’ 
αυτούς. 
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Δεν πάει πολύς καιρός που σκέφτηκες να βά-
λεις τους ταύρους του βασιλιά να παλέψουν με-
ταξύ τους. Όταν ξεχώρισες τον καλύτερο, τον 
έβαλες να παλέψει με τους καλύτερους των 
άλλων κοπαδιών, μέχρι που ο ταύρος σου τους 
κέρδισε όλους και τότε, πάνω στον ενθουσιασμό 
σου, είπες: «Προσφέρω ένα στέμμα από ανθι-
σμένα σπάρτα στον ταύρο που θα κερδίσει τον 
δικό μου!». 

Έτυχε να είναι εκεί κοντά ο θεός Άρης που 
δεν του αρέσουν οι καυχησιές κι αμέσως μετα-
μορφώθηκε σε ταύρο για να σε δοκιμάσει. Πά-
λεψε με τον ταύρο σου, τον έριξε κάτω κι εσύ 
αναγκάστηκες να του χαρίσεις το στέμμα δίχως 
να ξέρεις πως ήταν θεός ο κοκκινοτρίχης ταύρος 
που στεφάνωνες. 

Και νά που ο θεός μίλησε για την εντιμότητά 
σου στους άλλους θεούς κι έτσι, όταν έτυχε εκεί-
νοι να χρειαστούν έναν δίκαιο κριτή για να ξεδια-
λύνουν τ’ αξεδιάλυτά τους, επέλεξαν εσένα! 

Φαντάσου τώρα να σ’ έχουν επιλέξει οι θεοί 
κριτή σε διαγωνισμό ομορφιάς και να παρουσιά-
ζονται στα καλά καθούμενα μπροστά σου τρεις 
θεές –η μια ομορφότερη από την άλλη–, να σου 



βάζουν στο χέρι ένα χρυσό μήλο που γράφει 
πάνω του «Στην ομορφότερη» και να σου ζητάνε 
να το χαρίσεις σε όποια από τις τρεις προτιμάς! 

Κι έπειτα, η μία θεά να σου υπόσχεται δύναμη 
και πλούτο αν προτιμήσεις εκείνη, η άλλη πολεμική 
αρετή και σοφία, κι η τρίτη, εκείνη που ’χε τα μαλ-
λιά λυτά στους γυμνούς της ώμους, να σου υπό-
σχεται την αγάπη της ομορφότερης στη Γη. 

Εσύ πάλι, δεν θες να στενοχωρήσεις καμία 
τους αλλά ξέρεις πως το χρυσό μήλο δεν χωρίζε-



ται στα τρία, οπότε τους ζητάς μια μέρα διορία 
για να το σκεφτείς. 

«Θα ’ρθουμε το πρωί» σου λένε οι θεές και 
χάνονται στον αέρα, οπότε εσύ σπαζοκεφα-
λιάζεις μ’ εκείνο το χρυσό μήλο στη χούφτα 
σου, μέχρι που πέφτει η νύχτα και σε παίρνει ο 
ύπνος. Τότε βλέπεις το μήλο να γεννάει φίδια 
που κρατάνε δαυλούς στο απαίσιο στόμα τους. 
Τα φίδια κυκλώνουν την Τροία, καίνε τα τείχη, 
τρυπώνουν στην πόλη, καίνε ένα ένα τα σπίτια 
και τους ναούς, μέχρι που φτάνουν στο παλάτι 
του βασιλιά Πρίαμου και τότε πετάγεσαι απ’ το 
όνειρο και διαπιστώνεις πως δεν κρατάς πια το 



χρυσό μήλο στη χούφτα σου. «Θα ’πεσε» σκέ-
φτεσαι, αλλά όσο και να ψάχνεις δεν βρίσκεις 
παρά μόνο σκόνη κίτρινη. Πουθενά μήλο. 

Όμως, νά τες οι τρεις θεές, πλησιάζουν για να 
μάθουν σε ποιαν αποφάσισες να προσφέρεις το 
μήλο. Μόνο που δεν υπάρχει πια μήλο. Τι κάνεις 
τώρα, μου λες;… 



2.2.
Ο Ερμής ξύπνησε από το βουητό μιας μύγας μες 
στο αυτί του. Κούνησε το χέρι για να τη διώξει 
και διαπίστωσε πως κοιμόταν σε μια πολύ άβολη 
στάση και σίγουρα όχι στο κρεβάτι του. Άνοιξε 
απότομα τα μάτια και το βλέμμα του σταμά-
τησε σε μια πιατέλα από την οποία ξεπρόβαλ-
λαν δυο τρία κοτσάνια από μισοξεφλουδισμένα 
σύκα. Γύρω τους τσόφλια από καρύδια, ψίχα από 
αμύγδαλα και κουκουνάρια, κουκούτσια από δα-
μάσκηνα, μερικά ζουληγμένα βατόμουρα, στα-
φύλια παραγινωμένα, σπόρια από ρόδια και πα-
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Όταν το μήλο της Έριδας χάνεται κι ο Πάρης

 δεν έχει πια μήλο για να δώσει στη θεά που θα 

επιλέξει ως ομορφότερη, το Γραφείο Ερευνών 

«Οι 12 θεοί» αναλαμβάνει τη δεύτερη υπόθεσή του.

Περσεφόνη, Άρτεμη και Εστία, που θεωρούν 

πως η ομορφιά δεν πηγάζει από την εξωτερική 

εμφάνιση και ίσως πικράθηκαν που δεν ήταν υποψήφιες, 

συγκεντρώνουν αρχικά τις υποψίες. 

Κάποια παράξενα όμως κίτρινα ίχνη στην Τρωάδα θα 

οδηγήσουν τελικά τον Ερμή στο πολυπόθητο μήλο – 

αλλά και σε ένα μεγάλο δίλημμα… 


