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Δίδομεν ΙΒ ἀσπίδας 

εἰς τούς ἀναγνῶστας 

κατόπιν κληρώσεως 

 

 

 

Συνέντευξη 

από 

Βρισηίδα και 

Χρυσηίδα … 

Συνέχεια στη 

σελίδα 2.. 

Συνεντεύξεις από τον αρχιστράτηγο Αγαμέμνονα και τον 

βασιλέα της Πύλου Νέστορα. 
Στα πλαίσια της πολυφωνίας προσπαθήσαμε να πάρουμε συνέντευξη από τον αρχιστράτηγο 

Αγαμέμνονα, αλλά και από τον βασιλέα Νέστορα, ο οποίος δέχτηκε με μεγάλη ευχαρίστηση να  
απαντήσει στις ερωτήσεις μας. 

Συνέχεια στη σελίδα 2. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

ΑΧΙΛΛΕΑ 

Κατά τη συνέλευση των 
Αχαιών για το θέμα του 

λοιμού που επικρατούσε, 
υπήρξε φιλονικία 

ανάμεσα στον ηρωικό 
Αχιλλέα και τον ανάλγητο 
Αγαμέμνονα για τα μάτια 

μιας όμορφης 
παλλακίδας. 

Ο ανταποκριτής μας  
Αντίνοος του 

Καλλιμάχου που 
βρίσκεται στις 

επιχειρήσεις στην Τροία, 
πήρε συνέντευξη από τον 

βασιλιά μας Αχιλλέα, ο 
οποίος ξεκαθαρίζει τα 

πράγματα. 

Συνέχεια στη σελίδα 2.. 
 



    

  

 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 Αγαπητοί αναγνώστες της εφημερίδας μας, μετά από 

επανειλημμένες και τελικά επιτυχείς προσπάθειες, 

καταφέραμε να μιλήσουμε στο υπόδειγμα ηρωισμού, 

Αχιλλέα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Καταρχάς Αχιλλέα, πως ξεκίνησε η φιλονικία σου με τον 
Αγαμέμνονα και ποια είναι η γνώμη σου για τον προαναφερόμενο; 

-Αυτό που συνέβη με τον Αγαμέμνονα δεν λέγεται φιλονικία. Η 

οποιαδήποτε λέξη με πρώτο συνθετικό τη φιλία δεν έχει θέση στη 

κόντρα μας. Φιλίες με έκφαυλα βδεγλύματα δεν θα έκανα 

ακόμα κι αν απειλούνταν η ζωή μου. 

-Θεωρείς την κίνηση σου να συγκαλέσεις συνέλευση σωστή; 

-Κάθε έντιμος και συνετός άνθρωπος θα έπρεπε να το κάνει. 

Βλέποντας τόσο στρατό να πεθαίνει, έπρεπε να αναλάβω δράση! 

Δεν θα καθόμουν να περιμένω μέχρι να κάνει κάτι ο Αγαμέμνονας 

ή ίσως να εμφανιστεί ένας από μηχανής θεός να μας ελεήσει. 

Έπρεπε να παρθεί μια πρωτοβουλία. 

-Γιατί δεν τράβηξες τελικά το σπαθί σου κατά την σύγκρουση; Τι σε 
έκανε να αλλάξεις γνώμη; 

-Το παραδέχομαι ήμουν έτοιμος να διαπράξω ύβρη, όμως δεν το 

έκανα΄ άφησα τον αυθορμητισμό μου στην άκρη και έβαλα το 

μυαλό μου να δουλέψει. Ατίμωση στο πρόσωπο το δικό μου και 

της πατρίδας μου δεν θα ήταν να σκοτώσω με το σπαθί μου. 

Ατίμωση θα ήταν να λερώσω τα χέρια μου με το αίμα εκείνου του 

δειλού και εγωιστικού  αμαρεύματος.  

-Τι θα άλλαζες αν μπορούσες; 

-Αν μπορούσα να αλλάξω κάτι ,θα άλλαζα την αντίδραση μου 

προς την απόφαση του Αγαμέμνονα να μην επιστραφεί η 

Χρυσηίδα στην πατρίδα της. Αν είχα αντιδράσει τότε, τώρα δεν θα 

υποφέραμε από την νέμεση του Απόλλωνα. 

 -Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που μας αφιέρωσες΄ 
ευελπιστούμε για την νίκη. 

Αυτή ήταν η συνέντευξη του Αχιλλέα, αγαπητοί 

αναγνώστες· αναμείνατε για παρόμοιες συνεντεύξεις από τα 

εμπλεκόμενα πρόσωπα σε διάστημα ολίγων ημερών. 

 

Συνέντευξη Νέστορα 

  Συνέντευξη Αγαμέμνονα 

 

 

 

Αγαμέμνονα 

   Συνέντευξη Αχιλλέα 

Μετά από πολλές και βασανιστικές προσπάθειες καταφέραμε να 

πάρουμε συνέντευξη από τον αρχιστράτηγο Αγαμέμνονα. 

 

-Πώς νιώθετε γι΄ αυτά που συνέβησαν; 

 
-Θίχτηκε πολύ το ΕΓΩ μου. Μα δεν μπορεί ένας κατώτερος μου όπως ο 
Αχιλλέας να μου φέρεται έτσι, ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ! 
 
--Πιστεύετε πραγματικά πως ο Αχιλλέας ήταν ύπουλος και 
προσπάθησε να σας ξεγελάσει; 
 
-Να  ξεγελάσει, ποιον εμένα ,αυτός ο ανάγωγος; Σας παρακαλώ πολύ, 
σε ποιον νομίζετε πως ομιλείτε; 
 
-Αναγνωρίζετε ,τουλάχιστον, τη γενναιότητα του Αχιλλέα; 
 
-Την ποια; Έχει γενναιότητα αυτός; Γενναιότητα σημαίνει να κάνεις αυτό 
που πρέπει. Αυτός έχει μόνο θράσος. 
 
-Τι είναι για εσάς τιμή;  
 
-Τιμή είναι η θέση μου φυσικά! Δεν έχω  
τίποτα άλλο να δηλώσω. 
 

Σ'αυτό το σημείο μας  

χαιρέτησε  

με μια χειρονομία... 

Ο Νέστορας, ο βασιλιάς της Πύλου, ακολούθησε  τους Αχαιούς 

στον πόλεμο, αν και ήταν ήδη σε προχωρημένη ηλικία.  Ο δικός 

του ρόλος στη διεξαγωγή του πολέμου δεν είναι να πολεμά με το 

σώμα αλλά με το μυαλό, με την πολύχρονη πείρα του. Είναι ο 

συμβουλάτορας, ο καθοδηγητής, ο άνθρωπος που προσπαθεί να 

αμβλύνει τις διαφορές μεταξύ των Αχαιών ηγεμόνων. 

-Μέγα Νέστορα, σ’ ευχαριστώ πολύ, που μου παραχωρείς αυτή 
τη συνέντευξη και μου δίνεται η ευκαιρία να σε ρωτήσω κάποια 
πράγματα. Πώς νιώθεις που σε συμβουλεύονταν τόσες γενιές 
Αχαιών; 
 
- Νιώθω μεγάλη χαρά που μπόρεσα και συμβούλευσα όλους 
αυτούς τους Αχαιούς να πράξουν σωστά και να μείνουν για 
πάντα στην ιστορία για τα κατορθώματά τους. 
 
-  Τι θα συμβούλευες τον Αγαμέμνονα και τον Αχιλλέα; 
 
-  Τον Αχιλλέα θα τον συμβούλευα να αφήσει τον θυμό του και 
να υπακούει τον βασιλιά του, αφού αυτόν τον όρισε ο ίδιος ο 
Δίας σ’ αυτή τη θέση. Τον Αγαμέμνονα θα τον συμβούλευα να 
μην πάρει τη Βρισηίδα του Αχιλλέα και να σταθεί στο ύψος του 
ως βασιλιάς. 
 

 



 

 
   

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνομιλία μεταξύ Βρισηίδας και 

Χρυσηίδας  

σχετικά με τη θέση της γυναίκας...  

(Από εδώ και πέρα συνομιλούσαν μεταξύ τους)… 

Χ-Λες να θεωρούν έστω και λίγο, εμάς τις γυναίκες σημαντικές 

για την ανθρωπότητα; 

Β-Μην ακούω ασυναρτησίες, η θέση μιας γυναίκας στην εποχή 

μας είναι ισάξια με ένα ζώο. Μην ξεχνάς ότι οι μόνες δουλειές 

που είμαστε ικανές για τους άντρες  να κάνουμε είναι ο 

αργαλειός και η ικανοποίηση των ορέξεων τους. 

 

Χ-Μα ποιος ο λόγος πια για τέτοια αντιμετώπιση; Δεν αντέχω 

άλλο να είμαι ένα αντικείμενο. Δεν μπορώ να ανεχτώ πια όλα 

αυτά τα στερεότυπα της κοινωνίας. «Μην βγεις χωρίς συνοδεία 

από το σπίτι», «Πρέπει να είσαι πάντα όμορφη και πρόσχαρη 

για τον σύζυγο σου». Τόσα «πρέπει» και κανένα «μπορώ και 

θέλω». Κανένα δικαίωμα… και μόνο υποχρεώσεις…. Μήπως και 

η κοινωνία των θεών είναι διαφορετική σε αυτό;  

 

Β-Ακριβώς. Όμως δεν μπορούμε να συγκριθούμε με τις θεές!  

Οι κοινές θνητές Θεωρούμαστε  αντικείμενα πολλαπλής 

χρήσης! Από την αρχή ως το τέλος της ζωής μας πλέκουμε, 

μαγειρεύουμε και φροντίζουμε τους άλλους. Όσες στιγμές 

σκέφτομαι πως η ζωή μας είναι ένα προκαθορισμένο παιχνίδι 

με συγκεκριμένη αρχή και αναπόφευκτο τέλος, με πιάνει 

μανία… 

 

Χ- Και το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι όμως; Δεν μπορούμε να 

μιλήσουμε! Ακόμα και αν εκφράσουμε τις σκέψεις μας στους 

άλλους δεν θα μας πάρουν ποτέ στα σοβαρά.  

Πάρε παράδειγμα την Ελένη, που εξαιτίας της είμαστε εδώ. 

 Η ίδια δεν είχε βγάλει ποτέ προς τα έξω τα ‘’πιστεύω’’ της και 

είδες τι έγινε ε; Τα παράτησε όλα για έναν έρωτα και τώρα 

χύνεται τόσο αίμα. Αλλά δεν την αδικώ, και εκείνη ένιωθε την 

καταπίεση, οπότε όταν βρήκε κάποιον που την σεβόταν και την 

άκουγε, έφυγε. 

 
Β--Μην την δικαιολογείς΄ όπως είπες εξαιτίας της είμαστε εδώ! 
 
Χ--Σταμάτα Βρισηίδα, και εσύ στη θέση της αυτό θα έκανες! Πες 
μου έχεις παρατηρήσει ποτέ τα ταχυδρομικά πουλιά όταν 
πετάνε; 
 
Β--Τι εννοείς; 
 
Χ--Απάντησέ μου! 
 
Β— Ναι, τα έχω παρατηρήσει και τι; 
 
Χ--Όπως και η Ελένη έτσι και αυτά΄ μέσα στο κλουβί τους αν και 
με τροφή και στέγη, νιώθουν εγκλωβισμένα. Όταν λοιπόν τους 
δίνεται η ευκαιρία πετούν μακριά ελεύθερα, ευτυχισμένα! 
Όπως το λένε στα λατινικά «Carpe Diem», αδράττουν και εκείνα 
τη μέρα, χωρίς δεύτερη σκέψη και λογική. 
 

Β— Αχ, εσύ και οι φιλοσοφίες σου…  

 

 

Αγαπητοί αναγνώστες, ύστερα από πολλές παρακλήσεις 

επιχειρήσαμε να πάρουμε συνέντευξη από τα δύο 

¨λάφυρα¨ της διαμάχης, Βρισηίδα και Χρυσηίδα. 

-Χαίρεται, ευχαριστώ πολύ που με δεχθήκατε. Ας 

ξεκινήσουμε με τη συγγένεια που σας συνδέει. Οι πατεράδες 

σας είναι αδέρφια; 

-Μάλιστα. 

-Θα ήθελα να μου μιλήσετε, να μου πείτε ό,τι θυμάστε από 

τη μέρα που σας αιχμαλώτισαν. Βρισηίδα θα ήθελες να 

ξεκινήσεις; 

- …Χρόνια πολέμου…. φόβος ….δυστυχία… θάνατος παντού… 

Κάποια μέρα ,λοιπόν, εισέβαλαν οι Αχαιοί στην πόλη και δεν 

άργησαν να εισέλθουν και στο παλάτι. Ο σύζυγος μου και τα 

αδέρφια μου προσπάθησαν με νύχια και με δόντια να με 

προστατεύσουν΄ μάταια όμως… ο Αχιλλέας τους εξόντωσε. 

Είχα ξεσπάσει σε λυγμούς, όταν ο Αχιλλέας με άρπαξε και με 

πήρε για πάντα μακριά.. Παρακαλώ δεν θέλω να συνεχίσω, 

δεν μου είναι εύκολο…. 

-Βεβαίως, Χρυσηίδα θα ήθελες να συνεχίσεις εσύ; 

-Όταν εισέβαλαν οι Αχαιοί στη Θήβη, ήξερα πως δεν υπήρχε 

σωτηρία. Προσπάθησα μάταια και εγώ να σωθώ. Ο Αχιλλέας 

με πήρε και με δώρισε στον Αγαμέμνονα ως παλλακίδα. 

Μόνο αυτά έχω να δηλώσω, με συγχωρείτε…. δυσκολεύομαι 

να συνεχίσω…. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙ ΑΙΑΝΤΑΣ ΠΑΙΖΟΥΝ ΠΕΣΣΟΥΣ: από τα λίγα πράγματα που χαλαρώνουν τον 

Αχιλλέα, ένα  επιτραπέζιο με τον ξάδελφό του… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ ή ΣΚΑΠΕΡΔΑ   

ΜΥΚΗΝΑΙΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ σε μια ειρηνική συνέχιση της διαφωνίας των αρχηγών τους… 

 

 

 

 

                                                      ΣΦΑΙΡΑ           

ένα ενδιαφέρον ομαδικό παιχνίδι που επινόησαν οι στρατιώτες για να εκτονώνονται… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ΣΕ ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΝΑΠΑΥΛΑΣ…. 

 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ «Ο 

ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ»  

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ 

ΟΝΟΜΑΣΤΟΥΣ ΧΑΛΚΟΥΡΓΟΥΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΑΣΠΙΔΕΣ, ΚΡΑΝΗ, 

ΞΙΦΗ, ΑΚΟΝΤΙΑ 

 

 



 

 

 

                     ΑΟΙΔΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ…… 

  

 

    

  

 
ΚΑΙ …ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΥΚΑΘΟΥΜΕ…. 

  

 

 

 

 
 

 

 

   Ο Αχιλλέας πονάει και υποφέρει από τον λοιμό  

που ο Αγαμέμνων φταίει γι'αυτό 

που εξοργίζει τον Θεό 

και ύβρη διαπράττει στο λεπτό. 

 

       Ο Αχιλλέας κλαίει, ο Αγαμέμνων φταίει 

που του πήρε τη Βρισηίδα  

για να δώσει πίσω στον Χρύση την Χρυσηίδα. 

 

      Στο στρατόπεδο επικρατεί  θλίψη και οργή 

 γιατί ο Αχιλλέας από την μάχη που δίνουν οι Αχαιοί 

υποχωρεί 

και έπειτα χάνουν από του Πάρη την οργή. 

 

 

 

ΤΑΧΥΦΑΓΕΙΟΝ 

«Ο ΟΒΕΛΙΑΣ» 

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΟΨΙΔΙΑ… 

 ΣΕΡΒΙΡΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΡΤΟ 

ΚΑΙ ΟΙΝΟ 

 

 

ΙΠΠΟΕΙΔΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΑΚΗ 

«Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ» 

ΟΝΟΙ ΚΑΙ ΗΜΙΟΝΟΙ 

ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ 

ΙΠΠΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ 

ΑΡΜΑΤΑ 

 

Διάφορα 
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