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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΗ ΠΙΝΗ

Τρωικός πόλεμος
Η αρχή της ιστορίας

Εικονογράφηση
Ελίζα Βαβούρη



Ένα μήλο, ένας έρωτας και ένας μεγάλος
πόλεμος
Μια φορά κι έναν καιρό, τα πολύ παλιά χρόνια, 
ένα μήλο και μια πολύ όμορφη γυναίκα στάθηκαν 
η αφορμή να γίνει ένας μεγάλος πόλεμος. Ο πόλεμος
κράτησε δέκα χρόνια και σε αυτόν πήραν μέρος οι
μεγαλύτεροι ήρωες της αρχαίας Ελλάδας. Έπειτα 

οι ποιητές τον έκαναν
τραγούδι και το έλεγαν 
στα παλάτια των
αρχόντων. Τα παιδιά
διάβαζαν στο σχολείο 
τις περιπέτειες των

γενναίων
πολεμιστών
που ξεκίνησαν

από όλη την
Ελλάδα για να…

Αλλά ας πάρουμε
την ιστορία από την αρχή.
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Η ιστορία ξεκινάει με έναν γάμο
Κάποτε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Πηλέας, ερωτεύτηκε
μια όμορφη θεά που ζούσε στα βάθη της θάλασσας.
Στον γάμο τους πήγαν καλεσμένοι όλοι οι θεοί. 
Όλοι εκτός από μια μικρή θεά, την Έριδα. 
Ο Πηλέας με το δίκιο του δεν ήθελε 
να την καλέσει, γιατί όπου πήγαινε
αυτή η θεά προκαλούσε
φασαρίες και τσακωμούς.
Αυτό όμως που προσπάθησε
να αποφύγει, αυτό ακριβώς
έγινε!
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Πώς ένα μήλο έφερε την καταστροφή
Η Έριδα, μόλις έμαθε ότι όλοι οι θεοί είχαν πάει
στον γάμο και μόνο εκείνη δεν ήταν καλεσμένη,
θύμωσε πολύ. Αποφάσισε, τότε, να πάει ακάλεστη, 
να τους χαλάσει το γλέντι! Ακούστε τι σκέφτηκε.
Πήρε ένα χρυσό μήλο και έγραψε πάνω τη φράση
«για την πιο όμορφη». Έπειτα πήγε και πέταξε το
μήλο ανάμεσα στις θεές. Καταλαβαίνετε τι έγινε. 
Οι θεές άρχισαν να φωνάζουν «Δικό μου είναι! 
Για μένα είναι το μήλο!». Καθεμιά πίστευε ότι ήταν 
η ομορφότερη από όλες τις άλλες. Έτσι, το γλέντι
διαλύθηκε. Οι θεοί προσπαθούσαν να ηρεμήσουν 
τις θεές που τσακώνονταν και μόνο η Έριδα γελούσε
ευχαριστημένη…   


