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Άλλη  µ ια  προσπάθεια  διαστρέβλωσης  της  ελληνικής  Ιστορίας  έλαβε  χώρα  µε  
την  ταιν ία  TROY του  Wolfgang Petersen.  Θα  θέλαµε  να  πιστέψουµε  πως  οι  
ιστορικές  ανακρίβε ιες  που  υπάρχουν ,  έγιναν  στο  βωµό  της  εξυπηρέτησης  του  
σεναρίου ,  και  πως  οι  συντελεστές  της  ταιν ίας  είναι  ανιστόρητοι .  Ε ίναι  όµως  
τέτο ια  η  έκταση  της  αλλοίωσης  που  µόνο  σε  περίεργες  σκέψεις  µπορεί  να  
µας  βάλει .  Παρακάτω  παραθέτουµε  έναν  οδηγό  για  το  τ ι  πρέπει  να  γνωρίζουν  
όσοι  πρόκειται  παρακολουθήσουν  την  ταιν ία :  
 

1 .  Η  Ελένη  δεν  άφησε  τον  Μενέλαο  επειδή  ήταν  άσχηµος .  Ο  Μενέλαος  
ήταν  εξ ίσου  όµορφος  µε  τον  Πάρι .  Η  Ελένη  όµως  τον  άφησε  γιατ ί  (η  
Ελένη )  ήταν  το  δώρο  της  θεάς  Αφροδίτης  στον  Πάρι  αφού  ο  τελευ -
ταίος  την  ανέδειξε  ως  οµορφότερη  στον  διαγωνισµό  που  έγινε  µεταξύ  
αυτής ,  της  Ήρας  και  της  Αθηνάς  .  

2 .  Ο  Τρωικός  Πόλεµος  δεν  κράτησε  10 ηµέρες  αλλά  10 χρόνια .  
3 .  ∆ΕΝ  ήταν  πόλεµος  µεταξύ  Ελλήνων  και  Τρώων .  Ήταν  εµφύλιος  πόλεµος  

µεταξύ  ελληνικών  φύλων .  Οι  ονοµασία  Έλληνες  δεν  είχε  υιοθετηθεί  
την  εποχή  εκείνη .  Στον  Όµηρο  ( ΙΛ ΙΑΣ  Β ,  684 –  685 και  Π  595)  
αναφέρονται  οι  Έλληνες  ως  άλλη  ονοµασία  των  Μυρµ ιδόνων ,  των  
κατοίκων  της  Φθίας  της  Θεσσαλίας  των  οποίων  αρχηγός  ήταν  ο  
Αχιλλέας .  Ο  ΌΜΗΡΟΣ  αποκαλεί  τους  Έλληνες :  Αργίτες ,  Αχαιούς ,  Ίωνες ,  
∆αναούς ,  Τρώες  κτλ .  Η  ελληνικότητα  των  Τρώων  εύκολα  αποδεικνύεται  
αφού ,  µ ι λούσαν  την  ίδ ια  γλώσσα  µε  τους  υπόλοιπους ,  είχαν  τα  ίδ ια  
έθιµα ,  πίστευαν  στους  ίδ ιους  θεούς  και  είχαν  κοινά  ονόµατα .   

4 .  Ο  Μενέλαος  δεν  πεθαίνει  στην  Τροία .  
5 .  Ο  Αγαµέµνων  ∆ΕΝ  σκοτώνεται  από  την  Βρισηίδα  στην  Τροία .  Επ ιστρέ -

φει  στο  Άργος  και  δολοφονείτα ι  από  την  γυναίκα  του  την  Κλυται -
µνήστρα .     

6 .  Το  ήθος  ∆ΕΝ  λείπει  από  τους  Έλληνες .  Όσο  κ ι  αν  η  Αµερική  -  Hol lywood 
υποθέτει  πως  η  ανηθικότητα  είναι  κάτ ι  το  διαχρονικό ,  ο  Όµηρος  θα  
τους  διαψεύδει .  Στο  πεδίο  της  µάχης  ο  Γλαύκος  και  ο  ∆ιοµήδης  
αναγνωρίζουν  την  πατρική  φιλ ία  και  ανταλλάσσουν  τα  όπλα  µεταξύ  
τους  ( ΙΛ ΙΑΣ  Ζ  232) .  Το  ίδ ιο  κάνουν  και  ο  Έκτορας  µε  τον  Αίαντα  τον  
Τελαµώνιο  ( ΙΛ ΙΑΣ  Η  301) .  Όχι  σαν  την  κυρία  Madel ine Albr ight  που  
βοµβάρδισε  την  γειτον ιά  που  µεγάλωσε ,  η  σαν  τους  στρατ ιώτες  –  
βασανιστές  του  Ιράκ .  

7 .  Οι  Αχαιοί  δεν  πήγαν  στην  Τροία  µε  τριήρεις .  Η  Τριήρης  επινοήθηκε  τον  
6ο  αιώνα  π .Χ .  περίπου  από  τους  Κορίνθιους .  Ο  Όµηρος  µ ι λάει  για  τα  
κοίλα  καράβια  των  Αχαιών .  

8 .  Ο  Πάτροκλος  δεν  ήταν  εξάδελφος ,  αλλά  φίλος  του  Αχιλλέα .   

9.  Ο  Αχιλλέας  δεν  πρόλαβε  να  µπεί  στον  ∆ούρειο  Ίππο  ήταν  ήδη  νεκρός  
από  το  βέλος  του  Πάρι .  

10.  Το  έθιµο  ήταν  ένα  κέρµα  στο  στόµα  του  νεκρού  και  ΟΧΙ  δυο  κέρµατα  
στα  µάτια .  

11 .  Οι  Έλληνες  δεν  ήταν  χριστ ιανοί  ορθόδοξοι  ούτε  ιουδαίοι  όπως  προ -
σπαθούν  να  µας  υποδείξουν  τα  ράσα  των  ιερέων .  
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THE LIES OF “TROY” 
 

Another effort of distortion of the Greek (Hellenic) history, took place in the 
Wolfgang Petersen’s TROY. We’d like to believe that these historical inaccuracies 
took place in order to serve a demanding script or because of the script’s writer 
lack of historical knowledge. But the scale of the distortion is so big that made us 
suspicious about the intensions of the producers. Below we restore the truth for 
those who intend to see (or have seen) the movie to use as a guide: 
 
1. Helen did not leave Menelaus because he was ugly or because she was not 

happy with him, but according to the myth, Helen was the price, the goddess 
Aphrodite had promised to Paris, in order to elect her as the most beautiful 
goddess between the other two contestants Hera and Athena.  Menelaus was 
not less handsome than Paris. 

2. The war lasted ten years. Not ten days. 
3. It was not a war between Greeks (Hellenes) and Trojans. It was a civil war 

between greek kingdoms. The term Greek was not in use at that time. In 
Homer (ILIAD B, 684 – 685 and Π,  595) Greeks (Hellenes) is the alternative name 
for Myrmidons, the citizens of Fthia of Thessaly who had Achilles as a leader. 
Homer names Greeks as: Argons, Achaeans, Ionians and Trojans. The greek 
(Hellenic) route of the Trojans is obvious since they talked the same language 
as the others, they had the same habits, they believed in the same gods, and 
they shared the same names. 

4. Menelaus did not die in Troy. 
5. Agamemnon did not die in Troy. He was murdered by his wife Clytemnestra in 

Argos. 
6. The Greeks were not immoral barbarians. No matter how strong the American 

– Jewish belief of an ever corrupted world is, Homer proves them wrong. In 
the battle field Glaukus  and Diomedes recognize their fathers friendship and 
they exchange armor and promise of eternal friendship (ILIAD Z, 232). The same 
happens between Hector and Ajax (ILIAD H, 301). Not like Mrs. Madeline Albright 
who bombed her neighborhood in Serbia or the Iraq tortures. After all how can 
the inventors of Democracy, Philosophy, Science, Tragedy, Art and humanism 
be immoral barbarians??? 

7. The Achaeans did not travel to Troy using triremes. Trireme was invented by 
the Corinthians about 600 b.C.         

8. Patroclus was not Achilles’ cousin but a friend of his. 
9. Greek did not put two coins on the eyes of the dead but a coin in his mouth 

which was the payment for the “ferryman” to Hades.   
10. Greeks (Hellenes) were not Christians or Jews as the priest clothing attempt to 

show. 
11. Achilles was not in the Trojan horse. He was already dead by the arrow of 

Paris. 
 
 


