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Χόρταιναν ύπνο οι θεοί κι οι µαχητές. Μόνον ο ∆ίας νήστευε την γλύκα
των ονείρων και πάσχιζε να βρει πώς θα τιµήσει τον Αχιλλέα, πώς θ’
αποδεκατίσει
τους Αχαιούς µπρος στα καράβια τους. Κι αλήθεια άλλο συµπέρασµα δεν
έβγαζε απ’ το ψέµα του Ονείρου· να τον έστελνε, λέει, στον
Ατρείδη... Γύρισε και του είπε σαν τον άνεµο:
«Όνειρε φρούδε, τρέξε γρήγορα στα γρήγορα καράβια των Αχαιών και βρες
του Ατρείδη την σκηνή και πες του —αλήθεια, ψεύτικε—
να ξεσηκώσει τους Αχαιούς, γιατί ήρθε η ώρα των Αχαιών οι χαίτες ν’
ανεµίσουνε στους δρόµους
της Τροίας, πες του· ο Όλυµπος κατέληξε, αποδέχθηκε την προσφυγή της
Ήρας κι οι Τρώες ήδη θρηνούν τους Τρώες».
Έτσι του είπε. Κι ο Όνειρος τον είχε ήδη ακούσει, κι έτρεχε γρήγορα στα
γρήγορα καράβια των Αχαιών και γύρευε του Ατρείδη την σκηνή· κι
έβρισκε τον Ατρείδη ύπνου δροσιά µες στην σκηνή του να χορταίνει.
Στάθηκε από πάνω του ολόιδιος ο προεστός ο Νέστωρ του Νηλέα και του
είπε στα ιερά:
«Κοιµάσαι γιε των µαχητών; ∆ικαίωµα στον ύπνο δεν έχουν οι ηγέτες όταν
κρατούν στα χέρια τους τις µοίρες των λαών.
Άκου µε τώρα· µήνυµα σου φέρνω από τον ∆ία, τον µακρινό που σ’ ελεεί
από κοντά.
Ξεσήκωσε τους Αχαιούς, γιατί ήρθε η ώρα των Αχαιών οι χαίτες ν’
ανεµίσουνε στους δρόµους της Τροίας, λέει· ο Όλυµπος κατέληξε,

αποδέχθηκε την προσφυγή της Ήρας κι οι Τρώες ήδη θρηνούν τους
Τρώες.
Έχε το νου σου τώρα µην κολλήσουν αυτά που άκουσες στης νύστας σου το
µέλι και ξεχάσεις».
Μίλησε κι έφυγε, τον άφησε µονάχο να ξεθαρρεύει τ’ αξεθάρρευτα, να λέει
πως θα πορθήσει του Πρίαµου την πόλη αύριο κιόλας, ο αφελής,
δίχως να ξέρει
τι πόνους και τι βογκητά θα ’σπερναν Τρώες κι Αχαιοί στο µακελειό που
τους ετοίµαζε ο ∆ίας.
Ξύπνησε µες στον κλύδωνα του ονείρου του —φωνή γύρω τρεµόσβηνε
θεού— κάθισε φόρεσε χιτώνα µαλακό —νέο λαµπρό χιτώνα—
µανδύα επιβλητικό και πέδιλα πανέµορφα στα τρυφερά του πόδια.
Στους ώµους πέρασε σπαθί µε ασηµόδετη λαβή. Το πατρικό του σκήπτρο,
το σκήπτρο το αιώνιο, άδραξε κι έτσι πήγε µπρος στα καράβια τους να
βρει τους χαλκοχίτωνες Αχαιούς.
Έφτανε η Αυγή στην κορυφή του Ολύµπου κι έλεγε µέρα, η θεά, στον ∆ία,
στους αθανάτους,
όταν εκείνος πρόσταξε τους κήρυκες να τρέξουν να κελαηδήσουν άγρια
πως πρέπει να ξυπνήσουν οι Αχαιοί,
ν’ αφήσουνε αστόλιστες τις χαίτες τους, να τρέξουν γρήγορα στην
συνέλευση: «Ξυπνάτε!» και ξυπνούσαν.

Πρώτα όµως συγκάλεσε συµβούλιο των προεστών δίπλα στο πλοίο του
άρχοντα Νέστορα από την Πύλο· εκεί τους µάζεψε και άρχισε να
πλέκει λόγια προσεκτικά:
«Ω φίλοι, ακούστε µε, Όνειρο θείο είδα στ’ όνειρό µου µες στη νύχτα την
αθάνατη.
Είχε τους τρόπους, τη µορφή του ένθεου Νέστορα και µου ’πε από κοντά:
‘Κοιµάσαι γιε των µαχητών;
∆ικαίωµα στον ύπνο δεν έχουν οι ηγέτες όταν κρατούν στα χέρια τους τις
µοίρες των λαών.
Άκου µε τώρα· µήνυµα σου φέρνω από τον ∆ία, τον µακρινό που σ’ ελεεί
από κοντά.
Ξεσήκωσε τους Αχαιούς, γιατί ήρθε η ώρα των Αχαιών οι χαίτες ν’
ανεµίσουνε στους δρόµους της Τροίας, λέει·
ο Όλυµπος κατέληξε, αποδέχθηκε την προσφυγή της Ήρας, κι οι Τρώες ήδη
θρηνούν τους Τρώες.
Έχε το νου σου τώρα µην κολλήσουν αυτά που άκουσες στης νύστας σου το
µέλι και ξεχάσεις’.
Μίλησε κι έφυγε και πήρε την γλύκα του ύπνου µου µαζί. Ναι· µα ελάτε ας
δούµε αν παίρνουν τώρα στα γερά τα όπλα οι γιοι των Αχαιών.
Πρώτος εγώ —είναι σοφό— τους λέω λόγια της φυγής, τάχα να τρέξουνε
να πιάσουν τα κουπιά κι εσείς, άλλος εδώ κι άλλος εκεί, τους ρίχνεστε
µε λόγια στις θέσεις τους να µείνουν».
Μίλησε, κάθισε κι ο άρχοντας της άµµου από την Πύλο, ο ένδοξος ο
Νέστορας στάθηκε ορθός κι είπε ορθά:
«Ω φίλοι, των Αργείων εκπρόσωποι και ηγέτες, αν ήταν άλλος που έλεγε
πως είδε Όνειρο στον ύπνο του, για µέγα το ψέµα θα νοµίζαµε και
µόνος µάλλον θα έµενε εδώ.
Μα, βλέπετε, ο άριστος των Αχαιών τυγχάνει. Ας δοκιµάσουµε, λοιπόν, αν
παίρνουν στα γερά τα όπλα οι γιοι των Αχαιών».
Έτσι τους είπε κι έφυγε κι οι κάτοχοι των σκήπτρων, οι άρχοντες,
πετάχτηκαν, κατένευσαν στον έναν, που είχε στα χέρια του τη µοίρα
του λαού.
Λύθηκε το συµβούλιο, σκορπίστηκαν, κι οι οπλίτες έτρεχαν πίσω τους σαν
µέλισσες που αφήνουν του βράχου χάσµα σκοτεινό και ρίχνονται στα
λούλουδα της άνοιξης χωρίς σταµατηµό.
Άδειαζαν πλοία και σκηνές και της συνέλευσης δεχόταν το µελίσσι η
απέραντη αµµουδιά.
Από τη φήµη, που έστειλε ο ∆ίας, ξαναµµένος κατέφθανε ορυµαγδός των
στρατιωτών. Και γύρευαν µια θέση να καθίσουν
και σπαρταρούσε κάτω η γη και στέναζε ο αέρας απ’ τις φωνές, κι
ορµούσαν έξι κήρυκες στο πλήθος µε κραυγές ν’ αναχαιτίσουν την
άλογη βοή, για ν’ ακουστεί ο λόγος των αρχόντων.

Κι αφού στριµώχτηκαν καθένας στη σειρά του κακήν κακώς και κάθισε η
βοή, σηκώθηκε ο άρχων Αγαµέµνων µε το σκήπτρο του στο χέρι, το
σκήπτρο αυτό, που...
του Ήφαιστου ήταν κατασκευή για τον Κρονίδη, ύστερα στον έλλογο φονιά
του Άργου χάρισµα απ’ τον ∆ία, δώρο του άρχοντα Ερµή στον
Πέλοπα κατόπι, τον ιπποδαµαστή,
προίκα του Πέλοπα στον στρατηγό Ατρέα, κληρονοµιά του Ατρέα στον
αµύθητο Θυέστη, κι απ’ τον Θυέστη, τέλος, στα χέρια τούτου εδώ,
µοίρα βασιλική: να εξουσιάζει ένα σωρό νησιά και το Άργος όλο.
Στο σκήπτρο αυτό στηρίχτηκε και είπε στους Αργείους: «Ω φίλοι, ήρωες
∆αναοί, του Άρη υπηρέτες, ο ∆ίας, αδίστακτος Κρονίδης, έκανε
παγίδα την ίδια µου παραφορά.
Αυτός που κάποτε συµφώνησε να φύγω αποδώ µόνο αφού λύσω την
πέτρινη περιπλοκή του Ιλίου,
παίζει µαζί µου τώρα κι απαιτεί ταπεινωµένος στο Άργος να γυρίσω,
έχοντας ήδη σπαταλήσει τον λαό µου.
Πάλι καλά, αν σκεφτεί κανείς πόσες κυριαρχίες κατάντησαν ερείπια στο
πέρασµα της δύναµής του και πόσες θα καταντήσουνε ακόµη.
Όµως είναι απαράδεκτο να λένε οι αυριανοί πως µάταια µάχη µάχονταν
εχθές τόσοι Αχαιοί µε λίγους Τρώες.
Γιατί αν θυσιάζαµε τους όρκους µας και πιάναµε φιλίες µε τους Τρώες, και
κάθε δέκα είχαµε έναν ντόπιο
για οινοχόο στης προδοσίας στο γλέντι, πολλοί µας θα στερούνταν το
κρασί. Τόσο, εγώ λέω, υπερτερούν οι γιοι των Αχαιών από τους
Τρώες των τειχών.
Είναι ωστόσο αρκετές οι πόλεις που φροντίζουν να ενισχύσουν τα τείχη
τους µε άντρες διψασµένους
για αίµα, κι έτσι πρέπει εµείς τη συντριβή της ευτειχίας του Ιλίου ακόµα να
διψάµε.
Χρόνια εννέα µέτρησε ο ∆ίας τροµερός! Σάπισαν τα σκαριά, φύραναν
κάβοι και πανιά και, αν δεν κάνω λάθος, τα θηλυκά και τα παιδιά του
καθενός µας ακόµη περιµένουν.
Μα τη δουλειά που ήρθαµε να κλείσουµε εδώ την έχουµε ανοιχτή. Ελάτε
όµως, σ’ ό,τι θα πω πεισθείτε.
Ας τρέξουµε πλησίστιοι στην πατρική µας γη. Της Τροίας οι µεγάλοι
δρόµοι δεν βγάζουν πουθενά».
Κατάστηθα τους χτύπησαν τα λόγια του και σκίρτησαν στο πλήθος οι
καρδιές που αγνοούσαν
τι άκουγαν, κυµάτισε το ανύποπτο το πλήθος, σαν το Ικάριο πέλαγος, όταν
του ρίχνονται άξαφνα ο Εύρος κι ο Νοτιάς, παιδιά του ∆ία
συννεφιασµένα.
Κι όπως ορµάει ο Ζέφυρος απάνω στα ψηλά σπαρτά και γέρνουν το κατόπι
του τα στάχυα µεστωµένα, σύψυχη η συνέλευση ρίχτηκε µε βοή προς
τα καράβια.

Έτρεχαν µες στον κουρνιαχτό της άτακτης φυγής τους κι όσοι δεν φώναζαν
στον άλλον να τραβήξει τα σκαριά στο κύµα το ιερό,
όσοι δεν άνοιγαν τ’ αυλάκια τα παλιά, δεν έριχναν τα έρµατα µε πάταγο —
να λες πως κρούει σεισµός τον ουρανό— τα ’χαν τραβήξει κιόλας.
Κι αλήθεια, τόση πείνα, τόση δίψα για πατρίδα, θα τους είχαν ήδη φέρει
µακριά, παρακάµπτοντας τη µοίρα, αν δεν τύχαινε η Ήρα να πει στην
Αθηνά:
«Για δες, παιδί ακατάβλητο του άρχοντα της αστραπής! Έτσι, λοιπόν, θα
τρέξουν στα σπίτια τους οι Αργείοι;
Έτσι αγόγγυστα θα τους δεχθεί στη ράχη της η θάλασσα η αδάµαστη για
την πατρίδα; Έτσι θ’ αφήσουν τελικά τον Πρίαµο, τους Τρώες να
κοµπάζουν για µιαν Ελένη Αργεία, που έδωσε σε τόσους θάνατο
µετανάστη;
Πήγαινε τώρα εσύ στους χαλκοχίτωνες Αχαιούς και µοίρασε στ’ αρσενικά
λόγια σωστά δικά σου και βάστα τους τα πλοία να βαστήξουν έξω από
το νερό».
Μίλησε και δεν άστραψαν αντίρρηση τα µάτια της Αθηνάς θεάς, και
ρίχτηκε απ’ τις άκρες του Ολύµπου και βρήκε τον ισάξιο µε τον ∆ία
στων λογισµών την τέχνη,
τον Οδυσσέα, καν την σκιά του ωραίου καραβιού του να µην ζυγώνει, να
γυρίζει σαν χαµένος στην εισβολή της θλίψης.
Τον πλεύρισε και άνοιξε απάνω του το διάφανο γαλάζιο των µατιών της:
«Λαερτιάδη ένθεε, στα δύσκολα Οδυσσέα,
έτσι, λοιπόν, θα τρέξετε στα σπίτια σας εσείς; Έτσι αγόγγυστα θα σας
δεχθεί στη ράχη της η θάλασσα η αδάµαστη για την πατρίδα;
Έτσι θ’ αφήσετε στο τέλος τον Πρίαµο, τους Τρώες να κοµπάζουν για µιαν
Ελένη Αργεία, που έδωσε σε τόσους θάνατο µετανάστη;
Πήγαινε τώρα εσύ και µοίρασε στους µαχητές λόγια σωστά δικά σου και
βάστα τους τα πλοία να βαστήξουν έξω από το νερό».
Έτσι του είπε κι ήξερε εκείνος πως ακούει τη θεά. Πέταξε τον µανδύα του
και άρχισε να τρέχει —µπρος αυτός, πίσω του ο κήρυκας ο Ευρυβάτης
µε το ρούχο, που πρόλαβε ν’ αρπάξει από τη γη—
ώσπου ήρθε αντιµέτωπος µε τον Ατρείδη. Του άρπαξε το πατρικό του
σκήπτρο,
το σκήπτρο το αιώνιο, κι έτσι ξεκίνησε να βρει τους χαλκοχίτωνες Αχαιούς
µπροστά στα πλοία. Κι αν βασιλιά κι αν έξοχο άντρα συναντούσε, τον
άρπαζε, τον άρχιζε στα λόγια τα σωστά:
«Ανάποδε άνθρωπε, τι κάνεις; Σου ταιριάζει να τρέχεις σαν τρελός από το
φόβο; Για µαζέψου και µάζεψε σε µια γωνιά τους άνδρες σου. Μην
είσαι καθόλου βέβαιος πως ξέρεις τι σκέπτεται ο Ατρείδης.
Σας δοκιµάζει· κάθεται τώρα και σας κοιτάζει. Σύντοµα όµως θα χιµήξει
και θα σας πετσοκόψει.
Μήπως δεν τον ακούσαµε να λέει στη συνέλευση πως όποιος τον δει
µπροστά του δεν θα προλάβει να οργιστεί;

Είναι θηρίο ο θυµός του βασιλιά που έθρεψε κι αγάπησε και τίµησε ο
∆ίας».
Αυτά στους άρχοντες. Τους άλλους, τους στρατιώτες, που έτρεχαν και
φώναζαν, τους ράπιζε σκληρά µε σκήπτρο και µε λόγο:
«Τι έπαθες; Παλάβωσες; Κάθισε ήσυχος ν’ ακούσεις τι λένε οι αρχηγοί σου.
Τι ξέρεις, τι έµαθες, πού βρήκες τη δύναµη να παίρνεις αποφάσεις;
Ποιος σε λογάριασε ποτέ για σύµβουλο στη µάχη και στα λόγια; Ή µήπως
αποφάσισες να γίνεις βασιλιάς;
∆εν χρειαζόµαστε άρχοντες πολλούς. Ένας αρκεί κι ας είναι αυτός που του
έδωσε ο σκόπιµος του Κρόνου γιος την εξουσία και τους θεσµούς».
Με τέτοια λόγια σάρωνε το στράτευµα και τέτοιες προσταγές µαινόταν,
ώσπου αγρίεψε το πέλαγος των µαχητών
κι άφησαν πλοία και σκηνές και µούγκρισαν σαν κύµα θεριακό και χύθηκαν
τον τόπο της συνέλευσης να πνίξουν. Κι όλοι στριµώχτηκαν κακήν
κακώς καθένας στη σειρά του.
Μόνον ο ασύµµετρος εκείνος στα λόγια και τις σκέψεις, ο Θερσίτης,
συνέχισε να θορυβεί.
Α, ο Θερσίτης, ο εύκολος και µάταιος και άτακτος στα πρόστυχα
καµώµατα, αφού όπου πράξη βασιλιά µια κωµωδία έβλεπε κι έσπευδε
πρόθυµα να τη σαρκάσει.
Σίχαµα ήτανε, η χειρότερη ασχήµια που έφεραν µαζί τους οι Αχαιοί στο
Ίλιο, στραβοκάνης και κουτσός, κυφός, µ’ ένα κεφάλι σαν σταµνί κι
απάνω στο σταµνί πεντέξι τρίχες κατσαρές·
και τον µισούσαν ο Αχιλλέας κι ο Οδυσσέας —ιδίως αυτοί— αφού τους
έσκουζε συχνά τα µύρια όσα.
Τώρα τον ένθεο Αγαµέµνονα σκαρφίστηκε να λούσει µε βρισιές κι όσο
εξοργίζονταν µαζί του οι Αχαιοί κι όσο αγανακτούσαν, τόσο εκείνος
ούρλιαζε:
«Τι θέλεις πάλι, Ατρείδη, και γκρινιάζεις; ∆εν φέγγει αρκετός χαλκός, δεν
οµορφαίνουν αρκετές γυναίκες τις σκηνές σου·
όλα δικά σου τρόπαια µουσκεµένα µε το αίµα και τον ιδρώτα που
σκορπίσαµε στα ερείπια τόσων πόλεων εµείς, όταν τις εκπορθούσαµε;
Ή µήπως δεν σου φτάνουν πια κι ορέχτηκες χρυσάφι απ’ αυτό που θα σου
φέρει κανένας Τρώας µαχητής, να πάρει πίσω
τον γιο, που έφερα πισθάγκωνα δεµένο εγώ —όχι εσύ, βεβαίως— ή την
κόρη, που χορταίνει το κρεβάτι σου ηδονές; ∆εν είναι πρέπον,
άρχοντας εσύ, να φέρνεις τόσες συµφορές στους Αχαιούς.
Άντε, λοιπόν, Αχαιούληδες, µαζέψτε την αχάµνια σας κι ελάτε ν’ ανοίξουµε
πανιά για την πατρίδα.
Αυτόν αφήστε τον εδώ να ροκανίζει τα λάφυρα µονάχος του, να µάθει αν
κάτι κάναµε κι εµείς, αν του προσφέραµε καµιά βοήθεια τόσον καιρό.
Βοήθεια, ναι, σ’ αυτόν που ατίµασε τον Αχιλλέα, σ’ αυτόν που άρπαξε
τρόπαιο µαχητή πολύ ανώτερού του και το κρατάει µε όλο του το
θράσος.

Μ’ ας έχει χάρη! Ο Αχιλλέας δεν άναψε, δεν φούντωσε για τα καλά.
Αλλιώς θα είχαµε τελειώσει µια για πάντα µε την περίπτωσή του».
Τέτοια ξερνούσε ασύστατα το στόµα του για τον ηγέτη Ατρείδη, όταν
βρέθηκε µπροστά του ο Οδυσσέας. Τον άρπαξε στο βλέµµα του κι
άρχισε να τον πλήττει µε λόγια καταιγιστικά:
«Ωραία τα λες τα βρωµερά, Θερσίτη, όµως κρατήσου. Μην παίζεις µε τους
άρχοντες, σίχαµα, γιατί όντως χειρότερη ασχήµια δεν έφεραν στο Ίλιο
µαζί τους οι Αχαιοί.
∆εν έχουν τα δηµόσια τραυλίσµατά σου ανάστηµα. Μονάχα για φυγή είσαι
ικανός εσύ.
∆εν ξέρω τι και πώς, αν πρέπει ή δεν πρέπει να φύγουν οι Αχαιοί για την
πατρίδα,
αν δίνουν λίγα ή πολλά οι ήρωες ∆αναοί στον Αγαµέµνονα, όµως ξέρω πως
χλευάζεις τον ηγέτη του λαού. Γι’ αυτό, λοιπόν, ό,τι σου πω θεώρησέ
το γεγονός τετελεσµένο.
Μην σε συλλάβω άλλη φορά, βλακόµουτρο, να σπέρνεις τα βρωµερά σου
λόγια στο λαό,
γιατί να µην αξιωθούν του Οδυσσέα οι ώµοι κεφάλι κι ο Τηλέµαχος πατέρα
αν δεν σε γδύσω —χιτώνα, χλαίνη, ό,τι λερό σκεπάζει την ντροπή
σου—
κι αν δεν σε πάω δέρνοντας από την αγορά µέχρι τα πλοία, αφού το θες, να
φύγεις επιτέλους, ολόγυµνος, δαρµένος και κλαµένος».
Αυτά του είπε κι άφησε το σκήπτρο να λαλήσει χρυσάφι οδυνηρό στους
ώµους και στην πλάτη του κι έχυσε δάκρυ εκείνος γενναίο µα την
αλήθεια.
Μελάνιασαν οι ώµοι του, διπλώθηκε απ’ τον πόνο, φοβήθηκε και τράβηξε
παράµερα την πρόστυχη µορφή του.
Οι άλλοι γύρω, ξέχασαν πως είχαν ταραχθεί όταν σταµάτησε η φυγή, κι
άρχισαν να γελούν. Κι έλεγαν µεταξύ τους:
«Κι αν έχει κάνει, αν έχει πει, αν έχει παρασύρει άντρες και άντρες στην
ορµή της µάχης ο Οδυσσέας!
Σπουδαία όλα! Όµως αυτό... δεν έχουν ξαναδεί τέτοιο καλό οι Αργείοι. Του
έκλεισε του πρόστυχου το αγοραίο στόµα.
∆εν θα τολµήσει, ο δειλός, να ξεσαλιάσει άλλη φορά βρισιές στους
βασιλιάδες µας».
Έλεγαν κι έγινε βοή µεγάλη. Ο πορθητής, ωστόσο, ο Οδυσσέας το σκήπτρο
ύψωσε, ενώ του ∆ία η κόρη, η Αθηνά, κήρυκας απαράµιλλος έτρεχε
ανάµεσά τους και τους καλούσε στη σιωπή: ν’ ακούσει και να µάθει κι
ο τελευταίος Αχαιός τι θέλει ο βασιλιάς.
Σώπασαν κι άρχισε αυτός να λέει τα λόγια τα σοφά. «Ατρείδη», είπε,
«άρχοντας είσαι κι όµως γυρεύουν σαν το χειρότερο ανθρωπάκι να σε
δουν.

Σου έδωσαν υπόσχεση πως δεν θα επιστρέψουν στου Άργους τις βοσκές,
πριν να θερίσουν στα γερά την ευτειχία της Τροίας, µα υποσχέσεις δεν
κρατούν.
Κλαίγονται τώρα σαν παιδιά, σκούζουν σαν χήρες και ζητούν να τρέξουν
στην πατρίδα.
Βέβαια, άνθρωποι είµαστε! Παίρνει ο πόνος το σκαρί, κάνει η ψυχή πανιά
για την πατρίδα.
Κάθε φεγγάρι µακριά απ’ την κυρά του κρεβατιού σου εδώ, ένας χειµώνας
µεσοπέλαγα σαν να ’ναι,
κι εσύ απάνω στο κουπί, να προσπαθείς µε βογκητά όλους τους κλύδωνες
να φύγεις του πελάγους.
Μετρήστε τώρα χρόνια εννιά, άπρακτα χρόνια και... ∆εν αδικώ των Αχαιών
τη θλίψη. Οπωσδήποτε λαχτάρησαν καρίνες στα νερά.
Όµως είναι κατάπτυστο να λείπουµε τόσον καιρό και να γυρνάµε πίσω µε
άδεια τα καράβια.
Κάντε κουράγιο, φίλοι µου! Ας µείνουµε όσο πρέπει για να µάθουµε αν ο
Κάλχας µαντεύει ή όχι τα σωστά.
Κοιτάξτε µέσα σας, βαθιά, και είµαι βέβαιος πως θα δείτε —µάρτυρες βάζω
όσους δεν σκύλεψαν ακόµα οι άγγελοι του θανάτου ανάµεσά µας—
τη µέρα εκείνη που έδεσαν τα πλοία στην Αυλίδα και φόρτωναν τον όλεθρο
του Πρίαµου και των Τρώων
κι εµείς θυσία προσφέραµε στους αθανάτους. Σαν εχθές ήτανε. Ένα
πλατάνι, µια πηγή, πλάι στην πηγή ο βωµός, σκιά πλατύφυλλη και
γάργαρο νερό κι αίφνης σηµάδι µέγα:
ένα δρακόφιδο φρικτό, µε ράχη κατακόκκινη έφερε ο ∆ίας στο φως.
Ξετρύπωσε από το βωµό και χύθηκε ν’ ανέβει στο πλατάνι.
Ήταν εκεί σ’ άκρο κλαρί, κάτω απ’ τα φύλλα κουρνιασµένα, κάτι πουλάκια
µια σταλιά —µέρες που είχαν γεννηθεί—
οκτώ, µε τη µητέρα τους εννιά. Κι άρχισε το δρακόφιδο να τα
κατασπαράζει.
Και τσίριζαν τα δύστυχα σαν τα τρελά κι η µάνα σπαρταρούσε —όχι
πετούσε— στον αέρα από τον πόνο και θρηνούσε τα χαµένα της
παιδιά.
Ώσπου τινάχτηκε ο φονιάς, την άρπαξε κι αυτήν απ’ το φτερό, την τέλειωσε
την έρηµη.
Χόρτασε κλάµατα παιδιών και µάνας σπαραγµό και τότε ο ίδιος ο θεός, που
τον ξετρύπωσε απ’ της γης τα σκοτεινά, τον άφησε να δείξει την
µορφή του:
πέτρα τον έκανε ο γιος του Κρόνου του πανούργου, µπροστά στα µάτια µας,
κι εµείς στέκαµε ανήµποροι να δέσουµε στον νου µας το πράγµα που
συνέβη.
Ωστόσο, επειδή τέτοια φρικτά και σκοτεινά και θεϊκά αναµείχθηκαν στην
τέλεση των προσφορών, ανέλαβε ο Κάλχας να µας διαφωτίσει:

‘Γιατί πετρώσατε; Πού είναι ν’ ανεµίσουν οι στολισµένες χαίτες σας τώρα
Αχαιοί; Του ∆ία σηµάδι είν’ όλα αυτά, κι ό,τι απορείτε σήµερα θα
γίνει αύριο χθες.
Οχτώ πουλάκια έφαγε ετούτο το δρακόφιδο, εννιά µε τη µητέρα, εννιά θα
πολεµήσουµε χρόνια κι εµείς. Στα δέκα πάνω θα οργώσουµε τους
δρόµους της µεγάλης πολιτείας’.
Έτσι µας είπε κι έτσι φαίνεται να έρχεται το πράγµα. Άντε, λοιπόν, τι τις
φοράτε τις όµορφες κνηµίδες, Αχαιοί; Πάρτε τα πόδια σας, αφήστε το
νερό κι ασχοληθείτε µε τον όλεθρο της πόλης του Πριάµου».
Τέτοια τους είπε ο ένθεος Οδυσσέας και ξέσπασαν οι Αργείοι σε ιαχές και
τρίξανε των καραβιών τα ξύλα απ’ τη βοή,
ώσπου κάλπασε η γερήνια µορφή του Νέστορα µπροστά τους και τους είπε:
«Αλίµονό µας, Αχαιοί! Συνέλευση είν’ αυτή ή των παιδιών χαρά;
Παιχνίδι είναι ο πόλεµος ή µέριµνα της µάχης;
Πόσες φορές δεν συµφωνήσαµε στα λόγια τα σωστά; Πόσες φορές δεν
ορκιστήκαµε την πίστη την κοινή; Ποιο ήταν τ’ όφελος, λοιπόν;
Στάχτες στον άνεµο οι θέσεις κι οι προθέσεις και τα σχέδια των ανδρών.
Αποκαΐδια οι πλούσιες σπονδές κι οι χειραψίες που τάχα
επισφραγίζουν αποφάσεις.
Τόσον καιρό είµαστε εδώ και στήνουµε ενέδρες µεταξύ µας µε τα λόγια κι
ούτε ένα βήµα δεν µπορέσαµε να κάνουµε. Ατρείδη,
κράτα τη θέση σου, οδήγησε µε σθένος τους Αργείους στην επικράτεια των
µαχών,
κι άφησ’ εδώ τον έν’ αυτόν κι εκεί τους άλλους δυο, που θέλουν να ’χουν
άποψη δική τους, να σαπίζουν. Άκρη δεν πρόκειται να βγάλουν ούτως
ή άλλως.
Αυτοί θα είναι στο Άργος, πολύ πριν πέσει ο κεραυνός του ∆ία, πολύ πριν
λάµψει η αλήθεια των υποσχέσεών του.
Γιατί ο παντοδύναµος Κρονίδης —σας το λέω— άστραψε σίγουρα για µας
εκείνη την ηµέρα, που φόρτωναν τον όλεθρο των Τρώων οι Αχαιοί
στα γρήγορα καράβια.
Και σφράγισε οπωσδήποτε την αίσια κατάληξη των πάντων. Μην βιάζεστε,
λοιπόν, ν’ ανοίξετε πανιά για την πατρίδα,
πριν πάρετε απ’ την αγκαλιά κάποιας Τρωάδας γλύκα νυχτερινή για όσες
αγρύπνιες έδωσε η σκέψη της Ελένης στον καθέναν.
Κι αν κάποιος δεν µπορεί να κρατηθεί, αν θέλει να επιστρέψει στην
πατρίδα, ας φροντίσει να χωθεί στα σκοτεινά του πλοίου του κι ας
πάει να πεθάνει µια ώρα αρχύτερα, λοιπόν.
Όσο για σέναν, άρχοντα... Εσύ αποφασίζεις. Μα ίσως δεν είναι άστοχο ν’
ακούσεις ό,τι πω.
Χώρισε, Αγαµέµνονα, τους άνδρες κατά φύλα και φατρίες. Φύλο το φύλο
να φυλάει, φατρία την φατρία να στηρίζει.

Κι αν έτσι πράξεις και υπακούσουν οι Αχαιοί, θα ’ναι πανεύκολο να ξέρεις
ποιος αρχηγός και ποιος στρατιώτης είναι δειλός ή τολµηρός, αφού θα
µάχονται µαζί µε τους δικούς τους.
Και µόνο τότε θα µπορείς να πεις αν σου στερεί την πόλη θεού θυµός,
δειλία ανδρών ή άγνοια ηγέτη».
Κι ο Αγαµέµνων, όπως πρέπει η κεφαλή: «Πραγµατικά, τους τσάκισες τους
γιους των Αχαιών µε την ανδρεία των λόγων σου, άρχοντα τιµηµένε.
∆έκα συµβούλους σαν κι εσένα να ’χαν ο ∆ίας ο πατέρας κι ο Απόλλων κι η
Αθηνά, θα σπάραζε στα χέρια µας τούτη την ώρα η πόλη του
Πριάµου.
Με άλλες πληγές, όµως, ο ∆ίας µε κατακεραυνώνει. Βροντάει λόγια
εµφύλια κι αστράφτει σπαραγµούς αδελφικούς.
Για ένα κορίτσι κάναµε τα λόγια µας λεπίδες να σφαγούµε εγώ κι ο
Αχιλλέας.
Πρώτος εγώ τρελάθηκα. Το λέω· και λέω πως αν συµβεί να συµφωνήσουµε
ποτέ, δεν θα ’χουν χρόνο ούτε να δουν οι Τρώες τον όλεθρό τους.
Ελάτε, όµως, τώρα να φάµε κάτι, κι ύστερα πιάνουµε του Άρη τις
δουλειές.
Κοιτάξτε ν’ ακονίσετε τα δόρατα καλά. Οι ασπίδες θέλουν µάζεµα και τ’
άλογα τα γρήγορα τροφή. Ελέγξτε τ’ άρµατα σχολαστικά, φροντίστε
να ’στε στο πόλεµο σωστοί.
Η µέρα που έρχεται ανήκει στον Άρη αποκλειστικά. Μας βλέπει και µας
κρίνει ο στυγερός. Μονάχα το σκοτάδι της νύχτας θα εκδιώξει την
µανία των ανδρών απ’ το πεδίο της µάχης.
Στο µεταξύ, θέλω να δω τους τελαµώνες των ασπίδων να πίνουν
αξεδίψαστα ιδρώτα από τους ώµους, όχι απ’ τα µπράτσα των ανδρών.
Θέλω να δω τα χέρια να λυγίζουν στων δοράτων την άσπλαχνη δουλειά και
τ’ άλογα ν’ αφρίζουνε µπρος στα βασταγερά στολίδια των αρµάτων.
Κι αν δω πάνω στην άψη του µακελειού κανέναν να γυρίζει προς τα
καράβια, θα τον κάνω βορά σκυλιών κι αρπακτικών, πριν φτάσει καν
στον ίσκιο τους».
Έτσι είπε κι έγιναν βοή βαθιά οι αλαλαγµοί των Αχαιών: κύµα θεριό που
σήκωσε ο νοτιάς για να συντρίψει κάποιαν ακτή κατάγκρεµνη στο
έλεος των ανέµων αφηµένη.
Σηκώθηκαν και σκόρπισαν κατά τα πλοία βιαστικά και άναψαν φωτιές µες
στις σκηνές τους και κάθισαν το κάτι να χορτάσουν.
Κι όλο σε κάποιον αθάνατο θεό θυσίαζε καθένας, κι όλο και προσευχόταν
να µείνει ζωντανός κι απλήγωτος στη µάχη.
Ο Αγαµέµνων τέλεσε σφαγή —σαν κυβερνήτης— ενός βοδιού πέντε
χρονών καλοθρεµµένου στον παντοδύναµο Κρονίδη.
Και κάλεσε των Αχαιών τούς ένδοξους ηγέτες: πρώτα τον Νέστορα, ύστερα
τον άρχοντα Ιδοµενέα. Τους δύο Αίαντες µετά και του Τυδέα τον γιο.
Έκτο στο τέλος, προικισµένο µε του ∆ία τη λογική, τον Οδυσσέα.

Όσο για τον στεντόρειο Μενέλαο... Αυτός κλήθηκε µοναχός του. Ένοιωθε,
βέβαια, µέσα του πόσο κοπιάζει ο αδελφός. Τριγύρισαν το βόδι και
γέµισαν τα χέρια τους κριθάρι να ευλογήσουν.
Άρχισε ο Αγαµέµνονας την προσευχή: «Ένδοξε ∆ία, καπετάνιε της µαύρης
συννεφιάς, µην σκοτεινιάσεις
πριν πέσω απάνω στην εστία του Πριάµου, πριν θρέψω µε πορτόφυλλα την
φλόγα του χαµού του, πριν οργώσω τον θώρακα του Έκτορα και
σπείρω τα στήθη του χαλκό ακονισµένο, πριν γεµίσει ο τόπος γύρω
άντρες που βόσκουν µαύρο χώµα».
Αυτά δεήθηκε. Ο Κρονίδης, ασφαλώς, δεν έπραξε τα δέοντα αµέσως.
∆έχθηκε ωστόσο τη θυσία κι απλώς δυσκόλεψε το πράγµα όσο
µπορούσε.
Ευχήθηκαν και σκόρπισαν κριθάρι στον βωµό. Έπιασαν πρώτα κι έσφαξαν
το ζώο και το έγδαραν, έκοψαν τα µεριά, τα τύλιξαν µε τις ξυγγιές,
άπλωσαν πάνω τα ψαχνά, πέρασαν τις συκωταριές στις σούβλες κι
άρχισαν να χορταίνουν τη φωτιά.
Κάποτε κάηκαν τα µεριά, έφαγαν τις συκωταριές, λιάνισαν τα ψαχνά, τα
σούβλισαν και τα ’ψησαν κι αυτά προσεκτικά. Ετοίµασαν τραπέζι κι
άρχισαν να χορταίνουν καθένας την αξία του.
Έφαγαν κι ήπιαν, βέβαια, όσο τραβούσε η καρδιά του καθενός. Κάλπασε
τότε τα λόγια του ο Γερήνιος ο Νέστορας µπροστά τους:
«Ένδοξε Ατρείδη, κυβερνήτη Αγαµέµνονα, οι κουβέντες κι ραστώνη ετούτη
εδώ, µου φαίνεται, καθυστερούν το έργο που µας ανέθεσε να φέρουµε
σε πέρας ο θεός.
∆ιώξε τους κήρυξες να τρέξουν να µαζέψουν τον χαλκοχίτωνα λαό των
Αχαιών µπρος στα καράβια
κι ας πάµε σύσσωµοι εµείς τους άντρες ν’ ακονίσουµε για το πεδίο της
µάχης».
Έτσι είπε και υπέκυψε στη δύναµη των λόγων του ο κυβερνήτης των
ανδρών, ο Αγαµέµνων. Πρόσταξε τους κήρυκες να τρέξουν να
λαλήσουν πως είναι ώρα ν’ ανεµίσουν για τον Άρη των Αχαιών οι
χαίτες.
Έτρεξαν, λάλησαν οι κήρυκες να τρέξουν οι µαχητές, να µαζευτούν. Κι
έτρεξαν, παρατάχθηκαν εκείνοι,
σύσσωµοι βγήκαν οι άρχοντες και µοίραζαν διαταγές, κι έτρεχε από πίσω
τους η Αθηνά, βαστώντας την πολύτιµη, απρόσβλητη κι αγέραστη
ασπίδα
και κρέµονταν οι φούντες εκατό, ολόχρυσες, εξαίσια πλεγµένες, µια
εκατόµβη η κάθε µια ν’ αξίζει,
κι έλαµπε στον ήλιο η θεά και σκόρπιζε γαλάζια τα βλέµµατά της και
καλούσε στην παράταξη τους άνδρες.
Κι όποιος την έβλεπε ένοιωθε τα σπλάχνα του να εγείρονται, να θέλουν να
σφάξουν να σφαγούν

και του φαινόταν το πεδίο της µάχης τόπος γλυκύτερος κι απ’ την γλυκιά
πατρίδα που του έταζαν τα λυγερά σκαριά των καραβιών.
Σαν πυρκαγιά που αφανίζει αλύπητα τα δάση στην κορφή κάποιου βουνού,
πέρα µακριά, και λες φουντώνει ο κόσµος, καταύγαζε τον ουρανό ο
εξαίσιος χαλκός στων µαχητών τα χέρια.
Κι όπως τ’ ανάερα έθνη των χηνών, των γερανών, των λυγερών των
κύκνων, στήνουν απάνω απ’ τα νερά του Καϋστρίου πανηγύρι
φτερωτό κι αντιλαλεί του Ασίου το λιβάδι,
έτσι πετάγονταν µιλιούνια απ’ τις σκηνές και τα καράβια οι άνδρες και
ορµούσαν στο πεδίο του Σκαµάνδρου,
και µούγκριζε κατάσπλαχνα η γη κατ’ απ’ τα πόδια τους, κι άνοιξη δεν
αξιώθηκε ποτέ φύλλα και άνθη όσ’ άλογα και µαχητές βλάστησε
εκείνη την ηµέρα της µάχης το λιβάδι.
Μιλιούνια, σµήνη αµέτρητα µυγών που γυροφέρνουν σαν τρελές την στάνη
όταν τρέξει το γάλα στις καρδάρες, ορµούσαν στην παράταξη οι
Αχαιοί και τίναζαν τις χαίτες τους έτοιµοι για σφαγή. Όσο για τους
ηγέτες:
σαν τους ποιµένες τους καλούς που ξεχωρίζουν εύκολα ποιο είναι το κοπάδι
τους µέσα στο πέλαγος των ζώων που βόσκουν,
διέκριναν τους άνδρες τους και τους τραβούσαν σθεναρά να πορευτούν
γραµµή στη µάχη.
Όµως ο Αγαµέµνονας! Αυτός —ιδίως αυτός— άστραφτε ανάµεσά τους:
βλέµµα του ∆ία κεραυνός, πρόσωπο αθανάτου, σφυρά του Άρη
αδάµαστα και στέρνο αλύγιστο του Ποσειδώνα.
Ταύρο µες στο κοπάδι του τον έκανε ο ∆ίας εκείνη την ηµέρα, ήρωα µες
στους µαχητές και θρύλο µες στους ήρωες.
Μιλήστε, Μούσες, τώρα εσείς, απ’ τις ολύµπιες κάµαρες που κατοικείτε.
Είστε θεές και βλέπετε και ξέρετε τα πάντα.
Εµείς µονάχ’ ακούσαµε κείνη τη δόξα που είδατε από κοντά. Ποιοι ήταν,
λοιπόν, οι αρχηγοί, ποιοι κυβερνούσαν τους ∆αναούς; Τα λόγια µου
το πλήθος δεν χωρούν.
Κι αν είχα δέκα στόµατα, δέκα τις γλώσσες, πέτρινη φωνή, ψυχή χαλκό,
πάλι δεν θα µπορούσα να µνηµονεύσω όσους ήρθανε στο Ίλιο,
δίχως εσάς, ολύµπιες Μούσες, παιδιά του κεραυνού. Ιδού, λοιπόν, οι
αρχηγοί των πλοίων και τα πλοία.
Ο Πηνέλεως και ο Λήιτος κι ο Αρκεσίλαος κι ο Κλονίος κι ο Προθοήνωρ
διοικούσαν τους Βοιωτούς, που είχαν έρθει απ’ την Υρία και την
πέτρινη Αυλίδα,
απ’ την Σχοίνο και τον Σκώλο, τις πλαγιές του Ετεωνού και τη Θέσπεια, την
Γραία, την πλατειά Μυκαλησσό,
απ’ το Άρµα, το Ειλέσιο, Ερυθρές και Ελεώνα. Απ’ την Ύλη, τον Πετεώνα,
Ωκαλέη και Μεδεώνα, πόλη ωραία καλοχτισµένη,
απ’ τις Κώπες και την Εύτρηση, απ’ τη Θίσβη µε τα µύρια περιστέρια, την
Κορώνεια την Αλίαρτο την ανθούσα,

απ’ την Πλάταια, τον Γλισάντα, τις ωραίες, καλοχτισµένες Υποθήβες κι απ’
την Ογχηστό, το άλσος το πανέµορφο ιερό του Ποσειδώνα,
απ’ της Άρνης τα απέραντα αµπέλια, απ’ τη Μίδεια, τη Νίσα τη σεβάσµια
κι ακόµη απ’ την άκρα Ανθηδόνα.
Πενήντα ήταν τα πλοία τους µ’ εκατόν είκοσι λεβέντες ρωµαλέους
Βοιωτούς καθένα εξοπλισµένο.
Της Ασπληδόνας, του Μινύειου Ορχοµενού τα παλικάρια διοικούσαν ο
Ασκάλαφος κι ο Ιάλµενος,
οι γιοι του Άρη, που γέννησε στο σπίτι του Άκτορα του Αζέα η Αστυόχη,
παρθένα ντροπαλή,
όταν ανέβηκε απάνω στο υπερώο κι εκεί κρυφά την κοίµισε ο Άρης στην
πανίσχυρη αγκαλιά του.
Τριάντα σκαριά βαθιά πλατιά παρέτασσαν εκείνοι. Όσο για τους Φωκείς,
Σχεδίο και Επίστροφο είχαν διοικητές, τους γιους του ατρόµητου
Ιφίτη του Ναυόλου.
Ήταν κι απ’ την Κυπάρισσο εκεί κι απ’ της Πυθώνας τα βράχια, από την
Κρίσα τη σεπτή, την Πανοπήα, τη ∆αυλίδα,
την Ανεµώρεια, την Υάµπολη, απ’ τις όχθες του ιερού του Κηφισού, κι από
τη Λίλαια που πηγάζει το ποτάµι.
Σαράντα µαυροκάραβα έφεραν, παρατάχτηκαν στο αριστερό πλευρό των
Βοιωτών κι ήταν πανέτοιµοι για µάχη.
Ο Αίας ο γρήγορος, ο γιος του Οϊλέα, διοικούσε τους Λοκρούς, κατά πολύ
κατώτερος του Τελαµώνιου Αία, µικρόσωµος, µε θώρακα λινό, αλλά
στο δόρυ άπιαστος από Έλληνα και Αχαιό.
Κι είχε λεβέντες απ’ την Κύνο την Οπούντα, την Καλλίαρο, τη Βήσσα και
την Σκάρφη, τις Αυγείες τις γλυκές. Απ’ την Τάρφη και το Θρόνιο και
τις όχθες του Βοαγρίου.
Σαράντα µαυροκάραβα έφεραν οι Λοκροί, απέναντι απ’ την Εύβοια των
Αβάντων,
που ήρθαν κι αυτοί λυσσοµανώντας µακελειό, απ’ τη Χαλκίδα, την
Ερέτρια, τ’ απέραντα τ’ αµπέλια της Ιστιαίας κι απ’ την ακτή της
Κήρινθας, του ∆ίου το κάστρο το ψηλό,
την Κάρυστο, την Στύρα, µε αρχηγό τον ακατάβλητο Ελεφήνορα, απόγονο
του Άρη και γιο του Χαλκωδόντη.
Κι χύνονταν οι χαίτες τους στις πλάτες και ανέµιζαν, καθώς ορµούσαν
αιµοβόροι, πάντα πρόθυµοι να οργώσουν µε τα δόρατα τους θώρακες,
τα στήθη των εχθρών. Σαράντα µαυροκάραβα είχαν αυτοί µαζί τους.
Και της Αθήνας της ωραίας τα παλικάρια, οι ορδές του ανδρείου Ερεχθέα,
που γέννησε η µάνα γη, η απλόχερη, κι ανάθρεψ’ η Αθηνά του ∆ία η
θυγατέρα, µες στου ναού της τα καλά,
ταύρους, κριάρια να του σφάζουν κάθε χρόνο οι λεβέντες της Αθήνας για
να τον εξιλεώσουν, τον Μενεσθέα του Πετεού είχαν διοικητή.
Κι άνδρα δεν είδε σαν αυτόν στη ράχη της η γη να παρατάσσει
ασπιδοφόρους µαχητές κι άλογα µε τόση τάξη.

Μόνον τον Νέστορα· µ’ αυτός ήταν απ’ τους παλιούς. Σαράντα
µαυροκάραβα είχαν, λοιπόν, µαζί τους, και δώδεκα ο Αίαντας από τη
Σαλαµίνα παρέτασσε κοντά τους.
Όσοι το Άργος όριζαν, της Τίρυνθας το κάστρο, της Ερµιόνης, της Ασίνης
τα λιµάνια τα βαθιά,
την Τροιζήνα, τις Ηιόνες, της Επίδαυρος τ’ αµπέλια, κι όσοι Αχαιοί την
Αίγινα, τη Μάσητα κατείχαν,
τον ∆ιοµήδη και τον Σθένελο, τον γιο του Καπανέα του ξακουστού και τον
Ευρύαλο, τρίτο, τον ένθεο διάδοχο του Μηκιστέα, τον εγγονό του
Ταλαού, είχαν διοικητές.
Μα όλοι, πρώτοι, δεύτεροι και τρίτοι υποτελείς στη δυναστεία των κραυγών
ήταν του ∆ιοµήδη. Ογδόντα µαυροκάραβα τους έφεραν στο Ίλιο.
Των Μηκυνών την πολιτεία την σθεναρή όσοι καρπώνονταν, την Κόρινθο
την πλούσια, τις όµορφες Κλεωνές, τις Ορνειές, τη Σικυώνα που είχε
πρώτο βασιλιά τον Άδρηστο και την γλυκιά Αραιθυρέη·
όλοι αυτοί κι ακόµα οι αφέντες τής απόκρηµνης Γονόεσσας, της
Υπερησίας, του Αιγίου, της Πελλήνης, του γιαλού, πέρα ως πέρα,
µέχρι την πλατειά Ελίκη, καράβια είχαν εκατό και διοικητή τον
ηγεµόνα Αγαµέµνονα Ατρείδη·
και τον πλαισίωναν πολλοί και διαλεκτοί κι εξοπλισµένοι µε χαλκό
αστραφτερό στρατιώτες. Κι όλο κόµπαζε· καλώς, γιατί διέπρεπε
ανάµεσα στους ήρωες µε τόσο σθένος και στρατό.
Από της Λακεδαίµονας το απέραντο λαγκάδι, κι απ’ τη Φαρή, την Σπάρτη,
από τη Μέσση µε τα µύρια περιστέρια, τις Βρυσειές και τις γλυκές
Αυγειές,
απ’ τις Αµύκλες και του Έλους τον γιαλό, από τη Λα, το Οίτυλο, στο
βροντερό το πρόσταγµα ήρθανε του γενναίου Μενέλαου,
µ’ εξήντα τα καράβια και στρατοπέδευσαν παράµερα, πανέτοιµοι να τον
ακολουθήσουν
στη µάχη· ιδίως αυτόν, που τον κινούσε ο πόθος να εκδικηθεί τις σκέψεις
και τους στεναγµούς που του έδωσε η Ελένη.
Αυτοί που νέµονταν την Πύλο, την Αρήνη την γλυκιά, το Θρύο, τα ρηχά
του Αλφειού, το καλοχτισµένο Αιπύ,
κι αυτοί που άφησαν πίσω τους Κυπαρισσήεντα, Αµφιγένεια, Πτελεό, Έλος
και ∆ώριο, όπου οι Μούσες συνάντησαν και βούβαναν τον Θάµυρη
τον Θράκα—
από τον Εύρυτο τον βασιλιά της Οιχαλίας επέστρεφε και κόµπαζε πως
δύναται ακόµα και τις Μούσες, τα κορίτσια του ∆ία κεραυνού, να
βάλει κάτω στο τραγούδι.
Πικράθηκαν εκείνες και του στέρησαν το φως, του πήραν την γλυκιά φωνή,
του ρήµαξαν την τέχνη την κιθαριστική...
αυτοί, λοιπόν, είχαν ηγέτη έναν µεγάλο Γερήνιο δαµαστή αλόγων· Νέστωρ
τ’ όνοµά του κι ενενήντα τα πλοία του βαθιά, πλατιά, µε τάξη
παρατεταγµένα.

Αυτοί που είχαν την Αρκαδία, κάτω από της Κυλλήνης την αετοράχη και
τον λόφο τον Αιπύτιο, τόπο σπουδαίων µαχητών,
κι αυτοί που νέµονταν τον Φενεό, του Ορχοµενού τ’ αµέτρητα κοπάδια, τη
Ρίπη, την Στρατία, την ανεµόδαρτη Ενίσπη, την Τεγέα, την Μαντινέα
την γλυκιά, την Στύµφηλο την Παρρασία,
του Αγαπήνορα, τον γιο του Αγκαίου, τον κραταιό είχαν διοικητή κι εξήντα
πλοία φορτωµένα µε Αρκάδες επιστήµονες της µάχης.
Κι ήταν ωραία, σταθερά τα πλοία τους, γιατί ο ηγέτης των ανδρών, ο
Αγαµέµνων, φρόντισε να τους τα προµηθεύσει. Οι ίδιοι δεν
µερίµνησαν ποτέ πώς θα περάσουν το κύµα σκοτεινό.
Απ’ το Βουπράσιο όσοι ήρθαν κι απ’ τα µέρη της απέραντης Ηλίδας, όπου
σταθεί το µάτι απ’ την Υρµίνη, της Μύρσινος την εσχατιά µέχρι το
Αλήσιο και τη ράχη της Ωλενίας, τέσσερις είχαν διοικητές·
καθένας δέκα έφερε τα γρήγορα καράβια, µε πλήθη Επειών εξοπλισµένα.
Ήταν ο Αµφίµαχος κι ο Θάλπιος, οι γιοι του Κτεάτου και του
Ευρύτου, του Άκτορα εγγόνια.
Κι ήταν ο ∆ιώρης ψυχωµένο παιδί του Αµαρυγκέα, κι ίδιος θεός –
τέταρτος— ο Πολύξεινος, ο γιος του Αγασθένη, το εγγόνι του Αυγεία.
Του ∆ουλιχίου οι αφέντες και των άλλων Εχινάδων, των πάνσεπτων
νησιών, που χαιρετούν την Ήλιδα απ’ του πελάγου τις δροσιές,
τον Μέγη τον πολεµιστή τον µέγα είχαν ηγέτη, τον γιο του αρµατηλάτη
Φυλέα που λάτρευε ο ∆ίας, αυτόν
που έστειλε το µίσος τού πατέρα στο ∆ουλίχιο. Σαράντα µαυροκάραβα τους
έφεραν εδώ.
Ο Οδυσσέας οδηγούσε τους ανδρείους Κεφαλλήνες, τους αφέντες της
Ιθάκης, τους λεβέντες των ανέµων που οργιάζουν µες στου Νήριτου
τα δάση,
της Κροκύλειας, της πετρόσπαρτης Αιγίλιπας, της Σάµου, της Ζακύνθου,
της Ηπείρου αντιπέρα τους λεβέντες.
Όλους αυτούς —κι ήταν πολλοί— τους διοικούσε ο Οδυσσέας, που είχε του
∆ία τη λογική. Κι είχαν µαζί τους δώδεκα τα πλοία µε πορφυρές
καρίνες.
Τους Αιτωλούς κι ακόµα ακόµα τους λεβέντες της Πλευρώνας, της Ωλένου,
της Πυλήνης, της γιαλούσας της Χαλκίδας, της βραχούσας Κλυδώνας,
ηγεµόνευε ο Θόας, του Ανδραίµονα ο γιος.
Αφού οι γιοι του ενδόξου Οινέα δεν υπήρχαν πια, ούτ’ ο ίδιος, κι ο
Μελέαγρος ο ωραίος είχε από καιρό πεθάνει,
στα βασταγερά του χέρια στηριζόταν η εξουσία των Αιτωλών. Κι είχε φέρει
µαυροκάραβα σαράντα.
Οι Κρήτες του Ιδοµενέα το ένδοξο δόρυ άκουγαν. Τον ίδιον είχαν αρχηγό κι
όσοι άφησαν της Γόρτυνας τα τείχη, την Κνωσό, τη Λύκτο και τη
Μίλητο, την άσπρη γη της Λυκαστού,
το Ρύτιο και τη Φαιστό —µεγάλες πολιτείες— κι άλλες πολλές —
αµέτρητες— σ’ ολόκληρη την Κρήτη.

Ο Ιδοµενέας τους πρόσταζε, λοιπόν, κι ο Μηριόνης, ίσος µε τον Ενυάλιο
φονιά. Κι ήταν ογδόντα τα µαυροκάραβά τους.
Ο γίγαντας Τληπτόλεµος, ο γιος του Ηρακλή, εννιά καράβια έφερε µε
αγέρωχους Ροδίους,
που καρπώνονταν στα τρία το νησί τους —Λίνδο, Κάµειρο ασπρούσα,
Ιαλυσσό— µα το υπερασπίζονταν σαν ένας, υπακούοντας στο δόρυ
του Τληπτόλεµου, παιδιού της Αστυόχειας στην ρώµη του Ηρακλή.
Απ’ την Εφύρη, απ’ τις δροσιές του ποταµού Σελλή την άρπαξε, αφού
γκρέµισε πόλεις πολλές παλικαριών που ανάθρεψε ο ∆ίας.
Και όταν ο Τληπτόλεµος έγινε παλικάρι στ’ ωραίο πατρικό του, πώς έτυχε
και σκότωσε τον αδελφό της µάνας του, τον γέροντα Λικύµνιο,
σπουδαίο πολεµιστή.
Έφτιαξε πλοία, µάζεψε στρατό δικό του κι έτρεξε στο κύµα να κρυφτεί, να
µην τον βρουν οι άλλοι γιοι κι εγγόνια του Ηρακλή.
Βρήκε δεινά στο πέλαγο αµέτρητα, ώσπου βγήκε στη Ρόδο µε τους άνδρες
του.
Τρία φυλλαράκια πέταξε της µοίρας τους το δέντρο, τρία βασίλεια
κάρπισαν απάνω το νησί. Κι ο ∆ίας, ο παντοκράτορας Κρονίδης, τους
αγάπησε µε πλούσια τα ελέη.
Τρία καράβια έφερε απ’ τη Σύµη ο Νιρέας, ο γιος της Αγλαΐας και του
άνακτα Χαρόπου, αυτός που γίγα ∆αναό δεν θα ’βλεπε παρόµοιο το
Ίλιο στα τείχη του µπροστά, αν έλειπε ο ασύγκριτος Πηλάδης. Όµως
ήτανε άπειρος κι είχε µικρό στρατό.
Απ’ τη Νίσυρο, την Κάρπαθο, την Κάσο, του πάλαι Ευρύπυλου την Κω και
τις Καλύδνες ήρθαν τριάντα όµορφα καράβια φορτωµένα παλικάρια.
Κι είχαν τον Φείδιππο ηγέτη και τον Άντιφο, παιδιά του Ηρακλείδη βασιλέα
Θεσσαλού.
Και της Θεσσαλίας το Άργος όσοι όριζαν, το Άλο, την Αλόπη, την Τραχίνα,
την Ελλάδα µε τα ωραία τα κορίτσια και την Φθία —Αχαιοί
αποκαλούνταν κι Έλληνες και Μυρµιδόνες— µε πενήντα ήρθαν
καράβια κι αρχηγό τον Αχιλλέα.
Ήταν αυτοί που ξέχασαν της µάχης τις φρικτές κραυγές, αδέσποτοι στην
έφοδο, αφού αργούσε ο ένθεος Αχιλλέας τη ρώµη του πλάι στα
καράβια,
ποθώντας να στολίσει τα µαλλιά της ξανά µπροστά του η Βρισηίδα, που
καρπώθηκε µε κόπους και οδύνες, όταν όργωσε τα τείχη της Θήβης
και της Λυρνησσού
και θέρισε τους µαχητές Μύνη κι Επίστροφο, παιδιά του βασιλιά Ευηνού
Σελεπιάδη. Έτσι θαµµένος µένει τώρα στο µένος του βαθιά, µα δεν θ’
αργήσει ο µαχητής ν’ αναστηθεί.
Όσοι καρπώνονταν την πόλη της Φυλάκης, την ανθισµένη Πύρασο, τόπο
ιερό της ∆ήµητρας,
την Ίτωνα, των κοπαδιών µητέρα, της Αντρώνας τον γιαλό και τ’ απαλό
χορτάρι του Πτελεού, είχαν ηγέτη...

πολεµιστής αδάµαστος τους έφερε στο Ίλιο, ο Πρωτεσίλαος. Τώρα τον
έτρωγε η µαύρη γη. Κι η δύστυχη κυρά του δερνόταν στη Φυλάκη,
µόνη σε σπίτι άκληρο.
Ήταν ο πρώτος Αχαιός που πήδησε απ’ το πλοίο του στου Ιλίου την ακτή κι
ο ∆άρδανος τον θέρισε µε χέρι αγνώστου µαχητή.
Έµειναν τότε ορφανοί οι άνδρες µα δεν σκόρπισαν. Τους µάζεψε ο ικανός
πολεµιστής Ποδάρκης, του αφέντη Ιφίκλου ο γιος, ο ετεροθαλής του
ήρωα αδελφός.
Κατώτερος στη δύναµη, µικρότερος στα χρόνια ήταν, µα ο νεκρός ηγέτης
ζούσε ακόµα στα στήθη των στρατιωτών. Σαράντα µαυροκάραβα
είχαν αυτοί µαζί τους.
Τα παλικάρια των Φερών, που τρέφει η λίµνη Βοιβηίς, της Βοίβης και των
Γλαφυρών και της ωραίας Ιαωλκού,
τα πρόσταζε ο Εύµηλος, που γέννησε στον Άδµητο η αρχοντοπούλα
Άλκηστις, το υπέροχο κορίτσι του Πελία. Κι είχαν καράβια έντεκα
µαζί τους.
Εκείνους που καρπώνονταν Μηθώνη, Θαυµακία, Μελίβοια, βραχόσπαρτη
Ολιζώνα, ο αξεπέραστος τοξότης Φιλοκτήτης διοικούσε κι είχε τα
πλοία επτά.
Πενήντα αξεπέραστους τοξότες είχαν τα κουπιά τού καθενός, πανέτοιµους
για µάχη. Ωστόσο ο ηγέτης έξυνε φρικτές πληγές στης Λήµνου το ιερό
νησί, που τον παράτησαν οι γιοι των Αχαιών, από επάρατο ερπετό
φαρµακωµένο.
Στέναζε µόνος του εκεί, ωστόσο δεν θ’ αργούσαν οι Αχαιοί να θυµηθούν
τον βασιλιά.
Έµειναν τότε ορφανοί οι άνδρες µα δεν σκόρπισαν. Τους µάζεψε ο Μέδων,
ο νόθος γιος που γέννησε η Ρήνη στον Οϊλέα τον πολιορκητή.
Όσοι ήρθαν απ’ την Τρίκκη, την απόκρηµνη Ιθώµη και την Οιχαλία, την
πόλη του Ευρύτου, είχαν ηγέτες δυο παιδιά του Ασκληπιού εξαιρετικά
στην τέχνη της Ιατρικής κι ανδρεία: Ποδαλείριος και Μαχάων. Και
παρέτασσαν αυτοί πλοία όµορφα τριάντα.
Τα παλικάρια που άφησαν τ’ Ορµένιο, την Υπέρεια την κρυσταλλοπηγή, το
Αστέριο και τις λευκές τις ράχες του Τιτάνου,
τα διοικούσε ο Ευρύπηλος, του Ευαίµονα ο καλός ο γιος. Σαράντα
µαυροκάραβα τους έφεραν στο Ίλιο.
Την Άργισσα όσοι άφησαν, την Όρθη, την Ηλώνη, τη Γυρτώνη και την
λευκή Ολοοσσόνα, είχαν ηγέτη τον αλύγιστο στη µάχη Πολυποίτη,
γιο του Περίθοου κι εγγόνι τού ∆ία του αθάνατου.
Η ένδοξη Ιπποδάµεια τον γέννησε τη µέρα που ο πατέρας εξόριζε τα
µαλλιαρά θηρία του Πηλίου στον τόπο των Αιθίκων.
Αυτός ήταν ο ηγέτης τους κι ακόµα ο Λεοντέας, του Κορώνου Καινεΐδη το
ατρόµητο παιδί. Σαράντα µαυροκάραβα είχαν κι οι δυο µαζί.
Από την Κύφο, ο Γουνέας είκοσι δύο καράβια οδήγησε στο Ίλιο φορτωµένα
αλύγιστους στη µάχη Περαιβούς και Ενιήνες,

λεβέντες που άντεχαν τον δύσκολο χειµώνα της ∆ωδώνης, νέους που
πότιζαν τη γη τους από τον Τιταρησσό,
που αγγίζει το ασηµένιο ερπετό του Πηνειού, µα τα νερά του µένουν πάντα
ατάραχα σαν λάδι, γιατί ανήκουνε στην Στύγα. Ποιος τολµά να τα
θολώσει;
Ο γρήγορος ο Πρόθοος, ο γιος του Τενθρηδόνα, τους Μάγνητες, του
Πηνειού και των ανέµων, που οργιάζουνε στα δάση του Πηλίου, τα
παλικάρια διοικούσε. Σαράντα µαυροκάραβα έφερε αυτός µαζί του.
Ιδού, λοιπόν, των ∆αναών οι διοικητές κι οι ηγέτες. Όσο για την αξία τους
και τα γερά άλογά τους... Αυτά µονάχα, Μούσα, εσύ µπορείς να τα
γνωρίζεις.
Μίλα, σ’ ακούω. Τ’ άλογα του Φηρητιάδη ήταν καλά, τ’ ανώτερα. Ο
Εύµηλος, ο γιος του, τα πετούσε σαν πουλιά
κι ήταν καλότριχα, νεαρά, ίδια εντελώς στο ύψος. Στην Πήρεια τα έθρεψε ο
Απόλλων ο τοξότης,
δυο φοραδίτσες που έσπερναν τον φόβο και τον τρόµο στου Άρη τους
φονιάδες.
Στους άνδρες ποιος ξεχώριζε; Ο Τελαµώνιος Αίας, τουλάχιστον όσον καιρό
κρυβόταν ο Αχιλλέας στου µένους του τα βάθη.
Και, φυσικά, ξεχώριζαν τ’ άλογα του Πηλάδη. Ο ίδιος τάιζε θυµό τα
ποντοπόρα πλοία του.
Είχαν σκορπίσει οι µαχητές στην παραλία και χαίρονταν το τόξο, το
ακόντιο και το δόρυ.
Λυτά πλάι στις σκηνές τ’ άλογα µασουλούσαν τριφύλλι, βαλτοσέλινο και
στις σκηνές των µαχητών τ’ άρµατα αργούσαν σκεπασµένα.
Ηγέτη αποφασιστικό χρειάζονταν οι Έλληνες κι ηγέτης δεν φαινόταν, κι
άσκοπα περιφέρονταν σαν την φωτιά που κατακαίει τα σπαρτά,
και στέναζε η πάσα γη κάτω το βήµα τους τ’ αργό, όπως τσακίζει ο
κεραυνός του ∆ία τον Τυφωέα και συγκλονίζεται η γη στον τόπο των
Αρίµων.
Σέρνονταν έτσι αδέσποτοι στην πεδιάδα, όταν φτερούγισε η Ίρις για να
φέρει στους Τρώες µήνυµα καλό µε την σφραγίδα του ∆ιός.
Έτυχε να συσκέπτονται αυτοί, νέοι και γέροι, µπροστά στην θύρα του
Πριάµου.
Πήγε κοντά τους βιαστικά, ίδια ο Πολίτης ο ταχύς γιος του Πριάµου, που
φύλαγε σκοπιά πάνω στο τύµβο του γέροντα Αισυήτη, µην τύχη και
χιµήξουν ξαφνικά απ’ τα καράβια οι Αχαιοί.
«Πατέρα αξιοσέβαστε», είπε, «το ξέρω, σου άρεσαν πάντα οι κουβέντες, µα
δεν έχουµε ειρήνη. Πόλεµος αναπόφευκτος µας ζώνει.
∆εν είµαι απειροπόλεµος. Το αντίθετο µπορώ να πω. Μα δεν αντίκρισα
ποτέ τόσο στρατό.
Σαν τα ξερά τα φύλλα –τι λέω;— σαν την άµµο, που την σηκώνει ο άνεµος,
µαζεύονται στα τείχη µας µπροστά.

Έκτορα, ιδίως εσύ, άκου και πράξε ανάλογα. Συµµάχους έχει ένα
σωρό η πόλη του Πριάµου, που ζουν εδώ κι εκεί. Κάθε φυλή κι η
γλώσσα της.
Όρισε ηγέτες απ’ τους ίδιους και πες τους πώς να βάλουν σε τάξη τους
πολίτες».
Έτσι είπε και ο Έκτορας κάθε άλλο παρ’ αψήφησε τα λόγια της θεάς. Τους
πρόσταξε ν’ αφήσουν τις κουβέντες και να ριχτούν στα όπλα.
Κάποτε άνοιξαν οι πύλες και ξεχύθηκαν σαν θύελλα τα πλήθη των πεζών
και των ιππέων.
Λίγο έξω από την πόλη ορθωνόταν ένα υψίπεδο —καλή απλωσιά και
οχυρή— που οι άνδρες το καλούν Βατίεια κι οι αθάνατοι µνήµα της
λυγερής Μυρίνας. Εκεί χωρίστηκαν οι Τρώες απ’ τους συµµάχους.
Και τους µεν Τρώες διοικούσε ο γιος του Πρίαµου, ο Έκτωρ, που όταν
χυνόταν καταπάνω στον εχθρό, σωστό αστροπελέκι έµοιαζε από
µακριά η περικεφαλαία του.
Μόνο γενναίους µαχητές, που δούλευαν αχόρταγα το δόρυ, είχε µαζί του.
Κι ήταν πολλοί, πάρα πολλοί.
Τους ∆αρδανίους, τώρα, διοικούσε ο γίγαντας Αινείας, ο γιος που χάρισε
του Αγχίση η Αφροδίτη στις Ίδης τις πλαγιές, όταν λαχτάρησε η θεά
θνητού αγκαλιά. Κι είχε κοντά του τα παιδιά του Αντήνορα, τους
έµπειρους πολεµιστές Αρχέλοχο κι Ακάµα.
Τους πλούσιους Τρώες της Ζελείας στης Ίδης τα ριζά, που έπιναν τα
σκοτεινά νερά του Αισήπου, διοικούσε του Λυκάονα το πανέµορφο
παιδί, ο Πάνδαρος, που δούλευε το τόξο σαν τον Απόλλωνα.
Αυτοί που όριζαν τον κάµπο της Απαισού, τις ράχες της Τηρείας, την
Αδράστεια, την Πιτύα, είχανε δύο διοικητές: Άδρηστο κι Άµφιο
τολµηρό, παιδιά του Μέροπα Περκώσιου, που µάντευε αλάνθαστα τα
πάντα.
∆εν ήθελε ο πατέρας να ριχτούνε στα δόντια του πολέµου τα παιδιά του.
Όµως αυτοί δεν άκουγαν. Έτρεχαν ήδη πίσω απ’ τους αγγέλους του
θανάτου.
Όσοι Περκώτη, Πράκτιο, Άβυδο και Σηστό και σεβαστή Αρίσβη
νέµονταν, είχαν αρχηγό τον Υρτακίδη Άσιο, έξαρχο µαχητή, που απ’
την Αρίσβη έφεραν άλογα υπέρλαµπρά, ισχυρά, στις όχθες του
Σελλήεντα θρεµµένα.
Ο Ιππόθοος κι Πύλαιος ο άγριος µαχητής, του Λήθιου Τευταµίδη οι γιοι,
ηγούνταν των αδίστακτων στη µάχη δορυφόρων Πελασγών, που
όριζαν τα δροσερά λιβάδια της Λαρίσης.
Ο Ακάµας και ο ήρωας Πείρως ηγούνταν των Θρακών κι όσων το ρεύµα
ακάµατο του Ελλησπόντου συγκρατεί.
Τους αιµοβόρους Κίκονες ο Εύφηµος διοικούσε, του θεϊκού Τροιζήνου
Κεάδη ο γιος.

Απ’ το γιγάντιο ρεύµα του Αξιού —η γη δεν χόρτασε ποτέ τόσο πολύ και
τόσο διάφανο νερό— κι από την Αµυδώνα, κατέφθασαν οι Παίονες οι
τοξότες µε ηγέτη τον Πυραίχµη.
Τους Παφλαγόνες έφερε η συµπαγής ψυχή, ο Πυλαιµένεος, ως εδώ από
τους Ενετούς,
που βγάζουν τα πιο άγρια µουλάρια, από την Κρώµνα, τη Σήσαµο, την
Κύτωρο, τον Αιγιαλό,
τις ράχες των Ερυθινών και τα ωραία σπίτια, που καµαρώνουν τις δροσιές
στου Παρθενίου τις όχθες.
Πέρα, µακριά, κατ’ όπου η γη γεννά το ασήµι βρίσκεται η Αλύβη. Από εκεί
ο Όδιος κι ο Επίστροφος έφεραν Αλιζώνες.
Μυσών ηγέτες στάθηκαν ο Χρόµις και ο µάντης, ο Έννοµος. Τι Κρίµα!
Κανένας απ’ τους οιωνούς δεν του έδειξε τον µαύρο θάνατό του.
Τον έβαλε στο χέρι ο γρήγορος στα πόδια Αιακίδης. Τον έθαψε στον
ποταµό, θερίζοντας στις όχθες τούς Τρώες σαν τα σπαρτά.
Φρύγες, µαινόµενους σφαγείς για µάχη διψασµένους, έφεραν ο Ασκάνιος ο
ένθεος κι ο Φόκρυς απ’ την Ασκανία.
Τους Μήονες απ’ τον Τµώλο διοικούσαν ο Άντιφος κι ο Μέσθλης, οι γιοι
που έδωσε η Γυγαία λίµνη στον Ταλαιµένη.
Παιδιά του Μαιάνδρου, των ανέµων που οργιάζουν µες στα δάση των
Φθιρών, και των βράχων της Μυκάλης, κατέφθασαν οι αλλόγλωσσοι
οι Κάρες. Ο Νάστης κι ο Αµφίµαχος ηγούνταν, του Νοµίονα τα
υπέροχα παιδιά.
Αυτός, ο ανόητος, πήγαινε στη µάχη φορτωµένος ολόχρυσα στολίδια σαν
κοπέλα. Μάταιος κόπος!
Τον έβαλε στο χέρι ο γρήγορος στα πόδια Αιακίδης. Τον έθαψε στον
ποταµό και τα χρυσάφια του τα πείρε ο Αχιλλέας, ο πολεµοχαρής.
Ο Σαρπηδόνας κι ο αξεπέραστος ο Γλαύκος οδηγούσαν τους Λυκίους. Κι
ήταν η Λυκιά µακριά κι όλο ερχόταν σαν το φίδι απ’ τα µέρη της ο
Ξάνθος.
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