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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
(Αμφικτύων)

ΕΤΣΙ ΠΟΛΕΜΗΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΑ
Τρωικός Κύκλος Ποιημάτων

Γιατί έγραψα το παρόν βιβλίο τώρα;
1/ Για να εξορκίσω την επάρατη διχόνοια που κατατρώγει τα σπλάχνα
της φυλής μας και ακόμη και σήμερα κατασπαράζει την πατρίδα με τα δι‐
χαστικά Συντάγματα.
2/ Για να αφυπνίσω ναρκωμένες ψυχές Ελλήνων‐ και όχι μόνον‐ να το‐
νώσω το πεσμένο εθνικό φρόνημα. Το Αιγαίο και η Κύπρος είναι οι κοιτί‐
δες και η τελευταία γραμμή αμύνης του δυτικού και ελεύθερου κόσμου.
3/ Να παρουσιάσω τα φωτεινά παραδείγματα των προγόνων μας (Μι‐
νωιτών‐ Μυκηναίων) που πολέμησαν στην Τροία όχι για χρήμα αλλά για
τιμή και αξιοπρέπεια.
4/ Για να βροντοφωνάξω ότι ο Έλληνας δεν γεννήθηκε σκλάβος όπως
θέλησε να μας κάνει η Ευρώπη. Πάντα ήταν ελεύθερος και υπέρμαχος των
οντολογικών αξιών και κυματοθραύστης της Δύσεως απέναντι στην βαρ‐
βαρότητα της Ανατολής.
5/ Για να αντιληφθεί ο αναγνώστης ότι η ζωή του Έλληνας ήταν, είναι
και θα παραμείνει μια διαρκής πάλη και ένας αέναος αγώνας, εκείνος δε
που τον εγκαταλείπει ή νεκρός είναι ή σκλάβος θα γίνει.
6/ Για να σημάνω Πανελλήνιο Συναγερμό υπέρ της ακεραιότητας και
ανεξαρτησίας της πατρίδος μας και απελευθέρωση της από τους ξένους
και ντόπιους δυνάστες, που εδώ και αιώνες μας κάνουν γενοκτονίες και
τώρα είναι στην φάση της τελικής λύσης, ήτοι της ολοκληρωτικής μας ε‐
ξαφάνισης, σαν φυλής, σαν έθνος και σαν κρατική οντότητα.
7/ Πολλά από τα δεινά θα είχαν αποφευχθεί αν βάζαμε την διδασκαλία
των Ομηρικών Επών από το δημοτικό σχολείο ως το Πανεπιστήμιο και τα
αρχαία Ελληνικά σαν επίσημη γλώσσα.
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Γιατί προτίμησα τον Όμηρο:
Διότι αποτελεί τον πνευματικό βράχο που αναβλύζει το καθάριο νερό
των αξιών των προγόνων μας, με το οποίο ποτίστηκε χιλιάδες χρόνια η
φυλή μας και μεγαλούργησε και δοξάστηκε. Ο Όμηρος είναι ο πνευτικός
μας προπάτορας και όχι ο Αβραάμ. Η επίδραση του έργου του στην πολι‐
τιστική εξέλιξη όλης της ανθρωπότητος υπήρξεν κολοσσιαία.

(Ο Ομηρος)

Γιατί ποιητικό αντί του πεζού λόγου (στο πλείστον);
Η ποίηση είναι τω όντι παιδαγωγική, γιατί στα βάθη της ανθρώπινης
ψυχής την ηθικήν πίστιν ριζώνει, έναν υψηλό ζήλο του ανθρωπίνου πνεύ‐
ματος ενσαρκώνει, ένα ευρύ και ρωμαλέο ιδεώδες ανθρωπιστικό, και τέ‐
τοια είναι το Επος το Ομηρικό. Η τέχνη η ποιητική έχει απεριόριστη δύνα‐
μη και ισχύ να προσελκύει την ανθρώπινη ψυχή, μίαν δύναμη την οποίαν
οι Έλληνες εκαλούσαν "ψυχαγωγίαν", ουδεμία βέβαια σχέση έχει με την
σημερινή ‘ψυχοκτονία’.Υπό την έννοιαν αυτή η ποίηση και έναντι της φι‐
λοσοφικής σκέψεως (των γενικών διδαγμάτων της αφηρημένης λογικής)
υπερτερεί και έναντι της ζωής της καθημερινής (των τυχαίων περιστατικών
της πείρας της ατομικής) Κατά τον Αριστοτέλη η ποίηση ως τέχνη είναι πε‐
ρισσότερον φιλοσοφική από την ζωή και από την φιλοσοφία περισσότε‐
ρον ζωντανή.

Κωνσταντίνος Χρ. Κωνσταντινίδης
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα έργα του Ομήρου (ΙΛΙΑΣ και ΟΔΥΣΣΕΙΑ) είναι τα αρχαιότερα και ω‐
ραιότερα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Και όμως τα σύγ‐
χρονα Ελληνόπουλα στερούνται τους πνευματικούς θησαυρούς των προ‐
γόνων μας, οι οποίοι μόνον στην Ελλάδα αγνοούνται. Θα επιχειρήσω την
αποκωδικοποίηση της Ιλιάδας από στρατιωτικής πλευράς. Πώς πολέμησαν
στην Τροία;
Περί της καταγωγής του Ομήρου και της εποχής κατά την οποίαν συνέ‐
θεσε τα δύο μνημειώδη έπη του, δεν είναι τίποτα θετικώς γνωστόν. Οι
απόψεις είναι αντικρουόμενες μεταξύ των ειδικών. Ο Τρωικός Πόλεμος
σύμφωνα με τον καθηγητή γεωφυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών Σταύ‐
ρο Παπαμαρινόπουλο και άλλους ερευνητάς ανάγεται στο 1227 π.Χ ‐1228
π.Χ. Συγκεκριμένα επί τη βάσει αστρονομικών και άλλων δεδομένων τα
οποία αναφέρει ο Ομηρος στην Ιλιάδα και Οδύσσεια κατέληξαν στο συ‐
μπέρασμα ότι:
Το Πρώτον έτος του πολέμου ανάγεται στο 1227 π.Χ ‐1228 π.Χ.
Το Δέκατον έτος του πολέμου στο 1218 π.Χ‐ 1217 π.Χ.
Η επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη το 1208 π.Χ‐ 1207 π.Χ.
ήτοι: το 20όν έτος από την έναρξη του πολέμου και το δέκατον από την
λήξη του Εξ’ άλλου μελέτη του γεωγράφου‐ ερευνητού κ. Κ. Κουτρουβέλη,
που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Δαυλός», καταλήγει στο συμπέρασμα
ότι ο Τρωικός πόλεμος δεν έγινε το 1250 π. Χ –όπως μέχρι τούδε νομίζε‐
ται‐ αλλά το 3.140 π.Χ.
Μολονότι «επτά πόλεις ερίζουν την καταγωγή του Ομήρου», περισσό‐
τερον όμως πιθανή είναι η καταγωγή του από τη Λέσβο ή τη Σμύρνη. [Οι
Έλληνες της Σμύρνης –προτού διωχθούν από τους Νεότουρκους του Μου‐
σταφά Κεμάλ το 1922– τον αποκαλούσαν «Μελισογενή» διότι κατοικούσε
στις όχθες του ποταμού Μέλητος]
Πίστευαν ορισμένοι Δυτικοί είτε από άγνοια, είτε από κακόβουλη
προαίρεση, είτε και από φθόνο, ότι τα Ομηρικά Έπη είναι Μυθολογία.
Όμως όπως απέδειξαν περιτράνως οι αρχαιολογικές ανασκαφές των Σλή‐
μαν και Εβανς, πρόκειται για βιωμένη ιστορία και τα γεγονότα που ανα‐
φέρονται σ’ αυτά είναι αληθινά και έλαβον χώρα στην Τροία.
Όλα όμως αυτά επειδή χάνονται στο βάθος της προϊστορίας και η α‐
χλύς του χρόνου τα καλύπτει με πέπλο μυστηρίου. Εσχάτως έρχονται στο
φως από ανασκαφές και επιστημονικές έρευνες πληροφορίες και μαρτυ‐
ρίες που αποδεικνύουν ότι το έργον του Ομήρου μπορεί σε ότι αφορά
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τους θεούς να είναι αλληγορικό αλλά δεν είναι φανταστικόν, όπως υπο‐
στηρίζετο κυρίως στο παρελθόν. Πρόκειται για την ηρωική προϊστορία του
Ελληνικού Έθνους. Αυτή πρέπει να την χωρίσουμε στο μέρος α/ που αφο‐
ρά τους θεούς και β/ στο μέρος που αφορά τους ανθρώπους. Το πρώτον
περιγράφει λιτά και φειδωλά το Γένος των Θεών της «Χρυσής Εποχής» και
το δεύτερον, το γένος των Ελλήνων της Ηρωικής Εποχής.
Η Ομηρική ποίηση είναι τω όντι παιδαγωγική, διότι ριζώνει στα βάθη
της ανθρώπινης καρδιάς/ψυχής, ενσαρκώνει ωρισμένην ηθικήν πίστιν,
έναν υψηλό ζήλο του ανθρωπίνου πνεύματος, ένα ευρύ και ρωμαλέο αν‐
θρωπιστικό ιδεώδες. Κατά τον 7ον π.Χ. η Ιλιάς και και η Οδύσσεια χρησι‐
μοποιούνται ως σχολικό βιβλίο και από τα κείμενα αυτά μαθαίνουν τα Ελ‐
ληνόπουλα γράμματα.
Δεν αποτελεί υπερβολή να ισχυρισθούμε ότι όχι μόνον η ποίηση μετά
τον Όμηρο (επική, λυρική, τραγική κ.λ.π.) αλλά και ολόκληρος ο ελληνικός
πνευματικός κόσμος διαπλάθεται κάτω από την επίδραση του Ομήρου. Ο
Πλάτων ("Πολιτεία", 606 ε) αναφέρει ότι στην εποχή του (5ος π.Χ. αιών)
ήταν διάχυτη η άποψη ότι «ο Όμηρος έχει εκπαιδεύσει όλη την Ελλάδα,
και ότι τα όσα γράφει είναι πρότυπα ζωής».
Ο τραγικός ποιητής Αισχύλος ομολογεί ότι οι τραγωδίες του αποτελούν
"μέρη των μεγάλων δείπνων του Ομήρου". Αλλά και ο Αριστοτέλης θεωρεί
ότι ο Όμηρος είναι "ο κατ’ εξοχήν ποιητής" και δια τούτο, όταν εκλήθη υπό
του βασιλέως της Μακεδονίας Φιλίππου Β΄ να διαπαιδαγωγήσει τον Αλέ‐
ξανδρο. Αλλά δεν είναι μόνον δάσκαλος στην Ελλάδα αλλά και στη Ρώμη.
Το πρώτο λογοτεχνικό έργο που κυκλοφορεί σε μετάφραση της Οδυσσείας
από τον Λίβιο Ανδρόνικο (3ος π.Χ. αιών) και λίγο αργότερα και η Ιλιάδα.
Κατά την Αναγέννηση ο Όμηρος διδάσκεται στη Δύση (14ος μ.Χ. αιών) και
το 1488 μ.Χ. Στη Φλωρεντία η πρώτη έκδοση του Ομήρου(Ιλιάς ‐ Οδύσσει‐
α) γίνεται από το Δημήτριο Χαλκοκονδύλη Τα Επη γονιμοποιούν την ευ‐
ρωπαϊκή σκέψη και τέχνη για να επακολουθήσει η Αναγέννηση. Αυτά έ‐
χουν μεταφρασθεί σε αρκετές γλώσσες (ακόμη και στα Ιαπωνικά) και τα
μουσεία είναι γεμάτα από έργα εμπνευσμένα από τον Ομηρο. Η επίδραση
του Ομήρου επεξετάθη πέραν των ορίων της Ελλάδος σε όλον τον κόσμο.
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1ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
Ο ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΗ
Ο Όμηρος χάρη στη θεία πρόνοια
ήλθε στη Γη, κι’ αυτό δεν είναι υπερβολή
αν δεν είχε αναγνωριστεί
ποιητής των ποιητών
ο ιδανικότερος αναδείχθηκε των πολεμικών
ανταποκριτών
Τα γεγονότα με πληρότητα και αντικειμενικότητα
παραθέτει
ούτε τους Τρώες υποστηρίζει, ούτε τους
Αχαιούς κατατρέχει
με ειλικρίνεια τα γεγονότα περιγράφει
και γλαφυρότητα
στον εμφύλιο των όμαιμων λαών αυστηρή τηρεί
ουδετερότητα
ο Όμηρος αξεπέραστος δάσκαλος ηθικός
είναι στην πραγματικότητα
Ο πρώτος στον κόσμο εκπολιτιστής
συγκρίνατε τον με τον σημερινό
πανάθλιο «προοδευτικό» προπαγανδιστή
όλο ψευτιά στα μέσα ενημέρωσης και εγκληματικότητα
Αμφότερους τους αντιπάλους εξ ίσου τιμάει
ουδένα περισσότερο από τον άλλον προτιμάει
λόγια γλυκά και στους δύο χαρίζει
ποτέ δεν τους υποτιμά ούτε τους υβρίζει
ακόμη και τις λεπτομέρειες της μάχης άριστα γνωρίζει
αν δεν ήταν ο ίδιος στον Τρωικό πόλεμο μάρτυρας αυτόπτης
κάποιος στρατηγός που συμμετείχε γραπτά του τα έχει δώσει
γιατί οι Έλληνες τη γραφή ανακάλυψαν πρώτοι
Οι σύγχρονοι πολεμικοί ανταποκριτές
και οι κίτρινοι δημοσιογράφοι
όντες προπαγανδιστές και κακότεχνοι αρθρογράφοι
αν του Ομήρου γίνονταν αναλυτές και αποκρυπτογράφοι
τότε οι πόλεμοι ίσως να είχαν μειωθεί ή και εντελώς πάψει
μέσα από του πολέμου την ανθρωποσφαγή
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τις αξίες και την ειρήνη ο Όμηρος διδάσκει
μόνο με αγώνα τούτος ο κόσμος θα αλλάξει
και το Ελληνικό πνεύμα αν εσταλάξει
Αν τα φέρετρα αμφοτέρων των εμπολέμων είχαν καταμετρήσει
και τις τραγωδίες
και τη συνολική σπατάλη και καταστροφή
εξ αιτίας των παγκόσμιων πολέμων
και των περιφερειακών είχαν τραγουδήσει:
(Βιετναμ, Αφγανιστάν, Ιράκ και …. Παλαιστίνη)
και τις γενοκτονίες των Ελλήνων, Εβραίων,
Αρμενίων,Κούρδων και Ελληνοποντίων της
Ρωμιοσύνης
οι παλιές και σύγχρονες γενοκτονίες
Γερμανών, Σοβιετικών, Κινέζων,
Τούρκων και Αμερικανών δεν θα είχαν γίνει
Κάθε Έλληνας και μία γνώμη
το σαράκι του εμφύλιου μας πληγώνει
μέχρι και οι Έλληνες θεοί φιλονικούν
με πάθος
τη δημοκρατία κάνουν πράξη κατά βάθος
Σαν κάρβουνο καίγεται η Ελληνική φυλή
στην οικουμένη φως δίνει και ακτινοβολεί
σαν ήλιος αναμμένος αναλώνεται
από τους βάρβαρους πληγώνεται
και αλλοίμονο …μικραίνει
αν ενωθεί τον κόσμο κυριεύει
την δημοκρατία πρώτος ανακάλυψε
ο Σόλωνας!
πρωτομάστορας και
θεματοφύλακας στον Πολιτισμό
ο Απόλλωνας
τους λαούς με τις επιστήμες του μαγεύει,
τέχνες και γράμματα στην οικουμένη εκτοξεύει
με την λύρα του τη ζωή μας ομορφαίνει
και η γλαυκόπις Αθηνά της σοφίας η θεά
τέχνες χαρίζει και αίσθημα καλλιτεχνίας
με τον κεραυνό του ο νεφεληγερέτης Δίας
φως και ενέργεια δίνει και ανδρεία

Κωνσταντίνος Χρ. Κωνσταντινίδης
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χρέος χρωστάμε στην πατρώα μας θρησκεία
και σεβασμό
πάνω της βασίστηκε ο πρώτος στον κόσμο
ανθρωπιστικός πολιτισμός
κι’ αν στο βάθρο θέλουμε και πάλι να ανεβούμε
την αρχαιοελληνική θρησκεία, την αρχαιοελληνική γλώσσα και
πνευματικές αξίες να ασπαστούμε

Διαχρονικά τα Έπη
Κάθε φορά που διαβάζει κανείς τα Έπη σε διαφορετικές εποχές, απο‐
κομίζει νέα πρωτόγνωρα μηνύματα και αξίες, σε σχέση με την εποχή του,
μηνύματα λίαν χρήσιμα για να καθορίσει το στίγμα πλεύσεως του στο
μέλλον. Αυτά έχουν την πρωτοτυπία τους γιατί έχουν καταρρίψει όλα τα
βραβεία που θα μπορούσε να κερδίσει ένα λογοτεχνικό έργο, τόσον από
απόψεως πλοκής της υποθέσεως, σύμφωνα με την οποίαν οι Αχαιοί ωπλί‐
σθησαν και διαπλεύσαντες το Αιγαίον επετέθησαν στην Μ. Ασία για να
εκπορθήσουν το Ίλιον του Πριάμου και να πάρουν πίσω την Ελένη. Ο φαι‐
νομενικός σκοπός τους ήτο να επαναφέρουν την απαχθείσαν Ελένην στην
Σπάρτη και να αποκαταστήσουν την τρωθείσα τιμή των ένδοξων Ελλήνων
βασιλέων της Σπάρτης και του Άργους. Όμως μπορεί να ήτο και γεωπολιτι‐
κός, αφού το Ιλιον ελέγχει τα Στενά των Δαρδανελλίων, των οποίων η αξία
δεν παραγράφεται με το πέρασμα του χρόνου.
Ο Όμηρος μας δίνει μια πλήρη περιγραφή της Ελληνικής Θεογονίας του
Ολύμπου, πλάθων τον Δία και την Αθηνά, την Δήμητρα και την Αρτέμιδα,
τον Άρην και τον Ερμή, τον Ήφαιστο και την Ήρα εντελώς καθ’ εικόνα και
ομοίωση του ανθρώπου και ιδιαιτέρως του Έλληνα. Αξιον προσοχής είναι
και το γεγονός ότι άλλοι εκ των θεών ευνοούν τους Έλληνες και άλλοι τους
Τρώες, κάτι που θα ήτο ακατανόητον και ανεπίτρεπτον για τους σημερι‐
νούς θεούς.
Επί πλέον επωφελείται διαφόρων περιστάσεων δια να περιλάβει στην
αφήγηση του άφθαστες εις μεγαλείον συλλήψεως εικόνες και παραστατι‐
κές παρομοιώσεις, μεστές από την εφηρμοσμένην φιλοσοφικήν παρατή‐
ρηση και την απαράμιλλον διανοητικήν καθαρότητα του αρχαίου λόγου.
Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι ο μέγιστος των στρατηλατών και εκπολιτιστών
στον κόσμο όλων των εποχών, ο Μέγας Αλέξανδρος, είχε την Ιλιάδα στο
προσκεφάλαιο του και ποτέ δεν την αποχωρίζετο, διότι μέσα σ’ αυτήν εύ‐
ρισκε τις εμπνεύσεις του, τα αρχέτυπα της φυλής μας, τα πρότυπα ήθους
και δράσεως‐όπως τον ορμητικόν και ακαταμάχητον Αχιλλέα. Από τα Έπη
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αντλούσε την δύναμη και χαλύβδωνε την θέληση του να κάνει το ακατόρ‐
θωτο, να κατακτήσει όλο τον τότε γνωστό κόσμο, όχι μόνον με το ξίφος,
αλλά και με τον Ανθρωπισμό και τον Ελληνικό Πολιτισμό.

(Ο Μέγας Αλέξανδρος στον Βουκεφάλα)

Αντί των Επών διδάσκουν Θρησκειολογία
Τίποτε στην πνευματικήν προαγωγήν της Ανθρωπότητος δεν έφθασεν,
ούτε θα προσεγγίσει ποτέ τα Έπη του Όμήρου. Ο Όμηρος είναι η μεγάλη
φυλετική μας υπερηφάνεια, πλάι στον Παρθενώνα, διότι περικλείει στα
νοήματα του όλους μαζί τους μετέπειτα μεγάλους δημιουργούς της σκέ‐
ψεως, είτε στην Ιστορίαν, είτε στην Τέχνην, είτε στην Επιστήμην και πρω‐
ταρχικά στην Ποίηση. Αλλά ανεπαρκέστατα διδασκόμενος στις ημέρες μας
από την σχολαστικήν αντίληψη του κρατούντος εκπαιδευτικού συστήμα‐
τος και ελάχιστα διαδεδομένος και ως λογοτεχνία εξωσχολική μένει σχε‐
δόν άγνωστος στο ευρύ κοινόν, ενώ θα ημπορούσε να χρησιμεύσει ως κα‐
θημερινή πνευματική τροφή των γενεών μας. Να μας πλατύνει την διά‐
νοιαν, να μας οξύνει την αντίληψη, να μας δυναμώσει την αυτοπεποίθη‐
ση, να μας πραΰνει την ψυχήν, να μας γιγαντώσει το φρόνημα και να μας
ενώσει και πάλι με τις κομμένες ρίζες μας. Αντί της Ιλιάδος και Οδύσσειας
διδάσκονται τα Ελληνόπουλα την ξενόφερτη, εγκληματική, ρατσιστική και
ψυχοφθόρο Βίβλο, δηλαδή το πολιτικό βιβλίο της Εβραϊκής φυλής.
Η Ιλιάς ένα και μόνον επεισόδιον. Δεν αρχίζει καθόλου από το ειδύλλι‐
ον της φιλοξενίας του ωραίου Πάριδος, βασιλόπαιδος της Τροίας, στην
αυλήν του Μενελάου. Ούτε καν από την αρπαγή της Ελένης από αυτόν και
τον επακολουθήσαντα συναγερμόν των Ελλήνων βασιλέων. Ούτε με την
συγκέντρωση του στόλου και του στρατού από τα διάφορα μέρη του Ελ‐
ληνικού κόσμου, ή τον απόπλουν αυτών από την Αυλίδα προς την Τροία.
Ευρίσκει τους Αχαιούς στρατοπεδευμένους στην παραλία της Τρωάδος, σε
μεγίστη νευρικότητα, διότι ένας εκ των αρχηγών και ο «ανδρειότερος των
Ελλήνων ηρώων», ο βασιλεύων της Φθίας Αχιλλεύς, έχει χολωθεί από την
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πράξη του αρχιστρατήγου βασιλέως των Μυκηνών Αγαμέμνονος να του
αφαιρέσει μίαν αιχμάλωτη παρθένα, ονόματι Βρησηίδα. Αυτό το περιστα‐
τικόν είναι σχεδόν το παν. Ο Αχιλλεύς είναι ημίθεος, υιός του Πηλέως εκ
της Νηρηίδος Θέτιδος και είναι στο σώμα άτρωτος, πλην της πτέρνας του
που είναι τρωτός(εξ ού και η «Αχίλλειος πτέρνα») Ο Αχιλλεύς έχει κηρύξει
ένα είδος απεργίας των όπλων και δεν ενδίδει όσο και αν τον παρακα‐
λούν.
* Τούτο σήμερον θα εθεωρείτο στάση ενώπιον του εχθρού, παρότι ήτο
ανεξάρτητος βασιλιάς της Φθίας στα πλαίσια του μεικτού Εκστρατευτικού
Σώματος των Ελλήνων. Αν ήτο σήμερον θα τον υποχρέωναν ακόμη και δια
της βίας να επανέλθει στο πεδίον της μάχης, αλλά οι Έλληνες εσέβοντο
τους θεσμούς και την δημοκρατία και είχαν απόλυτη ελευθερία εκφράσε‐
ως και δράσεως.

Τα Επη διδάσκουν Αξίες, Δημοκρατία και Ελευθερία
Οι Τρώες επωφελούμενοι της αποχής του Αχιλλέως επιτίθενται και φέ‐
ρουν συμφορές στο Ελληνικό στρατόπεδο, τελικά δε συγκατατίθεται να
επιτρέψει στον επιστήθιο και ισάδελφο φίλος του Πάτροκλο να λάβει μέ‐
ρος στην μάχην. Ο Πάτροκλος φονεύεται από τον αδελφό του Πάριδος Έ‐
κτορα. Και τότε ώ! τότε, ο Αχιλλεύς λησμονήσας το θυμόν προ της λύπης
και της οργής του, περιβάλλεται την νέαν πανοπλίαν που του κατεσκεύα‐
σεν ο Ήφαιστος και εξορμά θυελλώδης. Φονεύει τον Έκτορα και δίδει μια
νίκη εις τους Έλληνες που πολύ την ποθούσαν, όχι όμως και την νίκη του
πολέμου. Πόσοι κόσμοι όμως θεών και ανθρώπων κινούνται και με τι με‐
γαλείον, μέσα εις το επεισόδιον αυτό που θα το παρακολουθήσουμε εν
συνεχεία….
Ο Όμηρος ήτο Έλλην. Και το λέμε αυτό δις και τρεις διότι οι Τούρκοι
ό,τι Ελληνικό στην Μικρά Ασία το παραχαράσσουν και το κάνουν είτε Ρω‐
μαϊκό είτε εσχάτως ως Τουρκικό. Έτσι τον Όμηρο τον βάφτισαν «Ομέρ» και
τον αποκαλούν Τούρκο πρόγονο τους εκ Σμύρνης.
*Οι Τούρκοι ακολουθούν την παλιά δοκιμασμένη μέθοδο του εκτουρκι‐
σμού, σύμφωνα με την αρχή: ένα κράτος, μια φυλή, μια γλώσσα, μια θρη‐
σκεία, μια κουλτούρα ένας αρχηγός. Σ’ αυτό τους βοήθησε και η Ελληνική
Πολιτεία και ιδιαιτέρως η Ορθοδοξία που εταύτισε την Ορθοδοξία με τον
Ελληνισμό, με αποτέλεσμα να απολέσουμε εκατομμύρια Έλληνες που εκό‐
ντες –άκοντες ακολούθησαν άλλα θρησκευτικά δόγματα(Μουσουλμάνοι,
Καθολικοί κλπ)Το χειρότερο όμως όλων είναι η απώλεια της Ελληνικής ψυ‐
χής και η μετάλλαξη της εν μέρει σε Ιουδαιοχριστιανική.
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*Τις περιοχές που καταλαμβάνουν οι Τούρκοι με το ξίφος δεν τις παρα‐
δίδουν με την πέννα. Όπλο τους είναι η απόλυτη βία, το ψεύδος ο σφετε‐
ρισμός και εκμετάλλευση της αρχαίας Ελληνικής κληρονομιάς ‐και όχι μό‐
νον των Ελλήνων αλλά και των λοιπών εθνοτήτων‐ της Μ. Ασίας.
Τα Έπη χάνονται στην αχλύ της Προϊστορίας, την οποία μόνον η Ελλη‐
νική γραφίδα και παράδοση κατέγραψε. Την ονόμασαν Μυθολογία, είτε
από άγνοια, είτε από κακόβουλη προαίρεση και φθόνο. Όμως όπως απέ‐
δειξαν περιτράνως οι αρχαιολογικές ανασκαφές πρόκειται για βιωμένη ι‐
στορία και τα γεγονότα που αναφέρονται είναι αληθινά και έλαβον χώρα
στην Τροία και αλλαχού.
Η εκστρατεία στην Τροία δεν είναι η πρώτη και μοναδική εκστρατεία
των Ελλήνων, διότι προ αμνημονεύτων χρόνων είχαν γίνει σειρά εκστρα‐
τειών με το όνομα «Αργοναυτικές» στα πέρατα της οικουμένης, κάτω από
διαφόρους αρχηγούς με το όνομα Ζευς, Διόνυσος, Ερμής Τρισμέγιστος,
Ηρακλής, Περσεύς, Ιάσων, Μίνως κ.α
Το όνομα δεν αφορούσε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Με το ίδιο όνομα
υπήρξαν περισσότερα πρόσωπα. Αρα και οι εκστρατείες που διεξήγαγον
δεν ήσαν μία και μόνη αλλά αλληλοδιάδοχες και πολλαπλές και ο σκοπός
τους δεν ήτο η διαρπαγή αλλά το «ειδέναι» και ο εκπολιτισμός της οικου‐
μένης.
Ο Όμηρος ήταν πρόσωπο υπαρκτό, Έλλην το γένος εκ Μικράς Ασίας.
Και τονίζουμε τούτο διότι οι Τούρκοι ό,τι το Ελληνικό στην Μικρά Ασία
το βαφτίζουν, είτε Ρωμαϊκό, είτε Τουρκικό.

Τούρκοι: Παραχαράκτες της Ελληνικής Ιστορίας
Δυστυχώς, η διαστρέβλωση τής Ιστορίας δεν είναι κάτι το καινούργιο.
Πολλά χρόνια πριν έχω αναφερθεί,λέγει ο καναδός Τ.Ρ, σε παρόμοια πε‐
ριστατικά κατά τα οποία οι Τούρκοι για να μην αναφέρουν σαν Ελληνικά
τα πανάρχαια αρχαία στην Μικρά Ασία βαφτίζοντας τα… “προ‐ρωμαϊκά”,
όπως και στην διαφήμιση τού Τουρκικού Τουρισμού που δημοσιεύθηκε
στις 6 Μαρτίου, τού 2000 στην εβδομαδιαία έγκυρη καναδική πολιτική ε‐
πιθεώρηση McCleans (βλ. επισυναπτόμενο) κατά την οποία οι Τούρκοι
θρασύτατα ομιλούν για 10.000 χρόνια της ιστορία τους δημοσιεύοντας
φωτογραφίες αρχαίων ελληνικών και βυζαντινών ευρημάτων στην οποία
και τα παρουσιάζουν ως δικά τους, ενώ το επίσημο διπλωματικό σώμα
(πρεσβείες, προξενεία, Ακαδημία Α θηνών, ΑΕΙ κ. ά) κοιμούνται ύπνον…
βαθύ. Οταν οι“επίσημες” Ελληνικές αρχές κοιμούνται τότε τα αποτελέ‐
σματα δεν μπορούν να είναι διαφορετικά απ’ αυτά που ζει σήμερα η Πα‐
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τρίδα μας με το ξεπούλημα της Μακεδονίας στους σλάβουςαλβανούς. Τό‐
σο τραγικά!!!
Έχουν πράγματι γραφεί τα πιο παράδοξα πράγματα από αμαθείς και
μισέλληνες, όπως λ. χ ότι τα Έπη είναι άθροισμα ωδών (ραψωδιών) που
εψάλλοντο η μία μετά την άλλη κατά τόπους και κατά καιρούς. Όλα αυτά
κατέπεσαν σαν χάρτινος πύργος. Η έλλειψη δήθεν Γραφής κατά την εποχή
του Ομήρου ξεσήκωσε από το 1795 και εντεύθεν μεγάλες συγκρούσεις
που έμειναν στην ιστορία με το όνομα «Ομηρικό Ζήτημα». Ορα «Ομηρικά
θέματα» του Ι. Θ. Κακριδή.
Ο Όμηρος εμπνευσμένος μέγιστος αοιδός των ηρωικών κατορθωμάτων
της Φυλής. Ο θρύλος τον θέλει τυφλόν πλανόδιον τραγουδιστήν, ο οποίος
σχεδίαζε τους στίχους του. Άλλοι τον θεωρούν ως σύγχρονο της εκστρα‐
τείας των Ελλήνων στην Τροίαν. Άλλοι πάλι τον θεωρούν ως μεταγενέστε‐
ρο που έγραψε τα Επη επί τη βάσει των όσων ήκουσε να θρυλούνται εκ
παραδόσεως. Όμως εκ της μελέτης αυτής ο γράφων απεκόμισε την άποψη
ότι ο Όμηρος πρέπει να ήτο αυτόπτης μάρτυρας των στρατιωτικών επιχει‐
ρήσεων στην Τροία για να μπορέσει να τις απεικονίσει με τόση ζωντάνια
και ρεαλισμό, σαν να ήτο πολεμικός ανταποκριτής, όπως θα λέγαμε σήμε‐
ρον. Ο ραψωδός στην εποχή του συνεχίζει την αποστολή του Μυκηναίου
αοιδού και ασκεί το επάγγελμα του σαν σεμνό λειτούργημα που του εμπι‐
στεύθηκε η παράδοση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο σώζει την ιστορία του λαού
του κρατώντας τις μνήμες των μεγάλων γεγονότων, τις οποίες εξιστορεί
γοητευτικά και με γλαφυρότητα, ώστε να παρασύρει σε μίμηση και φρο‐
νηματισμό τους νεωτέρους.
Οι αρχαιολογικές Ερευνες δικαίωσαν τον Ομηρο. Οι έρευνες του Σλή‐
μαν στην Τροία, απέδειξαν ότι είναι αληθή αυτά που έγραψε στα έπη του.
Αλλά πιστεύει κανείς ότι όλα αυτά ίσως να μην έγιναν; Μήπως το 1922 δεν
επανελήφθη η ίδια εκστρατεία στις ακτές της Μικράς Ασίας με ήρωες κά‐
πως διαφορετικούς, αφού ο Τρωικός Πόλεμος μπορεί να χαρακτηρισθεί
ως ο πρώτος εμφύλιος πόλεμος της ιστορίας; [Διότι και οι δύο εμπόλεμοι
του Τρωικού Πολέμου (Αχαιοί και Τρώες) ήταν παιδιά του Δία. Είχαν το αί‐
μομον, το ομόγλωσσον, το ομόθρησκον και το ομόδοξον] Και τότε όπως και
κατά την πρόσφατη Μικρασιατική Εκστρατεία του 1922 έγινε απόβαση
των Ελληνικών δυνάμεων στις ακτές την Μικράς Ασίας, έγιναν αιματηρές
μάχες και καταστροφές και τέλος η επιστροφή των στρατευμάτων κατέλη‐
ξε σε φρικτή τραγωδία. [Μήπως και μετά το 1922 δεν υπήρξαν λαϊκοί βάρ‐
δοι(αοιδοί) που ζωντάνεψαν τις μνήμες από την Πόλη, τη Σμύρνη και το
Αιβαλί;]
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Τα Ελληνικά φύλα στην Μικρά Ασία που έχουν εγκατασταθεί εκεί σε
προϊστορικούς χρόνους, χωρίς να είναι πολιτικά ενωμένα αναπτύσσουν
για πρώτη φορά εξ όσων γνωρίζουμε από την ιστορία, ένα κοινό πολιτισμό
με ανθρωπιστικά χαρακτηριστικά. Παρα τις γενοκτονίες που υπέστησαν
κατά καιρούς από ασιατικές βαρβαρικές φυλές διατηρούσαν την Ελληνική
των ταυτότητα και τον πολιτισμό ως το 1922 ότε επήλθε η Μεγάλη Γενο‐
κτονία(Μικρασιατική Καταστροφή). Αυτή τους ξερρίζωσε από τις προαιώ‐
νιες πατρογονικές εστίες τους.
Ο Όμηρος ιστορικός και ποιητής. Εξιστορεί τα διατρέξαντα με τόσην
φυσικότητα, ώστε συγκίνησε ολόκληρο τον Ελληνικό Κόσμο και συγκινεί
ακόμη και σήμερον ολόκληρη την ανθρωπότητα. Όμως τα Έπη δεν θα
μπορούσαν να σωθούν επί αιώνες ολόκληρους αν δεν υπήρχε Γραφή. Αυ‐
τή επέτρεψε την γραπτή του σύλληψη και διαιώνιση ανά τους αιώνες, για
να διατηρηθούν αλώβητα ως την εποχή του Πεισιστράτου. Μπορεί το
πλήθος να διατηρούσε από μνήμης αποσπάσματα του ποιήματος, αλλά
είναι αδιανόητον αυτά να διατηρήθησαν από μνήμης ανά τους αιώνες, και
να φθάσουν τελικά ως τον 21ον αιώνα. Επομένως τα Έπη ήσαν γραμμένα.
Τα γεγονότα λοιπόν των επών συνέβησαν, έστω κι αν ορισμένα έχουν μυ‐
θοποιηθεί και εκφράζονται συμβολικά. [Η λεπτομερής γνώση από τον Ό‐
μηρο του πεδίου της μάχης, των αντιμαχομένων δυνάμεων και της διεξα‐
γωγής των επιχειρήσεων είναι η καλύτερη απόδειξη της παρουσίας του
εκεί].
Και ταξιδευτής στον Ελληνικό χώρο Πρέπει να ήλθε στην ηπειρωτική
Ελλάδα και να γνώρισε και το πνεύμα της και τις πατρίδες των ηρώων, που
επιχείρησαν τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Η επική ποίηση του Όμήρου ζω‐
ντάνεψε στους Έλληνες της Ιωνίας την ιστορία των προγόνων των. Το με‐
γαλείον των Ομηρικών επών έγκειται στο ότι αυτά είναι διαχρονικά και
αξεπέραστα. Σκεφθείτε ότι σε εκατό χρόνια από τώρα δεν θα υπάρχει κα‐
νείς από τους σημερινούς ανθρώπους‐με εξαίρεση μερικές χιλιάδες αιω‐
νοβίων‐ και πολλά από τα σημερινά έργα θα έχουν είτε καταστραφεί, είτε
ξεχασθεί. Όμως τα Έπη του Ομήρου θα υπάρχουν όσο υπάρχουν άνθρω‐
ποι, πάντα πρωτότυπα και φρέσκα και θα αυξάνει η αξία τους. Γιατί κάθε
φορά που τα διαβάζει κανείς μαθαίνει την Ελληνική Αρχαιολογία –που τό‐
σο έχει δεινοπαθήσει από τους παραχαράκτες‐ και αισθάνεται πραγματική
τέρψη από την ζωντάνια της αφηγήσεως, από τις εικόνες άφθαστου μεγα‐
λείου, τις παρομοιώσεις και την φιλοσοφική διάθεση, αλλά και την απα‐
ράμιλλη καθαρότητα της Αρχαίας Ελληνικής σκέψεως. Παράλληλα με την
αποκρυπτογράφηση των σκοτεινών σημείων που αναφέρονται στους
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θεούς, επί τη βάσει των τεχνολογικών εξελίξεων της εποχής του θα ερμη‐
νεύει πολλά από τα σκοτεινά σημεία. Επομένως μετά από κάθε ανάγνωση
των Ομηρικών Επών είναι σαν να αναβαθμίζεται κανείς στην κολυμβήθρα
της αρχέτυπης γνώσεως, αποκομίζων νέα πρωτόγνωρα διδάγματα και αξί‐
ες σε σχέση με την εποχή του, λίαν χρήσιμα για να καθορίσει το στίγμα
πλεύσεως του στο μέλλον. Αυτά ένεκα της πρωτοτυπίας τους έχουν κα‐
ταρρίψει όλα τα βραβεία που θα μπορούσε να κερδίσει ένα λογοτεχνικό
έργο, από απόψεως πλοκής. Τα ομηρικά έπη καταγράφηκαν στην Αθήνα
τον 6ο αιώνα π.Χ. (όταν ήταν τύραννος ο Πεισίστρατος ή ο γιος του Ίππαρ‐
χος) για να υποχρεώνονται οι ραψωδοί να απαγγέλλουν τα έπη στη γιορτή
των Παναθηναίων με βάση το κείμενο και να μην κάνουν αλλαγές.

Υπόθεση της Ιλιάδος
Οι Αχαιοί με τα πλοία τους συγκεντρώθηκαν στην Αυλίδα και διέπλευ‐
σαν το Αιγαίον και έφθασαν στην Μ. Ασία για να εκπορθήσουν το Ίλιον
του Πριάμου. Σκοπός τους ήτο η επιστροφή της Ελένης και η τιμωρία της
Υβρεως. Ισως όμως τούτο να ήταν η αφορμή ενώ η πραγματική αιτία να
ήταν ο πλούτος της Τροίας και η απαράμιλλη στρατηγική της θέση. Αυτόν
ίσως τον έκαναν ρωμανικό μύθο οι ποιητές, ότι δήθεν πήγαν να επαναφέ‐
ρουν στην Σπάρτη την απαχθείσαν Ωραίαν Ελένην. Στη Ιλιάδα ο άνθρωπος
μάχεται για τον έλεγχο και την κατάκτηση της προσωπικότητάς του και για
την τιμή του και τελικά το καταφέρνει. Ας θυμηθούμε εδώ ότι οι Αχαιοί
παίρνουν την Τροία χάρη στο σχέδιο του πολυμήχανου Οδυσσέα. Αυτό
που κυριαρχεί λοιπόν είναι ο βασιλιάς της προσωπικότητας. Αυτό είναι
ένα πολύ σημαντικό βήμα στην εξελικτική πορεία του ανθρώπου, αλλά
δεν είναι το τέρμα.

Ο Θεοί του Ολύμπου στην Ιλιάδα
Ο Όμηρος μας δίνει μια πλήρη περιγραφή των θεών του Ολύμπου,
πλάθων τον Δία και την Ήρα, τον Άρην και την Αφροδίτη, τον Ερμή και την
Αθηνά, τον Ήφαιστο και την Αρτέμιδα κ. α καθ’ εικόνα και ομοίωση του
ανθρώπου και ιδιαιτέρως του Έλληνα. Επί πλέον επωφελείται διαφόρων
περιστάσεων για να περιλάβει στην αφήγηση του άφθαστες εις μεγαλείον
συλλήψεως εικόνες και παραστατικές παρομοιώσεις, μεστές από την ε‐
φηρμοσμένην φιλοσοφικήν παρατήρηση και την απαράμιλλον διανοητι‐
κήν καθαρότητα του αρχαίου λόγου.
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Αρχαία Ελληνικά και Ελληνικούς χορούς να εισάγουμε στο δημοτικό
σχολείο, προτείνει ο φιλόσοφος Χρ. Γιανναράς για να αναγεννηθεί η Ελ‐
λάς. Ποιος όμως αντιδρά στην πνευματική μας σύδεση με τους προγόνους
μας;
Ο Όμηρος είναι η μεγάλη φυλετική μας υπερηφάνεια, πλάι στον Παρ‐
θενώνα, περικλείων στα νοήματα του όλους μαζί τους μετέπειτα μεγάλους
δημιουργούς της σκέψεως, είτε στην Ιστορίαν, είτε στην Τέχνην, είτε στην
Επιστήμην, είτε στην Ποίηση. Ολοι οι μεγάλοι διανοητές συμφωνούν ότι
τίποτα δεν έφθασεν, ούτε θα προσεγγίσει ποτέ στο ύψος των Επών. Περί
αυτού όλοι οι μεγάλοι διανοητές και λόγιοι συμφωνούν. Όμως στις μέρες
μας η νέα τάξη πραγμάτων φοβούμεθα ότι είναι φορεύς διαφορετικών
δοξασιών. Αλλά ανεπαρκέστατα διδασκόμενος στις ημέρες μας από την
σχολαστικήν αντίληψη του κρατούντος εκπαιδευτικού συστήματος και ε‐
λάχιστα διαδεδομένος ως εξωσχολική λογοτεχνία, μένει σχεδόν άγνωστος
στο ευρύ κοινόν, ενώ θα ημπορούσε να χρησιμεύσει ως καθημερινή
πνευματική τροφή των γενεών μας. Για να μας πλατύνει την διάνοιαν, να
μας οξύνει την αντίληψη, να δώσει φτερά στην φαντασία των παιδιών
μας,να τους δυναμώσει την αυτοπεποίθηση, να τους πραΰνει και εξευγε‐
νήσει την ψυχήν και να τους γιγαντώσει το φρόνημα Από την άποψη αυτή
μπορούμε να πούμε ότι ο Αχιλλεύς είναι ο πρώτος απεργός μάχης στην
παγκόσμια Ιστορία. Αν δε λάβομεν υπ’ όψιν ότι η απεργία αυτή λαμβάνει
χώραν εν εκστρατεία ‐και μάλιστα εν όψει του εχθρού ‐αυτό δείχνει τον
βαθμό του πνεύματος ελευθερίας και δημοκρατίας που επικρατούσε από
αρχαιοτάτης εποχής στους Έλληνες.
ΤΟ «ΟΜΗΡΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ»
Τα Ψεύδη των Δυτικών για τα Ομηρικά Έπη. Τα Ομηρικά Έπη τα παρέ‐
λαβαν οι Βυζαντινοί από τους Αλεξανδρινούς Έλληνες και ολίγον ή και κα‐
θόλου δεν ασχολήθηκαν με αυτά, διότι η μοναδική μελέτη στο Βυζάντιον
αφορούσε τα ιερά κείμενα. Έμεναν λοιπόν στα ράφια των βιβλιοθηκών και
πολλά εξ αυτών ήσαν ημικαταστραμμένα, έως λίγο πριν την εποχή αλώ‐
σεως της Κωνσταντινούπολεω από τους Οθωμανούς Τούρκους. Εκείνους
τους χρόνους πολλοί λόγι οι Έλληνες για διάφορες αιτίες αποδήμησαν
στην Ιταλία και συνέβαλον στην ευρυτέρα διάδοση των Ελληνικών Γραμ‐
μάτων και ιδιαίτερα των Ομηρικών Επών. Ένας τέτοιος ομηριστής της επο‐
χής εκείνης ήτο ο Βαρλαάμ, μαθητής του δασκάλου του Ευσταθίου, ο ο‐
ποίος το έτος 1399 μετέβη στην Ιταλία και εδίδαξε στον Πετράρχη τα μυ‐
στήρια της Ελληνικής σοφίας. Επιστρέψας στο Βυζάντιον ανέλαβε και‐
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νούργιο ταξίδι στην Νεάπολη το έτος 1341μαζί με τον Λεόντιον Πιλάτον, ο
οποίος εδίδαξε στην Ακαδημία της Φλωρεντίας επί διετίαν τα ομηρικά έ‐
πη. Μετά την άλωση της Θεσσαλονίκης το 1429 ο Θεόδωρος Γαζής μετέβη
στην Ιταλία και ίδρυσε την Ακαδημία της Φερράρας, ενώ μερικοί λένε ότι
την ανανέωσε. Ξακουστοί μαθητές του Γαζή ανεδείχθησαν ο Δημήτριος
Χαλκοκονδύλης, ο οποίος εδίδαξε τα έπη στην Φλωρεντίαν και εξέδωσε
αυτά σε δύο τόμους εκ του χειρογράφου το οποίον κατείχε ο ομηριστής
Ευστάθιος. Ετσι λοιπόν πήγαν τα ομηρικά έπη στην Ευρώπη και έγιναν ε‐
κεί γνωστά. Και ενώ πολλοί εθαύμασαν αυτά παραλλήλως προς τον θαυ‐
μασμόν και τον έπαινον υπήρξαν και αρκετοί που προέβησαν σε ψόγο και
φθόνον. Το χειρότερο όμως άλλοι λόγω αγνοίας έγραψαν τα μεγαλύτερα
ψεύδη και φαντασιώσεις που ακόμη ταλανίζουν τα ομηρικά έπη και δη‐
μιούργησαν το ομηρικό ζήτημα που δεν λέει να κοπάσει. Το έτος 1687 ε‐
ντός της Γαλλικής Ακαδημίας και ενώπιον του βαλιλέως Λυδοβίκου του
14ου ο Περώλτης με βάσιν χειρόγραφον του Αββά των Παρισσίων έψεξε
τον Όμηρον. Δεν είναι λοιπόν πρωτόγνωρο φαινόμενο που το Ιουδαιο‐
χρτιστιανικό δόγμα για μια ακόμη φορά βάλει κατά του Ελληνικού πνεύ‐
ματος. Όμως τότε ο θλιβερός Περώλτης αποδοκιμάσθηκε από όλο το α‐
κροατήριο και υπεχρεώθη να απολογηθεί εγγράφως δια συγγράμματος
που εξέδωκε τον επόμενο χρόνο.

«Ες Πυρ φέρειν» τα Έπη
Όμως οι εχθροί του Ελληνικού πνεύματος δεν αδράνησαν και επανήλ‐
θαν δριμύτεροι σε ψόγους και κατηγορίες. Έτσι ο Ιταλός Vico μικρού επι‐
στημονικού αναστήματος, αλλά πονηρός και δόλιος έβαλε τις βάσεις του
ομηρικού ζητήματος με διάφορα ψεύδη που έγραψε από την φαντασία
του. Ούτε λίγο ούτε πολύ ο Vico έγραψε ότι:
‐ Οι Πεισιστρατίδαι έγραψαν τα Ομηρικά έπη και όχι ο Όμηρος,
‐ Δεν υπήρξε Όμηρος, αλλά «ομηρικά έπη» απεκλήθη η έκφραση της
δημοτικής ποίησης. Άλλοι πάλι είπον ότι:
‐Τα ομηρικά έπη είναι συρραφή πολλών ποιημάτων,
‐Οι Έλληνες δεν διέθετον γραφή και τα ποιήματα ελέγοντο προφορικώς
και άλλα πλείονα ψεύδη και αντιφάσεις. Επειδή όμως δεν έπρεπε να λεί‐
ψει και η έμμονη τους ιδέα «εξ ανατολής το φως», συσχετίζουν τον Όμη‐
ρο προς τον «Αιγύπτιον» Ερμήν (τον Έλληνα Ερμή τον Τρισμέγιστον), τον
οποίον θεωρούν ευρετή του παντός. Βραδύτερον και άλλοι Ευρωπαίοι
ομηριστές όπως ο Wolf επανέλαβαν περίπου τα ίδια ψεύδη και αυθαίρε‐
τες ανακρίβειες και έκτοτε αναχαράζουν τις ίδιες ανοησίες οι δήθεν δια‐
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νοούμενοι της Δύσεως με σκοπό να αμαυρώσουν το έργον του Ομήρου.
Και επειδή την εποχή εκείνη ενέσκηψε η πανώλις‐ λίαν θανατηφόρος νό‐
σος‐ και άναβαν φωτιές για να διώξουν το κακό, έκαυσαν και αρκετά βι‐
βλία του Ομήρου. Είναι μια δευτέρα επανάληψη –αυτή τη φορά «ες πυρ
φέρειν» –κατά το δόγμα «ες γην φέρειν» του Θεοδοσίου
Γιούρα τῶν Σποράδων», τό ὁποῖον εὑρῆκε ὁ ἀρχαιολόγος Ἀδάμ Σαμ‐
ψών μέ Ἑλληνική ἐπιγραφή τοῦ 5500 π.Χ., στήν ὁποία διακρίνονται
εὐκρινῶς τά γράμματα Α Υ Δ χωρίς βεβαίως νά εἶναι γνωστή ἡ φωνητική
τους ἀξία.

(Μινωική Γραφή Α’)
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3) «Τό Ὄστρακο στήν Περιοχή Πιλικάτα τῆς Ἰθάκης», χρονολογούμενο τό
2700 π.Χ., στό ὁποῖον ὑπάρχουν χαραγμένα συμβολικά σχήματα παρόμοια
μέ αὐτά τῶν Γραμμικῶν Γραφῶν Α΄ καί Β΄.
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ΥΠΗΡΧΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΡΩΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ (1.200 π.Χ.)
Βάσει ἱστορικῶν δεδομένων, ἐπιγραφῶν καί πολλῶν ἀναφορῶν σέ (γνω‐
στά) κείμενα ἀρχαίων Ἑλλήνων συγγραφέων, ἔχει γίνει δεκτό ἀπό τήν
διεθνῆ ἐπιστημονική κοινότητα ὅτι ἡ Ἑλληνική (ἀλφαβητική) γραφή
ὑπῆρχε πιθανότατα πρίν ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Τρωϊκοῦ πολέμου.
(Δέν ἐννοοῦμε τήν Γραμμική Α΄ ἤ Β΄ οὔτε βεβαίως τήν ἀρχαιότερη Κρη‐
τική μέσω ἰδεογραμμάτων ἱερογλυφική γραφή.)
Υπήρχε γραφή κατά τους χρόνους του Ομήρου. Η Ἑλληνική (ἀλφαβη‐
τική) γραφή φαίνεται ὅτι βάσει ἱστορικῶν πηγῶν ὑπῆρχε πρίν ἀπό τούς
χρόνους τοῦ Ὁμήρου. Π.χ. στήν Ἰλιάδα (περιγράφουσα τόν Τρωικό Πόλε‐
μο) ὁ Ὅμηρος, ἀναφερόμενος στόν Βελλερεφόντη, γράφει «σήματα λυγρά
γράψας ἐν πίνακι πτυκτῷ θυμοφθόρα πολλά».(Ἐπιστολή Προίτου πρός τόν
πενθερό του, τόν Ἰοβάτη. Ζ 169.)
Κατά τόν φιλόσοφο καί ἱστορικό Πορφύριο (3ος μ.Χ. αἰ.) ὁ Ὅμηρος
ἔγραψε τήν Ἰλιάδα «οὔχ ἅμα, οὐδέ κατά τό συνεχές, καθάπερ σύγκεινται,
ἀλλ’ αὐτός μέν ἑκάστην ῥαψῳδίαν γράψας καί ἐπιδειξάμενος ἐν τῷ
περινοστεῖν τάς πόλεις τροφῆς ἕνεκεν ἀπέλιπεν…» (Λεξικό Σούδα ἤ Σουί‐
δα).
Ὁ Μιστριώτης ἀναφέρει ὅτι ὁ Ἀπολλόδωρος (180‐110 π.Χ.) μᾶς γνωρί‐
ζει ὅτι ὁ Οἴαξ, κατά τόν Τρωϊκό Πόλεμο, ἔγραψε τήν εἴδηση τοῦ θανάτου
τοῦ ἀδελφοῦ του, τοῦ Παλαμήδη, ἐπάνω σέ πηδάλιο, τό ὁποῖον τά θα‐
λάσσια κύματα μετέφεραν στόν πατέρα τους τόν Ναύπλιο.
Ἐνδιαφέρουσα εἶναι ἡ Ἐπιστημονική Ἀνακοίνωση τῶν Ἑλλήνων
ἐρευνητῶν Σταύρου Παπαμαρινόπουλου καί τῶν συνεργατῶν του, τήν
ὁποία παρουσίασα στήν Δημόσια Συνεδρία τῆς Ἀκαδημίας (19/10/2017)
μέ τίτλο «Ἀστρονομικές Χρονολογήσεις τοῦ τέλους τοῦ Τρωϊκοῦ Πολέμου
καί τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ Ὀδυσσέα» (Πρακτικά Ἀκαδημίας, τ. 92 Α΄, 2017).
Ἡ Ἀνακοίνωση καταλήγει στό συμπέρασμα ὅτι τό τέλος τοῦ Τρωικοῦ
Πολέμου χρονολογεῖται πρό τοῦ 1200 π.Χ.
Ἡ χρονολογία αὐτή ὑποδηλοῖ τήν ὕπαρξη γραφῆς κατά τούς χρόνους
τοῦ Τρωϊκοῦ Πολέμου, ἐνόψει καί τῶν προεκτεθέντων ἀπό τόν Ὅμηρο πε‐
ρί τοῦ Βελλερεφόντη καί ἀπό τόν Μιστριώτη – Ἀπολλόδωρο γιά ὅσα
ἀναφέρουν γιά τόν Οἴακα.
Ἐάν πράγματι ὑπῆρχε γραφή πρίν ἀπό τό 1200 π.Χ., τά ὑποστηριζόμενα
ὅτι δῆθεν οἱ Ἕλληνες πῆραν τό σύστημα γραφῆς (Συλλαβάριο) ἀπό τούς
Φοίνικες κλονίζονται, στερούμενα ἀξιοπιστίας. Βεβαίως τό ζήτημα αὐτό
παραμένει ἀνοικτό ἐλλείψει ἀποδείξεων, διότι οἱ ὑπάρχουσες ἐνδείξεις
δέν ἀρκοῦν.
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ΓΡΑΠΤΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΝ ΤΑ ΕΠΗ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ
Ἐν προκειμένω, εὔλογο τίθεται τό ἐρώτημα πῶς εἶναι δυνατόν χιλιάδες
στίχων τῶν Ὁμηρικῶν Ἐπῶν νά διατηροῦνται καί μεταφέρονται ἐπί πολ‐
λούς αἰῶνες ἀναλλοίωτοι μέ θαυμαστή ἀκρίβεια. Γι’ αὐτό καί ὁ Μιστριώ‐
της στό ἔργο του «Ἱστορία τῶν Ὁμηρικῶν Ἐπῶν» (Τύποις Σακελλαρίου,
Ἀθήνα 1903, ἔκδοση Β΄) ἀναφέρει: «Τό πολύμορφον καί ἡ ἀστασία ἐν τῇ
ἐκτάσει καί συστολῇ φωνηέντων, οὐ δύναταί τις ἀποδοῦναι τῇ ἐλλείψει
τῆς γραφῆς.».
Ὁ καθηγητής Τζίλμπερτ Χάιγκετ δηλώνει ὅτι ἕνα ποίημα ὅπως ἡ Ἰλιάδα
εἶναι ἀδύνατον νά εἶχε παραδοθεῖ χωρίς γραφή (Ἡ Κλασσική παράδοση,
Ἐκδ. ΜΙΕΤ), ἐνῶ ὁ διάσημος συγγραφέας Χόρστ Μπλάνκ (Ἐκδ. Παπαδήμα,
σελ. 148) βεβαιώνει ὅτι:
«Σήμερα ἕνα μεγάλο μέρος φιλολόγων κλείνει πρός τήν ὑπόθεση ὅτι ἡ
σύνταξη τῶν Ὁμηρικῶν Ἐπῶν εἶχε ἤδη καταστήσει ἀπαραίτητη τήν γραπτή
παγίωση τοῦ κειμένου… οἱ ραψωδοί κουβαλοῦσαν μαζί τους τό γραπτό
χειρόγραφο ἀντίτυπό τους»Ἐπίσης, ἡ Γαλλίδα Ἑλληνίστρια Ζακλίν Ντέ Ρο‐
μιγύ δηλώνει κατηγορηματικά: «Ὅμηρος καί γραφή συνυπάρχουν.».(Γιατί
ἡ Ἑλλάδα, Ἐκδ. Τό «Ἄστυ», σελ. 28.) Tό δακτυλικό ἑξάμετρο στά Ὁμηρικά
Ἔπη βασίζεται στήν προσωδία (μακρά καί βραχέα φωνήεντα, διπλά σύμ‐
φωνα, δίφθογγοι κ.λπ.).Ἡ ἄποψη ὅτι οἱ Φοίνικες δάνεισαν κάποια σύμφω‐
να καί ἀμέσως οἱ Ἕλληνες ἔγραψαν ὀρθογραφημένα τά Ἔπη, δέν ἔχει
ἰσχυρά ἐπιχειρήματα, ὅπως ἀναφέρει τό Λεξικό Σούδα ἤ Σουίδα (βλ. Φοι‐
νίκη πόλις).[Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ: ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΓΡΑΠΤΗΣ Αντώνιος Κουνάδης τ. πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών)
Η Γραφή της Σπηλιάς του Κύκλωπα Ένα καταπληκτικό εύρημα, από τις
Βόρειες Σποράδες, μπορεί να αλλάξει ριζικά τις απόψεις της παγκόσμιας
επιστημονικής κοινότητας για την ύπαρξη γραφής στην εποχή του Ομήρου
και του Τρωικού Πολέμου. Και αυτό δεν είναι το μοναδικό. Πρόκειται για
το θραύσμα ενός αγγείου, πάνω στο οποίο είναι χαραγμένα σύμβολα κά‐
ποιου είδους γραφής. Το εύρημα χρονολογείται γύρω στο 4500 π.Χ, δηλα‐
δή είναι περίπου 6.500 χρόνων. Και μόνο η ηλικία αυτών των συμβόλων
κάνει το εύρημα να μοιάζει εξωπραγματικό. Και τούτο γιατί το αρχαιότερο
μέχρι τώρα γνωστό επιγραφικό τεκμήριο, που προέρχεται από τη Σουμε‐
ρία και χρονολογείται στο 3200 π.Χ. είναι νεώτερο από το ενεπίγραφο ό‐
στρακο των Σποράδων, κατά 1300 χρόνια. Υπάρχει, όμως, και κάτι ακόμα
ίσως πιο σημαντικό. Τα σήματα αυτής της προϊστορικής γραφής μοιάζουν
πολύ με γράμματα του αλφάβητου, που ανακαλύφθηκαν στην Ελλάδα πο‐
λύ αργότερα. Το κεραμικό θραύσμα ‐όστρακο στην αρχαιολογική ορολο‐
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γία‐ βρέθηκε στην ανασκαφή της Σπηλιάς του Κύκλωπα, στην ερημονησί‐
δα Γιούρα της Αλονήσου και είναι πιστοποιημένο από την αρχαιολογική
επιστήμη.
Διάφοροι ευφάνταστοι, είτε διψώντες για φήμη και προβολή είτε τέλος
εκ δόλου κινούμενοι έβγαζαν διάφορες θεωρίες, ακόμη και τις πιο απίθα‐
νες σχετικά με τα ομηρικά έπη. Ευτυχώς που υπήρξαν και άξιοι ομηριστές
όπως ο ποιητής και φιλόλογος διάσημος Voss, και ο Wieland, αλλά και μέ‐
γιστοι διανοητές όπως ο Schiller και Gothe που αποστόμωσαν τους βλά‐
σφημους διαστρεβλωτές του Ομήρου και ομολόγησαν την ενότητα των

Πλούς προς την Τροία: Η Πρώτη Αποβατική Επιχείρηση
Η εκστρατεία στην Τροία αποτελεί την πρώτη στρατιωτική επιχείρηση
κάτω από την ηγεσία του βασιλιά των Μυκηνών Αγαμέμνονα. Οι μετέπει‐
τα συμμαχικές επιχειρήσεις στην Ιταλία, στον Ειρηνικό και στην Νορμαν‐
δία είναι επαναλήψεις της επιχείρησης στην Τροία. Είναι προφανές ότι
αυτού του είδους οι επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά πολύπλοκες που ακόμη
και σήμερα παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες και προβλήματα σχεδιάσε‐
ως, συγκεντρώσεως και διοικήσεως των δυνάμεων, συνεργασίας κ.ο.κ,
όπως απέδειξε η απόβαση της Νορμανδίας, Ιταλίας και οι εκστρατείες
στην Κορέα και πρόσφατα οι «Καταιγίδες της Ερήμου», στον Κόλπο. Υπάρ‐
χουν και ορισμένοι που αμφισβητούν τα Έπη σαν υπερβολές. Επίσης ορι‐
σμένοι αμφισβήτησαν κατά το παρελθόν την ύπαρξη γραφής στους Έλλη‐
νες κατά την εποχή του Ομήρου. Το θέμα τούτο ξεσήκωσε από το 1795 με‐
γάλες συζητήσεις που έμειναν στην ιστορία με το όνομα «Ομηρικό Ζήτη‐
μα». Σήμερα κανένας δεν αμφιβάλλει ότι ο Όμηρος είναι ποιητής που έζη‐
σε, και όχι συμβολικό όνομα, και ότι στην εποχή του η γραφή ήτο γνωστή
και ότι η «Ιλιάς» έχει ενότητα και δεν είναι ένα συνονθύλευμα ποιημάτων.

(Πλοίο αρχαϊκό)
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2ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΤΡΩΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Κύριες Προσωπικότητες εκ των Ελλήνων:
1.Αγαμέμνων (= < ἄγαν (πολύ) + μίμνω (μένω, επιμένω), "ο πολύ στα‐
θερός, ο αλύγιστος είναι ένας από τους επιφανέστερους ήρωες της ελλη‐
νικής μυθολογίας. Βασιλιάς των Μυκηνών και του Άργους, ίσως και επικυ‐
ρίαρχος των ηγεμόνων της μυκηναϊκής επικράτειας. Πάντως, θεωρείται ο
πιο σημαντικός μεταξύ τους και αρχιστράτηγος σε πανελλήνια κλίμακα της
εκστρατείας κατά της Τροίας. Ήταν γιος του βασιλιά Ατρέα των Μυκηνών
και της Αερόπης, αδερφός του Μενελάου και της Αναξίβιας, σύζυγος της
Κλυταιμνήστρας, από την οποία απέκτησε τρεις κόρες (Ιφιγένεια, Ηλέκτρα
και Χρυσόθεμις) και έναν γιο, τον Ορέστη. Με αφορμή την απαγωγή από
τον Πάρη της συζύγου του αδελφού του Μενελάου, Ελένης, ο Αγαμέμνων
κατόρθωσε να συγκροτήσει μια μεγάλη στρατιά και στόλο από όλες τις ελ‐
ληνικές πόλεις και να εκστρατεύσει κατά της Τροίας. Το όνομα Αγαμέμνων
προέρχεται από τις λέξεις «άγαν» και «μέμνων» που σημαίνει πολύ επί‐
μονος, σταθερός, καρτερικός. Μετά την άλωση και την επιστροφή του από
την Τροία δολοφονήθηκε από τη γυναίκα του και τον Αίγισθο, εραστή της
Κλυταιμνήστρας, που εν τω μεταξύ είχε πάρει την εξουσία των Μυκηνών.

(Ο αρχιστράτηγος Αγαμέμνων βασιλεύς των Μυκηνών
‐από χρυσή νεκρική μάσκα)
2. Μενέλαος Στην ελληνική μυθολογία ο Μενέλαος (< μένος (σφρίγος,
οργή, δύναμη) + λαός, "η οργή του λαού) ήταν αδελφός του Αγαμέμνονα
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και σύζυγος της Ωραίας Ελένης. Κατά την κυρίαρχη εκδοχή (Ιλιάδα) ήταν
γιος του Ατρέως και της Αερόπης, εγγονός του Πέλοπα και της Ιπποδάμει‐
ας. Σύμφωνα με άλλη, μεταγενέστερη εκδοχή, ο Μενέλαος και ο Αγαμέ‐
μνονας ήταν γιοι του Πλεισθένους και εγγονοί του Ατρέα, τους ανάθρεψε
όμως ο παππούς τους. Σε κάποια περίσταση διώχθηκαν από τις Μυκήνες
και κατέφυγαν στην Σπάρτη, όπου βασιλιάς ήταν ο Τυνδάρεως. Διαγωνι‐
ζόμενος εκεί με άλλους μνηστήρες, ο Μενέλαος πήρε ως σύζυγο την Ω‐
ραία Ελένη, κόρη του Τυνδάρεω ή του Δία. Ο Τυνδάρεως έδωσε το βασί‐
λειό του στον Μενέλαο και την Ελένη. Από τον γάμο του Μενελάου και της
Ελένης γεννήθηκαν η Ερμιόνη και ο Νικόστρατος. Μεταγενέστεροι συγ‐
γραφείς αναφέρουν ότι παιδιά τους ήταν και οι: Αιθιόλας, Θρόνιος, Μορ‐
ράφιος, Πλεισθένης ο Νεότερος και Μελίτη. Η γαλήνη του ζευγαριού τα‐
ράχθηκε από τότε που έφθασε στη Σπάρτη ο Πάρις και ιδίως όταν ο Μενέ‐
λαος έφυγε στην Κρήτη για να παραστεί στην κηδεία του παππού του Κα‐
τρέως. Σύμφωνα με κάποια παράδοση, ο Μενέλαος είχε επισκεφθεί κάπο‐
τε την Τροία, μετά από δελφικό χρησμό, για να θυσιάσει στους τάφους
του Λύκου και του Χιμαιρέως (γιων του Προμηθέως) για τον λοιμό και την
ξηρασία που έπλητταν τη Σπάρτη. Εκεί είχε φιλοξενηθεί από τον Πάρη,
οπότε, όταν αργότερα ο Πάρις έφυγε από την Τροία μετά από ένα φόνο,
κατέφυγε στη Σπάρτη, όπου φιλοξενήθηκε και εξαγνίστηκε από τον Μενέ‐
λαο.
3. Ελένη αποκαλούμενη «Ωραία Ελένη» στη νεοελληνική γλώσσα και
ευειδής στην Ιλιάδα, περίφημη για την ομορφιά της, αποτελεί το πλέον δι‐
λημματικό πρόσωπο (αθωότητας ή ενοχής) στην ελληνική μυθολογία. Ή‐
ταν κόρη του Δία ή του Τυνδάρεω και σύζυγος του Μενέλαου, του βασι‐
λέα της Σπάρτης. Η "αρπαγή" της από τον Πάρη και η μεταφορά της στην
Τροία έγινε αφορμή, σύμφωνα με τον μύθο, του μακροβιότερου πολέμου
όλης της αρχαιότητας, του δεκάχρονου Τρωικού Πολέμου, έχοντας προη‐
γουμένως συνεγείρει όλα τα αρχαία ελληνικά βασίλεια κατά της Τροίας. Η
δε παρουσία της στην αρχαία ελληνική γραμματεία κρίνεται πυκνή αλλά
και σημαδιακή, όχι μόνο στα ομηρικά έπη, αλλά και στη λυρική και χορική
ποίηση, στο αττικό δράμα, στη ρητορική και την ιστοριογραφία.
Τι απέγινε η Ελένη; Αυτό το ερώτημα πλανάται ανά τους αιώνες.
Ο Απολλόδωρος παραδίδει ότι η Ελένη μεταφέρθηκε στα Ηλύσια Πεδία
όπου έζησε με τον Μενέλαο. Ο Ευριπίδης (Ορ. 1629 κ.ε) την ανέβασε
στους ουρανούς με παρέμβαση του Απόλλωνα, που με προσταγή του Δία,
σώζει την Ελένη από τα σπαθιά των δύο φίλων Ορέστη και Πυλάδη, την
υψώνει στους αιθέρες όπου η Ελένη θα ζήσει αθάνατη δίπλα στα αδέλφια
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της Διόσκουρους παραστέκοντας της στο έργο τους για την προστασία των
ταξιδιωτών της θάλασσας. Σύμφωνα με άλλη παράδοση η Ελένη πανδρεύ‐
τηκε τον Αχιλλέα και έζησαν μαζί στο νησάκι Λευκή

(Η ωραία Ελένη)
4. Αχιλλεύς. Η ετυμολογία είναι αμφίβολη. Κατά την επικρατούσα ά‐
ποψη, ο Ἀχιλλεύς στην αρχ. ελλ. ετυμολογία προέρχεται από το «ἄχος»
(αρσ.) (θλίψη, πόνος) και το «ἴλλω» (περιπλανιέμαι, τριγυρνώ) δηλαδή
"αυτός που τριγυρίζει θλιμμένος". Κατά μια άλλη, πιο πρόσφατη άποψη,
μπορεί να προέρχεται και από το «ἄχος» και το «λεώς» (λαός), δηλαδή
"αυτός που προκαλεί θλίψη ή και πόνο στο λαό", δηλαδή στους εχθρούς.
Ο Αχιλλέας ήταν γιος του Πηλέως (γι' αυτό τον αποκαλούσαν και Πηλείδη),
βασιλιάς των Μυρμιδόνων στη Φθία (σημερινή ανατολική ‐ βορειοανατο‐
λική Φθιώτιδα), η οποία βρίσκεται κοντά στα Φάρσαλα και της Νηρηίδας
Θέτιδος. Ο θεός Δίας και ο θεός Ποσειδώνας συναγωνίστηκαν για το χέρι
της μέχρι που ένα μαντείο αποκάλυψε ότι θα γεννούσε ένα γιο καλύτερο
και πιο δυνατό από τον πατέρα του, οπότε και πολύ σοφά επέλεξαν να την
δώσουν σε κάποιον άλλο. Σύμφωνα με το μετα‐Ομηρικό μύθο, η Θέτις
προσπάθησε να κάνει τον Αχιλλέα άτρωτο, βουτώντας τον στα νερά της
Στύγας, όμως πιάνοντάς τον από τη φτέρνα, τον άφησε τρωτό σ' αυτό το
σημείο. (Δείτε Αχίλλειος πτέρνα). Ο Όμηρος, εν τούτοις, αναφέρει ένα ε‐
λαφρύ τραυματισμό του στην Ιλιάδα. Σε μια νεότερη και λιγότερο δημοφι‐
λή εκδοχή, η Θέτιδα άλειφε το αγόρι με αμβροσία κι έπειτα το έβαζε κάθε
βράδυ πάνω από τη φωτιά ώστε να κάψει τα θνητά μέρη του κορμιού του.
Όταν μια νύχτα ο Πηλέας είδε την Θέτιδα να κάνει κάτι τέτοιο τρόμαξε
(νόμιζε ότι ήθελε να σκοτώσει το παιδί) και γι'αυτό της έβαλε της φωνές.
Εξοργισμένη, η Θέτιδα έγκατέλειψε πατέρα και γιο και επέστρεψε στην
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θάλασσα, κοντά στις αδερφές της, τiς Νηρηίδες. Ο Πηλέας τον έδωσε (ί‐
σως μαζί με τον μικρό φίλο του, τον Πάτροκλο) στον κένταυρο Χείρωνα,
στο όρος Πήλιο, να τον μεγαλώσει. Η όμορφη Βρισηίδα, ήταν το δώρο των
στρατιωτών για να τον ευχαριστήσουν για τις ανδραγαθίες του στο πεδίο
της μάχης αλλά και τα εφόδια που τους έφερνε από τις εκστρατείες που
πραγματοποιούσαν οι Μιρμηδόνες Αχαιοί για να συντηρούν το μεγάλο
εκστρατευτικό σώμα αλλά και για να στερούν τους πόρους των συμμάχων
Τρωαδιτών και των πολιορκημένων Τρώων. Ο συγγραφέας Κόιντος ο
Σμυρναίος, υποστηρίζει πως ο Αχιλλέας είχε φτάσει μέχρι τις χώρες των
Σκυθών κατακτώντας συνολικά 33 πόλεις στη Θράκη, που ήταν σύμμαχοι
των Τρώων και το εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Όσο ο Αχιλλέας πολεμάει,
οι Αχαιοί, δε φοβούνται τίποτα. Όταν θυμώνει ο Αχιλλέας και απέχει από
τις μάχες, οι Αργείοι παθαίνουν πολλά δεινά από τους Τρώες
Ο θάνατος θα τον βρει από το βέλος του Πάρι με τη βοήθεια του Απόλ‐
λωνα. Ο Πάρις που στάθηκε αφορμή για το κάψιμο της Τροίας, ως το είχε
δει σε όνειρο η Εκάβη καθώς έδωσε την αφορμή για την Εκστρατεία αν και
ο πιο δειλός από τους Τρώες, ο Όμηρος περιγράφει πως κρυβόταν πίσω
από τις ασπίδες των γενναίων Τρώων ή που ερωτοτροπούσε στην κάμαρη
του πύργου του με την Ωραία Ελένη ενώ ο αδερφός του Έκτορας πολε‐
μούσε με ανδρεία, καταφέρνει και σκοτώνει τον πιο γενναίο με τη βοή‐
θεια των Θεών.
Ο Χείρων δάσκαλος του Αχιλλέα Τον δίδαξε ιατρική αλλά και να τρέ‐
φεται και να γυμνάζεται σωστά ώστε να έχει και τη μέγιστη πνευματική
και σωματική δύναμη. Έτρωγε λοιπόν ο Αχιλλέας, καρδιές λεόντων ώστε
να γίνει λεοντόκαρδος. Ζαρκάδια και ελάφια ώστε να γίνει γρήγορος στα
πόδια(ωκύπους κατά τον Όμηρο). Μυαλό αρκούδων ώστε να γίνει εύ‐
στροφος και να λειτουργούν τα ένστικτά του. Ο Χείρωνας, δίδαξε στον Α‐
χιλλέα, αριθμητική, γραφή, μουσική και αστρονομία. Γι' αυτό ο Αχιλλέας,
όταν δεν πολεμά, κάθεται με τους συντρόφους του και παίζει με τη λύρα
του και τραγουδά ηρωικά τραγούδια. Όμως, ο Χείρωνας, τον δίδαξε και
ιατρική και μπορούσε να γιατρεύει πληγές και να προσφέρει πολύτιμη
βοήθεια για τους συντρόφους του στη μάχη πέρα από την ανδρεία του.
Η θετή μητέρα του, η Νεράιδα, θέλοντας να τον προστατεύσει και να
μην πεθαίνει νέος τον έστειλε στη γειτονική Σκύρο, στο παλάτι του βασι‐
λιά Λυκομήδη. Γνώριζε το χρησμό που είχαν δώσει οι Μοίρες πως αν ο Α‐
χιλλέας, πάει στην Τροία, δεν πρόκειται να γυρίσει. Τον έντυσε με ρούχα
γυναικεία και όρισε να μένει με τις κόρες του βασιλιά. Ο Αχιλλέας, ανέ‐
πτυξε ερωτικούς δεσμούς με την πριγκίπισσα Δηιδάμεια. Καρπός του έρω‐
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τά τους, ο Νεοπτόλεμος που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην Άλωση
του Κάστρου του Ιλίου και ίδρυσε το βασιλικό οίκο των Μολοσσών της
Ηπείρου, όπου καταγόταν η Ολυμπιάδα, η μητέρα του Μεγάλου Αλεξάν‐
δρου.
Πώς βρέθηκε στον πόλεμο της Τροίας; Τον ξετρύπωσε ο πολυμήχανος
Οδυσσέας με τέχνασμα από τους γυναικωνίτες και να ακολουθήσει στην
εκστρατεία. Ήταν μόλις δεκαπέντε χρονών όταν έγινε η πρώτη απόπειρα
οι Αχαιοί να φτάσουν στην απέναντι ακτή του Αιγαίου και βρέθηκαν στη
Μυσία, όπου ο Αχιλλέας τραυμάτισε θανάσιμα το βασιλιά της περιοχής
και απόγονο του Ηρακλή, τον Τήλεφο, ο οποίος όμως τελικά σώθηκε χάρις
στη σκουριά από το δόρυ του Αχιλλέα και βοήθησε τους Αχαιούς να "προ‐
σανατολιστούν".
Αυτά συνέβησαν στην δεύτερη εκστρατεία των Ελλήνων στην Τροία
Ο Αχιλλέας μετά την συμφιλίωση του με τον Αγαμέμνονα δίνει την μά‐
χη για τον θάνατο του Εκτορα, γιατί μόνον αυτός μπορούσε να τον νικήσει
Μετά την υποχώρηση των Τρώων και τον εγκλεισμό τους εντός της πό‐
λεως μόνο ο Έκτορας, μένει έξω από τα τείχη της Τροίας, ώστε να εκπλη‐
ρώσει το πεπρωμένο του. Ο Υπερασπιστής της Τροίας, μπρος στην ορμή
του Αχιλλέα, το βάζει στα πόδια. Λυγίζει. Κάνουν τρεις φορές το γύρο των
τειχών ώσπου αποφασίζει να σταθεί και να αντιμετωπίσει τον ατρόμητο
αντίπαλό του, που άστραφτε σαν αστέρι, καθώς ο Ήλιος έδυε.

(Αχιλλεύς, βασιλεύς των Μυρμιδόνων
σκοτώνει τον Έκτορα)
Ο γιος της Θέτιδας και του Πηλέα, αν και δεν κατάφερε να κουρσέψει
το κάστρο του Πρίαμου, ωστόσο κέρδισε την αθανασία. Έγινε, πιο σπου‐
δαίος από τον Αργοναύτη πατέρα του και στέκει αιώνιος φάρος για τους
νέους Έλληνες.
Όμως, ως απόγονος του Δία, μέσω του παππού του, του Αιακού, είναι
προνοητικός και προσπαθεί να αποφεύγει να συμμετέχει σε καταστάσεις
που κάνουν το θυμό του να φουντώνει. Όταν ο Πρίαμος, έρχεται με τη
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βοήθεια του Ερμή στη σκηνή του για να ζητήσει τη σωρό του Έκτορα, ώστε
να θαφτεί με τις πρέπουσες τιμές, του λέγει, αφού ο Πρίαμος τον έχει κά‐
νει να κλάψει θυμίζοντάς του, τον πατέρα του:
"Μη με ερεθίζεις γέροντα και 'γω στο νου μου το 'χω, τον Έκτορα να
δώσω μου 'ρθε άγγελμα από το Δία.
«Μη με ερεθίζεις μη και σε γερό δε σε αφήσω αν και ικέτης είσαι στη
σκηνή[…] γι’ αυτό τα φρένα μη μου ταράζεις μες στη λύπη μου τώ‐
ρα"Ραψωδία Ω, στίχοι 560‐569»
Λίγους αιώνες μετά την άλωση της Τροίας, ένας άλλος απόγονος του, ο
Αλέξανδρος ο Μέγας του Φιλίππου, ο βασιλιάς της Μακεδονίας, ηγεμόνας
και αρχιστράτηγος της Πανελλήνιας Συμμαχίας για να εκδικηθούν τους
Πέρσες, έχει από μικρό παιδί, ως πρότυπό του, το σπουδαίο αυτό μαχητή
και διαβάζει συνεχώς τα κατορθώματά του στην Ιλιάδα. Η Ιλιάδα, είναι το
μόνο βιβλίο που συντροφεύει το μεγάλο στρατηλάτη στην Κατάκτηση του
Κόσμου. Η Δύναμη που είχε στα φυσικά πεδία ο Ήρωας, αντανακλά από
τα Ηλύσια Πεδία σε όσους γίνονται Ιχνηλάτες του Τρανού Προγόνου!
"Όπως ποτέ λιοντάρια κι άνθρωποι πιστούς δε δένουν όρκους
κι ουδέ αρνιά και λύκοι σμίγουνε ποτέ τους ναμονιάσουν" Ραψωδία Χ,
στίχοι: 261‐263
5. Οδυσσεύς. Ηταν βασιλιάς της Ιθάκης, διαδραματίζει καθοριστικό ρό‐
λο στο έπος του Ομήρου, την Ιλιάδα. Είναι ευρέως γνωστός για την πονη‐
ριά και εφευρετικότητά του, διάσημος και για τα δέκα χρόνια που του πή‐
ρε η επιστροφή στο σπίτι του, μετά τον Τρωικό Πόλεμο, όπως αλληγορικά
του απέδωσε ο Όμηρος. Ήταν γιος του Λαέρτη και της Αντίκλειας, σύζυγος
της Πηνελόπης και πατέρας του Τηλεμάχου. Το γενεαλογικό δέντρο του
Οδυσσέα, ενός από τους καλύτερους υπαρχηγούς του Αγαμέμνονα και
ήρωα που διακρίθηκε όσο λίγοι στην Ιλιάδα, παραμένει σκοτεινό και δυσ‐
νόητο. Ο πατέρας (ή πατριός) του Λαέρτη είναι ο Αρκέσιος, γιος του Κέφα‐
λου (ο οποίος, κατά τον μύθο, έδωσε το όνομά του στην Κεφαλλονιά), και
εγγονός του Αιόλου. Στην τραγωδία «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» του Ευριπίδη ο
μυθικός Σίσυφος αναφέρεται ως ο πατέρας του, ενώ πιστεύεται ότι απέ‐
κτησε και ένα γιο με την Κίρκη, τον Τηλέγονο. Η Ιθάκη ήταν ένα από τα
πολλά νησιά που περιλαμβάνονταν στο βασίλειο του Οδυσσέα, μεταξύ
των Ιόνιων νήσων της Αρχαίας Ελλάδας. Το βασίλειό του φαίνεται πως εί‐
χε και ένα μικρό προπύργιο στην ηπειρωτική Ελλάδα, κοντά στον ποταμό
Αχελώο. Τα ακριβή στοιχεία και όρια του βασιλείου δεν είναι γνωστά, κα‐
θώς οι πληροφορίες που παρέχει ο Όμηρος είναι ασαφείς. Ο Οδυσσέας σε
καμία φάση του έργου δεν ξεφεύγει από την ανθρώπινη φύση του. Βρί‐
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σκεται συνέχεια μέσα στον κίνδυνο κι είναι επικεφαλής συντρόφων. Είναι
άνθρωπος απλός, με την ίδια άνεση που κάνει το σωστό κάνει και το λά‐
θος. Αγαπάει βαθύτατα τους Θεούς κι αυτοί του ανταποδίδουν αυτήν την
αγάπη. Ο συνεχής κίνδυνος μέσα στον οποίο ζει αυτός κι οι σύντροφοί του
τούς κάνει να σκέφτονται συνεχώς κι όλοι μαζί για να βρουν λύσεις.Σε άλ‐
λη περίπτωση ο πανέξυπνος Οδυσσέας θα επισκίαζε τους συντρόφους και
θα υπήρχε περίπτωση να κρατήσει πνευματικά δικαιώματα. Πώς όμως να
κρατήσει πνευματικά δικαιώματα κάποιος, που δεν έχει εξασφαλίσει ούτε
καν τη δική του επιβίωση; Όταν παίρνει αποφάσεις που έχουν κόστος σε
ζωές δεν μπορεί να διεκδικεί το αλάθητο όσο έξυπνος κι αν είναι. Μία από
τις επόμενες φορές θα μπορούσε να ήταν και η δική του σειρά. Ό,τι σκέ‐
φτεται, το προφέρει στους συντρόφους του κι αυτοί με τη σειρά τους κά‐
νουν το ίδιο. Σ’ ολόκληρο το έργο δύο φορές του δόθηκε ασφαλής γνώση
μέσω των Θεών, ώστε να γυρίσει πίσω ασφαλής με τους συντρόφους του.
Εδώ ακριβώς είναι η τραγική ειρωνεία. Με εξασφαλισμένη γνώση, έστω κι
αν αυτή αποφέρει πνευματικά δικαιώματα, οι σύντροφοί του τόν πρόδω‐
σαν.
6 Αίας ο Τελαμώνιος [Αἴας < αἰάζω (αναστενάζω, θρηνώ), "αυτός που
θρηνεί"], υπήρξε μυθικός βασιλιάς της Σαλαμίνας και ένας από τους κυ‐
ριότερους ήρωες του Τρωικού πολέμου. Γιος του Τελαμώνα και της Περί‐
βοιας (ή Ερίβοιας), ετεροθαλής αδελφός του Τεύκρου και εγγονός του οι‐
κιστή της Σαλαμίνας. Ο Αίας, ή Αίαντας, ήταν ένας από τους μνηστήρες της
Ωραίας Ελένης και ήταν δεσμευμένος με όρκο να υπερασπιστεί τη ζωή και
την τιμή της. Έλαβε μέρος στον Τρωικό πόλεμο με 12 πλοία και μαζί με τον
Αχιλλέα και τον Φοίνικα άσκησε την διοίκηση του ελληνικού στόλου. Στην
Ιλιάδα παρουσιάζεται ως ο δεύτερος πιο ανδρείος Αχαιός μετά τον Αχιλ‐
λέα και δυνατότερος του Τρώα ήρωα Έκτορα. Ο Όμηρος μάλιστα αναφέρει
ότι διέθετε υψηλό ανάστημα: «μέγας, πελώριος και έρκος Αχαιών». Επί‐
σης δεν υστερούσε και σε ομορφιά και ως χαρακτήρας περιγράφεται ως
καλόκαρδος, ικανός να εμψυχώνει τους συμπολεμιστές του και να δίνει
συμβουλές. Ο ίδιος έπαιξε σημαντικό ρόλο στην συμφιλίωση του Αχιλλέα
με τον Αγαμέμνονα. Κατά τη διάρκεια του Τρωικού πολέμου, υποχρέωσε
κάποιον σύμμαχο βασιλιά των Τρώων, στην θρακική χερσόνησο, να του
καταβάλει φόρο σε χρυσό και σε σιτηρά. Επίσης, κατέλαβε μια φρυγική
πόλη, σκότωσε τον βασιλιά της Τελεύτα και πήρε σκλάβα την κόρη του
Τέκμησσα. Σε κάποια μεταγενέστερη φάση, μονομάχησε με τον Έκτορα,
αλλά παρόλο που αποδείχτηκε ανώτερος, τελικά η νύχτα τους ανάγκασε
να κηρύξουν ισοπαλία, χωρίς νικητή. Μετά την μονομαχία οι δύο ήρωες
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αντάλλαξαν δώρα. Ο Αίας έλαβε ως ένδειξη τιμής από τον Έκτορα το ξίφος
του, ενώ ο ίδιος του χάρισε τη ζώνη του. Όταν ο Πάτροκλος και ο Αχιλλέας
σκοτώθηκαν, ο Αίας πέτυχε να αντιμετωπίσει πλήθος εχθρών και να απο‐
σπάσει από τα χέρια τους τα σώματα των νεκρών ηρώων. Εξοργίστηκε
όμως, όταν τα όπλα του νεκρού Αχιλλέα δόθηκαν τιμητικά στον Οδυσσέα
και νιώθοντας εξαιρετικά μειωμένος, κρίθηκε κατώτερος των περιστάσεων
σε σημείο που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τους αρχηγούς των Αχαιών.
Τότε η θεά Αθηνά του προκάλεσε πνευματική διαταραχή και τον έκανε να
ξεσπάσει πάνω σε ένα κοπάδι πρόβατα. Όταν συνήλθε το πρωί και διαπί‐
στωσε σε πόσο οικτρή κατάσταση είχε περιπέσει, τερμάτισε την ζωή του,
πέφτοντας πάνω στο ξίφος του. Στη Σαλαμίνα, γίνονταν εορτές προς τιμή
του ήρωα (Αιάντεια). Οι ανδραγαθίες του Αίαντα και κυρίως το τέλος της
ζωής του ενέπνευσαν πολυάριθμα έργα τέχνης.

(Αίας ο Τελαμώνιος, ο αήττητος πολεμιστής)
7. Διομήδης Ο Διομήδης είναι γνωστός από τα κατορθώματά του στην
Τροία αλλά και ως ένας εκ των Επιγόνων, οι οποίοι ήταν οι γιοι των βασι‐
λιάδων που έπεσαν στον πόλεμο των Επτά επί Θήβας Μετά το θάνατο του
Τυδέα, ο Διομήδης παντρεύτηκε μια Αργεία γυναίκα, την Αιγιαλεία, και
εγκαταστάθηκε στο Άργος. Ο Διομήδης, ακόμα και ως μόνιμος πολίτης του
Άργους, συνέχισε την κατασκοπεία και τις αλληλεπιδράσεις του με την Κα‐
λυδωνία, της πατρίδας του πατέρα του, την οποία διοικούσε ο παππούς
του Οινεύς. Ο Θερσίτης οργάνωσε συνωμοσία με σκοπό την πτώση του
βασιλιά. Φυλάκισε τον Οινέα και έβαλε τον πατέρα του στο θρόνο Αργό‐
τερα, κατά τον Τρωικό πόλεμο, ο Θερσίτης σφαγιάστηκε βάναυσα από τον
Αχιλλέα όταν ειρωνεύτηκε την λύπη τού τελευταίου για το θάνατο της
Πενθεσίλειας. Ο Διομήδης είναι επίσης γνωστός ως ένας εκ των μνηστή‐
ρων της Ωραίας Ελένης και επομένως υποχρεωμένος από τον όρκο του
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Τυνδάρεω να υπερασπιστεί και να προστατεύσει αυτόν ο οποίος θα γινό‐
ταν σύζυγός της. Έτσι, ο Διομήδης και όλοι οι μνηστήρες συμμετείχαν τελι‐
κά στην εκστρατεία των Ελλήνων ενάντια στην Τροία. Σύμφωνα με τον
Όμηρο, ο Διομήδης συμμετείχε στον πόλεμο με στόλο 80 πλοίων ο οποίος
ήταν δεύτερος σε αριθμό συγκρινόμενος με τον αντίστοιχο του Αγαμέμνο‐
νος που αποτελείτο από 100 πλοία. Σύμφωνα με κάποιες μελέτες, ο Διο‐
μήδης αναπαρίσταται στο έπος ως ο πιο γενναίος πολεμιστής του Τρωικού
πολέμου που ποτέ δεν διαπράττει ύβριν. Συχνά αναφέρεται από τον Όμη‐
ρο ως ο νεότερος βασιλιάς‐πολεμιστής μεταξύ των Αχαιών και τρίτος σε
δύναμη μετά τον Αχιλλέα και τον Τελαμώνιο Αίαντα. Εντούτοις, κατά τους
επικήδειους αγώνες που έγιναν προς τιμήν του θανάτου του Πατρόκλου, ο
Διομήδης νικά των Αίαντα και κερδίζει την πρώτη θέση στη σειρά των φι‐
λικών αγώνων πυγμαχίας. Εκτός των πολεμικών αρετών και της γενναιότη‐
τάς του, ο Διομήδης χαρακτηρίζεται και από τη σοφία των απόψεών του η
οποία φαίνεται να τον διακρίνει σε αρκετές κρίσιμες περιπτώσεις με απο‐
τέλεσμα η γνώμη του να γίνεται δεκτή και σεβαστή ακόμα και από πολύ
πρεσβυτέρους του συμπολεμιστές, συμπεριλαμβανομένου του Αγαμέμνο‐
νος και του Νέστορος.

Κύριες Προσωπικότητες εκ των Τρώων
1. Έκτωρ. Ηταν γιος του Πριάμου και της Εκάβης και είναι ένα απ' τα
κεντρικά πρόσωπα της Ιλιάδας και αρχηγός των Τρώων και των συμμάχων
τους κατά την υπεράσπιση της Τροίας. Αρχικά δεν ενέκρινε τον πόλεμο με‐
ταξύ των Αχαιών και των Τρώων. Νωρίς στην Ιλιάδα προτείνει μια μονο‐
μαχία μεταξύ του αδερφού του Πάρη και του Μενέλαου για να σταματή‐
σει τον πόλεμο. Από την μονομαχία πάντως δεν υπήρξε αδιαμφισβήτητος
νικητής λόγω Θεϊκής παρέμβασης. Γυναίκα του ήταν η Ανδρομάχη με την
οποία απέκτησε ένα γιο, τον Αστυάνακτα. Ο Αχιλλέας σκοτώσε τον Έκτορα
σε μονομαχία και ατιμώσε το νεκρό του σώμα σερνοντάς τον γυμνό γύρω
από τα τέιχη της Τροίας σαν εκδίκηση για το θάνατο του φίλου του Πά‐
τροκλου, ο οποίος σκοτώθηκε από τον Έκτορα. Κάποτε τον θεωρούσαν γιο
όχι του Πρίαμου, αλλά του θεού Απόλλωνα και της Εκάβης και αδελφό του
Τρωίλου. Ήταν ο πιο ανδρειωμένος πολεμιστής των Τρώων, μαζί με τους
Τρώες στρατιώτες του αλλά και συμμάχους του από τη Ζέλεια και τη Λυκία
κατάφερε να προκαλέσει πολλά προβλήματα στο ελληνικό στρατόπεδο
για πολλά χρόνια.
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(Εκτωρ αρχιστράτηγος των Τρώων)
2. Πρίαμος. Ηταν πρόσωπο της ελληνικής μυθολογίας, βασιλιάς της
Τροίας, γιος του βασιλιά Λαομέδοντα. Νέος ακόμα είδε την πρώτη κατα‐
στροφή της πόλης του, τον πήραν αιχμάλωτο αλλά αργότερα εξαγοράστη‐
κε και ανοικοδόμησε την Τροία κάνοντάς την ισχυρή και πλούσια. Από την
εξαγορά του αυτή πήρε και το όνομα «Πρίαμος», δηλαδή «αγορασμένος»,
ενώ μέχρι τότε ονομαζόταν Ποδάρκης. Είχε πολλές γυναίκες και ευνοού‐
μενες, μεταξύ των οποίων σημαντικότερη ήταν η Εκάβη με την οποία έκα‐
νε και τα περισσότερα παιδιά. Ήταν πατέρας 50 παιδιών, τα ονόματα των
οποίων αναφέρονται σχεδόν όλα από την παράδοση. Περιγράφεται ως
καλός, δίκαιος και αγαπητός στον λαό του βασιλιάς. Η προσωπικότητα και
ο πόνος του περιγράφονται σε μια από τις ωραιότερες σκηνές της Ιλιάδας,
στην εξαγορά του σώματος του νεκρού αγαπημένου γιου του, του Έκτορα.
Πέθανε κατά την άλωση της Τροίας από το χέρι του γιου τού Αχιλλέα, του
Νεοπτόλεμου, πλάι στον οικογενειακό βωμό, αρνούμενος να αντισταθεί.
Μόνο μετά το θάνατο του γιου του Έκτορα φαίνεται η μαχητικότητα και η
αποφασιστικότητα του γέρου βασιλιά. Για πρώτη φορά τότε τον βλέπουμε
να χάνει και την ψυχραιμία του και τη συνηθισμένη ευγένεια που τον διέ‐
κρινε, όταν συντετριμμένος από το χαμό του γιου του τα βάζει με όποιον
βλέπει μπροστά του και φέρεται άπρεπα. Μετά από αυτή την έκρηξη ορ‐
γής και πόνου κάνει κάτι που απαιτεί πραγματικά πολύ θάρρος. Πηγαίνει
μέσα στη νύχτα στο στρατόπεδο των Αχαιών, για να ζητήσει από τον Αχιλ‐
λέα να του δώσει το νεκρό Έκτορα για να τον θάψει μ' όλες τις πρέπουσες
τιμές. Μπροστά στην τόση γενναιότητα ακόμη και ο ίδιος ο Αχιλλέας έμει‐
νε άφωνος.
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3. Πάρις. Γνωστός και με το όνομα Αλέξανδρος ή Αλάξανδος, ήταν
πρόσωπο της ελληνικής μυθολογίας, γιος του Πριάμου, βασιλιά της Τροί‐
ας. Ο γνωστότερος μύθος που συνδέεται με τον Πάρι είναι ο σχετικός με
την "απαγωγή" της Ωραίας Ελένης από αυτόν, που προκάλεσε τον Τρωικό
Πόλεμο. Προς το τέλος αυτού του πολέμου, ο Πάρις πλήγωσε θανάσιμα
στη φτέρνα τον Αχιλλέα με ένα βέλος. Ίσως ο Πάρις να είναι ο Pari‐Zitis
των χιττιτικών κειμένων. Ο Πάρις ήταν παιδί του Πριάμου και της Εκάβης.
Λίγο πριν γεννηθεί, η μητέρα του ονειρεύτηκε ότι είχε γεννήσει έναν α‐
ναμμένο δαυλό. Αυτό το όνειρο ερμηνεύθηκε από τον μάντη Αίσακο ως
προμήνυμα της πτώσεως της Τροίας. Την ημέρα που γεννήθηκε ο Πάρις, ο
Αίσακος είπε επιπλέον ότι το παιδί που θα γεννιόταν εκείνη την ημέρα θα
έπρεπε να σκοτωθεί για να σωθεί το βασίλειο. Παρότι ο Πάρις γεννήθηκε
πριν νυχτώσει εκείνη την ημέρα, ο Πρίαμος λυπήθηκε το παιδί και δεν το
σκότωσε, όπως και η Εκάβη, παρά την προτροπή της ιέρειας του Απόλλω‐
να, της Ηροφίλης. Ωστόσο, ο Πρίαμος διέταξε τον αρχιβοσκό του Αγέλαο
να πάρει το παιδί και να το σκοτώσει, αλλά εκείνος, μη μπορώντας να βρει
το κουράγιο να το κάνει, το άφησε στο όρος Ίδη, ελπίζοντας πως θα χανό‐
ταν εκεί. Το θήλασε όμως μια αρκούδα. Επιστρέφοντας στο σημείο μετά
από 9 μέρες ο Αγέλαος εξεπλάγη που βρήκε το βρέφος ακόμα ζωντανό και
το πήρε σπίτι του μέσα σε ένα δισάκι (πήρα στα αρχαία ελληνικά, από ό‐
που και το όνομα του Πάρι) για να το αναθρέψει σαν δικό του παιδί, ενώ
πήγε στον Πρίαμο τη γλώσσα ενός σκύλου ως απόδειξη της εκτελέσεως
της διαταγής. Η βασιλική καταγωγή του Πάρι προδινόταν από την ξεχωρι‐
στή ομορφιά και εξυπνάδα του: παιδί ακόμα ξέκανε μια συμμορία από
ζωοκλέφτες και επέστρεψε τα ζώα που είχαν κλέψει στο κοπάδι, κερδίζο‐
ντας έτσι το προσωνύμιο «Αλέξανδρος» (= προστάτης των ανδρών). Περί‐
που την ίδια εποχή ερωτεύθηκε τον πρώτο του έρωτα, την Οινώνη, μια
Νύμφη της Ίδης. Ο πατέρας της ήταν ο Κεβρηνός (ποτάμιος θεός) ή ο Οι‐
νέας και η ίδια ήταν μάντιδα και γιατρός. Αργότερα, όταν ο Πάρις την ά‐
φησε, του είπε ότι, αν ποτέ πληγωνόταν, θα έπρεπε να έρθει σε εκείνη για
να τον γιατρέψει. Για να τιμήσει τους γάμους του Πηλέα με τη Θέτιδα, ο
Δίας, οργάνωσε μια δεξίωση πάνω στον Όλυμπο. Κάλεσε όλους τους
θεούς, τις θεές και τους ημιθέους εκτός από την Έριδα, τη θεά της διχό‐
νοιας. Για εκδίκηση, η Έριδα πέταξε ένα χρυσό μήλο που έγραφε πάνω του
τη λέξη «καλλίστη» (στη δοτική), δηλαδή «για την ομορφότερη», μέσα στη
δεξίωση, προκαλώντας έτσι διένεξη ανάμεσα στις θεές για το ποια εν‐
νοούσε το μήλο. Τελικώς κυρίως διεκδίκησαν το μήλο η Ήρα, η Αθηνά και
η Αφροδίτη. Ζήτησαν από τον Δία να επιλέξει τη μία από αυτές. Ο Δίας, μη
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μπορώντας να αποφασίσει, επέλεξε τον Πάρι να κρίνει. Συνοδευόμενες
από τον Ερμή, οι τρεις θεές πλησίασαν τον Πάρι καθώς έβοσκε τα βόδια
του στο βουνό. Αμέσως προσπάθησαν να τον δωροδοκήσουν: Η Ήρα του
προσέφερε πολιτική δύναμη για όλη την Ασία και πλούτη. Η Αθηνά, ικανό‐
τητα στη μάχη και σοφία. Η Αφροδίτη, τέλος, του προσέφερε την Ωραία
Ελένη, την ομορφότερη γυναίκα πάνω στη Γη. Ο Πάρις επέλεξε την Αφρο‐
δίτη.

(Ο Πάρις)
Αλλά η Ελένη ήταν ήδη παντρεμένη με τον βασιλιά Μενέλαο της Σπάρ‐
της, οπότε ο Πάρις θα έπρεπε να την απαγάγει, όπως και έκανε. Σύμφωνα
με μία εκδοχή, η Αφροδίτη ενεφύσησε έρωτα στην Ελένη για τον Πάρι,
οπότε τον ακολούθησε με τη θέλησή της. Η εκστρατεία των Ελλήνων για
να πάρουν πίσω την Ωραία Ελένη υπήρξε η αιτία του Τρωικού Πολέμου:
Πράγματι, η Ελένη ήταν διάσημη για την ομορφιά της και είχε πολλούς
μνηστήρες, τους γενναιότερους ευγενείς της Ελλάδας. Γι' αυτό, ακολου‐
θώντας συμβουλή που έδωσε ο Οδυσσέας, ο πατριός ή πατέρας της ο
Τυνδάρεως έβαλε όλους τους μνηστήρες να ορκισθούν ότι θα υπερασπί‐
ζονταν τον μελλοντικό γάμο της Ελένης, όποιος και αν ήταν ο σύζυγός της.
Μόλις λοιπόν η Ελένη έφυγε με τον Πάρι στην Τροία, ο Μενέλαος υπενθύ‐
μισε αυτό τον όρκο.
4. Αινείας. Ηταν στον Τρωικό Πόλεμο επικεφαλής των Δαρδάνων, ως
σύμμαχος των Τρώων, ο γενναιότερος ήρωας στην πλευρά τους μετά τον
Έκτορα.
* Στην Ελληνική μυθολογία, ο Δάρδανος ήταν γιος του Δία και της Ηλέ‐
κτρας, θυγατέρας του Άτλαντος, και ιδρυτής της πόλεως Δαρδάνου στο
Όρος Ίδα της Τρωάδος. Ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς ισχυρίζεται ότι η πα‐
τρίδα του Δαρδάνου ήταν η Αρκαδία όπου ο Δάρδανος και ο μεγαλύτερος
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αδελφός του Ιασός (ή Ιασίων) κυβέρνησαν ως βασιλείς μετά τον Άτλαντα.
Ο Δάρδανος παντρεύτηκε τη Χρυσή, θυγατέρα του Πάλλαντα (γιου του
Λυκάωνα), από την οποία απέκτησε δύο γιους: τον Ιδαίο και το Δείμα. Με‐
τά από μία μεγάλη όμως πλημμύρα, οι επιζώντες, που ζούσαν στα βουνά
που είχαν μετατραπεί σε νησιά, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: η πρώτη πα‐
ρέμεινε με το Δείμα βασιλιά, ενώ η άλλη έφυγε μακρυά, καταλήγοντας τε‐
λικά στο νησί Σαμοθράκη. Εκεί ο Ιασός (Ιασίων) κεραυνοβολήθηκε από τον
Δία, όταν ερωτεύθηκε την θεά Δήμητρα στην προσπάθειά του να συνευ‐
ρεθεί μαζί της. Ο Δάρδανος και ο λαός του βρήκαν τη γη φτωχή και οι πε‐
ρισσότεροι από αυτούς εγκαταστάθηκαν στην Ασία.Φαίνεται πάντως ότι
αρχικώς δεν ήθελε να συμμετάσχει στον πόλεμο, γιατί περίμενε μετά τον
θάνατο του Πριάμου να βασιλεύσει αυτός στον θρόνο του, αλλά όταν ο
Αχιλλέας τον έδιωξε από την Ίδη στη Λυρνησσό, που επίσης κατέστρεψε
ύστερα, ο Αινείας υποχρεώθηκε πλέον να καταφύγει στην Τροία και να
συμπολεμήσει με τους Τρώες. Πολεμώντας στον Τρωικό Πόλεμο με τον
Διομήδη, ο Αινείας σώθηκε μόνο χάρη στην προστασία της μητέρας του
Αφροδίτης και του Απόλλωνα, που τον μετέφεραν στην Πέργαμο για α‐
νάρρωση, ενώ στη σύγκρουσή του με τον Αχιλλέα τον έσωσε ο θεός Πο‐
σειδώνας. Μετά την άλωση και τη λεηλασία της Τροίας, ο Αινείας με μερι‐
κούς Τρώες (που έγιναν γνωστοί ως «Αινειάδες») εξακολούθησαν να αμύ‐
νονται σε κάποια συνοικία της πόλης, ώσπου οι Αχαιοί τους διεμήνυσαν
ότι τους δέχονται «υποσπόνδους», δηλαδή ύστερα από συμφωνία να α‐
ποχωρήσουν ανενόχλητοι, με την άδεια να πάρουν ο καθένας τους ό,τι
μπορούσε να σηκώσει στα χέρια του από την περιουσία του. Και ενώ όλοι
οι άλλοι γέμισαν και πήραν σακιά με χρυσάφι, ασήμι, κοσμήματα, χρήμα‐
τα, κλπ., ο Αινείας σήκωσε στους ώμους του τον γέροντα και ανήμπορο
πατέρα του, τον Αγχίση, και τον μετέφερε έξω από την πόλη. Τότε οι Αχαι‐
οί, θαυμάζοντας την πράξη του αυτή, του επέτρεψαν να πάρει ελεύθερα
και ό,τι άλλο ήθελε από το σπίτι τους. Αλλά εκείνος και πάλι δεν προτίμη‐
σε τίποτα άλλο από τα ιερά ξόανα των θεών και τα οικογενειακά κειμήλια,
που τα θεωρούσε ανώτερα από κάθε άλλο θησαυρό. Πολλές φορές κινδύ‐
νευσε για χάρη των γονέων του και για την ευσέβειά του προς τους θεούς.
Μετά από αυτό, οι Αχαιοί του είπαν ότι ήταν διατεθειμένοι να του εκχω‐
ρήσουν όποιο μέρος της Τροίας ήθελε για να ζήσει εκεί με απόλυτη ασφά‐
λεια. Στο σημείο αυτό συνεχίζει η μεταγενέστερη και ρωμαϊκή παράδοση,
που αναφέρει ότι ο Αινείας αρνήθηκε την προσφορά και, φεύγοντας από
την Τροία, περνώντας από την Καρχηδόνα (βλ. Διδώ) και τη Σικελία, εγκα‐
ταστάθηκε στην Ιταλία. Εκεί θεωρήθηκε ότι τα εγγόνια του έχτισαν τη Ρώ‐
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μη, και συγκεκριμένα τα παιδιά της κόρης του και του Ρωμύλου Ανεξάρτη‐
τα από αυτό, κατά την παράδοση, ο Αινείας τρία χρόνια μετά την άφιξή
του στο Λάτιο έγινε βασιλιάς, όμως μετά από άλλα τρία χρόνια δολοφο‐
νήθηκε. Μετά τον θάνατό του η εξουσία πέρασε στον γιο του Ασκάνιο, για
τον οποίο κάποιες πηγές αναφέρουν ότι συνόδευε τον πατέρα του ήδη κα‐
τά τη φυγή του από την Τροία. Γενικώς, ως παιδιά του Αινεία αναφέρονται
μόνο ο Ασκάνιος από την Κρέουσα (δεύτερη εξαδέλφη του, κόρη του
Πριάμου) και ο Σίλβιος από τη Ιταλίδα Λαβινία (κόρη του Λατίνου).
5. Εκάβη. Ηταν κόρη του βασιλιά των Φρυγών Δύμαντα και της νύμφης
Ευνόης. Η Εκάβη είναι περισσότερο γνωστή ως σύζυγος του βασιλιά της
Τροίας Πριάμου κατά τον Τρωικό Πόλεμο και μητέρα του Έκτορα. Σύμφω‐
να με άλλες πηγές (η γενεαλογία της Εκάβης απασχόλησε πολύ τους αρ‐
χαίους μυθογράφους), η Εκάβη ήταν κόρη του βασιλιά των Θρακών Κισ‐
σέα και της Τελέκλειας, ή του ποτάμιου θεού Σαγγάριου και της νύμφης
Ευαγόρης. Αλλά και ως κόρη του Δύμαντα έχει και πάλι καταγωγή από τον
Σαγγάριο. Επίσης έχει αναφερθεί ως κόρη της Γλαυκίππης, της Ευθυθόης ή
της Μετώπης. Τη θρακική καταγωγή της Εκάβης την προτιμούν οι τραγικοί
ποιητές και ιδίως ο Ευριπίδης (αλλά και ο Βιργίλιος στην Αινειάδα, VII
320), ενώ η φρυγική καταγωγή προέρχεται από την Ιλιάδα. Μάλιστα ο
Ρωμαίος αυτοκράτορας Τιβέριος, φιλοπαίγμων καθώς ήταν, έφερνε συχνά
τους φιλολόγους σε δύσκολη θέση ρωτώντας τους για τη γενεαλογία της
Εκάβης. Η Εκάβη υπήρξε πιστή σύζυγος και φιλόστοργη μητέρα, διάσημη
ως πολύτεκνη: Εκτός από τον Έκτορα, απέκτησε άλλα 18 παιδιά, όλα με
τον Πρίαμο. Ο Ευριπίδης προχωρεί περισσότερο και το 19 το αυξάνει στο
μη πιστευτό 50. Ο Απολλόδωρος απαριθμεί τα εξής 14 (4 κόρες και 10
γιοί): Έκτορας (ήταν ο πρωτότοκος) Πάρις (γνωστός και ως Αλέξανδρος)
Κρέουσα Λαοδίκη Κασσάνδρα Πολυξένη Δηίφοβος Έλενος Πάμμων Πολί‐
της Άντιφος Ιππόνοος Πολύδωρος Τρωίλος Ως δέκατο πέμπτο τέκνο της
Εκάβης αναφέρεται ο Πολυδάμας.
6. Σαρπηδών. Ηταν γιος του Δία και της Λαοδάμειας, που σκοτώθηκε
από τον Πάτροκλο στον Τρωικό Πόλεμο. Κατά την περιγραφή που δίνει η
Ιλιάδα, βλέποντας ο Σαρπηδόνας τον Πάτροκλο να σκοτώνει πολλούς γεν‐
ναίους Τρώες, πρόσταξε τους δικούς του πολεμιστές να σταθούν. Αποφά‐
σισε να μονομαχήσει μαζί του, οπότε πήδηξε κάτω από το άρμα του. Τον
είδε και ο Πάτροκλος και κατέβηκε και αυτός από το δικό του. Ο Δίας, που
τους έβλεπε από ψηλά, καρδιοχτύπησε για τον γιο του, τον Σαρπηδόνα,
και σκεφτόταν πώς να τον γλιτώσει. Η σύζυγός του, η Ήρα, τον άκουσε να
κλαίει, αλλά δεν τον παρότρυνε να σώσει τον γιο του. Αντιθέτως, του θύ‐
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μισε ότι πολλών θεών οι γιοι πολεμούσαν στην Τροία και ορισμένοι από
αυτούς είχαν ήδη σκοτωθεί. Αν ο Δίας γλίτωνε τον Σαρπηδόνα, τότε και
άλλοι θεοί θα ήθελαν να σώσουν τους δικούς τους γιους. Για τον λόγο αυ‐
τό, έπρεπε να αφήσει τον Πάτροκλο να τον σκοτώσει, αν αυτή ήταν η μοί‐
ρα του. Ο Δίας με βαριά καρδιά συμφώνησε, και έβρεξε ματωμένες στα‐
γόνες βροχής στον κάμπο της Τροίας για να τιμήσει τον θάνατο του γιου
του. Πρώτος έριξε το ακόντιό του ο Πάτροκλος και κάρφωσε τον υπασπι‐
στή του Σαρπηδόνα. Μετά έριξε ο Σαρπηδόνας και πέτυχε ένα από τα ά‐
λογα που ήταν ζευμένα στο άρμα του Αχιλλέα (το οποίο είχε πάρει ο Πά‐
τροκλος). Τότε όρμησαν κι οι δυο ο ένας πάνω στον άλλο. Ο Σαρπηδόνας
αστόχησε και πάλι, ο Πάτροκλος όμως τον κτύπησε στο στήθος. Ο Σαρπη‐
δόνας, πριν ξεψυχήσει, είπε στον εξάδελφο και φίλο του Γλαύκο να πάρει
τη θέση του στη μάχη και να αποτρέψει τους Έλληνες από το να τον «σκυ‐
λεύσουν», δηλαδή να του πάρουν την αρματωσιά. Ο Γλαύκος, επειδή ήταν
κι αυτός πληγωμένος, παρακάλεσε τους θεούς να τον θεραπεύσουν. Ο
Απόλλων τον άκουσε και τον έκανε καλά. Τότε ο Γλαύκος συγκέντρωσε
τους ήρωες της Τροίας και τους ζήτησε να δώσουν μάχη για το πτώμα του
Σαρπηδόνα, όπως και έγινε. Ο Πάτροκλος κάλεσε κι εκείνος σε βοήθεια
Έλληνες ήρωες: πρώτοι ήρθαν οι δύο Αίαντες. Και άρχισε η μάχη γύρω
από το κουφάρι του νεκρού ήρωα. Ο Δίας το τύλιξε στο σκοτάδι. Η έκβαση
ήταν υπέρ των Ελλήνων, καθώς ο Έκτορας δείλιασε προς στιγμή και υπο‐
χώρησε. Τότε οι Έλληνες έβγαλαν την πανοπλία του Σαρπηδόνα και ο Πά‐
τροκλος διέταξε να τη μεταφέρουν στο πλοίο. Μετά ο Δίας φώναξε τον
Απόλλωνα και του είπε να πάρει το σώμα του Σαρπηδόνα, να το πλύνει
από τη σκόνη και το αίμα, να το αλείψει με μυρωμένο λάδι και να το ντύ‐
σει με πολύτιμα υφάσματα, όπως και έγινε. Στη συνέχεια, οι δύο αδελφοί,
ο θεός Ύπνος και ο θεός Θάνατος, μετέφεραν το πτώμα στη Λυκία, όπου
το έθαψαν με μεγάλες τιμές τα αδέλφια του και οι φίλοι του.
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3ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ
Τοπογραφία του Ιλίου
Άπό το Τσανάκκαλε φθάσαμε στην Τροία σέ λιγότερο από 30 λεπτά της
ώρας. Δεν μπορώ να πώ ότι εντυπωσιάστηκα από την πρώτη οπτική επα‐
φή. Φαίνεται ότι υποσυνείδητα περίμενα κάτι διαφορετικό. Εντούτοις,
από αρχαιολογική άποψη, όπως ανέφερε ό εξαίρετος Τούρκος ξεναγός
μας ‐φοιτητής της αντίστοιχης Σχολής‐ τά ερείπια της, μολονότι δεν είναι
εκτεταμένα, παρουσιάζουν μιά θέση κλειδί πού απεικονίζει τά αντικείμενα
πού βρέθηκαν ‐στά διαδοχικά στρώματα κατοίκησης της‐ τή βαθμιαία εξέ‐
λιξη του πολιτισμού της Μικράς Ασίας.

(Ερρίκος Σλήμαν)
Ο Ερρίκος Σλήμαν (1822‐1890 γνωστός από τίς ανασκαφές του στην
Τροία χαρακτηρίστηκε ώς ό θεμελιωτής της «τρωικής αρχαιολογίας».
Ό “Ομηρος αναφέρει την πόλη Ίλιον, από το βασιλιά Ίλο, γιό του Τρώα
και δισέγγονο του Δάρδανου (Ιλιάδα Υ 321 κ.έξ.).
Ωστόσο, αναφέρει παράλληλα και την ονομασία Τροία (Όδ. α 2: Τροίης
ιερόν πτολίεθρον) μία ονομασία πού πιθανότατα προέρχεται από το βασι‐
λιά Τρώα.
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Η Τροία κτίστηκε σε διαδοχικά στρώματα πού δεν ήταν μιά πόλη, άλλά
πολλές χτισμένες η μία πάνω στην άλλη. η ιδανική θέση της Τροίας την
έκανε στόχο επιδρομέων πού πολλές φορές την κατάκτησαν και την κατά‐
στρε‐ψαν ολοσχερώς. Άλλά και πάλι ξαναχτιζόταν, άφού η θέση της ήταν
καταπληκτική, ένας στρατηγικός λόφος πού έλεγχε απόλυτα τά Στενά.
Πράγματι, ανεβαίνοντας στόν ψηλότερο λόφο της πού οι Τούρκοι ονομά‐
ζουν Χισαρλίκ (Καστράκι) είδαμε ότι δεσπόζει της περιοχής. Αφενός μέν
έλεγχε τά σταυροδρόμια τών οδών πού ένωναν την Ασία μέ την Ευρώπη,
στη χερσαία οδό πού οδηγούσε από τις δυτικές παράλιες περιοχές της Μι‐
κράς Ασίας στο συντομότερο πέρασμα πρός την ευρωπαϊκή ακτή (Δαρδα‐
νέλλια), αφετέρου δέ δέσποζε έπί της θαλάσσιας όδού πού κατέβαινε από
τόν Εύξεινο Πόντο μέσω της Προποντίδας και κατέληγε στο Αιγαίο Πέλα‐
γος μέσω του Ελλήσποντου. Η πόλη της Τροίας ήταν κτισμένη στις κλιτύς
ενός λόφου πού δέσποζε στην Πεδιάδα του Σκάμανδρου ποταμού, στις
δυτικές υπώρειες του όρους Τδη. Δεν πρέπει να μας προκαλούν εντύπωση
οι ονομασίες.
Η ίδρυση της Τροίας Σύμφωνα μέ την παράδοση η ίδρυση της Τροίας
ήταν έργο Κρητών άποικων πού εγκατέλειψαν γιά κάποιον άγνωστο λόγο
το νησί τους και εγκαταστάθηκαν στις υπώρειες του όρους πού ‐όπως
στην Κρήτη‐ το ονόμασαν “Ιδη, μιά ονομασία πού οφείλεται στην “Ιδη,
θυγατέρα του βασιλιά Μελισσέα η όποια μαζί μέ την αδελφή της Αδρά‐
στεια ανάθρεψαν το μικρό Δία στο Ιδαίον άντρον της Κρήτης. Στήν Ίδη
(τουρκ. Κάζ νταγί) ό Πάρις έδωσε το μήλο στην Αφροδίτη. Επίσης θρυλεί‐
ται ότι από την ψηλότερη κορυφή της (1800 μ.) οι Όλύμπιοι Θεοί παρακο‐
λουθούσαν την εξέλιξη του Τρωικού Πολέμου. Αρχηγός τών Κρητών ήταν ό
Τεύκρος, γιός του ποτάμιου θεού Σκάμανδρου πού ήταν γιός του Ωκεανού
και της Τηθύος. Ό Σκάμανδρος συνόδευσε το γιό του στόν αποικισμό, άλ‐
λά σέ κάποια σύγκρουση τους μέ γειτονικούς λαούς έπεσε στόν ποταμό
Ξάνθο και πνίγηκε. από τότε ο ποταμός αυτός μετονομάστηκε σέ Σκάμαν‐
δρο.
Ο βασιλιάς Τεύκρος Ή μυθολογία μάς αναφέρει ότι ο Τεύκρος, ως βα‐
σιλιάς, υποδέχθηκε το Δάρδανο, όταν αυτός έφθασε στη χώρα του, και
μάλιστα του έδωσε, ώς σύζυγο, τή θυγατέρα του Βάτεια η Αρίσβη. Από τή
Βάτεια ό Δάρδανος απόκτησε τέσσερα παιδιά: τόν Ίλο, το Ζάκυνθο, την Ί‐
δαία και τόν Εριχθόνιο. Διάδοχος του Έριχθόνιου θεωρείται ο γιός του Υ‐
ρώς από τόν όποιο πήρε την ονομασία της η πόλη, καθώς και ό λαός της.
από την Καλλιρρόη, θυγατέρα του Σκάμανδρου, ό Ύρώς απέκτησε το Γα‐
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νυμήδη, τόν Ασσάρακο και τόν “Ιλο. από τόν τελευταίο πού έγινε ό επόμε‐
νος βασιλιάς της Τροίας, η περιοχή αυτή ονομάστηκε και “Ιλιον.
Άπό τόν ψηλότερο, λοιπόν, λόφο όπου ήταν χτισμένη η Τροία, άγνα‐
ντεύσαμε πρός το Αιγαίο Πέλαγος, στην εύφορη πεδιάδα πού απλώνεται
γύρω της την όποια διασχίζουν ακόμη και σήμερα ό ποταμός Σκάμανδρος
(τουρκ. Κιουτσούκ Μεντερές) και ό παραπόταμος του Σιμόεις (Ντυμρέκ
Τσάι). και πράγματι είδαμε ότι η κατάκτηση της οχυρής πόλης μέ την α‐
κρόπολη της θά ήταν πολύ δύσκολη και πραγματικά θά διάρκεσε τά 10
χρόνια πού αναφέρει ό Όμηρος. η πεδιάδα αυτή η όποια σχηματίζεται με‐
ταξύ της Τροίας και τών ακτών στο Αιγαίο πού απέχουν περίπου 6,5 Km,
πρέπει να υπήρξε το θέατρο τών μαχών τίς όποιες περιγράφει ό Όμηρος
στην Ίλιάδα. Οι εκβολές τού Σκάμανδρου στόν Ελλήσποντο είναι ό χώρος
όπου έστησαν οι Αχαιοί το στρατόπεδο τους και όπου προσάραξαν τά
πλοία τους.
Στόν λόφο Χισαρλίκ υπήρχαν ανέκαθεν τά ερείπια πόλης πού αρχικά
από τόν Charles Maclaren, το ι 1822, και αργότερα από το ι Heinrich
Schliemann, από το ι 1870 έως το ι 1890, ταυτίστηκε μέ την Τροία. Ό Ερρί‐
κος Σλήμαν αρίθμησε τά κύρια στρώματα μέ τούς λατινικούς αριθμούς
από το ι I έως το ι IX. Αρχίζοντας από την Τροία I (3000‐2500 π.Χ.) έως την
Τροία IX τών ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων την όποια προσδιορίζει
και η επίσκεψη στην πόλη τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου (334 π.Χ.). από την
περίοδο αυτή είδαμε τά ερείπια του Βουλευτηρίου και του ρωμαϊκού Ω‐
δείου.
Μετά τόν Σλήμαν η επιστημονική αποστολή του Πανεπιστημίου του
Σινσινάτι θεώρησε ότι η ομηρική Τροία πρέπει να ήταν η Τροία VΙΙa. Αντι‐
θέτως ό Σλήμαν πίστευε ότι η Τροία του Πριάμου ήταν η Τροία II. Η ομηρι‐
κή Τροία πού εξυμνήθηκε από την ποιητική ιδιοφυία του Όμηρου ήταν μιά
πόλη μεγαλοπρεπής. Μολονότι η Τροία VΙΙa δεν παρουσιάζει τά ίχνη
σπουδαίας πόλης, εντούτοις σ’ αυτή ακριβώς τή θέση της Τροίας Vila υ‐
πάρχουν φανερά σημάδια λεηλασίας και πυρπόλησης.
Ξενάγηση στον εγγονό μου Κωνσταντίνο Προς τα κεί κύτταξε αυτό. Τι
βλέπεις; Παππού τώρα βλέπω εκεί στο ύψωμα το ομοίωμα του Δούρειου
Ιππου.
Κωνσταντίνε, μην φανταστείς ότι ο πραγματικός Δούρειος Ιππος θα ήτο
τόσο άξεστος, ευτελής και ακαλαίσθητος σαν αυτόν. Τότε είχαν μαστορο‐
σύνη και τεχνη άριστη, γιατί ασφαλώς αν ήτο τέτοιος δεν θα μπορούσαν
να ξεγελάσουν τους Τρώες που κι’ αυτοί ήσαν έξυπνοι Έλληνες. Ό Δούρει‐
ος ίππος και ό «Θησαυρός του Πριάμου».
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Μετά την παρένθεση μας, ολοκληρώνοντας μπορούμε να πούμε ότι,
σύμφωνα μέ τά έπη του Όμηρου, ό Τρωικός Πόλεμος έδειχνε να μήν έχει
τέλος. Γι’ αυτό το λόγο ό Όδυσσέας, ό πολυμήχανος βασιλιάς της Ιθάκης,
έπεισε τούς Αχαιούς να κατασκευάσουν ένα τεράστιο ξύλινο άλογο, το
Δούρειο ίππο μέ τόν όποιο θά επιχειρούσαν μέ δόλο την άλωση της Τροί‐
ας, πράγμα πού τελικά έγινε. Σέ ανάμνηση του γεγονότος και γιά τουριστι‐
κούς λόγους, οι Τούρκοι κατασκεύασαν τόν τεράστιο Δούρειο ίππο, τοπο‐
θετημένο ακριβώς στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου να υποδέχεται
τούς επισκέπτες. Καί, όπως καταλαβαίνετε, παρά το «ευτελές» της υπόθε‐
σης, βγήκαν και οι σχετικές φωτογραφίες.
Δίπλα από το Δούρειο ίππο, σέ μικρό στεγασμένο χώρο υπάρχουν σέ
τεράστιες πλαστικοποιημένες φωτογραφίες τά στάδια της ανασκαφής και
σέ μία από τίς φωτογραφίες αυτές παρουσιάζεται η ελληνίδα σύζυγος του
Σλήμαν, η Σοφία, να φορά τά κοσμήματα πού βρήκε ό σύζυγος της στην
Τροία.

(Ό Δούρειος Ιππος)
Ο Θουκυδίδης για τον Τρωικό Πόλεμο Η ποίηση του Όμηρου περιέβα‐
λε το αναμφισβήτητο ιστορικό γεγονός μέ την άχλύ τού μύθου. Ό Θουκυ‐
δίδης θεωρούσε ότι ό Τρωικός Πόλεμος αποτελούσε ένα εξαιρετικά σημα‐
ντικό γεγονός και το πρώτο πού οι Έλληνες κατόρθωσαν συνενωμένοι:
«Πρό γάρ τών Τρωικών ου δεν φαίνεται πρότερον κοινή έργασαμένη η Ελ‐
λάς» πού μεταγράφεται ώς έξης: «Πριν τόν Τρωικό Πόλεμο, δηλαδή, φαί‐
νεται ότι οι «Έλληνες δεν είχαν κατορθώσει τίποτα σέ συνεργασία» (Ιστο‐
ριών Α’ 3). Μολονότι ό Θουκυδίδης θεωρεί τόν Τρωικό Πόλεμο ώς την
πρώτη μεγάλη σύγκρουση λαών στην όποια άποδύθηκε σύσσωμη η Ελλά‐
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δα, εντούτοις οι σχετικές ερωτήσεις μας έφεραν σέ δύσκολη θέση τόν α‐
ξιόλογο Τούρκο ξεναγό μας. Τί γλώσσα μιλούσαν οι Τρώες πού τά ονόματα
τους Έκτωρ, Ανδρομάχη, Κασσάνδρα, Πάρις κ.ά. συναντούνται ακόμη και
σήμερα στην Ελλάδα; η απάντηση του ήταν, πιθανότατα, ελληνικά! Άλλω‐
στε, αυτό πιστοποιούσαν και τά σχετικά νεότερα ‐είναι γεγονός‐εύρήματα
στόν ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της Τροίας, όπου οι επιγραφές στά υ‐
πολείμματα κιόνων ήταν είτε ελληνικές είτε μεταγενέστερες λατινικές. η
δεύτερη ερώτηση μας, λοιπόν, ήταν άν βρέθηκε κάποια επιγραφή σέ άλλη
γλώσσα. και πάλι η απάντηση ήταν αρνητική. Άρα το αβίαστο συμπέρα‐
σμα μας ήταν ότι ό Τρωικός Πόλεμος ήταν ουσιαστικά ένας εμφύλιος ελ‐
ληνικός πόλεμος! Άλλωστε η πλειοψηφία τών ερευνητών διεθνώς θεωρεί
ότι οι Τρώες ήταν φύλο Πελασγικόν, συγγενές πρός τούς Έλληνες.
Αυτό δεν μπορούν ακόμη να μας το συγχωρήσουν οι «γείτονες» Τούρ‐
κοι. “Ετσι, θέλοντας να δείξουν την «αγάπη» τους πρός το αρχαίο ελληνικό
δράμα, μας προσκάλεσαν στην αίθουσα τελετών του Δημαρχείου του
Τσανάκκαλε να παρακολουθήσουμε μιά παράσταση του. Αυτό ήταν το
δράμα «Τροάδες» του Ευριπίδη (415 π.Χ.), στη βραχύτερη βέβαια εκδοχή
του Les Troades του Σαρτρ (1965). Το έργο αυτό μπορεί να είναι ένα από
τά δραματικότερα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου, άλλά στη συγκεκρι‐
μένη παράσταση μάλλον «υποδείκνυε» τόν «πολεμοχαρή» χαρακτήρα τών
Ελλήνων.

(Εικονογραφημένο χειρόγραφο τον τέλους του 5ου‐άρχών του 6ου αιώνα
ατό όποιο απεικονίζονται μάχες 'Ελλήνων μέ τους Τρώες.
(Μιλάνο, Άμβροσιανή Βιβλιοθήκη).
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Ό τραγικός ποιητής Ευριπίδης, μέ φόντο την καμμένη πόλη της Τροίας,
βάζει την Εκάβη, τή χαροκαμένη βασίλισσα σύζυγο του Πριάμου, νά εκ‐
φράζει την οδύνη της γιά τόν ολοκληρωτικό χαμό της οικογένειας της και
της χώρας της, ένώ μέ τή συνδρομή της μάντισσας κόρης της, της Κασσάν‐
δρας, προλέγουν τίς συμφορές πού θά ακολουθήσουν, καθώς η Τροία
φλέγεται. Στην οδύνη τους αυτή τούς συμπαραστέκεται ό χορός πού απο‐
τελείται από αιχμάλωτες Τρωαδίτισσες. Βεβαίως, μέ το έργο αυτό ό Ευρι‐
πίδης θέλησε να δείξει το πρόσκαιρο τών στρατιωτικών επιτυχιών, αφού
οι σημερινοί νικητές πιθανότατα θά είναι οι αυριανοί νικημένοι. Άλλά, έπί
της ουσίας, μας φάνηκε ότι η όλη παράσταση «εξυπηρετούσε» μάλλον
προπαγανδιστικούς σκοπούς και ένα διεθνές ακροατήριο τουριστών άπ’
όλο τόν κόσμο.
Ο Θησαυρό του Πριάμου Ό Σλήμαν ονόμασε τά πολύτιμα ευρήματα
τών ανασκαφών «Θησαυρό του Πριάμου». Ό θησαυρός αυτός πού άποτε‐
λούνταν από 12.000 ευρήματα ανυπολόγιστης αρχαιολογικής άξιας, με‐
ταφέρθηκε μυστικά στο Βερολίνο. Μετά την ήττα τών Ναζί στο Β’ Παγκό‐
σμιο Πόλεμο, ό «Θησαυρός του Πριάμου» μεταφέρθηκε από τούς Ρώσους
στη χώρα τους. Σήμερα βρίσκεται στην κατοχή του Μουσείου Πούσκιν και
το μεγαλύτερο μέρος του φυλάσσεται στην Μονή Ζαγκόρσκ.

Στου Ομήρου την εποχή
Τόσοι φιλόσοφοι και ιστορικοί
διερωτήθηκαν γιατί;
πανάρχαιες ονομασίες ο Όμηρος
στην Ιλιάδα χρησιμοποιεί
που στην εποχή του είχαν αλλάξει
λέξεις πελασγικές, ονόματα προϊστορικά
γιατί το σπουδαιότερο συμβάν
που τον κόσμο του είχε ταράξει;
την έκρηξη του ηφαίστειου της Θήρας
ουδόλως περιγράφει;
Γιατί το μαντείο των Δελφών
που είναι παλαιότατο κι’ αυτό
«Πυθώ» το αναφέρει
«Αίγυπτο» λέει το Νείλο ποταμό
την Θεσσαλία ονομάζει «Φθία»
την Χαιρώνεια τη λέει «Αρνη»
την νήσο Φάρο σαν «Πελαγία»
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πανάρχαια δωρικά ονόματα που είχαν προ πολλού
εκλείψει στην ομιλία;
Η απάντηση είναι απλή αν όχι και η μοναδική
ο Όμηρος παλαιότατος
μιάς προγενέστερης υπήρξε εποχής
αυτόπτης μάρτυς του Τρωικού πολέμου
όνομα πραγματικό ή ψευδώνυμο δεν έχει σημασία
ο λόγος του αινιγματικός ανάγεται στην
προϊστορία μια καθαρή
δίνει όψη στον πόλεμο της Τροίας
Διόδωρος Σικελιώτης ο αρχαίος ιστορικός
τέσσερα ονόματα ο Νείλος
ποταμός ως τώρα έχει αλλάξει
πρώτα λεγόταν «Ωκεάνη»
όταν ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνος ή του Ωγύγου
το απέραντο Δέλτα του το είχε κάνει
αργότερα τον είπαν «Αετό»,
μετά «Αίγυπτο» όταν εκ νέου
πλημμύρησε από του Δαρδάνου τον κατακλυσμό
το 3.000 περιπου πρό Χριστόν
και τέλος «Νείλο» το όνομα του το σημερινό
Ο Όμηρος προφανώς δεν γνωρίζει το Νείλο
με το όνομα το σημερινό
και πως τούτο άλλωστε να συμβαίνει;
στην εποχή του «Αιγύπτου» έζησε
και στην Οδύσσεια «Αίγυπτο» τον Νείλο αναφέρει
όχι, ο Ομηρος δεν ήταν αρχαιόπληκτος
την Αθήνα δεν ονομάζει «Κεκρωπία»
ούτε τη Θήβα «Καδμεία»
διότι δεν έζησε πριν το 5.000 π. Χ
όπως ονόμαζαν εκείνες τις πόλεις
στην προϊστορία
Όλα δείχνουν ότι θάλασσα ήταν τότε η «Φθία»
με τον καιρό κατάντησε «φθισικιά»
έχασε τα νερά
μέσω των Τεμπών διέρρευσαν
στο Αιγαίο αυτά
«εις θέσιν αλός» μεταβλήθηκε
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η Θεσσαλία και έγινε ξηρά
Ο Όμηρος εκθειάζει τον χαλκό
και τα χάλκινα όπλα των Αχαιών
που στην Ελλάδα πρωτοεμφανίστηκε
5.000 με 4.000 π.Χ
Σπάνιο μέταλλο εκείνη την εποχή
ο σίδηρος διόλου χρηστικός
θώρακες, ἀσπίδες, περικεφαλαῖες, ξίφη,
αἰχμές ἀκοντίων όλα γίνονταν από χαλκό
ακόμη και οι αιχμές βελῶν
Τη νήσο Φάρο ανοιχτά στο πέλαγος
ο Όμηρος την τοποθετεί
από την Αλεξάνδρεια
ως της Φάρο την ακτή
μια ολόκληρη μέρα με πρίμα τον αέρα έπρεπε
να κωπηλατείς
ο σύγχρονος σχεδόν Στράβων πλησίον της
τη βρίσκει στις ακτές
ο Όμηρος δεν λανθάνει άριστη γνωρίζει γεωγραφία
το απέδειξε άλλωστε με τις ανασκαφές της Τροίας
οι προσχώσεις του Νείλου εξαφάνισαν
τη Φάρο και την έκαναν ξηρά
πολύ πίσω μας φέρνει του Ομήρου
η ημερομηνία σε χρόνια πρώιμα και προϊστορικά
Ενώ τόσα και τόσα ο Όμηρος μας εξιστορεί
την έκρηξη του ηφαιστείου
Θήρας το 1600 π.Χ. φαίνεται ότι αγνοεί
προφανώς εκείνη την εποχή δεν ζει
τούτο στο συμπέρασμα αβίαστα μας άγει
ότι ο Όμηρος έζησε προ του 1600 π.Χ εποχή
όπου Εφεσσος, Φαιστός κτλ
λιμάνια ήταν της εποχής του
και στεριανές από προσχώσεις έγιναν μετά
ένεκα φερτής υλής από τους ποταμούς τους
για «Εκατόμπολιν» της Κρήτης οι συγγραφεις ομιλούν
Ετεοκρήτες ανθούσαν εκείνο τον καιρό της ακμής της
τότε που ο Μινωικός πολιτισμός είχε ανθίσει
μας παραπέμπει στον Μινωικό Πολιτισμό
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προ της καταστροφής του
Πως κατεστράφη ο Μινωικός Πολιτισμός
γιατί δεν μας εξιστορεί; Γιατί απλώς δεν έζησε
την καταστροφή του
η έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας
δεν είχε ακόμη συμβεί
τούτο και μόνο ότι έζησε πιό μπροστά μας οδηγεί
αλλιώς κάτι θα έγραφε για το κοσμοϊστορικό
συμβάν
που στο Αιγαίο έφερε βιβλική καταστροφή
και ανέτρεψε το παν
εκτός και το δίνει μυθολογικά
μήπως Οδυσσέας και Ορφέας έζησαν
16.000 χρόνια πριν;
Αυτά κατόπιν μακράς μελέτης σας τα γράφω
δεν έχει ανάγκη ο ένδοξος πολιτισμός μας να τον εκθειάσω
δεν αποβλέπει ύλη να συγκεντρώσει
ούτε με την τεχνολογία το άτομο να το σκλαβώσει
έγινε για να μας ελευθερώσει,
ανθρώπους να μας κάνει και ψυχοπνευματικά
να μας υψώσει
«μέτρον άνθωπος» στην βαρβαρική μας εποχή
να αρθρώσει
αλλά και το «μέτρο άριστον» να μας υπενθυμίσει
πριν ολοσχερώς καταστρέψουμε τη φύση

Ο κόσμος της Ιλιάδος κυκλικός και ημιτονοειδής
Ο σύγχρονος ολοκληρωτικός και φασιστοειδής
δεν σκέπτονταν γραμμικά όπως εμείς
όπως λ.χ να θεωρούμε φυσιολογικό
παρότι τελούμε υπο κατοχήν
και στο Μινώταυρο παρθένες ετησίως στέλνουμε
κατ’ εντολήν
Στην Ιλιάδα πότε οι Έλληνες και πότε οι Τρώες
νικούν ή βγαίνουν ηττημένοι
στα δικά μας μίντια οι διαφωνούντες καταδικασμένοι
τις απώλειες δεν τις κρύβουν τις αθρόες
ο πόλεμος θέλει οξυδερκείς νόες
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στον πόλεμο πάνε για να νικήσουν αλλιώς είναι χαμένοι,
μόνο υπέρ πατρίδος και ελευθερίας
η θυσία είναι δικαιολογημένη
η άποψη μας σήμερα περί αυτών
δεν είναι αντικειμενική αλλά συγκεχυμένη
και συχνά κομματικά πολωμένη
Πότε νικούν οι Έλληνες και πότε οι Τρωαδίτες
όπως συμβαίνει στους Ολυμπιακούς αγώνες
τους στεφανίτες
και την δημοκρατία σήμερα παραννοούν
όλοι θέλουν να νικούν
οι ολίγοι να είναι ωφελημένοι
Τα αντίθετα ενάντια διαρκώς
το φως πολεμάει το σκοτάδι
τίποτα στη ζωή δεν μένει σταθερό
αυτό της αρμονίας το συστατικό όπως το στημόνι
και το υφάδι
Ο Όμηρος δεν λέει ψέματα σέβεται το θείον
Και το Ελληνικό οικουμενικό πνεύμα
οι άνθρωποι αστρόσκονες αλλά και θεοί
από του σύμπαντος το σπέρμα
οι πρόγονοι μας είχαν στο βάθος μπει
είχαν εισδύσει ως το τέρμα
εμείς της σύγχρονης εποχής δίχως ειρμό και λογική
πλέουμε δίχως έρμα στου υλισμού το τέλμα
Παρότι δεν γνώριζαν τη λέξη «δημοκρατία»
στις συνελεύσεις των την βίωναν μετά άκρας
ευλαβείας
πράξη την έκαναν στον καθημερινό τους βίο
ακόμη και στης Τροίας το πολεμικό πεδίο
Συνελεύσεις περί του πρακτέου συγκαλούν
σήμερον ο νόμος κυριαρχεί του πλουσιοτέρου
οι πλούσιοι εκμεταλλεύονται
και λεηλατούν τους φτωχοτέρους
το ψέμα ο κανόνας των εκάστοτε ισχυρών
και τον κόσμο ρίχνουν στο βωμό
του «πυρός του εξωτέρου»
Όλοι για δημοκρατία ομιλούν
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και βάναυσα την βιάζουν
εντολές από τους ξένους λαμβάνουν
τη λαϊκή κυριαρχία δεν τη λογαριάζουν
τα δημοψηφίσματα εντόνως τα αντιπαθούν
«όχλο» το λαό τον ανεβοκατεβάζουν
Τα γέρικα άλογα τα σκοτώνουν για να εξοικονομήσουν σανό
την Μακεδονία μας σε Σλάβους και Οβριούς ξεπουλούνε
γιατί διατάσσει το αφεντικό
συμπεριφορές άγνωστες στην εποχή του Νέστορος
και του Αχιλλέα, του Πατρόκλου και του Οδυσσέα
«Τα πάντα κοινά» λέγει ο Ποσειδών
«γη, θάλασσα και αέρας» και που να δεις εδώ τη θέα;
όλα στις τράπεζες ανήκουν και στο υπερταμείο το πολυεθνικό
δύο γενιές μνημόνια φόρτωσαν στη γαλέρα
στο τιμόνι η δικομματική «χολέρα»
οι κωπηλάτες κωπηλατούν στον ήχο της φλογέρας
και το κοινό χαιρετά τον αρχηγό
σείοντας την παντιέρα
και ο μεγάλος αρχηγός μας οδηγεί στην ξέρα
Ο Όμηρος άριστος γεωγράφος,
ιστορικός, στρατιωτικός αναλυτής και δημοσιογράφος
τα έπη παραδόθηκαν εγγράφως
και όχι μόνον από μνήμης και προφορικώς
αδύνατον θάταν των αδυνάτων
καθότι γραφή οι Έλληνες διέθεταν
από χρόνων αρχαιοτάτων
Τότε πολεμούσαν και οι βασιλείς
και μάλιστα μονομαχούσαν
δεν σκοτώνονταν μόνο οι οπλίτες
ούτε στα μετόπισθεν
οι αρχηγοί γλεντοκοπούσαν
και οι γιοί των ηγητόρων μάχονταν
μερικοί στις μάχες ανδραγαθήσανε
και σκοτωθήκαν
Θρησκόληπτοι και προληπτικοί οι πρόγονοι μας
από αμνημονεύτων χρόνων η πίστη
προς το θείο χαρακτηρίζουν τη φυλή μας
ακόμη και τώρα που αλλάξαμε τους θεούς μας
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στα μέτρα των παλαιών τους βάλανε στη ζωή μας
και τώρα στο δέκατο κεφάλαιο ας μπούμε
της διήγησης μας:

Τα προηγηθέντα του Τρωικού Πολέμου
Τον τρωικό μύθο όλοι γνωρίζουν
συνοπτικά
και τον πόλεμο καθώς και την συμφορά
ένεκα τη διχόνοιας ο πόλεμος κράτησε
δέκα έτη συναπτά
τα πρό λίγο πολύ τα γνωρίζουμε
ελάχιστα όμως γνωρίζουμε
τα μετά;
αυτά θα τα βρούμε στα μεθομηρικά
Ο Ηρόδοτος αναφέρει άλλη αιτία
τους Φοίνικες πρωταίτιους της δυστυχίας
αυτοί πρώτοι του Ινάχου αρπάζουν
την θυγατέρα Ιώ εκ της Ελλάδας την προορίζουν
για κάποιο ασιάτη γαμπρό
έχθρα η αρπαγή της φέρνει και φιλονικία
τούτη ήταν και η πρώτη αιτία για ξεσηκωμό
Με την αρπαγή των δύο στρατιωτικών
την συνεχίζει η Τουρκία
η ηγετική της φάρα κατακτητές ήρθαν
εκ της Κεντρικής Ασίας
Οι Έλληνες τρεις γυναίκες άρπαξαν μετά
εκ της Ασίας:
Μήδεια, Ησιόνη και την Ευρώπη ο Δίας
μετά δε ταύτα οι Τρώες αρπάζουν την Ελένη
ο Μενέλαος τότε ήταν στην Κρήτη σε ταξίδι
της αρπαγής η είδηση τον τρελαίνει
ο ταξίδι του διακόπτει και στη Σπάρτη επιστρέφει
συμβούλιο οι Αχαιοί συγκαλούν
πρεσβεία στην Τροία αποστέλλουν για να
διαπραγματευτούν ταυτόχρονα εκστρατεία
προς κατάληψιν της Τροίας προωθούν
Οι πρέσβεις άπρακτοι επιστρέφουν
και κακομεταχειρισμένοι
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ένεκα τούτου οι Έλληνες αισθάνονται
βαθιά πληγωμένοι και ταπεινωμένοι
τον κατάλογο των πλοίων καταρτίζουν οι επιτελείς
όλες οι πόλεις συμμετέχουν της αυτοκρατορίας
της Μυκηναϊκής
κανένας δεν αρνείται στον Αγαμέμνονα
να στείλει πλοία
Αν κάθε πλοίο 120 άνδρες μεταφέρει
και στα μικρά καμιά πενηνταριά
σύνολο πλοίων χίλια διακόσια(1200) τα υπολογίζουν
100.000 άνδρες της Τροίας η στρατιά
εθελοντές πήγαν και μεμονωμένοι
πολλοί με την Ελένη ήταν ερωτευμένοι
Δέκα χρόνια την εκστρατεία ετοιμάζουν
τα Μυκηναϊκά επιτελεία την σχεδιάζουν
πολύ χρόνο χρειάστηκαν για διαπραγματεύσεις
άνδρες, πλοία και εφόδια
ήθελε χρόνο να τα μαζέψει
και όλη αυτή η δύναμη στο λιμάνι της Αυλίδας
για να πλεύσει
Πάμπολλα εμπόδια υπήρξαν και θεομηνίες,
άνεμοι αντίξοοι και θεϊκές αντιγνωμίες
τελικά όλα τακτοποιήθηκαν με της Ιφιγένειας
την θυσία
άνεμος ούριος φύσηξε και άγκυρα σήκωσαν
τα πλοία, στην Τροία τους περιμένουν οι Τρώες
με αγωνία, στην ακτή αποβάσεως θα γίνει αιματοχυσία
Μερικοί πιστεύουν ότι συνέβη κι’ άλλη εκστρατεία
αυτή αποκρούστηκε από τον Τήλεφο στη Μυσία
η Ιλιάδα ήταν η δεύτερη στρατολογία
όπως και νάναι περί της πρώτης
δεν έχουμε αρχεία
Οι Τρωαδίτες δεν κάθισαν με σταυρωμένα χέρια
απορρίψαντες την ειρηνική επιστροφή
της Ελένης
του Μενελάου και Οδυσσέα η πρεσβεία
άπρακτοι επέστρεψαν και καθυβρισμένοι
οι Έλληνες αισθάνθηκαν οργισμένοι και ταπεινομένοι
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κάλεσμα έκανε ο Έκτορ της Τροιας ο βασιλιάς
στους συμμάχους του στην Ασία, Θράκη και Μακεδονία
όλοι προθυμοποιήθηκαν ακόμη και από την Αιθιοπία
με μια καρδιά
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4ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
Και τώρα τις Μούσες προσκαλώ τις καλές μου, ωραία λόγια να μου τρα‐
γουδήσουν με τις δυνάμεις τις ταπεινές μου, το Έπος της Ιλιάδος εμμέ‐
τρως να παρουσιάσω, την Ηρωική Εποχή του Τρωικού Πολέμου σε όλο να
δώσω το πλάτος και το βάθος. Πάντα ταύτα σε σχέση με την εποχή μας,
μια εποχή ραγδαίων και επαναστατικών αλλαγών και εξ ίσου ταραχώδη με
την εποχή των Αχαιών και των Τρωαδιτών. Η Ιλιάς ανάγεται στην 3 ή 4ην
πρό εποχής μας Χιλιετηρίδα, τούτο τεκμαίρεται όχι μόνον από το περιεχό‐
μενο των Επών που περιλαμβάνουν πλείστες λέξεις Πελασγικές, αλλά και
από αστρονομικές και άλλες μαρτυρίες που συνηγορούν ότι αυτά ίσως
ανάγονται σε πολύ παλαιότερες εποχές, που στου χρόνου χάθηκαν την
κλεψύδρα. Αν κατορθώσω τον άθλο αυτό να πραγματοποιήσω
εσείς θα είσθε οι δίκαιοι κριτές μου, επιείκεια θα σας ζητήσω, αν τον έμ‐
μετρο λόγο παραβώ σεβαστοί αναγνώστες και αναγνώστριες μου, δεν θα
φταίω εγώ αλλά οι αδυναμίες οι ποιητικές μου
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Ο πόλεμος αρχίζει με την μονομαχία του Μενελάου και του Πάριδος.
Συμφωνούν ότι όποιος νικήσει θα πάρει την Ελένη και τους θησαυρούς.
Όμως οι Τρώες παραβιάζουν την συμφωνία και αρχίζει γενικός πόλεμος,
όπου οι Αχαιοί στην αρχή νικούν. Όταν γυρίζει στην μάχη ο Έκτορας μονο‐
μαχεί με τον Αίαντα, αλλά φέρνουν ισοπαλία. Το δέκατο χρόνο, τη στιγμή
που αρχίζει η αφήγηση του Ομήρου, συμβαίνει η γνωστή φιλονικία του
αρχηγού των Μυρμιδόνων Αχιλλέως με τον αρχιστράτηγο και βασιλέα των
Μυκηνών Αγαμέμνονα για την σκλάβα Βρισηίδα, οπότε αποτραβιέται ο
Αχιλλεύς από την μάχη. Ο Αχιλλεύς είναι ημίθεος, υιός του Πηλέως εκ της
Νηρηίδος Θέτιδος και είναι στο σώμα άτρωτος, πλην της πτέρνας του (εξ
ού και «Αχίλλειος πτέρνα») Ο Αχιλλεύς έχει κηρύξει ένα είδος απεργίας
από την μάχη και δεν ενδίδει όσο και αν τον παρακαλούν.
Αυτό έγινε την 21η ημέρα. Την 23η ημέρα και οι δύο στρατοί θάβουν
τους νεκρούς τους. Την 24η ημέρα οι Αχαιοί κτίζουν αμυντικό τείχος γύρω
από τα πλοία. Την 25ην ηττώνται οι Αχαιοί στη μάχη. Την 26η ημέρα η μάχη
συνεχίζεται, πληγώνεται ο Αγαμέμνων, οι Αχαιοί υποχωρούν και οι Τρώες
γκρεμίζουν το τείχος και απειλούν τα πλοία των Ελλήνων. Η καταστροφή
είναι εγγύς. Τότε μπαίνει στη μάχη ο Πάτροκλος με την πανοπλία του Α‐
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χιλλέως κατόπιν αδείας του τελευταίου. Ο Έκτωρ φονεύει τον Πάτροκλο
και παίρνει την πανοπλία του Αχιλλέως. Ο Αχιλλέας λυπάται κατάκαρδα
εξοργίζεται βγαίνει στη μάχη και φωνάζοντας δυνατά τρέπει τους Τρώες
σε φυγή. Την 27η η Θέτιδα φέρνει νέα πανοπλία στον γιό της Αχιλλέα που
του έφτιαξε ο Ήφαιστος. Αυθημερόν μπαίνει στη μάχη και σκοτώνει τον
Έκτορα. Την 28η ημέρα γίνεται η ταφή του Πατρόκλου και αθλητικοί αγώ‐
νες στην μνήμη του. Ύστερα από 12 ημέρες από τότε που σκοτώθηκε ο Έ‐
κτορας, έρχεται ο Πρίαμος στον Αχιλλέα και παίρνει το νεκρό γιό του. Ο
σκληροτράχηλος Αχιλλεύς του χαρίζει 11 ημέρες ανακωχή για να κλάψουν
και να θάψουν τον Έκτορα. Όλο το έργο λαμβάνει χώρα σε 51 ημέρες και
όμως μοιάζει ότι διεξάγεται επί αιώνες η ίδια μάχη και ο ίδιος πόλεμος.
ΕΧΘΡΑ ΒΑΣΙΛΕΩΝ (Α. 1‐ 610)
Ο Χρύσης στων Αχαιών
φθάνει στα πλοία
φέρνοντας στον Αγαμέμνονα άφθονα
λύτρα σε ολόχρυσα δοχεία
και με παρακαλετά του ζητάει
την κόρη του Χρυσηίδα
που ο Αγαμέμνονας σκλάβα
την κρατάει και την προορίζει
για θεραπενίδα
Άπρακτος και ταπεινωμένος
φεύγει από τη σκηνή ο Χρύσης
παίρνει την αμμουδιά προς το πλοίο
που τον οδηγεί στη Σμίνθη
τον Απόλλωνα από τα βάθη της ψυχής του
θερμο‐παρακαλεί να τον εισακούσει
την βάναυση ύβρη του Αγαμέμνονα
να τιμωρήσει
Και ο Απόλλωνας τον εισακούει
βέλη επιδημίας τρομερά εξαπολύει
με χημικό πόλεμο τους Αχαιούς προσβάλλει
στο στράτευμα αρρώστια τον θάνατο σκορπάει
και εκτός μάχης το βγάζει
οι γιατροί σήκωσαν τα χέρια ψηλά
ο Απόλλωνας από ψηλά τα βάζει
Ο μάντης Κάλχας τα λόγια του δεν κρύβει
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«Αγαμέμνονα εσύ προσωπικά ευθύνη έχεις
για την ύβρη
στον Χρύση την θυγατέρα του δεν έδωσες
και την κρατείς σαν δούλη
και εκείνον τον έδιωξες κακήν –κακώς
χωρίς να τον σεβαστείς καθόλου
ο Απόλλων δεν θα πάψει την επιδημία
πριν η Χρυσηίδα επιστρέψει στην πατρική εστία
χωρίς λύτρα
και πριν στο Χρύση κάμομε θυσία
μόνο τότε ο θεός θα μας λυπηθεί
και θα παύσει την επιδημία»
Ο Αγαμέμνων φέρθηκε σκληρά
στον Χρύση
τον αποπέμπει απειλητικά
του Απόλλωνα τον σεβάσμιο ιερέα
χωρίς να υπολογίσει τα στεφάνια που κρατούσε
τα ιερά
τότε του ρίχνει μια βαριά ματιά ο Αχιλλέας
και του λέει λόγια όχι και τόσο ωραία
«Αλλοίμονο ξεδιάντροπε, φιλόπλουτε
πως θέλεις πρόθυμα στα λόγια σου να υπακούσει
κανείς από τους Αχαιούς ή να σε ακολουθήσει
σε εκστρατεία,
ή μπρος στα τείχη της Τροίας
προς χάρη σου να πολεμήσει ή να σκοτωθεί;»
Τότε όλοι οι Αχαιοί φώναξαν «να σεβαστούν τον ιερέα»
από την μια μεριά ο Ατρείδης την Χρυσηίδα στέλνει στο σπίτι της
με πλοίο με τον Οδυσσέα
και από την άλλη στέλνει τους στρατιώτες να πάρουν
την Βρισηίδα που είχαν οι Αχαιοί δώσει του Αχιλλέα
Έτσι η μεγάλη διαμάχη αρχίζει
ο πόλεμος παρατείνεται μοιραία
γιατί οι Μυρμιδόνες αργοί μένουν
στα πλοία
και αρνείται να βγει στη μάχη ο Αχιλλέας
Στην διαμάχη των Αχαιών
θα εμπλακούν και οι θεοί
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καθώς ο Αχιλλέας στην μάνα Θέτιδα
θα παραπονεθεί για να τον λυπηθεί
και άλλοι θα υποστηρίξουν τους Τρώες
και άλλοι τους Αχαιούς
γιατί και οι θεοί έχουν αδυναμίες
σαν τους θνητούς
ΟΝΕΙΡΟΣ ‐ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΟΙΩΝ (Β’ 1‐875)
Πήγαινε ευθύς Ονειρε πλάνε
στα γρήγορα πλοία των Αχαιών
και πέσε στον Αγαμέμνονα τον γιό του Ατρέως
να συνεγείρει το στρατό
και ενεργήσει ταχέως
την πόλη των Τρώων να κυριεύσει
η Ηρα είναι με το μέρος τους
και τους θεούς έχει ικετεύσει
γιατί μεγάλη συμφορά τους Τρώες θα χτυπήσει
πέστου λοιπόν να σπεύσει

(Μυκηναικό πλοίο)

1/ Οι εντός της Πελοποννήσου (Β 2.1‐2.75)
α. Ηλείων: Στρατηγοί Αμφίμαχος, Διώρης, Θάλπιος, Πολύξενος,
Πλοία: 40
Πόλεις: Ηλις, Βουπράσιον,Μίρσινος, Υρμίνη
β. Πυλίων: Στρατηγοί Νέστωρ
Πόλεις: Πύλος,Θρύον, Αίπυ, Αμφιγένεια, Αρήνη, Δώριον, Ελος, Κυπαρισ‐
σήεις, Πτελεός
γ. Λακεδαιμονίων: Στρατηγοί Μενέλαος
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Πλοία: 60
Πόλεις: Σπάρτη, Αυγειαί, Βρασειαί, Ελος, Λάας, Μεσσήνη, Οίτυλος, Φαρίς,
Αμύκλαι
δ. Αργείων: Στρατηγοί: Διομήδης, Σθένελος, Ευρύαλος
Πλοία: 80
Πόλεις: Αργος, Αίγινα, Ασίνη, Επίδευρος, Ερμιόνη, Ηιόναι, Μάσης, Τύρινς,
Τροιζήν
ε. Μυκηναίοι Στρατηγοί: Αγαμέμνων
Πλοία: 100
Πόλεις: Μυκήναι, Αιγιάλεια, Αίγιον, Αρεθυραία, Γονόεσσα, Ελίκη, Κόριν‐
θος, Κλεωναί, Ορνειαί, Πελλήνη, Συκιών, Υπερησία
στ. Αρκάδες Στρατηγοί: Αγαπήνωρ,
Πλοία: 60
Πόλεις: Τεγέα, Ενίσπη, Μαντίνεια, Ορχομενός, Παρρασία, Ρίπη, Στρατία,
Στύμφαλος, Φενεός

2/ Οι εκτός Πελοποννήσου
ζ. Αιτωλοί, Στρατηγοί: Θοας
Πλοία: 40
Πόλεις: Καλυδών, Πλευρών, Πυλήνη, Χαλκίς, Ωλενος
η. Φωκαείς Στρατηγοί: Σχέδιος, Επίστροφος
Πλοία: 40
Πόλεις: Πανοπεύς, Ανεμώρεια, Δαυλίς, Κρίσσα, Κυπάρισσος,
Λιλαία, Πυθών, Υάμπολις
θ. Βοιωτοί Στρατηγοί: Πηνέλεως, Λήιτος, Αρκεσίλαος,
Προθοήνωρ, Κλώνιος
Πλοία: 30
Πόλεις: Υποθήβαι, Αλίαρτος, Ανθηδών, Αρμα, Αρνη, Αυλίς, Γλίσσας, Γραίαι,
Ελεών, Ειλέσιον, Ετεωνός, Ερυθραί, Εύτρησις, Θεσπειαί, Θίσβη, Κορώνεια,
Κώπαι, Μεδεών, Μίδεια, Μυκαλυσσός, Νίσσα, Ογκηστός, Πετεών, Πλα‐
ταιαί, Σχοίνος, Σκώλος, Υλη, Υρίαία, Ωκάλεια
ι. Ορχομένιοι της Βοιωτίας: Στρατηγο, Ιάλμενος,
Πλοία: 30
Πόλεις: Ορχομενός, Ασπληδών
ια. Αθηναίοι Στρατηγοί: Μενεσθεύς
Πλοία:50
ιβ. Λοκροί Οπούντιοι και Επικνημίδιοι: Στρατηγοί: Αίας ο Λοκρός,
Πλοία: 40
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Πόλεις: Οπούς, Αυγειαί, Βήσσαι, Θρόνιον, Καλλίαρος, Κύνος,
Σκάρφη, Τάρφη
ιγ. Φθιώται Έλληνες, Αχαιοί και Μυρμιδόνες,
οι αυτοί αποκαλούμενοι Στρατηγοί: Αχιλλεύς
Πλοία: 50
Πόλεις: Ελλάς, Αλος, Αλόπη, Αργος, Τραχίν
ιδ. Φθιώται άλλοι Στρατηγοί: Πρωτεσίλαος
Πλοία: 40
Πόλεις: Φυλάκη, Αντρών, Ιτωνός, Πτελεός, Πυρρασος
ιε. Φθιώται άλλοι Στρατηγοί: Φιλοκτήτης
Πλοία 7
Πόλεις: Θαυμακία, Μελίβοια, Μεθώνη, Ολιζών
ιστ Μάγνητες Στρατηγοί: Πρόθοος
Πλοία 40
ιζ. Πελασγιώται, Στρατηγοί: Εύμηλος
Πλοία: 10
Πόλεις: Φεραί, Βοίβη, Γλαφυραί, Ιωλκός
ιη.Πελασγιώται άλλοι: Στρατηγοί: Ευρύπυλος
Πλοία: 40
Πόλεις: Ορμένιον, Αστέριον
ιθ. Περραιβοί Στρατηγοί: Πολυποίτης, Λεοντεύς
Πλοία: 40
Πόλεις: Αργεισσα, Γυρτώνη, Ηλών, Ολοσσών. Ορθη
κ. Περραιβοί Αινιάνες, Στρατηγοί: Γουνευς,
Πλοία: 22
Πόλεις: Κύφος, Δωδώνη
κα. Ιστιώται Στρατηγοί: Μαχάων, Ποδαλείριος,
Πλοία: 30
Πόλεις: Τρίκκη, Ιθώμη, Οιχαλία (Μεσσηνία)
Νησιώτες
κβ. Κεφαλλήνες, Στρατηγοί: Οδυσσεύς,
Πλοία: 12
Πόλεις: Ιθάκη, Αιγίλιψ, Ζάκυνθος, Σάμος
κγ. Δουλίχιοι, Στρατηγοί: Μέγης
Πλοία: 40
Πόλεις: Εχινάδες νήσοι
κδ. Σαλαμίνιοι, Στρατηγοί: Αίας ο Μέγας
Πλοία: 40
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κε. Ευβοείς, Στρατηγοί: Ελεφήνωρ
Πλοία:40
Πόλεις: Χαλκίς, Ερέτρια, Ιστιαία, Κήρινθος, Δίον, Κάρυστος, Στύρα
κστ. Κώοι, Στρατηγοί: Φείδιππος, Αντιφος
Πλοία:30
Πόλεις: οι νήσοι Κως, Κάρπαθος, Κάσος, Νήσιρος, Καλύδναι
κζ. Συμαίοι, Στρατηγοί: Νιρεύς
Πλοία: 3
κη. Ρόδιοι, Στρατηγοί: Τληπτόλεμος
Πλοία: 9
Πόλεις: Ιαλυσός, Κάμειρος, Λίνδος
κθ. Κρήτες, Σστρατηγοί: Ιδομενεύς, Μηριόνης
Πλοία: 80
Πόλεις: Κνωσσός, Γόρτυν, Λύκτος, Μίλητος, Λύκαστος, Φαίστος, Ρύτιον
(η Κρήτη ήταν εκατόμπολις αλλά ο Ομηρος μόνο αυτές αναφέρει)

3/ Σύμμαχοι των Τρωαδιτών
Αρχιστράτηγος ήταν ο Έκτωρ
του Πριάμου ο γιός
ο Αινείας και οι δύο γιοί του Αντίνορος
Ακάμας και Αρχίλοχος είχαν τους Δαρδανίους,
ενώ ο Πάνδαρος είχε του Ζελείους
τους δε κατοίκους των πόλεων:
Αδραστείας, Απαισού και της Πιτύας
στρατηγούς είχαν τον Αδραστο και Αμφιο
γιούς του μάντεως Μέροπος του Περκουσίου
Τους δε κατοίκους της Περκώτης, Πρακτίου,
Σηστού, Αβύδου και Αρίσβης
στρατηγοί τους ήταν ο Ασιος και Ιρτακίδης
Τους δε Πελασγούς κατοίκους της Λαρίσσης
είχε ο Υπόθοος και ο Πύλαιος γιοί του Λήθου
Όλοι οι ανωτέρω γείτονες ήταν των Τρωαδιτών
ο Χρώμις και Εννομος με τους Μυσούς
ήθον εκ της Μυσίας
Των Αλιζώνων στρατηγοί ο Οδίος και Επίστροφος
ήλθον εκ της Αλύβης της Βιθυνίας
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Ο στρατηγός Πολυμένης με στρατεύματα των πόλεων Κυτώρου, Σησάμου,
Κρώμνης και Κωβιαλού, ή Αιγιαλού και τους Ενετούς ήλθον εκ της Παφλα‐
γονίας
Οι στρατηγοί Φόρκος και Ασκάνιος ήλθον
εκ της πόλεως Ασκανίας της Φρυγίας
Οι Μενέσθης και Αντιφος γιοί του Πολυμένους
ήλθον εκ Παιονίας (πριν φυσικά την κάνουν οι
σύγχρονοι «Μακεδονία»)
έχοντες περί τον Τμώλον Μαίονας
ο δε Νάστης και Αμφίμαχος γιοί του Νομίονος
έχοντες και του Μιλησίους και Μυκαλίους
ήλθον εκ της Καρίας
Ο δε Σαρπηδών και Γλαύκος εκ της Λυκίας
οι προαναφερθέντες σύμμαχοι ήταν
των Τρωαδιτών εκ της Ασίας
Ο Ακάμας και Πείρως ήλθον εκ της Θράκης
έχοντες τους Παραελλησπονδίους Θράκας
Ο Εύφημος με τους Κίκονες ήλθεν εκ της Κικονίας
Ο Πυραίχμης με τους περί τον Αξιόν ποταμόν πόλεως
Αμυδώνος ήλθε εκ της Μακεδονίας
Όπως ο καθείς παρατηρεί
ονόματα Ελληνικά είχαν όλοι οι στρατηγοί
και οι πόλεις
οι πλείστοι εξ αυτών ανήκαν σε Ελληνικά φύλλα
κοινή πελασγική ρίζα είχαν σχεδόν όλοι
ομαιμον, ομόγλωσσον, ομόθρησκον και ομότροπον
όλων αυτών
με γλωσσικά ιδιώματα γνώριμα σε όλο τον Ελληνισμό
αποτέλεσμα του γεωγραφικού διαχωρισμού τούτων των πληθυσμών
Μετά ήλθον ο Ρήσος από τα ενδότερα
της Θράκης
και ο Μέμνων εκ της Αιθιοπίας
(άλλοι την θέλουν στην Αφρική και άλλοι στην Ινδία
συχνά ταξίδευε στα μέρη της ο Δίας)
η Πενθησίλεια των Αμαζόνων
και ο Ευρύπυλος γιος του Ηρακλείδη Τηλέφου
και της Αστυόχης, ήρωας της Μυσίας
Αν σε κάθε πλοίο 120 άνδρες βάζουν
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και στα μικρά καμιά πενηνταριά
σύνολο πλοίων χίλια διακόσια τα ανεβάζουν
100.000 άνδρες της Τροίας η στρατιά
πήγαν και άλλοι εθελοντές μεμονωμένοι
όσοι της Ελένης ήταν σφόδρα ερωτευμένοι
Δέκα χρόνια την εκστρατεία ετοιμάζουν
τα επιτελεία την σχεδιάζουν τα Μυκηναϊκά
πολύ χρόνο χρειάστηκαν για τις διαπραγματεύσεις
πλοία στην Αυλίδα για να φθάσουν
με αγήματα συμμαχικά
[Με «Τ» κεφαλαίο καταδεικνύονται οι Τρώες μαχητές
και με «Ε» κεφαλαίο οι Έλληνες)

Πολιορκία της Τροίας
Οι Τρώες την Ελληνική εκστρατεία
ανέμεναν από καιρό
την άμυνα προετοίμαζαν πυρετωδώς της Τροίας
τον Πολίτη γιό του Πρίαμου στέλνουν στην ακτή
αποβάσεως να κάνει κατασκοπία
πληροφορίες για να συλλέξουν
και να πληροφορηθούν όταν οι Αχαιοί θα έλθουν
πριν αποβιβαστούνε στην ακτή να τους αποκρούσουν
προς τούτο στο μνήμα της Αμαζόνος Μυρίνης
το στρατό τους τη Βάτεια συγκεντρώνουν
από εκεί ο κάθε στρατηγός πάει
προς την ακτή ευθύνης
ο καθένας τον τομέα αμύνης του αναλαμβάνει
μάχη συνάπτεται φοβερή και ο Πρωτεσίλαος(Ε) πρώτος θα πεθάνει
και άλλοι πολλοί
του Σιγείου ο λιμένας κοκκίνησε από το αίμα
οι Έλληνες τελικά βγαίνουν στην ακτή
τους Τρωαδίτες εντός των τειχών
τρέπουν σε φυγή
και το Ελληνικό αποβατικό κύμα ομαδόν
στην Τρωάδα γη οδηγηθείται
Μόνο υπό του Κύκνου του Τενέδιου
από θαλάσσης αιφνιδιαστική επίθεση εκτελείται
και στους Έλληνες μικρή προκαλεί όχληση
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η επίθεση είναι μεμονομένη και
δεν βρίσκει ανταπόκριση
τον Κύκνο ο Αχιλλέας τον σκοτώνει
το τμήμα του το διαλύει και το εξοντώνει
Οι Τρωαδίτες κλείνονται στης πόλεως τα τείχη
για την άμυνα προετοιμαζόμενοι
λίαν συντόμως η επίθεση των Αχαιών αρχίζει
Οι Έλληνες εκτιμώντας ότι τα τείχη είναι δύσκολο
εξ εφόδου να τα εκπορθήσουν
απόφαση λαμβάνουν την πόλη
να πολιορκήσουν, λύση όμως χρονοβόρα
Προς τούτο βγάζουν τα πλοία στην ακτή
στρατόπεδο οργανώνουν
ώστε μόνιμα το στράτευμα να εγκατασταθεί,
πύλες, πύργους και εξωτερικό φράχτη
φτιάχνουν καταλύματα για το προσωπικό κατασκευάζουν
πέριξ του στρατοπέδου τάφρο σκάβουν
από επιθέσεις να εξασφαλιστούν από την ενδοχώρα
σε επίκαιρα σημεία σκοπιές βάζουν
βγάζουν και περίπολα την περίμετρο
για να επιτηρούν
Δέκα χρόνια τις γύρω πόλεις και
χωριά λεηλατούν
τρόφιμα και χρειώδη προς το ζειν αποκτούν
και επειδή περισσότερα χρειάζονται για να τραφούν
καλλιεργούν τους αγρούς και μέσω της γεωργίας
το στράτευμα τροφοδοτούν με φρέσκα τρόφιμα
σε μεγάλη ποικιλία
Δώδεκα πόλεις κυρίευσαν με το στόλο
και δέκα το πεζικό
ο μεν Αχιλλεύς κυριεύει Λυρνησόν, Πήδασον, Ζέλειαν,
Αδράστειαν, Περκώτην, Αρίβην, Αβυδον, Χρύσην, Κίλλαν και Πυθία
ο δε Αίας λεηλάτησε την Θράκην, άλλοι την Τένεδο
και άλλες πόλεις συμμαχικές της Τροίας
οι επιχειρήσεις των Ελλήνων πλούσια έφεραν
λαφυραγωγία
και στους Τρωαδίτες στέρησαν τα τροφοδοτικά σημεία
Στα εννιά αυτά χρόνια το στράτευμα με καθήκοντα ποικίλα
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άλλοι ασχολήθηκαν με τη γεωργία, άλλοι στην λαφυραγωγία,
άλλοι στον αποκλεισμό
καθόλου προσπάθεια για την εκπόρθηση της Τροίας
μόνο παρενόχληση της έκαναν μετρία
Οι ηγήτορες το χρόνο τους περνούν αδρανείς
είτε με συζητήσεις, είτε με έριδες
είτε με αφηγήσεις από μάχες ιστορικές
παίζουν τους κύβους, κάνουν αθλοπαιδιές
κι’ άλλοι ψαρεύουν στην ακτή
όλοι περνούν νοσταλγικές στιγμές
γεμάτο νόστο για τις πατρίδες τις γλυκές
Ο Αγαμέμνων παρέα κάνει με τον Θερσίτη
τον θρασύτατο, δειλό, αθυρόστομο
και αντιπαθητικό κοπρίτη
δεν λείπουν οι φιλονικίες τούτο τον καιρό
και όχι μόνο
τον σοφότατο Παλαμήδη τον ευρετή των γραμμάτων
και εξαίρετο ναυπηγό
φονεύει χέρι Ελληνικό από φθόνο
Συνέβησαν μικροαψιμαχίες, αρπαγές τροφών
και σύλληψη τρωαδιτών, κατασκοπευτικές
και ψυχολογικές επιχειρήσεις και ομηρία εχθρών
δεν έγινε καμία σε μια δεκαετία
κρίσιμη μάχη τον πόλεμο να κρίνει
για να τελειώσει η τραγωδία
θα την ονομάσουμε ισορροπία τρόμου
μόνο τα πλοία τους έδιναν ελπίδα επιστροφής
στην πατρίδα
αυτά ήταν και του Εκτορα ο στόχος
σε όλη την εκστρατεία
Επειδή ο Αχιλλέας το δέκατο χρόνο του πολέμου
οργίζεται
το μέτωπο εις βάρος των Ελλήνων και
υπέρ των Τρώων κλυδωνίζεται
«όσο εγώ πολεμούσα κανείς Τρωαδίτης
να εξέλθει από την πόλη δεν τολμούσε
άπαξ ο Έκτωρ ως τις Σκαιές Πύλες εξήλθε
το έβαλε στα πόδια και υποχωρούσε για
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να μη φονευθεί»
ταύτα λέγει προς τον Αγαμέμνονα ο Αχιλλέας
επειδή του πήρε την Βρυσιήδα την ωραία
ο Ησίοδος αναφέρει ότι ο Αχιλλέας
την Πήδασσον επί μακρόν πολιρκών
και αδυνατών να την καταλάβει
ήταν έτοιμος να αναχωρήσει
όταν μια παρθένα του έγραψε σε μήλο:
«μη σπεύδε Αχιλλεύς, ύδωρ γαρ ούκ έχουσι»
και η πόλη έπεσε σαν ξερό φύλλο
και στα Μήθυμνα της Λέσβου λένε
ότι συνέβη παρόμοιο γεγονός
και τον Λυκάονα γιό του Πριάμου συνέλαβε
και έστειλε αυτόν στην Λήμνο
η Εκάβη τον κακίζει γιατί πολλούς γιούς της
‐πριν τον Έκτορα φονεύσει‐
αιχμαλώτους έχει πιάσει
και στην Ίμβρο, Τένεδο τους έστειλε
και στη Σαμοθράκη
Ταύτα συνέβησαν τα εννέα χρόνια
της πολιορκίας
Οπως ο Θουκυδίδης εξιστορεί στην ιστορία:
αν ήταν πιο σφιχτή η πολιορκία
νωρίτερα θα είχε πέσει η Τροία
Έτσι ομως ήταν γραφτό
μετά από δέκα χρόνια η άλωση
να γίνει σύμφωνα με του
Μάντη Κάλχα το χρησμό

Ο χρησμός για να πέσει η Τροία
Κι’ αν δεν υπήρχε ο Όμηρος
τα Έπη να συγγράψει
κάποια διάνοια θεϊκή
τον έστειλε στη γη
την ευκαιρία να αδράξει
την Ιλιάδα και Οδύσσεια
στην οικουμένη να διδάξει
«είς οιωνός άριστος
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αμύνεσθαι περί πάτρης»
Της Ελένης η αρπαγή από τον Πάρη
δεν είναι η πρώτη
πρωταίτιοι οι Φοίνικες έκλεψαν του Ινάχου την Ιώ
ακολούθησαν οι Έλληνες με την Ευρώπη
την Μήδεια και Ησιόνη
όταν ο Μενέλαος από την Κρήτη επιστρέφει
η αρπαγή της Ελένης τον πληγώνει
Ο Τρωικός πόλεμος για τον έλεγχο
των Στενών δεν τελειώνει
ακόμη και σήμερα το ανατολικό ζήτημα καίει
και λαούς ματώνει
τη γεωστρατηγική αξία τους δηλώνει
Κλοπές γυναικών και παντρειές κρύβουν
την πραγματική αιτία
κατακτητικοί ήταν πόλεμοι για την τοποθεσία
των Στενών του Βοσπόρου με κλειδοκράτορας την Τροία
διαχρονικός στόχος των αποικιοκρατών η Ασία
αλλεπάλληλες υφίσταται λεηλασίες
από την Ευρώπη
θύμα μορφωτικής υστέρησης και
σκοταδιστικής θεοκρατίας οι αιτίες
Τεράστιος για την εποχή ο κατάλογος των πλοίων
οι ισχυρότεροι στόλοι των Λακεδαιμονίων, Μυκηναίων
και Αργείων,
εξ όλου του Μυκηναικού κόσμου
συνολικώς εκ πόλεων είκοσι οκτώ
εκ της δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου,
Θεσσαλίας Ιόνιων και Αιγαιοπελαγίτικων νησιών
Κατά Θουκυδίδη εκατό χιλιάδες ήταν ο στρατός
και 1200 πλοία το ναυτικό
δύναμη για την εποχή της τρομερή
η ιστορία όμοια της δεν είχε ξαναδεί
Ο Αγαμέμνων βασιλιάς των Μυκηνών
Αρχιστράτηγος όλων των Αχαιών
ο Έκτωρ των Τρώων και όλων των Τρωαδιτών
συμμάχων εκ Μικράς Ασίας και Θράκης
ύπατος στρατηγός
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σε στράτευμα πολύγλωσσον και πολυεθνικόν
Συμμετείχαν ο Μέμνων από την Αιθιοπίαν
η Πενθησίλεια των Αμαζόνων
ο Πυλαιμένης εκ Παφλαγονίας
και λοιποί ηγέτες της συμμαχίας
εκ Θράκης και Μικράς Ασίας
Απόβαση οι Αχαιοί στο Ιλιον σχεδιάζουν
ο γιαλός κοκκίνισε με αίμα,
πολλοί πνίγηκαν καθώς το στρατευμα στην ακτή
αποβιβάζουν
τελικά προγεφύρωμα εγκαθιστούν στο Σύγειον
οι Τρώες για ασφάλεια
μπήκαν στης Τροίας τα τείχη και το προπύργιον
Οι Έλληνες έφτιαξαν στρατόπεδο στην ακτή
στα πέριξ έκαναν επιδρομές
δέκα χρόνια τους πολιόρκησαν αυτοί
τα στοιχειώδη στους Τρώες στέρησαν και τις τροφές
η πόλη δεν έπεσε παρά τον σφιχτό αποκλεισμό
Ο μάντης –Κάλχας δυσοίωνο έδωσε χρησμό
θα περάσουν δέκα χρόνια από τα σπίτια τους μακριά
η Τροία θα πέσει μόνο με δόλο και με πονηριά
όταν ο δούρειος ίππος στα τείχη εισχωρήσει
πως ήταν αυτός; ρώτα τον Οδυσσέα
Κωνσταντίνε να σε πληροφορήσει
κάθε εποχή θέλει το δικό της δούρειο ίππο
να μηχανευτείς ώστε ελεύθερα να ζήσεις
και όχι από οίκτο
και υπέρτερο εχθρό ν’ αντιμετωπίσεις
ο οίκος μας έτσι θα ευημερήσει
Εφτά ήταν οι λόγοι η Τροία για να πέσει:
ο Έκτωρ να φονευθεί
οι πύλες θα ανοίξουν με ευκολία
όπως ο Όμηρος γράφει στα Έπη
ο πιο έξυπνος τελικά θα επιπλεύσει
γι’ αυτό δεν άφηναν τον Έκτορα να μονομαχήσει
αν σκοτωθεί αυτός η πόλη επέπρωτο να αλωθεί
και να πέσει
επομένως πάση θυσία έπρεπε ο Έκτορας να ζήσει.
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εκτός κι’ εάν κάποιος τον… σκοτώσει
Ιδού οι συμβολισμοί και προϋποθέσεις
η Τροία για να πέσει
όπως ο Μάντης Κάλχας είχε προφητεύσει:
‐υπό των Αιακιδών να γίνει αρπαγή του Παλλαδίου
‐διά των τόξων του Ηρακλέους
‐δια της μεταφοράς των οστών του Πέλοπος
του Πελοποννησίου
‐οι ίπποι του Ρήσου να μην πιούν νερό
στον Ξάνθο ποταμό
‐ο Τρωίλος να σκοτωθεί
‐ο τάφος του Λαομέδοντος να καταστραφεί
‐από τις Σκαιές Πύλες ένα μέρος να κατεδαφιστεί
‐να συμμαχήσουν με τον Ηρακλείδη Τήλεφον
ή να τον πολεμήσουν
τούτων εκπληρωθέντων τη Σκαιά Πύλη οι Τρώες
θα γκρεμίσουν
τον Δούρειο Ίππο όταν εισέλθει θα τον καλωσορίσουν
αδυσώπητοι καταδρομείς εντός της πόλεως
αιφνιδιαστικά εφορμούν
την Τροία καίουν και λεηλατούν
Τα κάστρα δύσκολα παίρνονται με βία
εύκολα όμως πέφτουν με προδοσία
οι πύλες ανοίγουν από μέσα με ευκολία
κλειδί το σαράκι της διχόνοιας
γλυκιά σαν το νέκταρ και την αμβροσία
με ζητωκραυγές τότε μπαίνει ο εχθρός
στην πολιτεία
Μήπως κάπου κολλάνε οι συμβολισμοί
τούτων των ημερών
η προδοσία της Μακεδονίας υπό ημετέρων λακέδων
και άσπονδων φίλων και εχθρών
με ουδέτερους συμμάχους (Ουάσιγκτον, Μόσχας και Βρυξελλών)
μόνοι θα πολεμήσουμε σύμφωνα με της Πυθίας τον χρησμό
τους γκρίζους λύκους που ασχημονούν προ των πυλών;
και τα γιουσουφάκια και οι τουρκολάγνοι
τσιφτιτέλια χορεύουν στου σουλτάνου το διβάνι
Ιτε παίδες Ελλήνων υπέρ βωμών και εστιών
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«ούτε σπιθαμή» στη θάλασσα στον αέρα και στα νησιά
εδώ Ελλάς να πούμε στο ψυχοπαθή σατράπη
το Έθνος των Ελλήνων ενωμένο μια γροθιά υπάρχει
και βροντοφωνάζει: «Εις οιωνός άριστος
αμύνεσθαι περί πάτρης!!!»
ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΠΑΡΗ‐ΜΕΝΕΛΑΟΥ (Γ 1‐ 450)
Τα Έπη όχι μόνο τέρψη μας χαρίζουν
μας ανυψώνουν την αισθητική
και την φαντασία μας κεντρίζουν
τον τρόπο σκέψης σε ομόκεντρους
και επάλληλους οργανώνουν συλλογισμούς
ανδρεία, φρόνηση, σωφροσύνη δικαιοσύνη
και για άλλες αξίες πολεμούν
Όπως το Σύμπαν με κουάρκ είναι δομημένο
έτσι και το Ομηρικό έπος είναι συγκροτημένο
το ένα στο άλλο κουμπωμένο
στη φύση ο άνθρωπος εναρμονισμένος
Απόλλωνας και Διόνυσος συνταιριασμένος μαζί
νέκταρ και αμβροσία θεϊκή τροφή
ζωή και θάνατος σε αρμονική εναλλαγή
παντού ο αγώνας στη φύση επικρατεί
αυτή και η πατρογονική διδαχή
Δείτε πως σκέφτεται ένας ανατολίτης
έστω κι’ αν είναι Πελασγός
που έχει με βαρβαρικούς λαούς
επί μακρόν συγκατοικήσει
και τις Ελληνικές αξίες του έχει απεμπολήσει
πάμπολλοι υπάρχουν Έλληνες αφομοιωμένοι
και από το κράτος το Ελληνικό παντελώς λησμονημένοι
χωρίς ψήφο στην αλλοδαπή
σαν το κάρβουνο ο Έλληνας φως χαρίζει
την πατρίδα του δεν την ωφελεί
Πάρις και Μενέλαος με την Ελένη ερωτευμένοι
συμφωνία κλείνουν για μονομαχία την επομένη
όποιος νικήσει την Ελένη θα κερδίσει,
όποιος ηττηθεί στον νικητή θα την παραδώσει
χωρίς να παρασπονδήσει

Κωνσταντίνος Χρ. Κωνσταντινίδης

Αυτή τη συμφωνία είχαν κάνει
και ο χρόνος για τη μονομαχία φθάνει
ο Πάρις με πολεμική στολή ντυμένος
με το που βλέπει το Μενέλαο σαν λιοντάρι
αγριεμένο φεύγει τροχάδην ηττημένος
επιστρέφει όμως με τον Πάνδαρο μαζί
τον άριστο σκοπευτή εσπευσμένως
με δόλο τον Μενέλαο εκείνος σημαδεύει
με το βέλος και τον πληγώνει
το μίσος των Αχαιών στα στήθια τους φουντώνει
πιστός στη συμφωνία ο Αχαιός οπλίτης
δειλός και άνομος ο ανατολίτης
η πρώτη μεγάλη μάχη έτσι θα αρχίσει,
άλλα λέει και άλλα πράττει μη πιστέψεις τον ασιάτη
και η συμφεροντολόγα δύση
πλιάτσικο του κάνει και άλλοτε τον χτυπάει
και άλλοτε τον γλύφει
με «σταυροφορίες» και με βία
θα μου πείτε και ο δούρειος ίππος πράξη δεν ήταν δολία;
ναι αλλά οι Αχαιοί ουδεμία αθέτησαν συμφωνία
Από την διαμάχη των δύο αρχηγών η Ιλιάδα αρχίζει
η δολερή διχόνοια ως τώρα την Ελλάδα κλονίζει
και αναλώνει του γένους μας την ικμάδα
αιτία εν προκειμένω η Βρισηίδα που ο Αχιλλέας αγαπά
ο Αγαμέμνων παλλακίδα την προορίζει
για τον εαυτόν του και με το έτσι θέλω την βουτά
το παλικάρι βαριαναστενάζει
και όλο το βράδυ μάτι δεν κλείνει και ξαγρυπνά
Στα περασμένα δέκα χρόνια
οι Αχαιοί ασχολούνταν με σπορά και με
αλώνια να παράγουνε τροφές
πόλεμος σημαίνει οικονομία
το κέρδος είναι η αιτία
και χωρίς λογιστική η δυστυχία
πολιορκία και αψιμαχίες γίνονταν τότε λιγοστές
τώρα ο πόλεμος αγριεύει με μάχες φονικές
το δόρυ και το τόξο κεφάλια θερίζει
και το ξίφος στις σάρκες στριφογυρίζει
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ο πόλεμος δεν φέρνει δόξα μόνο
αίμα, δάκρια και άφατο πόνο με το στρέμμα
Στο μέτωπο οι ήρωες δοξάζονται
οι γενναίοι σκοτώνονται και οι άκαπνοι
στα μετόπισθεν προβιβάζονται
Ο Αχιλλέας μακριά στέκει από την μάχη
τις επιχειρήσεις ατενίζει χωρίς
να κλείνει μάτι
ένεκα της γνωστής διαμάχης και δεν υποχωρεί.
Άλλωστε δεν είναι η πρώτη τους αιτία προστριβής
στο συμπόσιο που ο Αγαμέμνων είχε κάνει
είχαν πάλι οι δυό τους συγκρουσθεί
πρώτον κάλεσε τον Οδυσσέα
ρίξιμο το θεώρησε ο Αχιλλέας
και με το δίκιο του δυσανασχετεί
καθότι ημίθεος, γιός της Θέτιδας Νηρηίδας
φίλης αχώριστης του Δία και την εθιμοτυπία
δεν την τηρεί
ήταν γραπτό τρις να συγκρουσθεί
ώστε ο χρησμός απόλυτα να εκπληρωθεί
για να πέσει η Τροία.
Ο Αχιλλέας ξαφνικά αλλαγμένος
μόλις τον Πάτροκλο βλέπει σκοτωμένο
ζώνεται τ’ άρματα και ρίχνεται στη μάχη
τον εχθρό θερίζει σαν το δρεπάνι το στάχυ
Οι αρχηγοί τότε ήταν παλικάρια
πρώτοι στις μονομαχίες έπεφταν σαν λιοντάρια
τα παιδιά τους μπροστά σε επικίνδυνες αποστολές.
Σήμερα στα αντιατομικά καταφύγια
και στα προεδρικά πιθάρια
στο εξωτερικό για σπουδές και για καλύτερες
αμοιβές τα αγαπημένα τους βλαστάρια
ή στο γραφείο κάποιου υπουργού
και τους λαούς στα σφαγεία τους πάνε σαν σφαχτάρια
τους αφανίζουν, τους ρημάζουν και τους γενοκτονούν
έκτοτε οι πόλεμοι δεν έχουν σταματήσει
όλα ενάντια είν’ στη φύση
την αέναη αλλαγή η εντροπία θα συνεχίσει

Κωνσταντίνος Χρ. Κωνσταντινίδης

Ένας εφιάλτης τούτο τον καιρό με διακατέχει
Άγχος και αγωνία μου προσθέτει
μήπως επαναληφθεί η κυπριακή τραγωδία;
με αιγαιατικό τούτη τη φορά μανδύα;
με κάποια στημένη από το Νατο ή το αντι‐Νατο αφορμή
στης Ιφιγένειας το βωμό να μας πάνε για σφαγή
για λύσεις μειοδοτικές
στο μεταξύ το όνομα στην «ψευτομακεδονία» χάρισαν
οι εξουσιαστές,
όπως ο Ελύτης την είχε ονομάσει
πάρε και συ Αλβανέ τη Βόρειο Ηπειρο νάχεις
γιατί εμείς είμαστε διεθνιστές και γείτονες βολικοί
είθε φευγαλέος να είναι ο εφιάλτης
Όμως αν γίνει πόλεμος πρώτοι στο μέτωπο θα πάμε
ό,τι κάνουμε δεν είναι για τους ευτελείς
την πατρίδα μας αγαπάμε και ελεύθερη αγωνιζόμαστε να την δούμε
ποτέ με την προδοσία δεν θα συμβιβαστούμε
μέχρι τότε τους εχθρούς θα πολεμάμε και θα νικάμε.
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ (Δ 1‐540)
Ο Αγαμέμνων στην πρώτη γραμμή
καθώς τη μάχη βλέπει να φουντώνει
και τους Τρώες απέναντι παρατηρεί
η αποφασιστικότητα του μεγαλώνει
στους στρατηγούς οδηγία δίνει τελευταία
και στους μαχητές το ηθικό με λόγια τονώνει ωραία
λόγια τους απευθύνει πατριωτικά σαν αυτά:
«οι Τρώες παραβίασαν τον όρκο προς το Δία
ο Πάρις ατίμασε του Μενελάου τη μονομαχία
την Ελένη μας την έχει αρπάξει
σαν λιοντάρια γενναίοι μου ριχτείτε στη μάχη
μόνο ηττημένος και νεκρός Τρωαδίτης
να υπάρχει,
της Τροίας να ανοίξουμε τις Σκαιές Πύλες
νικητές να γυρίσουμε στις γλυκές μας τις πατρίδες»
Πρώτα επιθεωρεί τις τάξεις των Κρητών
στον Ιδομενέα φευγαλέο απευθύνει χαιρετισμό
αυτός εμάχετο μεταξύ των ακροβολιστών
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ύστερα στην μονάδα του Αίαντα μεταβαίνει
ο Αίας προηγείτο με την ασπίδα χαμηλωμένη
και η φάλαγγα σαν θάλασσα κυμάτιζε
τρικυμισμένη
Από τον Νέστωρα ζητάει συμβουλές
στο στράτευμα με στεντόρεια φωνή
τις τελευταίες δίνει εντολές
τους καθοδηγεί και τους εμψυχώνει
τους επαινεί και το ηθικό τους ανυψώνει
στο πεδίο της μάχης έχει η στρατιά αναπτυχθεί
έτοιμη με το πρόσταγμα του να επιτεθεί
Μετά φθάνει στον Αθηναίο Μενεσθέα
με τους επιστήμονες του πολέμου
θέματα συζητά στρατηγικής σπουδαία
πιθανόν και την εκτέλεση καταδρομής
προς υφαρπαγήν της Ελένης της ωραίας
Τους Διομήδη και Σθένελο εν συνεχεία συναντά
θεωρούμενους στρατηγικούς εγκεφάλους
μαζί τους τις φίλιες και εχθρικές δυνάμεις εκτιμά
και μετά επισκέπτεται τους άλλους
Οι Τρωαδίτες επιτίθενται κραυγάζοντες στο μεταξύ
συνήθεια που τηρούν οι βάρβαροι σε κάθε επιδρομή
καθώς κάθε ομάδα με τη δική της γλώσσα κραυγάζει
με διαφορετικές στολές, παραγγέλματα πολεμικά
τόξα διαφορετικά και τους Αχαιούς τώρα πλησιάζει
χάος και οχλαγοή τα πάντα σκεπάζει
οι Έλληνες δεν πτοούνται αντίθετα τούτο τους διασκεδάζει
Έλληνες και Τρωαδίτες λαμβάνουν επαφή
η σύγκρουση ξεκινάει σφοδρή με τοξοβολή
τα βέλη εκατέρωθεν πέφτουν βροχή
οι Τρωαδίτες επιπίπτουν ορμητικά
το πεδίο της μάχης νέφος το σκεπάζουν
ιαχές και φωναχτά
ο Αρης εκατέρωθεν πυκνές ρίχνει ματιές
αμφίρροπη η έκβαση και από τις δύο μεριές
στο παρατηρητήριο ο αρχιστράτηγος αρίστη
έχει θέα
ο Αντίλοχος(Ε) φονεύει τον Εχέπολον(Τ)

Κωνσταντίνος Χρ. Κωνσταντινίδης

ο Αγήνωρ(Τ) τον Ελεφήνορα(Ε)
και τον Σιμοείσιον(Τ) φονεύει ο Αίας(Ε)
Ο Αντίφος(Τ) του Πριάμου φονεύει τον Λεύκον(Ε)
φίλο του Οδυσσέα
τότε πετάγεται στη μάχη θυμωμένος ο Οδυσσέας
φονεύει τον Δημοκώοντα(Τ) τον νόθο γιό του Πριάμου
πολλοί Τρωαδίτες σκόρπιοι νεκροί είναι χάμου
Αποχωρησάντων από το μέτωπο των Τρωαδιτών
οι Έλληνες στην συγκέντρωση προβαίνουν
των νεκρών
μέγιστο αμάρτημα η εγκατάλειψη
αυτών και του οπλισμού των στον εχθρό
ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (Ε. 1‐127)
Οι Τρώες κάνουν επιθετική επιστροφή
τότε σκοτώθηκαν Έλληνες αρκετοί
εκ των Τρώων περισσότεροι ιδία αξιωματικοί
ο Πείρος(Ε) φονεύει τον Διώρην(Τ)
ο Θόας(Ε) τον Πείρο(Τ)
και οι γιοί του Δάρητος(Τ)
επετέθησαν στον Διομήδη(Ε)
αυτός γενναία τους αντιμετωπίζει, σκότωσε τον ένα
και ο άλλος κατορθώνει να διαφύγει
Υπέρ των Ελλήνων η νίκη κλίνει
τελικά τον εχθρό τον αποκρούουν
προς τα πλοία να προχωρήσει τον εμποδίζουν
ο Αγαμέμνων φονεύει τον Οδίον(Τ)
ο Ιδομενεύς(Ε) τον Φαίστον(Τ)
ο Μενέλαος (Ε) τον Σκαμάνδριον(Τ)
ο Μηριώνης(Ε) τον Φέρεκλον(Τ)
ο Μέγης(Ε) τον Πηδαίον(Τ) νόθον γιό του Αντίνορος(Τ)
και ο Ευρύπυλος(Ε) τον Υψήνορα(Τ)
σαν κεραυνός ορμά ο γενναιότατος Διομήδης(Ε)
των Τρωαδιτών τις φάλαγγες σαν μύγες διασκορπίζει
επληγώθη όμως υπό του Πανδάρου(Τ)
τραυματιοφορέα αμέσως φωνάζουν
στο χειρουργείο του Μαχάονα στα
επείγοντα τον βάζουν
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ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΕΚΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ (Ζ. 1‐525)
Παιδί μου γιατί ήρθες και άφησες στον άγριο πόλεμο;
του λέει η μάνα του η Εκάβη και το χέρι του πιάνει
οι καταραμένοι γιοί των Αχαιών σκληρά σας τυραννούν
γύρω από τα τείχη
ήρθες εδώ για να προσευχηθείς στο Δία να σε βοηθήσει;
περίμενε να σου φέρω γλυκό κρασί πρώτα στο Δία να κάνεις την σπονδή
και μετά να πιείς και συ να τονωθείς
γιατί το κρασί τους κουρασμένους δυναμώνει
Μη μου φέρεις γλυκό κρασί μητέρα μου σεβαστή
Ο Έκτορας της λέγει
μη με ξεκουράσεις και το θάρρος χάσω και την αντρειοσύνη
που με συντροφεύει
με λερωμένα χέρια φοβάμαι να κάνω
στων θεών μας σπονδή
Εσύ και οι γερόντισσες στη θεά Αθηνά θυμιάματα να πάτε
και τον πιο όμορφο και μεγάλο πέπλο του
μεγάρου μου να της πάτε
και θυσίες δώδεκα χρονιάρες αγελάδες τάξτε
αν από τα τείχη διώξει τον γιό του Τηδέως Διομήδη
τον άγριο πολεμιστή και τον ανδρειωμένο μαχητή
όποιος μαζί του συγκρουσθεί
τον τρώει το μαύρο φίδι
εσύ στης Αθηνάς της λαφυραγωγού να πας
το πέπλο
και εγώ στη μάχη τον Πάρη θα καλέσω
αυτός που πολλά δεινά μας έχει φέρει
κι’ αν χανόταν λίγο η καρδιά μου θα υποφέρει
αυτά ο Έκτωρ είπε και η μάνα του στο ναό της Αθηνάς
τα τάματα με τις θεραπαινίδες μεταφέρει.
Ο Εκτωρ τον Πάρη μέσα στο θάλαμο του βρίσκει
τ’ άρματά του και τον εαυτόν του να φροντίζει
Κοντά του η αργίτισσα Ελένη
ανάμεσα στις θεραπαινίδες της
εργόχειρα να τις μαθαίνει
Ο Έκτορας με πικρά λόγια τον Πάρη
μαλώνει

Κωνσταντίνος Χρ. Κωνσταντινίδης

«Δύστυχε! δεν έκανες καλά να μου θυμώνεις
ο στρατός μας αφανίζεται και εσύ λουφάζεις;
εσύ η αιτία του πολέμου και δεν σε νοιάζει;
Σήκω λοιπόν και στην μάχη τρέξε
μήπως σε λίγο την πόλη να δεις να καίγεται
τις φλόγες να προλάβεις»
Και ο Πάρης ο θεόμορφος του απαντά:
«Έκτωρ δίκαια με μάλωσες και όχι άδικα
εγώ από την μάχη δεν απέχω γιατί με τους Τρώες
είμαι οργισμένος
από την λύπη για να παρηγορηθώ μένω αποτραβηγμένος
τώρα όμως με τα γλυκά της λόγια με έπεισε η Ελένη
να πάω στον πόλεμο
και μόνη αυτή ας μένει»
Η Ελένη με γλυκά λόγια στον Έκτορα μιλάει
«ανδράδελφε μου εγώ η σκύλα είμαι αφορμή
της μαύρης συμφοράς που ο λαός τραβάει
είθε την ημέρα που γεννιόμουν κακή θύελλα
να με είχε πάρει
ενώ όμως μας έφεραν αυτή τη συμφορά οι θεοί
είθε να ήμουν γυναίκα ενός άνδρα που να νοιώθει
του κόσμου την κατακραυγή
αυτός όμως ούτε τώρα στο κεφάλι του έχει μυαλό
όπως δεν είχε και στο παρελθόν
γι’ αυτό θα πάθει όσα του αξίζουν
κάθισε ανδράδελφε στο δίφρο
να ξεκουραστείς
γιατί εσύ τραβάς τις αμαρτίες
που σε μας αναλογούν
διαβόητους μας έκανε η μοίρα η κακή
στις γενεές που ακολουθούν»
Τότε ο μεγάλος Έκτωρ με την λοφωτή
περικεφαλαία της λέγει: «δεν θα καθίσω
βιάζομαι Ελένη στη μάχη να γυρίσω
στους Τρώες που λαχταρούν να τους βοηθήσω»
τώρα στο σπίτι μου πηγαίνω
την γυναίκα μου να δω και το μικρό παιδί μου
ποιος ξέρει αν στη μάχη σκοτωθώ
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και δεν με ξαναδούν οι δικοί μου»
Στο μέγαρο έλειπε η Ανδρομάχη του η αγαπημένη
και ο γιός του
ο Έκτωρ παίρνει τη σωστή πληροφορία
η Ανδρομάχη η όμορφη συμβία
στο μεγάλο πύργο μεταβαίνει
τη μάχη να παρακολουθήσει με αγωνία
ο Έκτωρ τις στράτες προς τις
Σκαιές Πύλες παίρνει
στο δρόμο πριν βγει από τις Σκαιές Πύλες
την Ανδρομάχη συναντάει
και την βυζάστρα που τον Σκαμάνδριο κρατάει στην αγκαλιά
και τις δούλες
σαν την βλέπει ο Έκτορας χαρμόσυνα χαμογελά
«Η Ανδρομάχη τον πιάνει από το χέρι
χύνει δάκρυα πικρά γιατί κανείς
όταν στη μάχη πάει δεν ξέρει
αν γυρίσει ζωντανός
«Καλότυχε» του λέει:
το θάρρος σου θα σε αφανίσει
δεν λυπάσαι το μωρό μας και μένα την δύστυχη αν δεν γυρίσεις;
Χήρα τότε θα με αφήσεις
γιατί θα ορμήσουν όλοι οι Δαναοί
για να σε σκοτώσουν
τότε για μένα καλύτερα να μπω στη μαύρη γη
δεν έχω πιά ούτε πατέρα, ούτε μητέρα σεβαστή
τον πατέρα μου τον σκότωσε ο Αχιλλέας
όταν την πόλη κυρίευσε των Κιλίκων
τη Θήβη με τις υψηλές πύλες την ωραία
τον Ιετίωνα σκοτώνει μα δεν τον απογυμνώνει
με τις δέουσες τιμές τον κατευοδώνει
και ολόγυρα στον τάφο του μνημείο υψώνει
και ολόγυρα πτελέες φυτεύουν οι νύμφες
Ορεστιάδες οι θυγατέρες του Διός
τους επτά αδελφούς μου αυθημερόν ο Αχιλλεύς
τους έστειλε στον Αδη
καθώς τα βόδια τους αμέριμνοι έβοσκαν στο λιβάδι
τη μητέρα μου βασίλισσα της Θήβης
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σκλάβα εδώ την φέρνει
και την απελευθερώνει όταν πλούσια
λύτρα παίρνει
την σκοτώνει όμως στο πατρικό της ανάκτορο
η Αρτεμις η τοξότις
Εσύ για μένα Έκτορα είσαι
πατέρας και σεβαστή μητέρα κι’ αδελφός
και άνδρας τρυφερός λυπήσου με λοιπόν
και μείνε εδώ μην πολεμάς σαν στρατιώτης
και μην αφήνεις το παιδί σου να μείνει ορφανό
και χήρα την γυναίκα σου
σταμάτησε τους άνδρες εκεί κοντά
στην αγριοσυκιά
όπου πιο εύκολα προσβάλλεται η πόλη
και το τείχος κυριεύεται με σιγουριά
από εκεί δυο φορές δοκίμασαν οι Αίαντες
και ο ξακουστός Ιδομενεύς
και οι Ατρείδες να σκαρφαλώσουν
κάποιος θεόπνευστος μάντις θα το φανέρωσε
ή δική τους ιδέα ήταν να το κατορθώσουν;»
Τότε ο μεγάλος Έκτωρ με την λοφωτή περικεφαλαία
λόγια της λέει πικρά που βγήκαν δυστυχώς μοιραία:
«Γυναίκα μου, ναι κι’ εγώ τα συλλογιέμαι
ντρέπομαι όμως τους Τρώες και τις Τρώισσες
αν με έβλεπαν να αποτραβιέμαι
έπειτα κι’ εγώ δεν το θέλω
γιατί έμαθα να είμαι αντρειωμένος και να πολεμώ
μπροστά από τους Τρώες στην πρώτη γραμμή
δόξα για να αποκτήσω για τον πατέρα μου
και για μένα τον ίδιο τιμή
Νοιώθει καλά η ψυχή μου
πως θα έρθει μια μέρα
που θα καταστραφεί η ιερή γη μου
και ο Πρίαμος και ο ξακουστός λαός του
Όμως δεν μου ματώνει την καρδιά
όλων των άλλων η συμφορά που θα πέσουν νεκροί
όσο η δική σου η σκλαβιά
σε κάποιον χαλκοχίτωνα Αχαιό
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και φύγεις μακριά από δώ
και στο Αργος θα υφαίνεις, νερό
από την Μεσσηία ή Υπερεία πηγή θα φέρνεις
κι’ όταν σε βλέπουν δακρυσμένη να περνάς
θα λένε να του Έκτορα η γυναίκα του πολεμιστή
κόρη του Ιετίωνα του βασιλιά»
Αυτά είπε και άπλωσε το χέρι προς το παιδί του
εκείνο όμως έγειρε στης βυζάστρας την αγκαλιά
και ο Εκτορας στη μάχη θα γυρίσει
ΕΚΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΙΑΝΤΟΣ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ (Η. 1‐480)
Η μάχη έχει αρκετές τροπές και εξελίξεις
καθώς ο Έκτορας νέες κάνει διεισδύσεις
εκατέρωθεν μαχητές σκοτώνονται πολλοί
αυτοί όμως δεν αναφέρονται ονομαστί
εκ των Ελλήνων λίγοι σκοτωμένοι στρατηγοί
εκ των Τρωαδιτών επίσημοι φονεύθησαν πολλοί
Ως την πόλη τους Τρώες οι Έλληνες καταδιώκουν
αλλά οι Τρώες τους αποκρούουν
νέα η μάχη παίρνει τροπή
οι Έλληνες πρό των τειχών σταματούν
Ο Έκτωρ ενθαρρυμένος ζητάει μονομαχία
δέκα Έλληνες στρατηγοί βγαίνουν εθελοντές
με τον αρχιστράτηγο να μονομαχήσουν της Τροίας
ο κλήρος πέφτει στον Αίαντα Τελαμώνα
βασιλιά της Σαλαμίνας τον «παλικαρόνα»
στο μεταξύ το σούρουπο διώχνει την ημέρα
οι κήρυκες σαλπίζουν της μάχης το πέρας
έτσι του πολέμου κυλάει η πρώτη μέρα
Ο Αχιλλέας χολιασμένος σαν ζώο ερεθισμένο
εκ του πολέμου απεργεί στη σκηνή του καθισμένος
όμως τα μάτια στη μάχη τα έχει στραμμένα
Πεσόντες επίσημοι εκ των Τρώων σαράντα έξη(46)
εκ των Ελλήνων ηγετών πέφτουν δέκα οκτώ(18)
και ανάλογος εκατέρωθεν αριθμός οπλιτών
βαρύτατος της μάχης ο απολογισμός
νεκρών στη μάχη και τραυματιών
χωρίς να επιτευχθεί ο αντικειμενικός σκοπός
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Οι πόλεμοι των Ελλήνων ήταν
σαν αθλητικοί αγώνες
δεν ήταν για την εξόντωση προσώπων ή λαών
δοκίμαζαν στρατηγικές έκαναν ελιγμούς
με θεσμοθετημένους γίνονταν κανόνες
όχι σαν της «ερήμου τις καταιγίδες» και σαν «τυφώνες»,
Ανόσιον τους κανόνες ήταν να παραβείς
χωρίς στους θεούς να γίνεις υβριστής
και τον όρκο σου να παραβιάσεις στον Δία
ο κάθε μαχητής με τον αντίστοιχο σε αξίωμα
και ανδρεία, με τον ισάξιο του έδινε τη μάχη
όχι με τον πρώτο τυχόντα και όποιον λάχει
Οι ήρωες της Ιλιάδας διαδέχονται αλλήλους
σαν αστέρες πλανήτες και απλανείς
φωτιζόμενοι υπό του Ηλίου
ανατέλλουν στην ανατολή και στη δύση δύουν
το στερέωμα της Ιλιάδος σαν διάττοντες φωτίζουν
πανομοιότυπο με την ουράνια αστρονομία
όπως λέει η καβείρια κοσμολογία
Των επών τις κρυμμένες αλήθειες μαρτυρεί
η φύση που «κρύπτεσται φιλεί»
αν την αποκωδικοποιήσεις τα μυστικά θα αρυσθείς
το βάθος θα εννοήσεις και θα ωφεληθείς
Μελέτησε τα Έπη αν θέλεις να μεγαλουργήσεις
πράξη να τα κάνεις αν θέλεις να διακριθείς
και ευτυχέστατος να ζήσεις

Υποχώρηση στα πλοία
Διαρκούσης της ανακωχής
τους νεκρούς ετοιμάζουν για ταφή
χωρίς αθλητικούς αγώνες και ιδιαίτερες τιμές
μόνο τους έπλυναν με οίνο
συνήθειες αρχαιοελληνικές
τον οίνο έφεραν με πλοίο
δώρο από τον Εύηνο Ιασονίδη από τη Λήμνο
πένθιμα σαλπίζουν τις σάλπιγγες οι σαλπιγκτές
τιμητικά για τους πεσόντες μαχητές
σε κοινό λάκκο τους ενταφιάζουν
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μετά από σύντομους επικήδειους οι εκφωνητές
με το τελευταίο αντίο τους εκθειάζουν
και με χώμα τους σκεπάζουν
«Ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος
πέσατε υπέρ πατρίδος και τιμής
εσαεί στης ξένης γης το βάθος
εραστές της Ελένης
της ομορφιάς της το ερωτικό σας πάθος
του Πάρι το θράσος και την απιστία να τιμωρήσετε
και στους Έλληνες περιφανή νίκη να χαρίσετε»
Σε δείπνο κάθισαν της παρηγοριάς
με λιτά εδέσματα, οίνο και σφαχτά
Ο Έκτωρ των επισήμων συνέλευση κι’ αυτός συγκαλεί
ο Αντήνωρ προτείνει της Ελένης την επιστροφή
στο Μενέλαο να την δώσουν
τον πόλεμο με τους Αχαιούς να τελειώσουν
για να γλυτώσουν τα δεινά
ο Πάρις αρνείται την Ελένη να αποχωριστεί
μόνο τα πράγματα της τα προσωπικά
δέχεται να παραδώσει
το απορρίπτουν οι Έλληνες ασυζητητί
και ο πόλεμος συνεχιζεται και δεν θα τελειώσει
Ο Διομήδης εκτιμά την Τροία εύκολα θα εκπορθήσουν
μερικοί εκ των στρατηγών διαφωνούν
τελικά η συνέλευση στην πρόταση Διομήδη
ενδίδει
την παράταση της ανακωχής απορριπτομένης
η τιτανομαχία ορμητικότερη την επομένη
ξαναρχίζει
Ακόμη και στον πόλεμο Αχαιοί και Τρώες
πράξη κάνουν τη δημοκρατία
καθώς είναι αδελφοί λαοί
στο διάλογο πιστοί και στη δημοκρατική διαδικασία
κάτι που ακόμη και σήμερα χωλαίνουν
λαοί δήθεν «πολιτισμένοι» που πυρηνικά όπλα κραδαίνουν
με προσχήματα τους διεθνείς νόμους παραβαίνουν
πολίτες σήμερα κατατάσσονται σε Α’ και Β’ κατηγορία
ενώ και μεταξύ των εμπολέμων
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δίαυλοι υπήρχαν τότε επικοινωνίας
Μετά την ταφή διευθετούν το φράχτη
το τείχος επεκτείνουν τους τάφους να περιφράξει
να μην μείνουν έρμαιο των εχθρών
τη νύχτα που θάρθει
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΕΩΝ‐ΚΟΛΟΒΗ ΜΑΧΗ (Θ. 1‐565)
Η διπλωματία των θεών
Ο παντοδύναμος Ζευς ός τα πάνθ ορά
στάση ουδέτερη τηρεί ενεργώντας από ψηλά
ούτε οι Έλληνες να καταστραφούν ούτε οι Τρώες
να νικηθούν αρχικά
άλλοτε ενεργεί στοργικά και άλλοτε τιμωρητικά
το γενικό συμφέρον τον αφορά
και λεπτές ισορροπίες τηρεί διπλωματικά
ο κεραυνός δύναμη αφάνταστη του δίνει
τη βούλησή του επιβάλλει,
συχνά χωρίς αίσθημα δικαιοσύνης
Ακούστε με όλοι οι θεοί και οι θεές με προσοχή
προστάζει ο Δίας με αποφασιστική φωνή
κανείς μη τολμήσει να με διακόψει
μόνο ζητώ να συγκατανεύσετε
γρήγορα ο πόλεμος αυτός να τελειώσει
Όποιος στη διαμάχη Τρώων και Αχαιών
θελήσει να ανακατευτεί
θα γυρίσει κεραυνωμένος
και στα Τάρταρα θα τον ρίξω
τον απομακρυσμένο
Παρόλα αυτά και ο ουδέτερος Δίας
μπρος στ’ άλογα του Διομήδη
φλόγα ρίχνει φοβερή
από του Νέστορα τα χέρια φεύγουν
τα χαλινάρια
και οπισθοχώρησε με βία
Και της επιστροφής πήρε τα αχνάρια
διότι όταν προστάζει ο ισχυρός Δίας
θεοί και άνθρωποι εκτελούν άνευ αντιλογίας

87

88

Έτσι πολεμήσαμε στην Τροία

Ως τώρα τους ήρωες βλέπουμε να μονομαχούν
ηρωικά να πολεμούν και να αφανίζονται
να ανατέλλουν από το πουθενά
να δύουν και να εξαφανίζονται
σαν τους διάττοντες αστερισμούς του ουρανού
που δύουν με το πρώτο φως της ροδοδάκτυλης Ιούς
όπως συμβαίνει στη ζωή με κάθε γενιά
έρχεται και φεύγει σιωπηλά και πάει στο σκοτάδι
και μας αδειάζει τη γωνιά και πάει ψηλά εις τους θεούς ΄
θεός είναι και ο Αδης
κι’ άλλοι μας ευεργετούν κι’ άλλοι συνεχίζουν
και πεθαμένοι να μας τυραννούν
Ως τώρα μάχες είδαμε μεταξύ πολεμιστών
ώρα να δούμε και τα δρώμενα ημιθέων και θεών
δεν μάχονται μόνο οι ήρωες στην Τροία
είναι και οι ανώτερες δυνάμεις, του Ολύμπου
οι θεότητες
με τους ήρωες συνάπτουν έχθρα ή και συμμαχία
κι’ αυτοί έχουν ανθρώπινες ιδιότητες
και δεν λείπουν οι μικρότητες αλλά και η ευεργεσία
Επιφανείς κάποτε ήταν βασιλείς
στην προϊστορική εποχή
τους θεοποίησαν ένεκα ευεργεσίας όπως
το νεφεληγερέτη Δία και τον Ερμή
Ωστε και οι πρόγονοι μας είναι αρωγοί μας
σε κάθε εθνική δοκιμασία
και ενώ αυτοί μας ευεργετούνε εμείς
τους δείχνουμε αδιαφορία
Ωωω! μα τω Δία μεγίστη των Ελλήνων απερισκεψία
οι πατρώοι θεοί είναι ανθρωκεντρικοί
κατ’ εικόνα και ομοίωση εκείνων
άλλοι υπέρ των Αχαιών
και άλλοι υπέρ των Τρωαδιτών
και ο ισχυρότατος Ζευς αυστηρά ουδέτερος
με όλους και με τους δυό
Η Ιλιάδα διεθνείς σχέσεις διδάσκει
και το παίγνιο των ισορροπιών
Η Θέτις το μέρος παίρνει του Αχιλλέα
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καθότι γιός της και σαν μητέρα άκρως αγαπητός της
και το Δία επηρεάζει καθότι αγαπητικός της
Η φιλόπλουτη Ήρα λόγω ζήλειας προς τον Δία
το μέρος παίρνει των Αργείων αναφανδόν
και τον Αγαμέμνονα στηρίζει προσωπικώς
ο Ποσειδών‐αδελφός του Διός‐ τους Αχαιούς κρυφά
υποστηρίζει καθότι ναυτικός θεός
τον μεγαλύτερο αδελφό του το Δία δεν θέλει
να τον κακοκαρδίζει
το ναυτικό κράτος των Ελλήνων το στηρίζει
και την ναυτοσύνη του σε ωκεανούς και θάλασσες γυρίζει
την αξία του ναυτικού κράτους
(«παγκόσμια νήσος» ενάντια στην Ευρασία) αυτός έχει θεσπίσει
τώρα στους Τούρκους αφήσαμε της θάλασσας
το μετερίζι; και η Τουρκία μας απειλεί
και μας φοβερίζει
Ο Απόλλων τους Τρώες υποστηρίζει αναφανδόν
καθότι βόρειος θεός
αυτός επί εννέα ημέρες έριξε στους Έλληνες
τα βέλη με το λοιμό
τιμωρός των Αχαιών των επιτιθέμενων
των Τρωαδιτών στήριγμα των αμυνομένων
αυτός συμβάλλει στην διάσπαση της Ελληνικής ηγεσίας
στο τέλος συνδράμει στην συμφιλίωση αυτών
και στην πτώση της Τροίας
Ο Ήφαιστος οπλέμπορος και οπλοποιός
έχει συμφέρον και με τους δυό
είναι ο πάντα κερδισμένος
γι’ αυτό το παίζει των θεών γελοτοποιός
Η Αφροδίτη του Πάρη εραστής και της Ελένης
για χάρη τους πέφτουν κορμιά
στα κρεβάτια των ζευγαριών μπαίνει
ερωτική ηδονή να τους δώσει και παιδιά
Ο Ερμής ο ψυχοπομπός των θεών ο αγγελειοφόρος
έμπορος, δάσκαλος της ανθρωπότητος και κερδοφόρος
της ταχύτητος αρχέτυπο και της ευλυγισίας
αλλά και της μεταβλητότητας, της εξαπάτησης
και της διανοίας
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αμφότερους τους αντιμαχομένους τους ωφελεί
αλλά συνάμα τους εξαπατά
Ο Αγαμέμνων ένεκα προσβολής του Χρύση,
ιερέα του Απόλλωνα
όταν τον έδιωξε απορρίπτοντας το αίτημα του
για εξαγορά της κόρης του Χρυσηίδας
και τις προσφορές του
ο Απόλλων με τις μολυσματικές τον τιμώρησε βολές του
Η ανακωχή εκπνέει και η μάχη το πρωί ανάβει
το στράτευμα λαγοκοιμάται εκείνο το βράδυ
και λίαν πρωί θα ξυπνήσει
Η σύγκρουση αμφίρροπη το πρωινό
υπέρ των Τρώων το απόγευμα συνεχίζει
βέλος τον ίππο του Νέστωρα πληγώνει
το ζώο χλιμιντρίζει
στο άρμα του τον Νέστωρα σώνει ο Διομήδης
κατά του Έκτορα σαν θύελλα εφορμά
και τον ηνίοχο του Ηνίοπα(Τ) σκοτώνει
ο Έκτορας ξεφεύγει και φθηνά την γλυτώνει
άλλο ίππο ιππεύει και πολεμά
Από τους Έλληνες οι Τρώες διωκόμενοι
στο τείχος της Τροίας υποχωρούν
εκεί ανασυντασσόμενοι επιθετική
επιστροφή εκτελούν
οι Έλληνες στο φράχτη στριμωγμένοι
με χαμηλό ηθικό και εξαντλημένοι
ο Αγαμέμνων το στράτευμα συναθροίζει
και λόγο εκφωνεί
το ηθικό τους εμψυχώνει να αμυνθούν
ηρωικά τους παρακαλεί:
«μπροστά μας οι Τρώες, πίσω μας η ακτή,
όποιος υποχωρήσει στη θάλασσα θα πνιγεί
θα ζήσει μόνο εκείνος που θα αγωνιστεί
Έλληνες θαρσείν χρη»
Πρώτος πηδάει έξω από το τείχος ο γενναίος Διομήδης
και τον Αγέλαο(Τ) σκοτώνει
το παράδειγμα του τους Δαναούς κεντρίζει
ξωπίσω του ο Αγαμέμνων, Μενέλαος, οι Αίαντες, ο Ιδομενεύς,
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Ευρύπυλος, Τεύκτρος και ο Μηριόνης
με τα τμήματα τους ηρωικά πολεμούν
άλλοτε όρθιοι και άλλοτε από το γόνυ
Οι Αίαντες τους Τρώες στρατηγούς θερίζουν
ελεύθερους σκοπευτές στη μάχη τους θεωρούν
με το κρασί της ανδρειοσύνης τους μεθούν
κσι στο πεδίο της μάχης πανηγυρίζουν
ανεπιτυχώς ο Τελαμώνιος τον Έκτορα τοξεύει
τον ηνίοχο του τον Αρχιπόλεμο(Τ) τελικά φονεύει
εξαγριωθείς ο Έκτωρ τον Τεύκτρο(Ε) πληγώνει
ο Αίας τον σώνει και ο τραυματιοφορέας τον σηκώνει
στο ιατρείο ο Ποδαλείριω θα τον γιάνει
Η πίεση των Τρώων αυξάνει οι επιθέσεις
συνεχείς και συχνές
εντός του τείχους οι Έλληνες στριμωγμένοι
οι απώλειες τους υψηλές
φθάνει βράδυ η νύχτα πέφτει
και ο Μορφέας σαν θεικό φάρμακο θα έρθει
Οι Τρώες πέριξ του τείχους ανάβουν φωτιές
τα πλοία παρακολουθούν σαν ύαινες να τα κάψουν
μήπως νύκτωρ οι Έλληνες φύγουν και τους αιφνιδιάσουν
ή από το τείχος νύχτα βγουν και προχωρήσουν
στην Τροία μυστικά μπουν και την λεηλατήσουν
Η αυγή ήρθε νωρίς και οι Έλληνες στριμωγμένοι
η κατάσταση εντός του φράχτη όντως απελπιστική
πανταχόθεν –εκτός από θαλάσσης‐αποκλεισμένοι
ο Έκτωρ τελική έφοδο το πρωί προετοιμάζει
το φράχτη να διαβεί τα πλοία τους να κάψει σχεδιάζει
τους δε Έλληνες σχεδιάζει να φονεύσει,
ουδείς στην πατρίδα να επιστρέψει,
τους απειλεί και αυτό όντως τους τρομάζει
Το βράδυ καίνε πέριξ 1000 φωτιές
στην κάθε μια 500 κάθονται πολεμιστές
δύναμη Τρωαδιτών εν συνόλω 50.000
και οι Έλληνες δέκα χρόνια έχασαν σε
ατέλειωτες έριδες και γυναικοκαυγάδες
Στο Ελληνικό στρατόπεδο μέγιστη πέφτει ανησυχία
είναι και κάποιος ύπουλος διαδοσίας που φήμες ρίχνει
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περί καταλήψεως και αιχμαλωσίας
καθώς εκτιμούν δύσκολη την άμυνα στα πλοία
και πιο δύσκολη την διατήρηση της στενής παράκτιας τοποθεσίας
για την επομένη η προοπτική χειροτερεύει
και ίσως η τελευταία μάχη που ο αντίπαλος μαγειρεύει;
Συνέλευση ο Αγαμέμνων συγκαλεί στρατηγών
να φύγουν προτείνει με τα πλοία
η είδηση στο στράτευμα προξενεί πανικό
εξευτελισμό και μαζί ψυχρολουσία
έντονα τους ενοχλεί και τους εξαγριώνει
ο Διομήδης αντιστέκεται στη φυγή
και ο Νέστωρ επτά στρατηγούς καλεί
και τους ενημερώνει
με το τμήμα τους να περιπολούν
μεταξύ του τείχους και της τάφρου
κάθε τμήμα με εμψυχωμένους επτά οπλίτες
ο καθένας τους να σκοτώνει ακόμη και εκατό Τρωαδίτες
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΧΙΛΛΕΑ ‐ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ (Ι. 1‐710)
Σε κάθε αγώνα εμπρός πάει ένας… Διομήδης
αυτός στο θάνατο τραβάει ή σε κάποια φυλακή
κάποιος στα μετόπισθεν τη νίκη πανηγυρίζει
που σχέδια και συνωμοσίες καταρτίζει
Αρχιστράτηγοι της φρουράς Θρασυμύδης και Μηριόνης
ο Νέστωρ θέμα θέτει Αχιλλέως και τους καθηλώνει
απευθυνόμενος στον Αγαμέμνονα
«να δώσει την Βρισηίδα» του δηλώνει
τον προτρέπει άμεσα να την επιστρέψει
μόνον έτσι η έκβαση του πολέμου υπέρ αυτών
θα στρέψει και ο Έκτωρ δεν θα τους καταστρέψει
Πρεσβεία στέλνουν στον Αχιλλέα
ασυζητητί την απορρίπτει άμα της πρεσβείας τη θέα
αρνείται στην προσφορά πεισμόνως
και η πρεσβεία επιστρέφει με μεγάλο πόνο
Ο Διομήδης καλεί τους στρατηγούς
τον Αχιλλέα ήσυχο να αφήσουν
την άμυνα του στρατοπέδου τούτες τις κρίσιμες ώρες
να φροντίσουν
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πριν τον φράχτη οι Τρωαδίτες νύκτωρ πηδήσουν
ανάγκη πάσα να τον ενισχύσουν
Στο Ελληνικό στρατόπεδο νυκτερινό
συναγερμό ο αρχιστράτηγος σημαίνει
καθώς οι σάλπιγγες των Τρωαδιτών
τα αυτιά τους ξεκουφαίνει
ο Αγαμέμνων εκτιμά επίθεση ο εχθρός ετοιμάζει
ο εφιάλτης αϋπνία του φέρνει και ύπνος
δεν τον πιάνει
(Αφιερωμένο στον ήρωα πιλότο του Αιγαίου
Γιώργο Μπαλταδώρο)

Η Ηγεσία των Ελλήνων εκτός μάχης
Ποτέ ο Έλληνας ακόμη και στον πόλεμο
δεν έγινε αιμοβόρος,
της νίκης πάντα ο θηρευτής
της δόξας σημαιοφόρος
εν όψει των εχθρών μας που μας απειλούν
καταφώρως, επιβιώσαμε υπό ένα όρο
ήρωες βγάλαμε σαν τον
Αχιλλέα, Διομήδη, Αίαντα, Οδυσσέα
και τον Γιώργο Μπαλταδώρο
Ποτέ δεν θα αφήσουμε τον βάρβαρο τουρκομογγόλο
τον εθνικό μας να αρπάξει χώρο
υπέρ Ελευθερίας βαρύτατο πληρώνουμε φόρο
καλώς‐κακώς; για μας αδιαφόρως
τον ηθικό μας κώδικα ακολουθούμε νικηφόρως
Των Τρώων η πίεση ασφυκτική
οι στρατηγοί προβαίνουν σε διαβουλεύσεις
πως η ορμή των Τρώων θα αποκρουστεί
πως θα αντιμετωπίσουν τις συνεχείς των επιθέσεις;
προς εξύψωση του ηθικού στην πρώτη πάνε τη γραμμή
και μπροστά στο φράχτη κάνουν επισκέψεις
Βρίσκουν τους φύλακες στις θέσεις τους να αγρυπνούν
πληροφορίες περί των Τρώων οι στρατηγοί ζητούν
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ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑ –ΦΟΝΟΣ ΤΟΥ ΔΟΛΩΝΟΣ (Κ. 1‐575)
ο Νέστωρ στέλνει νύκτωρ περίπολο να ανιχνεύσει
μυστικά πληροφορίες για τον εχθρό να συλλέξει
και να γυρίσει
αν δεν γνωρίζεις τι πράττει ο εχθρός
αιφνιδιασμό θα υποστείς και θα αποτύχεις
Το ίδιο κάνουν άλλωστε και οι Τρωαδίτες
τον Δόλωνα έπεμψαν κατάσκοπο,
αλλά τον αιχμαλώτισαν οι Έλληνες οπλίτες
τους είπε με το ν’ και με το σ’ τι πράττει ο εχθρός
«ο Έκτωρ συμβούλιο συγκαλεί των ευγενών
στου Ιλου το μνήμα, (του Δαρδάνου ήταν αυτός πρωτότοκος υιός)
εκεί το σχέδιο επίθεσης οι Τρώες καταρτίζουν
πριν στου Ιλου το μνήμα προσεύχονται
και τη μεγάλη επίθεση ευθύς αρχίζουν»
Τους απεκάλυψε όμως και κάτι πιο σημαντικό:
«εφεδρείες δεν διαθέτουν οι Τρώες
εκτός αυτών που είναι γύρω από τις φωτιές
γνωστή άλλωστε η σύνθεση, ο αριθμός και οι διοικητές»
«Φύλακες της πόλης γηγενείς είναι Τρωαδίτες
ειδικό σώμα που αποτελείται από έμπιστους οπλίτες
γύρω από τις φωτιές ο στρατός του στρατοπεδεύει
με αυτούς ο Έκτωρ θα επιτεθεί και η αγωνία τον δέρνει
το στρατόπεδο θα κατορθώσει να το πιάσει;
και τα πλοία τους θα τα βρει στην ακτή να τα κάψει;»
«Ο Ρήσος από τη Θράκη με το ιππικό του προσεγγίζει
πανίσχυρη η μονάδα του τους Έλληνες φοβίζει
το ιππικό στην πεδιάδα μπορεί να τους κλαδέψει
μακριά από τους Τρωαδίτες αυτή τη νύχτα ο Ρήσος
θα στρατοπεδεύσει»
τάδε Δόλωνας(Τ) στην ανάκριση έφα
Την στρατοπέδευση του Ρήσου μακριά
πάραυτα εκμεταλλεύονται οι Αχαιοί τολμηρά
Οδυσσέας και Διομήδης νυχτερινή κάνουν καταδρομή
τον Ρήσο και 12 στρατηγούς φονεύουν αυτοστιγμή
τους βαρβάρους αιφνιδιάζουν
εκτός μάχης το ιππικό του βγάζουν.
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ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (Λ. 1‐835)
Ο γιός του Ατρέως φώναξε δυνατά
προστάζοντας τους Αχαιούς ν’ αρματωθούν
στη μάχη σε λίγο να ριχτούν
φόρεσε την χάλκινη αρματωσιά,
στα πόδια του τις όμορφες κνημίδες
τα επισφύρια τα αργυρά και τις ασπίδες
γύρω από τα στήθη του το θώρακα που του έφτιασε
ο Κινύρας
γιατί ως την Κύπρο είχε φθάσει η πληροφορία
για την επικείμενη κατά της Τροίας εκστρατεία
Στο στρατόπεδο οι καταδρομείς επιστρέφουν νικητές
το κατόρθωμα τους ενθαρρύνει τους μαχητές
το φράχτη πάραυτα πηδάνε και στην επίθεση
σαν λέοντες εξορμάνε
με τόση σφοδρότητα ώστε σε φυγή τρέπουν τους εχθρούς
για να γλυτώσουν στην πεδιάδα σκορπάνε
από το χέρι του Αγαμέμνονα Βιάνορας(Τ), Οιλέας(Τ), Ισος(Τ),
Αντιφος(Τ), Πείσανδρος(Τ), Ιππόλοχος(Τ) στον Αδη πάνε
οι Τρωαδίτες προς την πόλη τραβάνε σε άτακτη φυγή
πολλούς θα πληγώσει και άλλους θα φονεύσει ο Αγαμέμνονας
σε τούτη η μάχη θα στεφθεί νικητής
προ των Σκαιών Πυλών ο πόλεμος πηγαίνει
σύμφωνα με του χρησμού την ρήση το κάθε τι συμβαίνει
Εκεί το Ελληνικό στράτευμα για ανασύνταξη θα σταματήσει
ο Έκτωρ από το άρμα του στη γη θα πηδήσει
και λόγο στους δικούς του θα εκφωνήσει
την πόλη σε έσχατο κίνδυνο κηρύττει
εκεί η μάχη της Τροίας θα δοθεί
τους Έλληνες ελπίζει να νικήσει
ο Αγαμέμνονας να αποκρουσθεί και να υποχωρήσει
Τότε ο Ιφίδαμος(Τ) όρμά κατά του Αγαμέμνονα
αλλά αυτός τον φονεύει
έπειτα ορμά ο αδελφός του Κόων(Τ) και αυτόν θανάσιμα τοξεύει
‘πριν όμως φονευθεί τον Αγαμέμνονα στο χέρι τραυματίζει
πονάει πολύ και στο Χειρουργείο του Ποδαλίρειο
ο ηνίοχος τον διακομίζει
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Οι Έλληνες κλονίζονται του αρχιστράτηγου η απουσία
τους κλονίζει
τότε ο Έκτωρ την ευκαιρία αρπάζει
τους Ασσαίον(Ε), Αυτόνοον(Ε), Οπίτην(Ε), Δόλοπα(Ε),
Οφέλτιον(Ε), Αγέλαον(Ε), Αίσυμνον(Ε), Ωρον(Ε)
και Ιππόνοον(Ε) και άλλους σκοτώνει
οι Έλληνες τρέπονται σε φυγή και αυτός τους καταδιώκει
κατά την υποχώρηση πολλούς πληγώνει
Αντεπίθεση ο Οδυσσέας και Διομήδης εξαπολύει
και ο μεν Διομήδης(Ε) τον Θημβραίον(Τ) και τους γιούς
του Μέροπος(Τ) θανάσιμα ακοντίζει
ο Οδυσσεύς τους στρατηγούς Μολίονα(Τ), Ιππόδαμον(Τ)
και Υπέροχον(Τ) θανάσιμα πληγώνει
Νέα αντεπίθεση ο Έκτωρ εξαπολύει
σθεναρά ο Διομήδης ανθίσταται και τους τρέπει σε φυγή
την κεφαλή του Εκτορα ακοντίζει αλλά αστοχεί
το βέλος φονεύει τον Παιονίδη(Τ)
ο Πάρις με δόλο στο πόδι τον τραυματίζει
εκτός μάχης βγάζει και τον Διομήδη(Ε)
στο χειρουργείο ο ηνίοχος τον διακομίζει
η μάχη από ώρα σε ώρα αλλάζει τροπή
το αίμα ρέει ποτάμι στην ξερική γη
μόνος τώρα στο πεδίο της μάχης ο Οδυσσέας
κυκλωμένος στις τάξεις των Τρώων
για την σωτηρία του με πλείονες μονομαχεί γενναία
τον Δηιπίτην(Τ), Θόωνα(Τ), Εννομο(Τ), Χερσιδάμαντα(Τ), Χάροπα(Τ)
και Σώκον(Τ) σκοτώνει
πριν όμως από το Σώκο θα πληγωθεί
και καθώς ορμούν επάνω του οι Τρωαδίτες
κινδυνεύει αιχμάλωτος να συλληφθεί
αν δεν έλθει βοήθεια δεν γλυτώνει
στο μεταξύ ο πόνος από το τραύμα δυναμώνει
και το τραύμα του άσχημα αιμορραγεί
την ώρα που μαχόμενος υποχωρεί
με στεντόρεια φωνή «βοήθεια» φωνάζει
καθώς ο Μενέλαος αναγνωρίζει την φωνή του και τον πλησιάζει
τον Αίαντα παίρνει μαζί του και προς βοήθεια τρέχουν
τον Οδυσσέα βρίσκουν κυκλωμένο την ύστατη στιγμή
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και στη μάχη να τον απεγκλωβίσουν πέφτουν
για τη ζωή του μάχη δίνει ηρωική κατά την συνήθεια την Ελληνική
κάλλιο ο θάνατος παρά να παραδοθεί
στην Τροία Έλληνας ζωντανός δεν έχει πιαστεί
ακόμη και για τους νεκρούς γινόταν μάχη επική
Ορμήσας ο Αίας σκορπίζει τους εχθρούς αγριεμένος
φονεύει τον Δόρυκλον(Τ), Πάνδοκον(Τ), Λύσανδρον(Τ),
Πύρασον(Τ) και Πυλάρτην(Τ)
ο Αίας ήταν ο πλέον προωθημένος
διαλύει τους Τρώες σε εκείνο το μέρος
σε υποχώρηση τρέπει τους αμυνομένους
Ο Έκτωρ στο αριστερό της παρατάξεως
τους Έλληνες αγκιστρώνει και τους πολεμά
όπου ο Νέστωρ, Ιδομενεύς(Ε) και ο γιατρός Μαχάων(Ε)
παρατεταγμένοι μάχονται ηρωικά
Ο αρχιστράτηγος και τρεις διοικητές
τραυματισμένοι
έκρυθμη η κατάσταση στο Ελληνικό στρατόπεδο
παραμένει
ίσως σήμερα συμβεί το αποτρόπαιον και το μοιραίον
καθότι η εξάντληση σε σημείον έφθασε ακραίον
και ο Αχιλλέας αδρανής στη σκηνή του μένει
η δολερή διχόνοια τον έχει τυφλώσει
μόνο ο έσχατος κίνδυνος μπορεί να τους ενώσει
Οι Έλληνες κλονίζονται φθάνουν στα όρια τους
καθώς η νίκη απομακρύνεται από κοντά τους
μόνο ο Αχιλλέας με τη αντρειοσύνη του
μπορεί να αλλάξει τη φορά του
με ενότητα, θάρρος, αποφασιστικότητα,
και με τη λεβεντιά τους,
πίστη στη νίκη και στη λευτεριά
τα εφόδια τους
ΤΕΙΧΟΜΑΧΙΑ (Μ. 1‐470)
Η κβαντική θεωρία ισχύει στην Ιλιάδα
ο αρχηγός τοξεύεται ο παραστάτης του φονεύεται
στη διπλανή στοιβάδα
τίποτα δεν κινείται γραμμικά, ούτε δογματικά
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στην Ελληνική κοσμοθέαση
όλα σε κυκλική βαίνουν τροχιά, όλα ρευστά
όπως το σύμπαν λειτουργεί
κατά την κοσμοθέαση την Ελληνική.
Αν την Ιλιάδα καθιερώναμε διδακτικό βιβλίο
αν την αναλύαμε σε όλες τις τάξεις στο σχολείο
και τα πάμπολλα παίρναμε διδάγματα
δεν θα φοβόμαστε τον ίσκιο μας και τα φαντάσματα
την φαντασία μας θα ακονίζαμε και θα κάναμε θαύματα
και στα ουράνια θα κάναμε τινάγματα
Ο Έλληνας στα ύψη θα πετούσε
και το Ελληνικό πνεύμα θα μεγαλουργούσε
στη διχόνοια αν δεν είμαστε βυθισμένοι
από την πατρώα λατρεία αποξενωμένοι
Λησμονήσαμε την θεϊκή μας γλώσσα
και από τους ξένους επαιτούμε τώρα φώτα
πλησίον του Σκαμάνδρου στο αριστερό
ο Πάρις τον γιατρό Μαχάονα(Ε) πληγώνει
το στράτευμα προς τα πλοία ολοταχώς υποχωρεί
και η ανησυχία τους μεγαλώνει
αν οι Τρώες κάψουν τα πλοία
πάνε χαμένοι «αντίο πατρίδα»
ο Αίας όμως σε άλλο τομέα τους Τρώες
διαλύει και τους τρομοκρατεί
Όταν ο Έκτωρ το μαθαίνει τον Πάρη εγκαταλείπει
και στο σημείο της κρίσεως πηγαίνει
τον Αίαντα να αντιμετωπίσει
η Ελληνική παράταξη προς τα πλοία ολισθαίνει
και ο Αίας για να μην κυκλωθεί σε υποχώρηση προβαίνει
με την κυρία δύναμη να ενωθεί για να μην αποκοπεί
μαχόμενος εναντίον υπέρτερου εχθρού
ο Αίας τοξευόμενος από παντού
στο θώρακα και στην περικεφαλαία
Οι Τρώες τους Έλληνες καταδιώκουν υποχωρούντες
και προς το στρατόπεδο τους τάχιστα ορμούντες
των Αχαιών να κάψουν τα πλοία,
αυτά είναι υπεύθυνα για τα δεινά της Τροίας
Ο Ευρύπυλος(Ε) τρέχει να τον συνδράμει
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μάθημα αλληλοβοήθειας η Ιλιάδα κάνει
ο ένας τον άλλο να βοηθάει και όχι να εξουθενώνει
το κοινό συμφέρον ενώπιον του εχθρού
σήμερον δεν τους ενώνει
το σαράκι της διχόνοιας τους εξουδετερώνει
Ο Ευρύπυλος(Ε) τον Απισάονα(Τ) σκοτώνει
αλλά ο Πάρις στον δεξιό μηρό τον Ευρύπυλο(Ε) πληγώνει
η φθορά στο Ελληνικό στράτευμα μεγαλώνει
ιδιαίτερα του Αγαμέμνονα ο τραυματισμός
το ηθικό τους καταρρακώνει
Αγαμέμνων, Διομήδης(Ε), Οδυσσεύς(Ε),
Ευρύπυλος(Ε) και Μαχάων(Ε) τραυματισμένοι
και εκ των οπλιτών πολλοί πληγωμένοι
Νέες μονάδες των Τρώων καταφθάνουν
για την επίθεση που θα κάνουν
το Ελληνικό στρατόπεδο περικυκλωμένο
και πίσω από την τάφρο το στράτευμα καθηλωμένο
αν δεν αγωνιστούν μέχρις εσχάτων οι πολιορκημένοι
πάνε χαμένοι
Βλέποντας ο Αχιλλέας τον Νέστωρα
να μεταφέρει το Μαχάονα τραυματία
στέλνει τον Πάτροκλο να ρωτήσει
το όνομα και την αιτία
Ο Νέστωρ λέει στον Πάτροκλο να παρακινήσει
τον Αχιλλέα
να πάψει την οργή και στην μάχη να ριχτεί
την ύστατη τούτη στιγμή την μοιραία που ίσως
αποβεί η τελευταία
κι’ αν αυτός αρνηθεί ας φορέσει του Αχιλλέα
την πανοπλία και την περικεφαλαία
με τους Μυρμιδόνες να μπει στη μάχη
τους Έλληνες να βοηθήσει
πριν ο Έκτωρ τα πλοία πυρπολήσει
Επιστρέφοντας ο Πάτροκλος βλέπει και τον Ευρύπυλο(Ε)
τραυματισμένο
όπου ήταν η Αγορά, το Δικαστήριο και οι βωμοί των θεών
κάτω ξαπλωμένος πλησίον των πλοίων του Οδυσσέα κείτονταν ματωμένος
Ακόμη και εν εκστρατεία οι Έλληνες τρεις είχαν πυλώνες
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Αγορά(εκκλησία του δήμου), Δικαστήριο και Ναούς για
τις θεότητες τις χθόνες
Ο Πάτροκλος στη σκηνή του τον μεταφέρει
όντας και γιατρός την πληγή του θεραπεύει
ο Έκτωρ τους Τρώες συγκεντρώνει πέριξ του
στρατοπέδου
ΤΕΙΧΟΜΑΧΙΑ (Μ. 1‐470)
και κατάληψη ετοιμάζει εξ εφόδου
Τότε ο επιτελικός Πολυδάμας(Τ) μια ιδέα ρίχνει φαεινή
και ο Έκτωρ ασμένως την υιοθετεί:
«τα άρματα να αφήσουν εκτός κατά γης
και να ορμήσουν στο στρατόπεδο πεζή»
Το στράτευμα σε πέντε σώματα οργανώνει:
Το πρώτον υπό τον Έκτορα, Πολυδάμαντα(Τ) και Κεβριόνην(Τ)
Το δεύτερον υπό τον Πάρι, Αλκάθοον(Τ) και Αγήνορα(Τ)
Το τρίτον υπό τον Ελλενον(Τ), Διήφοβον(Τ) και Ασιον(Τ)
Το τέταρτον υπό τον Αινείαν, Αρχέλοχον(Τ) και Ακάμαντα(Τ)
Το πέμπτον όπου τα συμμαχικά στρατεύματα υπό τον Σαρπηδόνα(Τ),
Γλαύκο(Τ) και Αστεροπαίο(Τ)
με ανάλογη δύναμη το καθένα πλαισιώνει
Οι Έλληνες στις πύλες, στους πύργους και στους προμαχώνες
τους Τρωαδίτες με δόρατα, τόξα θα τους υποδεχθούν
και με κοτρώνες
οι επιθέσεις των Τρώων αρχίζουν οι Έλληνες μαχητές σαν τα στάχια τους
εχθρούς τους θερίζουν και σαν ανεμώνες
Το τείχος κρατούν αποφασισμένοι
τα πρώτα κύματα ηρωικά τα αποκρούουν
η πύλη η αριστερή όπου ο Λεοντεύς(Ε) και Πολυποίτης(Ε)
βρέθηκε ανοιγμένη
για να εισέλθουν οι βραδυπορούντες Έλληνες καθυστερημένοι
Εκεί έκαναν ρήγμα οι Τρώες και βίαια ορμήσαν
υπό τον Ασιον(Τ) τον γιό του Ακάμαντα(Τ)
Ιαμενόν(Τ), Ορέστην(Τ), Θόωνα(Τ), Οινόμαον(Τ)
επιτεθήκαν
Πολυποίτης(Ε) και Λεοντεύς(Ε) έξω από την πύλη
μάχη δίνουν επική
ενώ από τους πύργους πέτρες και λιθάρια
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εκτοξεύουν σαν βροχή,
Ο Ιδομενεύς(Ε) τον Ασιον(Τ) σκοτώνει και ο Πολυποίτης(Ε)
τον Δάμασον(Τ), Πύλωνα(Τ) και Ορμενον(Τ) θανάσιμα πληγώνει
ο Λεοντεύς(Ε) τον Ιππόμαχον(Τ), Αντιφάτην(Τ), Μένωνα(Τ),
Ιαμενόν(Τ) και Ορέστην(Τ) νεκρούς τους ξαπλώνει (Μ‐190)
Ο Έκτωρ το τείχος επιχειρεί να διαρρήξει
κρότος συμβαίνει και ταραχή χωρίς όμως να το εκπορθήσει
Οι Αίαντες τρέχουν ανυψώνουν των μαχόμενων
το ηθικό που έχει πέσει
τότε επιπίπτει σαν κεραυνός ο Σαρπηδών(Τ)
στο μέρος εκείνο που ο Μενεσθεύς(Ε) έχει λυγίσει.
Ο Μενεσθεύς κράζει τους Αίαντες σε βοήθεια φωνάζει
και ο Αίας φονεύει τον Επικλέα(Τ), ο δε Τεύκρος(Ε)
τον Γλαύκο(Τ) πληγώνει
έφοδο ο Σαρπηδών(Τ) κάνει νέα τον Αλαμάονα(Ε) σκοτώνει και το τείχος
στο σημείο εκείνο γκρεμίζει και εισορμάει
από το ρήγμα οι Τρώες να εισέλθουν προσπαθούν
αλλά ο Αίας και Τεύκρος την διείσδυση τους αποκρούουν
και τους σταματούν
και το ρήγμα κλειστό προς το παρόν κρατούν
Νέα έφοδο με τους Λύκειους(Τ) ο Σαρπηδών(Τ) κάνει
αλλά ουδέν επιτυγχάνει
σε αμφίρροπη ισοπαλία η μάχη καταλήγει
ούτε οι Λύκειοι να εισέλθουν μπορούν
ούτε οι δε Έλληνες να να τους εκδιώξουν,
η νίκη και η ήττα στα κεφάλια τους στριφογυρίζει
η τειχομαχία σώμα με σώμα για ώρες συνεχιζει
Όπου ο Έκτωρ πάει προς τα κεί και η νίκη πετάει,
μόνο ο ταχύπους Αχιλλεύς μπορεί να τον νικάει
το τείχος στην μεριά εκείνη ο Έκτωρ διαρρηγνύει
κράζει τους Τρώες μέσα από το ρήγμα να περάσουν
στα πλοία να τρέξουν να τα κάψουν χωρίς καθόλου
να δειλιάσουν
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ΜΑΧΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ (Ν. 1‐835)
Ο Τρωικός Πόλεμος τους δικούς του
νόμους έχει και κανόνες
τη δική του ηθική
τότε πυρηνικές δεν είχαν βόμβες
αξιοπρέπεια οι εμπόλεμοι είχαν ιπποτική
Ο οπλίτης δεν σκοτώνει βαθμοφόρο
εκτός κι’ αν απαιτηθεί
του πολέμου αυστηρά τηρεί το νόμο
και της μάχης την τακτική
ο βαθμοφόρος έχει σαν ηθικό όρο
με οπλίτη να μην μονομαχεί
υποτιμητικό με ένα πεζό οπλίτη
ο ιππέας να συγκρουσθεί
Ο στρατηγός με ομοιόβαθμο του
δέχεται και μονομαχεί
ή σε βαθμό ανώτερο του
την έκβαση ο στρατός με επευφημίες παρακολουθεί
από μια μονομαχία συχνά η μάχη θα κριθεί
το ηθικό του στρατού των μεν θα ενισχυθεί
των δε θα καταρρακωθεί
από το χαμό μιας ηγετικής φυσιογνωμίας
η τελική μάχη μπορεί και να κριθεί
κανείς προς σωτηρία του μονομάχου δεν επεμβαίνει
ακόμη και αν σκοτωθεί ή τραυματιστεί
ούτε τους κανόνες του πολέμου αντιβαίνει
γιατί σαν δειλός θα κατηγορηθεί
Τον αρχηγό αδυνατεί κάποιος αξιωματούχος
να σκοτώσει
μόνο τον τραυματίζει ή με τη βολή ελαφρώς τον απωθεί
Τον Έκτορα μόνο ο Αχιλλέας τον αντιμετωπίζει
για αυτό όσο ο Αχιλλέας από τη μάχη απέχει
ο Έκτωρ υπερέχει και στο μέτωπο επικρατεί
Όταν ο Αχιλλέας τον Εκτορα σκοτώνει
η τελική μάχη έχει κριθεί
αυτά η πολεμική τέχνη του Τρωικού πολέμου προβλέπει,
αλλά κι’ αυτή μπορεί να παραβιαστεί
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αλλά η άλωση της πόλης σύμφωνα με χρησμό
με το δούρειο ίππο τελικά θα πέσει
Τον Αχιλλέα στη φτέρνα τον τοξεύει
ένας δειλός σαν τον Πάρη
και πριν την άλωση της Τροίας
ο χάρος θα τον πάρει
έτσι ήταν από το χρησμό γραφτό
στην άλωση της πόλης αυτός να είναι απών
Οι Τρώες στα πλοία υποχωρούν και πάλι
αλαλαγμός και ταραχή γίνεται μεγάλη
ο Μάντης Κάλχας τους Αίαντες παρακαλεί
τους Έλληνες να σώσουν από την καταστροφή
μετά τους: Τεύκρον, Λήιτον, Πηνέλεων, Θόωντα,
Δηίπυρον, Μηριόνην και Αντίλοχον προσκαλεί
και τους λέει τα εξής:
«μέγιστη θάναι η ντροπή αν οι Τρώες
τους Έλληνες σκοτώσουν και τα πλοία κάψουν»
και τους ζητάει το στράτευμα να παρατάξουν
κι’ αυτοί σαν επιτελικοί αξιωματικοί
τούτη την κρίσιμη στιγμή να τεθούν επικεφαλής
και τα στήθη τους να προτάξουν
το εκστρατευτικό σώμα να σώσουν από την καταστροφή
Η αποχή του Αχιλλέα και η αμέλεια του στρατού
τον εχθρό έχει αποθρασύνει, υψηλό ηθικό του δίνει
επιθέσεις εντός του στρατοπέδου ο Εκτωρ εξαπολύει
ένα πλοίο με το δαυλό στη φωτιά παραδίνει
μέγιστη των Ελλήνων η ευθύνη
Όσο εμάχετο ο Αχιλλεύς δεν είχαν τολμήσει
να εξέλθουν
και σαν ελάφια να μην τον συναντήσουν τρέχουν
Τα λόγια του μάντη τους κινητοποιούν
οι Έλληνες για την ύστατη μάχη παρατάσσονται
να συγκρουστούν
αναμένουν τον Έκτορα πρώτος να επιτεθεί
αυτός σαν χείμαρρος εξορμάει
οι Έλληνες τον αποκρούουν με ορμή
η μάχη σαν το γλυκό κρασί τους μεθάει
Τον Διήφοβον(Τ) αποκρούει ο Μηριόνης(Ε)
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μάχη συνάπτεται και ο Αίας(Ε) τον Ιμβριο(Τ) σκοτώνει
ο Έκτωρ τον Αμφίμαχον(Ε) νεκρό τον ξαπλώνει
ο Αίας τον σιδερόφρακτο Έκτορα
ακοντίζει και το ακόντιο βίαια τον σπρώχνει
τον τραντάζει αλλά τη γλυτώνει
Ο Θόας(Τ) σε μάχη καλεί τον Ιδομενέα(Ε)
και ο τελευταίος προσκαλεί τον Μηριόνην
στην πρύμνη των πλοίων η μάχη φουντώνει
νυν υπέρ πάντων ο αγών τους μαχητές
εμψυχώνει
Ορμάει ο Ιδομενέας(Ε)
τον Ασιον(Τ) φονεύει και τον Ορθρυονέα(Τ)
ο δε Αντίλοχος(Ε) του Ασίου(Τ) σκοτώνει
τον αρματαγωγέα
Ο Δηίφοβος(Τ) κατά του Ιδομενέα(Ε) ακοντίζει
τον Υψίνορα(Ε) θανάσιμα τον τραυματίζει
ο Ιδομενέας (Ε) τον Αλκάθουν(Τ) σκοτώνει
έπειτα τον Δηίφοβον(Τ) καλεί σε μονομαχία
και εκείνος σε βοήθεια καλεί τον Αινεία(Τ)
και ορμούν κατά του Ιδομενέα(Ε)
εκείνος σε βοήθεια καλεί τους: Ασκάλαφον(Ε)
και Αφαρέα(Ε),
καλεί και τους Δηίπυρον(Ε), Αντίλοχον(Ε) και τον Μηριόνην(Ε)
και ο Δηίφοβος(Τ) καλεί Αγήνορα(Τ) και Πάρη(Τ)
λαμβάνουν επαφή και η μάχη αρχίζει
οι στρατηγοί προπορεύονται
και το στράτευμα ακολουθεί
την παράταξη των Τρώων προσεγγίζει
Πρώτος ακοντίζει ο Αινείας(Τ) και αποτυγχάνει
ο Ιδομενέας(Ε) τον Οινόμαον(Τ) φονεύει σε πάλη
ο Δηίφοβος(Τ) κατά του Ιδομενέα(Ε) βάλλει
τον Ασκάλαφον(Ε) θανατηφόρο φίδι τον τσιμπάει
ο δε Μηριόνης(Ε) τον Δηίφοβον(Τ) θανάσιμα ξαπλώνει
στο πεδίο της μάχης πέφτουν κορμιά,
αίματα ανάκατα με σκόνη
στης μάχης τη φωτιά, καθώς η αυτοθυσία τους γιγαντώνει,
οιμωγές καθώς κάποιος ξεψυχάει
αν τα πλοία καούν ο νόστος θα τους φάει
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Ο Αινείας(Τ) τον Αφαρέα(Ε) σκοτώνει
ο Αντίλοχος(Ε) τον Θόωνα(Τ) απολλοτριώνει
και ο Μηριόνης(Ε)
τον Ακάμαντα (Τ) νεκρό στην ξερή γη ξαπλώνει
ο Ελενος(Τ) τον Δηίπυρον(Ε) στην καρδιά πετυχαίνει,
και ο Πάρις(Τ) τον Ευχήνορα(Ε) στον Αδη στέλνει
ο Μενέλαος(Ε) τον Ελενον(Τ) βαριά πληγώνει
και τον Πείσανδρον(Τ) τον σκοτώνει
Καθώς η τιτανομαχία συνεχίζει
ο Μηριόνης(Ε) τον Αρπαλίωνα(Τ) θερίζει
οι καλύτεροι Τρώες στρατηγοί
πληγωμένοι ή σκοτωμένοι
από την Ελληνική ανδρεία και ευστοχία χτυπημένοι
Αυτά συμβαίνουν στον αριστερό τομέα όπου
ο Πάρις ενεργεί
ο χάρος βγήκε παγανιά και χάνονται
οι Τρώες στρατηγοί
ο Έκτωρ μάχεται τους Αίαντες
όπου οι αντριωμένοι Φθιώτες και Βοιωτοί,
του Πρωτοσίλεου και Φιλοκτήτη
και ο Μέδοντας και Ποδάρκης
και έπειτα οι Αθηναίοι και οι Επειοί
Τότε στον Έκτορα πάει ο Πολυδάμας
«βασιλιά μου κακά σου φέρνω μαντάτα
ο Πάρις στο αριστερό τα έκανε «σαλάτα»
οι στρατηγοί σχεδόν όλοι εκτός μάχης έχουν βγει
ο Έκτορας στο αριστερό μεταβαίνει
ανήσυχος πολύ
την διοίκηση του Πάρι παίρνει και άλλο
τομέα να διοικεί
Εκεί ο Κεβριόνης(Τ), Πολυδάμας(Τ), Φάλκης(Τ), Ορθαίος(Τ),
Πολυφήτης(Τ), Πάλης(Τ) και Μόρυς(Τ) δίνουν μάχη επική
αστράφτουν οι ασπίδες, τα βέλη πέφτουνε βροχή
ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΗΡΑΣ (Ξ. 1‐520)
Σαν ακούει ο Νέστωρας την οχλοβοή ανησυχεί
Βγαίνει από σκηνή που ο Μαχάων κείται τραυματισμένος
και του παρέχει περίθαλψη υγειονομική
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βγαίνει έξω τα συμβαίνοντα να πληροφορηθεί
και βλέπει άκρως ταραγμένος
λίγο μακρύτερα το Ελληνικό στράτευμα στα πλοία
στα καταστρώματα και στις πλώρες
τον υπέρτατο δίνουν αγώνα καθώς περνούν οι ώρες
νέα κύματα εφόδου ρίχνουν οι Τρώες
στριμωγμένοι το στόλο να γλυτώσουν
από την φωτιά και την καταστροφή να τον σώσουν
στη σκηνή του Αγαμέμνονα τρέχει εσπευσμένως
και του ζητάει: Διομήδης, Οδυσσέας και οι δυο τους
όλοι μαζί ενώπιον των οπλιτών των μαχομένων
με τις βακτηρίες να εμφανιστούν
το ηθικό στο στράτευμα να αναπτερώσουν
το πεσμένο ίνα ο στόλος να σωθεί

(Μάχη Ελλήνων και Τρώων κοντά στα πλοία)
Ο Αγαμέμνων ζητάει να επιβιβαστούν στα πλοία
επειδή εικάζει ότι ελπίδα δεν έχουν σωτηρίας
όμως ο Οδυσσέας και Διομήδης το ακυρώνουν
και με τις βακτηρίες στη γραμμή των πρόσω κάνουν παρουσία
και το ηθικό των μαχομένων αναπτερώνουν
Πρώτος ο Έκτωρ κατά του Αίαντος ακοντίζει
και αποτυγχάνει
ο Αίας μια τεράστια κοτρώνα πιάνει
και τον Έκτορα στο στήθος τον χτυπάει
τότε οι Έλληνες ορμούν να τον συλλάβουν
αλλά ο Αινείας(Τ), Πολυδάμας(Τ), Αγήνωρ(Τ), Γλαύκος(Τ) και Σαρπηδών(Τ)
τον προφυλάσσουν
στα μετόπισθεν μισοπεθαμένο τον μεταφέρουν
να ανανήψει
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μαύρο αίμα κάνει εμετό και λιποθυμάει πριν ξυπνήσει
ενθαρρυμένο το Ελληνικό στράτευμα ορμάει πάλι
Αίας ο Λοκρός(Ε) του Σάτνιου(Τ) λειώνει το κεφάλι
Ο Πολυδάμας(Τ) τον Προθοήνορα(Ε) φονεύει
ενώ ο Αίας τον Πολυδάμα(Τ) τοξεύει
αλλά τον Αντίλοχον(Τ) γιό του Αντήνορος(Τ) πετυχαίνει
και στη μαύρη γη τον στέλνει.
Ο Πολυδάμας(Τ) σκοτώνει τον Πρόμαχο(Ε) εκ Βοιωτίας
και ο Πηνέλεως(Ε) κατά του Ακάμαντος(Τ) ορμά με βία
και φονεύει τον Ιλιονέα(Τ) επειδή ο Ακάμας(Τ) φοβηθείς
γλιστράει φευγαλέα
Μετά ταύτα οι Τρώες τρέπονται σε φυγή και άγρια
σφαγή ακολουθεί
ο Αίας(ε) τον Υρτιον(Τ) φονεύει, ο δε Αντίλοχος(Ε) τον Φάλκην(Τ)
και Μέρμερον(Τ), ο Μηριόνης(Ε) τον Μόρυν(Τ) και Ιπποτίωνα(Τ),
ο Τεύκρος(Ε) τον Προθόωνα(Τ) και Περιφήτην(Τ), ο Αγαμέμνων
τον Υπερήνορα (Τ) με το δόρυ τους καρφώνει
Τους πιο πολλούς φονεύει ο Αίας
ο γρήγορος γιός του Οιλέα
σαν αγρίμια στον κάμπο τους κυνηγάει
και ο Ζευς τους τρομοκρατεί και τους
χτυπάει.
ΑΠΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (Ο. 1‐745)
Τον Έκτορα που τον θεωρούσαν πεθαμένο
εκ του χτυπήματος συνέρχεται
και την αρχηγία αναλαμβάνει εσπευσμένως
και νάτος πάνω στο άρμα του στημένος
Ο Θόας(Ε) προτείνει Αίας(Ε), Ιδομενεύς(Ε), Τεύκρος(Ε),
Μηριόνης(Ε), Μέγης (Ε) και ο ίδιος να τον αντιμετωπίσουν ενωμένοι
οι άλλοι προς φύλαξη των πλοίων προ των σκηνών θα είναι ακροβολισμένοι.
Στη νέα μάχη πολλά έπεσαν κορμιά ανδρών, οι Έλληνες διασκορπίζονται
και τρέπονται σε φυγή ομαδόν
ο Έκτωρ τον Στίχιον(Ε) και Αρκεσίλαον(Ε) στέλνει στη μαύρη γη
ο Αινείας(Τ) τον Μέδοντα(Ε) και Ιασον(Ε) σκοτώνει,
ο Πολυδάμας(Τ) τον Μηκιστέα(Ε) θανατώνει,
ο δε Πολίτης(Τ) τον Εχίον(Ε), ο Αγήνωρ(Τ)) τον Κλονίον(Ε) και ο
Πάρις(Τ) τον Δηίοχον(Ε) νέκρούς ξαπλώνει
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και εισβάλλουν εις το τείχος
οι Έλληνες σε κατάσταση απελπιστική
αγώνα δίνουν επικό στήθος προς στήθος
από τις πρύμνες των πλοίων και επί των ιστίων
ενώ οι Τρωαδίτες μάχονται από των ίππων
ΠΑΤΡΟΚΛΕΙΑ (Π. 1‐ 855)
Ο Αλέξανδρος με την Ιλιάδα κατέκτησε την Ασία
στον κόσμο σε όλα τα σοβαρά διδάσκεται σχολεία
ένεκα μεγίστης ωφελείας αξία δίνει στη ζωή
μορφωμένος δεν θεωρείσαι αν την αγνοείς
περιττή θεωρείται η Ιλιάδα
μόνο στη σύγχρονη Ελλάδα
της παρακμής, της αναρχίας και της αγριάδας
οι νεοέλληνες χάλασαν αφ’ ότου τοξική
έφαγαν «μαρμελάδα»
Ανάγεται σε πανάρχαια εποχή ακαθόριστη
με βάση της Οδύσσειας τις μαρτυρίες
πλέον δεν είναι απροσδιόριστη
με μαθηματικές παραδοχές ιδού μια άλλη θεώρηση:
«ο Τρωικός Πόλεμος γεγονότα απηχεί
14.000 χρόνια προ της δικής μας εποχής
τεκμηριωμένη επιστημονικά απόδειξη
Το γεγονός ότι την έκρηξη του ηφαιστείου
Θήρας ο Όμηρος δεν την αναφέρει
μια τεραστίων διαστάσεων κοσμολογική καταστροφή
που στο Αιγαίο επαναστατικές αλλαγές έχει φέρει
και του Μινωικού πολιτισμού αιτία έγινε καταστροφής
είναι μια άλλη ένδειξη επαρκής
ότι προ 1600 π. Χ ο Τρωικός Πόλεμος συνέβη
και όχι το 1240 που από τη ΝΑΣΑ έχει
προσδιοριστεί»
ο αστρονόμος Κ. Χασάπης με αστρονομικές αναφορές
αναφέρει
Αλλά και τα τοπωνύμια που αναφέρει
και η γλώσσα η ομηρική
στο ίδιο συμπέρασμα μας μεταφέρει,
σε προγενέστερη δημιουργήθηκε εποχή
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Αλλά ας επιστρέψουμε στον πόλεμο της Τροίας
στους Αχαιούς συμβαίνει φοβερή πανωλεθρία
έμμονη του Έκτορα ιδέα να κάψει τα πλοία
η μανία του για τα πλοία δεν σας εντυπωσιάζει;
για τους Αχαιούς δεν τον πολυνοιάζει
γιατί λοιπόν ο στόλος τον τρομάζει;
Την επιστροφή στην πατρίδα στους Αχαιούς να στερήσει
καθώς δέκα χρόνια ο νόστος για την πατρίδα τους έχει τσακίσει
«μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν
πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς
καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι, καὶ σέβεσθαι δεῖ καὶ μᾶλλον
ὑπείκειν καὶ θωπεύειν πατρίδα χαλεπαίνουσαν ἢ πατέρα, καὶ ἢ πείθειν ἢ
ποιεῖν ἃ ἂν κελεύῃ…»
ο Σωκράτης στον Κρίτωνα μας λέει
τώρα η φιλοπατρία έχει χαλαρώσει η ξενομανία
και ο αριστερισμός μας έχει αλλοτριώσει
όπου εργασία εκεί πατρίς και εδώ την καίνε οι αναρχικοί,
οι ανθέλληνες την πουλάνε και όποιος γλυτώσει
κρίκος που τους συνδέει με την πατρίδα τα πλοία
άσβηστη κρατάνε την ελπίδα
Καίγοντας τα πλοία το ηθικό των Αχαιών
στα τάρταρα θα πέσει
το ναυτικό είναι η ισχύς των Κρητομυκηναίων
άρα η απόφαση ενέχει στρατηγική θέση
Τα πλοία τις αποικίες της Κρητομινωικής κοσμοκρατορίας συνδέουν
πλούτο και γνώση στην Ελλάδα τα πλοία φέρουν
Τον Ελληνικό Πολιτισμό στα πέρατα της Γης μεταδίδουν
το «μέγα το της θαλάσσης κράτος» τους Τρώες οι Έλληνες φοβίζουν
Ο Τρωικός Πόλεμος την αξία των Στενών και του Αιγαίου αναδεικνύει
την γεωστρατηγική σπουδαιότητα των Στενών
για πρώτη φορά η Ιλιάδα δίδει
Εδώ διασταυρώνονται λαοί, ιδεολογίες,
θρησκείες και πολιτισμοί από αρχαιοτάτων χρόνων
τα πλοία θέλει ο Έκτορας να τους στερήσει
και λιγότερο να τους φονεύσει ή να τους αιχμαλωτίσει
και τούτο δηλώνει επιμόνως.
Αν ο στόλος διαφύγει πάλι θα ξαναπεράσει τα Στενά
σε άλλο χρόνο
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αυτό κατενόησαν οι Τουρκοι ‐παρότι στεριανοί ‐ και με τον Ερντογάν έ‐
φτιασαν στόλο στη θάλασσα να πάρουν την υπεροχή
Στην Μεσόγειο χτίζει την θαλασσοκρατορία της
και το Αιγαίο η Τουρκία διεκδικεί
και οι δικοί μας ανούσιες κοκορομαχίες κάνουν οι πολιτικοί
από αμύθητων χρόνων μήτρα η Αιγηίς του Ελληνισμού
και κοιτίς του παγκόσμιου πολιτισμού
Νησιά και βραχονησίδες τα «πλωτά» μας τείχη
και ο εχθρός τα διεκδικεί
Τώρα κλονίζονται οι γεωστρατηγικοί πυλώνες
η θάλασσα αυτή Ελληνική είναι από αιώνες
τώρα το Αιγαίο πάει να εκτουρκίσει
η ισορροπία έχει άρδην ανατραπεί
αν την μεταναστευτική ροή τη συνεχίσει
ο Έλληνας ή θα μεταναστεύσει ή για να σωθεί θα ισλαμοποιηθεί
όταν λίαν συντόμως η αναλογία υπέρ των μεταναστών μειονότητα θα μας
μετατρέψει
Τα «πλοία» το έθνος μας, το σπίτι μας, τον πολιτισμό μας προστατεύουν
οι Έλληνες τα λησμόνησαν διότι καθεύδουν
σήμερα μόνο ο οικουμενικός Ελληνισμός μπορεί να τα φυλάξει ο τουρκο‐
μογγόλος ισλαμιστής για να μην του τα κάψει.

Ο Πάτροκλος στην μάχη μπαίνει
Ο Πάτροκλος(Ε) από τη σκηνή με τον Ευρύπυλο λαβωμένο
τους μαχητές σαν βλέπει να συγκρατούν τους Τρώες μετά δυσκολίας και
εξαντλημένων
τρέχει στον Αχιλλέα να τον παρακινήσει στη μάχη να ορμήσει
να προλάβει και την καταστροφή των να αποσοβήσει
στο μεταξύ οι Έλληνες τις εφόδους αποκρούουν των Τρώων
με ανδρεία,
η μάχη αμφίρροπη σε ισορροπία
ο θάνατος ο μοναδικός νικητής
Ο Έκτωρ μαχόμενος πεισματικά
στο πλοίο του Αίαντος(Ε) φωτιά πάει να βάλει
δίνοντας στον εξάδελφο Καλήτορα(Τ) τον δαυλό
δεν πρόλαβε γιατί ο Αίας τον προλαμβάνει
και στο λεπτό με το τσεκούρι του κόβει το κεφάλι
Τότε ο Έκτωρ τον Αίαντα(Ε) ακοντίζει
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αλλά τον δούλον του
Λυκόφρονα(Ε) θανάσιμα τον λαβώνει
Ο Τεύκρος(Ε) τον Κλείτον(Τ) σκοτώνει
ευθύς τον Έκτορα τοξεύει αλλά αποτυγχάνει
ο Έκτωρ παρακινεί τους Τρωαδίτες
και ο Αίας τους Αχαιούς με σθένος να πολεμούν
και από τα πλοία να τον απωθούν
η μάχη σε οριακά σημεία φθάνει
Ο Έκτωρ τον Σχεδίον(Ε) σκοτώνει
ενώ ο Αίας (Ε)τον Λαοδάμαντα(Τ) αρχηγόν του πεζικού απολλοτριώνει
ο Πολυδάμας(Τ) τον Ωτον(Ε) θανάσιμα λαβώνει,
ο δε Μέγης(Ε) τον Κροίσμον(Τ) και Δόλοπα(Τ)
με τον Μενέλαο ομού σκοτώνουν
Ο Αντίλοχος(Ε) τον Μελάνιππον(Τ) ο δε Έκτωρ τον Μερφήτην(Ε)
νεκρούς τους ξαπλώνουν
μαινόμενος ο Εκτωρ τα πλοία επιχειρεί να πυρπολήσει
οι Έλληνες κλονίζονται πριν ο ήλιος δύσει
αμφίρροπη κατά των πλοίων η γιγαντομαχία συνεχίζει
ουδείς γνωρίζει από στιγμή σε στιγμή ποιός θα επικρατήσει
ποιός τελικά θα καταστραφεί
και ποιός την φτερωτή νίκη θα φιλοξενήσει;
τόσο πυκνά τα βέλη ώστε τον Αίαντα ανάγκασαν
να συμπτυχθεί στου πλοίου τα πίσω μέρη
Ο Πάτροκλος ελθών προς τον Αχιλλέα
να βγει στη μάχη του ζητάει
τον μανιασμένο Έκτορα με τα δόντια ο Αίας τον κρατάει
ή να του δανείσει την πανοπλία και τους Μυρμιδόνες
ώστε στην μάχη αμέσως να πάει
ο Αχιλλέας αρνείται να πολεμήσει
εκτός και αν ο Έκτωρ τα πλοία του απειλήσει
δίνει στον Πάτροκλο αυτά που έχει ζητήσει,
την πανοπλία τους ίππους το άρμα και τους Μυρμιδόνες
τους Τρώες για να αντιμετωπίσει
στο μεταξύ του Αίαντος το δόρυ ο Έκτωρ σπάει
και αυτός πιεζόμενος υποχωρεί και στο πλοίο πάει
τότε ο Έκτωρ στο πλοίο βάζει φωτιά και την πρύμνη του πυρπολεί
Βλέποντας το πυρ ο Αχιλλέας πολύ ανησυχεί
τον Πάτροκλο προτρέπει να βιαστεί και στη μάχη να εμπλακεί
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ενώ εκείνος τους 2.500 Μυρμιδόνες
εν τάχει προς μάχην προετοιμάζει
σε πέντε μονάδες τους διαιρεί
και στρατηγούς σε κάθε μία βάζει
στην πρώτη τον Μενέσθιον(Ε) στη δεύτερη τον Κύδωρον(Ε)
στην τρίτη τον Πείσανδρον(Ε), στην τετάρτη
τον Φοίνικα(Ε) τον δάσκαλο του
‐(Έλληνες ήταν οι Φοίνικες της Εγγύς Ανατολής
και ας τους έκαναν σημίτες οι σιωνιστές κάποια εποχή)
στην πέμπτην τον Αλκιμέδοντα(Ε)
τον Πάτροκλο αρχιστράτηγος ορίζει
και τον Αυτομέδοντα(Ε) επιτελάρχη
αμέσως κατά των Τρώων ο αρχιστράτηγος
των Μυρμιδόνων θα προελάσει
Τους μίλησε ο Αχιλλεύς για να τους εμψυχώσει
«ως τώρα δυσανασχετούσατε
γιατί δεν σας οδήγησα στη μάχη
ώρα τώρα την ανδρεία σας να δείξετε στην πράξη»
τον Πάτροκλο προέτρεψε με τον Έκτορα να μη μονομαχήσει,
τους λοιπούς Τρωαδίτες σε φυγή να τρέψει
και από τα πλοία να τους κυνηγήσει
Οι Μυρμιδόνες σαν λέοντες ορμούν και κραυγάζουν
καθώς τον Πάτροκλο Αχιλλέα οι Τρωαδίτες τον περνούν
και πανικόβλητοι δειλιάζουν
ο Πάτροκλος το καιόμενο πλοίο πλησιάζει
και τον Πυραίχμην(Τ) αρπάζει και τον σφάζει,
τους Τρώες διασκορπίζει και του πλοίου την φωτιά σβήνει
η μάχη σε μονομαχία στρατηγών καταλήγει
ο Πάτροκλος τον Αρείλυκον(Τ) σκοτώνει, ο Μενέλαος(Ε) τον Θόωντα(Τ), ο
Μέγης(Ε) τον Αμφικλον(Τ), ο Αντίλοχος(Ε) τον Ατύμνιον(Τ), ο αδελφός του
Θρασυμήδης(Ε) τον Μάρην(Τ) αδελφό του Ατυμνίου(Τ), ο Λοκρός Αίας(Ε)
τον Κλεόβουλον(Τ) αιχμαλωτίζει
και μετά το μαύρο τον τρώει φίδι(Π‐ 370)
Ο Πηνέλεως(Ε) με τον Λύκονα(Τ) μονομαχεί και τον σκοτώνει και ο Μηριό‐
νης(Ε) τον Ακάμαντα(Τ) στη μαύρη γη τον χώνει
Ο Ιδομενεύς(Ε) τον Ευρύμαντα(Τ) φονεύει ο δε Αίας(Ε) τον Έκτορα τοξεύει
αλλά καθώς το τόξο του τεντώνει
η χορδή σπάει και τη γλυτώνει
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Σαρπηδονία – Θάνατος Πατρόκλου
Ο Πάτροκλος τους Τρώες καταδιώκει εις βάθος
τον Έκτορα αν δεν διέθετε ίππους φτερωτούς
στου Ιλου θα τον έστελνε τον τάφο
μετά ο Πάτροκλος αναστρέφων τους υποχωρούντες
Τρωαδίτες
εκκαθαρίζει δώδεκα στρατηγούς στα γρήγορα
και σαν στάχυα τους θερίζει
όταν ο Σαρπηδών(Τ) την πανωλεθρία διαπιστώνει
πηδά από το άρμα και το ηθικό των οπλιτών τονώνει
προς τον Πάτροκλο κατ’ ευθείαν τρέχει
και τον σκοπεύει
το τόξο τον ίππο του Αχιλλέα «Πήδασο» φονεύει
αλλά ο χαμός του Πήδασου πανάκριβα θα πληρωθεί
το τόξο του Πάτροκλου τον Σαρπηδώνα(Τ) καιροφυλαχτεί
και τον βρίσκει στην καρδιά
σαν λεύκη ψηλόκορμη πέφτει στο άρμα του μπροστά
μάχη συνάπτεται για το σώμα και τον οπλισμό του
πολλοί σκοτώνονται για να πάρουν το λείψανο του.
Μέγα πένθος κηρύχθηκε στους Τρωαδίτες
καθότι ο Σαρπηδών πρώτος γκρέμισε το τείχος
και στο στράτευμα έγνεψε: «ακολουθείτε»
Τότε οι Πολυδάμας(Τ), Αγήνωρ(Τ) και
Αινείας(Τ) με τον Έκτορα μπροστά ορμούν
στον Επειγέα(Ε)
που τραβούσε το σώμα του Σαρπηδώνα,
και θανάσιμα με το δόρυ τον τρυπούν
που ανθίσταται γενναία
ο Πάτροκλος τον Σθενέλαον(Τ) φονεύει
τους Λυκείους διασκορπίζει σαν τριγώνια
ενώ τον Έκτορα υποχρεώνει να συμπτυχθεί
στα πέτρινα δίπλα στο τείχη αλώνια
Διωκόμενος ο Γλαύκος(Τ) σκοτώνει το Βαθυκλέα(Ε),
νέα μάχη για το σώμα από τους Έλληνες
στους Τρώας να μην πέσει και ατιμαστεί
Ο Μηριόνης(Ε) τον Λαόγονο(Τ) σκοτώνει
και ο Αινείας(Τ) ακοντίζει τον Μηριόνη(Ε) αλλά αποτυγχάνει
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σκληρότατη μάχη με πολλούς Λύκειους νεκρούς
ο Μηριόνης επιτυγχάνει
ο Πάτροκλος το σκονισμένο του Σαρπηδώνα
πτώμα αρπάζει
τον Εκτορα τρέπει σε φυγή στα τείχη της πόλης
παρά τις βαριές απώλειες που είχαν όλοι
η μάχη τούτη θα ονομαστεί Σαρπηδονία πάλη
μια τεράστια για τους Έλληνες ψυχολογική επιτυχία
ξεπροβάλλει
Προελαύνων ο Πάτροκλος εννέα αξιωματούχους τελειώνει
και στο τείχος σαν φθάνει σκαρφαλώνει
από το πλήθος απωθείται και ξεγλιστράει
ξεκομμένος στη Φαιά Πέτρα τραβάει,
όπου τον Έκτορα κατά κακή του τύχη συναντάει
και τον χτυπάει με μεγάλη κοτρώνα
τον ηνίοχο του Έκτορα σκοτώνει τον Κεβριόνη(Τ)
νέα μάχη περί το σώμα του Κεβριόνη αναβιώνει
ο Έκτωρ σέρνει από την κεφαλή το πτώμα
ο Πάτροκλος από το πόδι το τραβάει
αμφότεροι οι στρατοί μάχονται ισορρόπως
τελικά οι Έλληνες το παίρνουν όπως ‐όπως
Τον Πάτροκλο η μάχη τον εξαγριώνει
27 στρατηγούς σε τρείς εφόδους σκοτώνει
φαίνεται ότι το άστρο του εδώ δύει και τελειώνει`
στην τετάρτη φίδι φαρμακερό τον κεντρίζει
ο ελεύθερος σκοπευτής Εύφορβος(Τ)
από τα νώτα δόλια τον ακοντίζει
και πληγωμένο κατά γης τον ρίχνει
του έπεσε ο θώρακας, το δόρυ και η περικεφαλαία
γυμνός μένει μόνο με τη σκελέα
φεύγοντας προς τα πίσω ο Έκτωρ
άοπλο και τραυματία τον σκοτώνει
και καυχάται για το κατόρθωμα του
ο άνανδρος και καμαρώνει
ο Πάτροκλος αναπνέων λίγο πριν ξεψυχήσει
θα ψιθυρίσει: «δεν με δολοφόνησες εσύ αλλά η απάτη
ο Αχιλλέας θα σας κανονίσει» έτσι ο ήρωας θα τελευτήσει
Όλα η ειμαρμένη τα έχει ρυθμίσει
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ο άνθρωπος πολλά μπορεί να πράξει
αλλά την ειμαρμένη αδυνατεί να αποσοβήσει,
τελικά αυτή θα τον νικήσει
ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (Ρ. 1‐760)
Επειδή ολιγάριθμοι οι Έλληνες ήταν στη φύση
υπέρτερη στρατηγική και τακτική ανέκαθεν
είχαν αναπτύξει
για να επιβιώσουν πάνω στο βράχο τον τραχύ
έξυπνοι εφευρετικοί και με οίστρο είχαν μεθύσει
Καίτοι λιγότεροι των Τρώων πάντα τους νικούσαν
πιο ανδρείοι ήταν και κατορθώματα τολμούσαν
τον ελιγμό και την εναλλαγή φάσεων(επίθεση, άμυνα,
σύμπτυξη καταδίωξη) από αμνημονεύτων χρόνων ανακαλύψαν
στον Τρωικό Πόλεμο ήδη τα χρησιμοποιούσαν
και ο Μιλτιάδης στο Μαραθώνα
και ο Θεμιστοκλής στη Σαλαμίνα
την ίδια εποχή ο Σεν‐Τσού έγραψε τα ίδια στην Κίνα
Την πολεμική του θεωρία ως εξής θα διατυπώσει:
«επίθεση και καταδίωξη όταν ο εχθρός υποχωρεί
υποχώρηση όταν ο εχθρός υπερτερεί
άμυνα όταν υπάρχει ισοδυναμία
όταν ο εχθρός ατάκτως υποχωρεί
καταδίωξη στα νώτα να τον εξοντώσει»
εξουδετέρωση των αρχηγών πρώτα
πράξη την κάνουν οι Έλληνες στην Τροία
και στους Τρώες στέρησαν την ηγεσία
Στην Ιλιάδα θα βρείτε ονόματα μυριάδες
Αχαιών Τρώων βγαλμένα από τις ίδιες
πελασγικές ομάδες
ονόματα που προσδιορίζουν του ατόμου
τα χαρακτηριστικά
εύηχα, ωραία, ονόματα ιστορικά
που στον κόσμο ξεχωρίζεις με αυτά
οι νεοέλληνες ξενόφερτα
ονόματα χρησιμοποιούν ένεκα ξενομανίας
πλείστα εξ αυτών ένεκα θρησκοληψίας μη Ελληνικά
και αν φωνάξεις δυνατά
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οι μισοί στρέφουν την κεφαλή μήπως τους αναζητάς
Οι μετεωρολόγοι ονόματα αρχαιοελληνικά
δίνουν στους τυφώνες
σοφών και ηρώων ωσάν να είναι Λαιστριγόνες
σ’ αυτούς ο κόσμος να χρεώσει τα κακά συνειρμικά
και την πατρώα θρησκεία στις ύαινες
ο νέο‐Έλληνος πετά και στα σκυλιά
οποία κατάπτωση! οποία αμορφωσιά!
Και τώρα Αμφικτύωνα στης Ιλιάδος
τη διήγηση να μας πας

Θάνατος Πατρόκλου
Σαν ο Μενέλαος το θάνατο του Πάτροκλου
πληροφορείται
το σώμα να προφυλάξει ορμάει και προωθείται
τον Εύφορβον(Τ) σκοτώνει που πάει να το αρπάξει
ο Μάντης(Τ) στον Έκτορα την πληροφορία
διαβιβάζει άμεσα αυτός θα δράσει
ο Μενέλαος του Πάτροκλου παίρνει την πανοπλία
τότε ο Έκτορας με στρατό σπεύδει ταχέως
με πολλή κουστωδία
ο Μενέλαος υποχωρεί βραδέως
τον Αίαντα που μάχεται αριστερά
σε βοήθεια καλεί
ο Έκτορας παίρνει του Πάτροκλου
την πανοπλία και προς στιγμήν υποχωρεί
αντίθετα απ’ ότι είχε σχεδιάσει το πτώμα να αρπάξει,
Τελικά το πτώμα ο Μενέλαος το παίρνει
με τον Αίαντα μαζί
ο Έκτωρ μόνο την πανοπλία αρπάζει
και υποχωρεί
παίρνει ακόμη τα άλογα και το άρμα του,
που ο Αχιλλέας στον Πάτροκλο είχε δανείσει
τους Τρωαδίτες για να πολεμήσει
Ο Γλαύκος(Τ) σαν δειλόν τον Έκτορα κατηγορεί
γιατί του πήραν το πτώμα
από τα χέρια του οι Αχαιοί
ο Εκτορας μπρος στην προσβολή του Αινεία
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υποχωρεί
την πανοπλία και την περικεφαλαία του Αχιλλέα
στην κεφαλή φοράει
και στρεφόμενος στους στρατηγούς: Μέσλην(Τ), Γλαύκον(Τ),
Μέδοντα(Τ), Ορσίλοχον(Τ),Αστεροπαίον(Τ), Διήνορα(Τ)
Ιππόθοον(Τ), Φόρκυν(Τ), Χρόμιον(Τ) και Εννομον(Τ)
τούτα τα λόγια τους λέει χωρίς και γελάει:
«Όποιος το σώμα του Πατρόκλου φέρει
τα μισά λάφυρα θα πάρει»
Το σμήνος των στρατηγών σαν τις μέλισσες στο μέλι
με λαιμαργία ορμάει
να πλουτίσουν με τη λεία σε μια πρωία
η αιώνια Ασία πάντα στην ύλη δίνει αξία
του Αίαντος ευρισκομένου σε αδυναμία
ο Μενέλαος καλεί τον Λοκρό Αίαντα,
Ιδομενέα και τον Μηριόνη να βοηθήσει
αρχαιότατη των Ελλήνων συνήθεια
η συνένωση όταν βρίσκονται σε κρίση
Μάχη συνάπτεται κραταιά σώμα με σώμα
και ο κίνδυνος μεγαλώνει να πάρουν το πτώμα
Οι Έλληνες υποχωρούν ξανά
χωρίς να πέσουν άλλα κορμιά
το σώμα το παίρνουν οι Τρώες προσωρινά
Ο Ιππόθοος(Τ) στο άρμα του το δένει
από τους πόδες στον Έκτορα
το σέρνει οι Τρώες να το δουν για να χαρούν
τότε ο Αίας ορμάει
και παρακινεί τους άλλους στρατηγούς
μέσα στις γραμμές των Τρώων διατρέχει
μέσα στον κουρνιαχτό και τη σκόνη
τον Ιππόθοον(Τ) προλαμβάνει και τον σκοτώνει
και στο στρατόπεδο με το πτώμα επιστρέφει αυτοστιγμή
Ο Έκτωρ τον Αίαντα(Ε) ακοντίζει αλλά αστοχεί
το τόξο τον Σχέδιον(Ε) φονεύει και τον ρίχνει κατά γης
Ο Αίας τον Φόρκυν(Τ) σκοτώνει
και τους Τρώας τρέπει σε φυγή
οι Έλληνες με επευφημίες παίρνουν τους νεκρούς(Πάτροκλον και Σχέδιον)
και μεγάλη γίνεται στο μέτωπο βοή
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Τότε ο Περίφας(Τ) λέγει προς τον Αινείαν(Τ)
«μέγα όνειδος των Τρώων η δειλία»
ο Αινείας στον Έκτορα το λέει
και αυτός αντεπίθεση εκτοξεύει
ο Αινείας(Τ) τον Λειώκριτον(Ε) φονεύει
φίλο του Λυκομήδη(Ε) και ο τελευταίος τον
Απισάονα(Τ) τον κόβει σαν κρεμύδι
Ξεσπάει συμπλοκή αγριωτάτη
σώμα με σώμα μάχονται οι δύο στρατοί
η απώλεια των Τρώων βαρυτάτη
ολίγοι Έλληνες και πολλοί Τρώες σκοτωμένοι
οι Τρώες στρατηγοί αποδεκατισμένοι
Οι Έλληνες ευέλικτοι, γενναίοι με τακτικούς ελιγμούς
κάνουν συγκεντρώσεις και αραιώσεις
και με επιθετικούς σχηματισμούς
εφόδους και υποχωρήσεις ανάλογα με
την τακτική κατάσταση της στιγμής
στρατηγικός εμπνευστής ο Νέστωρ και σχεδιαστής
οι γιοί του Θρασυμήδης(Ε) και Αντίλοχος(Ε) μάχονται αλλού
του Πατρόκλου τον θάνατο και οι δυό τους αγνοούν
ο Πάτροκλος εγγύς των τειχών έπεσε της Τροίας
ούτε ο Αχιλλέας το ξέρει γιατί δεν επέστρεψε ο Αυτομέδων(Ε)
να του φέρει την κακιά πληροφορία
ο ηνίοχος του Πατρόκλου Αυτομέδων(Ε)
ήταν στη μάχη αγκιστρωμένος
δίνει το άρμα του Πατρόκλου στον Αλκιμέδοντα(Ε)
στο στρατόπεδο να το οδηγήσει
ουδείς όμως άλλος εκτός από τον Αυτομέδονα(Ε)
τους ίππους του Αχιλλέως μπορεί να συγκρατήσει
Βλέποντας ο Έκτωρ το άρμα του Πατρόκλου
χωρίς ηνίοχο να τρέχει
λέγει στον Αινεία(Τ) «ιδού η ευκαιρία
τους ίππους και το άρμα πιάσε του Αχιλλέως»
ξαμολιούνται ξωπίσω του με τους Χρόμιο(Τ) και Αρητο(Τ)
όλοι μαζί δρομαίως
βλέποντας τους ο Αυτομέδων(Ε) ανησυχεί
Αίαντα και Μενέλαο εις βοήθειαν καλεί
Έπειτα ακοντίσας τον Αρητο(Τ) θανάσιμα τον εκτελεί
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ο Έκτωρ τον Μενέλαο ακοντίσας αστοχεί
τότε ο Μέδων(Ε) με την ξιφολόγχη κατά
του Έκτορα ορμάει και εκείνος τον Μέδωνα(Ε) απειλεί
σαν φθάνουν όμως οι Αίαντες
Εκτωρ, Αινείας(Τ) και Χρόμιος(Τ) φοβηθέντες αποχωρούν
τα κορμιά για το σώμα Πατρόκλου
πέφτουν σαν τα στάχια κατά γης
ο Μενέλαος φονεύει τον Ποδήν(Τ),
ο Πολυδάμας(Τ) τραυματίζει τον Πηνέλεω (Ε)
και ο Έκτορας τον Λήιτον(Ε)
τρέποντας τους Βοιωτούς εις φυγήν
και οι άλλοι Έλληνες ακολουθούν μαζί
έπειτα ακοντίζει ο Ιδομενεύς(Ε) τον Έκτορα στο στήθος
και τον πετυχαίνει
το δόρυ όμως συντρίβεται και τίποτα δεν παθαίνει
ακοντίσας ο Έκτωρ κατ’ αυτού τον Κοίρανον(Ε) λαβώνει
ηνίοχο του Μηριόνη(Ε)
μετά ο Ιδομενεύς(Ε) εγκλωβιστείς υποχωρεί
Μετά στέλνουν τον Αντίλοχο(Ε) στον Αχιλλέα
να του πει τα λιγρά νέα
τον θάνατο του αγαπημένου του Πατρόκλου
και της πανοπλίας του την αρπαγή
Στο μεταξύ διαρκεί η κατά των Ελλήνων απειλή
αν ο Έκτορας κάνει επιθετική επιστροφή και
αν στη μάχη άμεσα ο Αχιλλέας δεν μπει
να δώσει χείρα βοηθείας ο Εκτορας
να ηττηθεί οι Έλληνες είναι χαμένοι
και ο στόλος τους κινδυνεύει να καεί
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΛΩΝ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ (Σ. 1‐615)
Ας αρχίσουμε από το νεκρό
το σώμα του στην αρχαία εποχή
είδος εθεωρείτο ιερό
περισσότερη αξία για τους αρχαίους
είχε όμως η ψυχή
γι’ αυτό το σώμα του νεκρού φρόντιζαν
να ενταφιαστεί
έτσι απελευθερωνόταν από το σώμα
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η ψυχή
Όταν το σώμα άταφο παραμένει
η ψυχή στη γη πλανιέται
και στον κάτω κόσμο δεν κατεβαίνει
τούτο όμως στην θρησκεία των Ελλήνων αντιβαίνει
Πριν από την ταφή
τον πλένουν, τον στολίζουν
με λάδι το σώμα του νεκρού αλείφουν
άσπρο του ρίχνουν σεντόνι
οι μοιρολογίστρες τον μοιρολογούν
αν έπεσε στη μάχη
λόγους επαινετικούς στο νεκρό εκφωνούν
σε λαϊκό προσκύνημα τον βάζουν
και πριν ανατείλει ο ήλιος τον θάβουν
ή μόλις νυχτώνει
Εν πολέμω η αποτέφρωση ήταν συνηθέστερη
με την καύση του σώματος η μετάβαση της ψυχής
στον Αδη εθεωρείτο πληρέστερη
για πρόσωπα επιφανή αγώνες αθλητικούς τελούσαν
στον Πάτροκλο με αγώνες τον τιμήσαν
απόδειξη επαρκής τους Ολυμπιακούς αγώνες
από την προϊστορική εποχή τελούσαν
Ο ομηρικός κόσμος από αυστηρή ηθική
κυριαρχείται
ο Απόλλων του Χρύση εισακούει την προσευχή
και τον βλάσφημο Αγαμέμνονα
με νοσογόνα βέλη εκδικείται

Μάχη για το σώμα του Πατρόκλου
Ώρα τώρα στη μάχη να μπούνε
πριν στον Αχιλλέα την θλιβερή είδηση να πούνε
συμβούλιο οι αρχηγοί συγκροτούνε
και αποφασίζουν το πτώμα του Πάτροκλου
πάση θυσία να εξασφαλίσουν
και στο στρατόπεδο με το νεκρό να γυρίσουν
Έτσι πολεμούσανε σαν τη φωτιά που καίει
κι’ ο γρήγορος Αρχίλοχος πικρή είδηση στον Αχιλλέα φέρνει
που μπροστά στεκόταν στα κυρτά πλοία
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έλεγε βαριαναστενάζοντας στην ατρόμητη καρδιά του
καθώς οι πυκνόμαλλοι Αχαιοί στα πλοία πολεμούν σιμά του
τα μαύρα τον τρώνε φίδια
«Φοβάμαι μήπως οι θεοί κάνουν να βγει αλήθεια
που κάποτε η μάνα μου προέλεγε τα μύχια
ο πιο καλός μου φίλος από τους Μυρμιδόνες
θα πέσει ο πολεμοχαρής Εκτωρ θα τον φονεύσει
Αλλοίμονο αν πέθανε του Μενοιτίου ο γιός
ο Πάτροκλος κακότυχος δεν γύρισε ακόμη
προαίσθημα έχω κακό» μονολογούσε ο Αχιλλέας
Ωιμένα γιέ του ανδρειωμένου Πηλέα
του λέει ο γιός του Νέστωρος
ο Πάτροκλος σκοτώθηκε τώρα
γύρω από το γυμνό του πολεμάνε πτώμα
του πήραν και τ ‘ άρματα και την περικεφαλαία
αυτά του είπε και ένα μαύρο σύννεφο
σκέπασε τον Αχιλλέα
Προς τούτο Μηριόνης(Ε) και Μενέλαος
στις τάξεις των Τρωαδιτών ορμάνε
και καθ’ όν χρόνον οι Αίαντες αποκρούουν τον εχθρό
του Πάτροκλου το σώμα αποσπάνε
Με τον νεκρό αναχωρούν διωκόμενοι
ενώ οι Αίαντες όντες στην οπισθοφυλακή
αποκρούουν αμυνόμενοι
σαν ο Αντίλοχος(Ε) την θλιβερή είδηση
στον Αχιλλέα λέει
αποφράδα είδηση που εκείνος δεν την περιμένει
σαν το ακούει γίνεται έξω φρενών οδειρεται
και κλαίει, την κώμη του μαδάει
και την κεφαλή του δια των χειρών χτυπάει
αγνώριστος γίνεται ο ωραίος αρχηγός
Στάχτη ρίχνει στο πρόσωπο και στα μαλλιά του
και οι θεραπαινίδες του Πάτροκλου και Αχιλλέα
ταραγμένες τρέξανε κοντά του
με τα χέρια τους τα στήθη τους χτυπάνε
και από την οδύνη έξαλλες παραμιλάνε
πικρά δάκρυα χύνουν στα μάγουλα τους
τα χέρια του Αχιλλέα κρατούν με τα δάχτυλα τους
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που την κοφτερή λεπίδα στο μέρος κραδαίνει
της καρδιάς του
άκουσε και η σεπτή του μητέρα τον γοερό αναστεναγμό
από τα βάθη της θαλάσσης
και θρήνο με τις Νηρηίδες άρχισε και με τη Γλαύκη
Μάνα μου γλυκιά να ζήσω δεν ζητάω πιά
ο γιός της λέει
καλύτερα να πεθάνω
«παιδί μου άτυχο λίγες οι μέρες σου»
και η Θέτις γοερά αρχίζει να κλαίει
Ο Έκτωρ με νέες δυνάμεις ορμάει
την οπισθοφυλακή των Αιάντων παρα
λίγο να διασπάσει
και τον νεκρό από τα χέρια τους να αρπάξει
Τότε καλούν τον Αχιλλέα
στη μάχη να σπεύσει
για τον νεκρό του Πάτροκλου να παλέψει
στα χέρια του Έκτορα το πτώμα του μην πέσει
γιατί θα το ατιμάσει και θα το σκυλέψει
Εκείνος στη μάχη θα εξέλθει
μόνο την ασπίδα ζητάει από τον Αία
η δική του στου Έκτορα τα χέρια έχει πέσει
μαζί με το άρμα και την περικεφαλαία
Παιδί μου γιατί κλαις του λέει η μάνα
αφού σε ικανοποίησε ο Δίας
τους Αχαιούς τιμώρησε να πολεμούν στα πλοία;
μητέρα μου ναι όλα αυτά αλλά πώς να χαρώ
αφού σκοτώθηκε ο Πάτροκλος ο σύντροφός μου
που τον αγαπούσα πιότερο και από τον εαυτόν μου
Ο Έκτωρ όταν τον σκότωσε του πήρε τάρματα μου
όσο κι’ αν μ’αγαπάς από τον πόλεμο μητέρα μη με εμποδίσεις
γιατί ότι κι’ αν κάνεις δεν θα με μεταπείσεις
δειλό να με πούνε όλοι εκεί πέρα
«στον πόλεμο χωρίς τα άρματα σου μη βγαίνεις Αχιλλέα»
η μάνα του του λέει η ωραία
«τώρα στον Όλυμπο πηγαίνω τον Ήφαιστο να βρω τον θαυμαστό
άρματα θα του ζητήσω να μου φτιάξει για τον ακριβό μου γιό»
και αυτή στον Όλυμπο πέταξε και οι Νηρηίδες μπήκαν στο βυθό
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Σκέφθηκε προς στιγμήν την ασπίδα να πάρει του Αία
επειδή μάχεται ο Αίας μακριά
άοπλος βγαίνει στη μάχη ο Αχιλλέας
κράζει τρίς με φωνή στεντώρια δυνατά
οι Τρώες αιφνιδιάζονται και φεύγουν σαν λαγοί
κατατρομοκρατημένοι
Οι Έλληνες δώδεκα στρατηγούς φονεύουν
ενθαρρυμένοι
θέτουν τον νεκρό του Πατρόκλου σε φορείο
και τον οδηγούν στη σκηνή του Αχιλλέα
με συνοδεία όλο το επιτελείο
Κλαίει ο Αχιλλέας κλαίνε και οι στρατηγοί
όλοι συγκινημένοι
οι απλοί μαχητές προσέρχονται στο νεκρό
δακρυσμένοι
φθάνει η νύχτα και οι μάχες σταματούν
«Πατρόκλεια» τούτη την τιτανομαχία αποκαλούν
ταύτα στην δεύτερη μέρα θα συμβούν
Οι Τρωαδίτες στην πεδιάδα είναι στρατοπεδευμένοι
κάνουν συγκέντρωση αρχηγών πριν δειπνίσουν
της επομένης το σχέδιο να εκπονήσουν
όντες ευχαριστημένοι
Ο Πολυδάμας (Τ) την έξοδο του Αχιλλέως προβλέπει
άμα τη έω
αδύνατη η απόκρουση του Αχιλλέως
άμυνα εντός των τειχών στον Έκτορα
προτείνει ευθέως για σιγουριά
ο Έκτωρ τον παρατηρεί καυστικά
«τέτοια λόγια για το ηθικό είναι βλαπτικά»
και διατάσσει επίθεση στο φράχτη την πρωία
κι’ αν ο Αχιλλεύς εμφανιστεί
θαρραλέα θα τον αντιμετωπίσει με ανδρεία
σε μονομαχία τελική
«ή θα με φονεύσει ή θα φονευθεί
και όποιος τελικά νικήσει
νικη θα δρέψει και τιμή»
Μετά ταύτα δίνει εντολή το στράτευμα
να δειπνήσει και να κοιμηθεί
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εκτός από τα περίπολα, αυτοί άγρυπνοι φρουροί
Οι δε Έλληνες και μάλιστα οι Μυρμιδόνες
τον Πάτροκλο κηδεύουν όλη τη νύχτα
του έκαναν λουτρό,
ένδυμα του φόρεσαν νεκρικό
Ο Αχιλλέας δίνει όρκο φοβερό
ούτε τρώει, ούτε κοιμάται, ούτε τον Πάτροκλο
ενταφιάζει
αν τα όπλα και την κεφαλή του Έκτορα
μπρος στον Πάτροκλο δεν παρουσιάσει
και τις Τρωαδίτισες αιχμάλωτες διατάσσει
να τον μοιρολογήσουν
Και πράγματι ο Ηφαιστος
του φτιάχνει μια ασπίδα
πλουμιστή και λάμπουσα
σαν την ηλιαχτίδα
του έφτιαξε και θώρακα
σαν τη φωιά λάμπει την ίδια
και κνημίδες από κασσίτερο
με φούντα περικεφαλαία
όλα στη μάνα τά δωσε τ’ άρματα
του Αχιλλέα
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΜΗΝΙΔΟΣ (Τ. 1‐420)
Ο Αχιλλεύς τους Έλληνες καλεί και τους συμφιλιώνει
και με τον Αγαμέμνονα η έχθρα τελειώνει
«Γιέ του Ατρέως τι κερδίσαμε οι δυο με τους θυμούς μας
και φιλονικούσαμε με την διχόνοια στην καρδιά μας
για μια κοπόλα και μας ετύφλωσε το νου ο θυμός μας;
καλύτερα η Αρτεμις να την είχε σκοτώσει με
ένα βέλος πάνω στα πλοία
την ημέρα που την επήρα ρημάζοντας την Λυρνησσό
στην πλατεια γη τόσοι Αχαιοί δεν θα κείτονταν
και στα νεκροταφεία
σκοτωμένοι από τις εχθρικές ριξιές και που ήταν αιτία ο θυμός μας
Τότε την νέα πανοπλία του ο Αχιλλεύς φοράει
«σου είναι γραμμένο από τη μοίρα να σκοτωθείς
από την δύναμη ενός θεού και ενός ανθρώπου»
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του λέει ο Ξάνθος το άλογο του που η
Ηρα του έδωσε φωνή.
Το ξέρω ότι της τύχης μου είναι γραμμένο να πεθάνω
τους Τρώες όμως δεν θα σταματήσω να σκοτώνω
πριν χορτάσω και πριν το τραύμα μου να γιάνω
αυτά είπε και με άγριες ξεχύθηκε κραυγές
ανάμεσα στους προμάχους μαχητές
ΘΕΟΜΑΧΙΑ (Υ. 1‐500)
Από τους Έλληνες να πολεμήσουν σαν λιοντάρια
τους ζητάει
στη μάχη βγαίνει ο Αχιλλέας και τους Τρώες κυνηγάει
σαν λύκος πεινασμένος την λεία να αρπάξει
ο πόλεμος για τα καλά φουντώνει
το πεδίον της μάχης εκτείνεται μεταξύ του φράχτη
του Ηράκλειου τείχους και του λόφου της
Καληκολώνης,
εγγύς του Σιμοέοντος ποταμού
ισχυρό σημείο στηρίγματος ορθώνει
Πρώτος εξέρχεται ο Αινείας(Τ)
εις μονομαχία κατά του Αχιλλέα
την ίδια στιγμή που ο Αχιλλεύς
ερχόταν προς τον Έκτορα.
Το βέλος σπάει στην ασπίδα του Αχιλλέα
αυτός τον Αινεία ακοντίζει
την ασπίδα του τρυπάει αλλά δεν τον τραυματίζει
τότε ορμάει με το ξίφος κατά του Αινεία(Τ)
ο τελευταίος μέγα λίθον αρπάζει έτοιμος να τον εκσφενδονίσει
τελικά όμως υποχωρεί στο πλήθος
και η καταχνιά τρις τον γλυτώνει
ο Αχιλλεύς τους Έλληνες εις μάχην παρακινεί
και ο Έκτωρ τους Τρωαδίτες εμψυχώνει
στρέφεται κατά του Αχιλλέως αλλά φοβηθείς
κάνει μεταβολή και η καταχνιά τον σώνει
Ο Αχιλλεύς έφοδο κάνει και σκοτώνει
Ιφιτίωνα(Τ), Ιπποδάμαντα(Τ). Δημολέοντα(Τ) του Αντίνορος(Τ),
και του Πριάμου τον γιο Πολύδωρον(Τ)
τον καμακώνει
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Σαν βλέπει ο Έκτορας το φονικό
βγαίνει μπροστά και τον Αχιλλέα
ανεπιτυχώς ακοντίζει
ο Αχιλλεύς την πρόκληση δέχεται ευχαρίστως
έξαλλος ορμάει στο Τρωαδίτικο πλήθος
τον Έκτορα να βρει για να μονομαχήσει
[Συγκρίνατε ηγήτορες των καιρών εκείνων
με τα τσουτσέκια των ημετέρων αρλεκίνων
με τα αποβράσματα των σημερινών
«αριστεροδεξιών» σκουπιδιών
και τα νεοταξικά μορφώματα των ουτιδανών
όσο η Γη απέχει από τον πλανήτη Ουρανό
ο τωρινός όλα τα σπάει τα ρεκόρ,
ανίκανος, εθνομηδενιστής, προδότης
ψεύτης, ηττοπαθής και μειοδότης ποταπός]

(Μάχη για το σώμα του Πατρόκλου)

Αιτία της διχόνοιας
Τότε όλοι οι Αχαιοί φώναξαν
τον ιερέα Χρύση να σεβαστούν
και τα πλούσια λύτρα του να δεχθούν
αυτό στον Αγαμέμνονα δεν άρεσε Ατρείδη,
μ’ άσχημο τρόπο τον διώχνει φοβερίζοντας τον
σαν να ήταν σκουπίδι
Την κόρη του ζητούσε Χρυσηίδα
όλοι οι Αχαιοί ήθελαν την επιστροφή της
μόνο ο Αγαμέμνων χρησιμοποιεί
την παντοδυναμία και την ισχύ του
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τον ιερέα διώχνει περιφρονητικά
του Απόλλωνα προσβάλλει τα στεφάνια
τα ιερά
και θα τον θίξει
και ο θεός στους Αχαιούς με βέλος μολυσματικό
επιδημία ρίχνει
Μετά του Νέστωρα την συμβουλή
πρεσβεία στέλνει με τον Οδυσσέα
στο Χρύση του Απόλλωνα τον ιερέα
και την κόρη του επιστρέφει την Χρυσηίδα
Εις αποζημίωση ο Αγαμέμνων αλαζονικός
από τον Αχιλλέα σαν αντάλλαγμα του παίρνει
την Βρισηίδα
τούτο γίνεται αιτία της διχόνοιας
και η άλωση της Τροίας καθυστερεί εδώ
και δέκα χρόνια
Όταν οι ηγέτες το λαό περιφρονούν
κοπάδι τον θεωρούν και παρία
ένεκα δογματικής αφροσύνης και
εξουσιαστικής αλαζονείας
μέγιστων δειν ών γίνονται αιτία
και πρόξενοι ακόμη και γενοκτονίας
τότε οι πολίτες δυστυχούν
και οι ξένοι αναλαμβάνουν τα ηνία
Όταν ο λαός διαμαρτύρεται και ο υβριστής‐εξουσιαστής
δεν συγκινείται
όταν τον υβριστή σύσσωμος ο λαός θερμοπαρακαλεί
αλλά η θέληση του αγνοείται
όταν την Μακεδονία ξεπουλάει στον εχθρό
και η διαμαρτυρία του πάει χαμένη
όταν η έκφραση γνώμης του με δημοψήφισμα
είναι απαγορευμένη
τότε έφθασε η ώρα ο λαός να επαναστατήσει,
το δίκαιο του να αποκαταστήσει
τον προδότη ‐ υβριστή ηγέτη να τιμωρήσει
έτσι η η δημοκρατία θα ισορροπήσει
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(Εικ. ο Χρύσης προ του Αγαμέμνονος)
ΜΑΧΗ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟΣ (Φ. 1‐476)
Οι Έλληνες ενώπιον των εχθρών φιλιώνουν
όταν είναι ενωμένοι τον ισχυρότερο αντίπαλο
εξουθενώνουν
σκοπός του η κατάληψη της Τροίας
τον Έκτορα στο πλήθος ψάχνει να τον βρει
στο μεταξύ δέκα ονομαστούς στρατηγούς φονεύει
τους Τρωαδίτες τρέπει σε άτακτη φυγή
και κατά την καταδίωξη άγρια τους μακελεύει
Στα δύο τους χωρίζει και τους δημιουργεί ρήγμα
άλλοι στην πόλη πάνε και άλλοι στο Σκάμανδρο ποταμό
καθώς κατά πόδας τους καταδιώκει με πείσμα
τα νερά του ποταμού μυριάδων γίνεται μνήμα
Ο Αχιλλέας μπαίνει στον ποταμό και με το ξίφος
άλλους λαβώνει και άλλους σκοτώνει
κόβει κεφάλια, πνίγει κορμιά Τρωαδιτών
τα νερά του Σκάμανδρου ματώνει
ώσπου το ξίφος του στομώνει
το ποτάμι γίνεται κόκκινο
και όταν έχει πλέον αποκάμει
δώδεκα νέους Τρωαδίτες ομήρους πιάνει
στην κηδεία του Πατρόκλου να τους θυσιάσει
Έπειτα τον γιό του Πριάμου Λυκάονα(Τ) φονεύει
και τον ηγεμόνα των Παιόνων Αστεροπαίον
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στη μαύρη γη τον ξαποστέλνει
[ποτέ οι Παίονες δεν ήταν Μακεδόνες
ο Στάλιν, Τίτο και οι κομμουνιστές
και τώρα οι δικοί μας απάτριδες διεθνιστές‐σιωνιστές
απατεώνες το όνομα τους χάρισαν
και τους έκαναν «ψευτομακεδόνες»]
Ο Αχιλλέας φονεύει
τους υποστρατήγους αυτών
επτά τον αριθμόν και την ηγεσία τους στερεί
πλημμυρίσαντος του Σκαμάνδρου παρ’ ολίγον να πνιγεί
εξερχόμενος του ποταμού μετά μεγάλης δυσκολίας
οι υποχωρούντες προς την πόλη τρέχουν εν αταξία
καθώς ο Αχιλλέας πίσω από τον Αγήνορα(Τ) τρέχει να τον προλάβει
χωρίς το τέχνασμα του να καταλάβει
εκείνος στην κνήμη τον τοξεύει
αλλά η χάλκινη αιχμή στην περικνημίδα του χτυπάει
και μακριά από τον Αχιλλέα κλωτσάει
χωρίς να τραυματιστεί
στο μεταξύ οι Τρώες μπαίνουν στα τείχη ασφαλείς
Ο Πρίαμος τις πύλες να ανοίξουν προστάζει
την είσοδο του στρατεύματος στην πόλη ετοιμάζει
άλλη ελπίδα σωτηρίας δεν του μένει
στο μεταξύ στην πόλη μπαίνουν
τα υπολείμματα της στρατιάς ατάκτως
στο πεδίον θάνατος βασιλεύει και συμφορά
γεμάτο πτώματα, άρματα και άλογα νεκρά
ο Σκάμανδρος των Τρωαδιτών σφαγείο έχει καταντήσει
με κουφάρια ανθρώπων και ίππων νεκρών έχει γεμίσει
ΦΟΝΟΣ ΕΚΤΟΡΟΣ (Χ. 1‐515)
ο Έκτωρ έμεινε εκτός των πυλών
τον Αχιλλέα να αντιμετωπίσει
και ό,τι ήθελε προκύψει
ή ηρωικά θα πεθάνει ή ένδοξα θα ζήσει
εννοήσας το λάθος του ο Αχιλλεύς
προς την πόλη τρέχει
βλέποντας τον Έκτορα εκτός των τειχών
ο Πρίαμος και η Εκάβη
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τον προτρέπει εντός των τειχών να εισέλθει
καλύτερα από μέσα θα τον αντιμετωπίσει
γιατί ουδείς σε μονομαχία μπορεί
τον Αχιλλέα να νικήσει
Ο Έκτωρ που είχε εναντιωθεί στον Πολυδάμα(Τ)
και την άμυνα είχε αρνηθεί εντός των
τειχών με ασφάλεια όλοι αντάμα
κάτω από καλύτερους οιωνούς
διότι τότε ήταν νικητής και τους οπλίτες
τους είχε ζωντανούς
Του πέρασε η ιδέα προς στιγμήν
άοπλος να παρουσιασθεί. ενώπιον του Αχιλλέως
την Ελένη και τα πράγματα της να επιστρέψει
δώρα προς τους Έλληνες να δώσει
και ο πόλεμος να τελειώσει
όμως είχε κάποιο δέος
μήπως άοπλο εκείνος τον σκοτώσει
έχει και τους αντίπαλους του, μήπως κάποιος
σαν ηττοπαθή τον στιγματίσει
γνώμη αλλάζει αυτοστιγμή
τώρα θέλει να εξιλεωθεί
ή να σκοτωθεί ή να νικήσει
Αν νικητής γυρίσει τους ονειδισμούς θα σταματήσει
αν σκοτωθεί στον τάφο δεν θα τους ακούσει
τώρα αποφασίζει απελπισμένος να δεχθεί την μάχη
και την δίνει εγνωσμένως ότι θα την χάσει
Βλέποντας όμως τον Αχιλλέα σαν λέοντας να εξορμά
καλπάζει το άρμα προς τα τείχη
εκείνος κατά πόδας τον κυνηγά
όπως το κυνηγετικό σκυλί τα αχνάρια
του λαγού πιάνει
στον λόφο όπου ο τάφος του Ιλου τον προφθάνει
και η ξακουστή` αγρισυκιά
αφηνιασμένα τρέχουν στην βασιλική οδό την πλατιά
φθάνουν μετά στου Σκαμάνδρου τις πηγές
μία θερμή και η άλλη ψυχρά
όπου οι Τρωαδίτισσες πλένουν τις φορεσιές
και τα σκουτιά
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ο Αχιλλέας τον καταδιώκει ο Έκτωρ
τρέχει ξωπίσω για να γλυτώσει
τρεις φορές τον κύκλο της πόλης φέρνουν
ο μεν πρώτος τα τείχη προσπαθεί να πλησιάσει
και κάποια πύλη να βρει ανοιχτή για να περάσει
ο δε Αχιλλεύς πάντα από τα τείχη τον απομακρύνει
και με κατάλληλους ελιγμούς
να τα πλησιάσει δεν τον αφήνει
καλεί τους Έλληνες κανείς να μην τον πειράξει
γιατί ο ίδιος έβαλε όρκο να το πράξει
Φθάνοντας για τέταρτη φορά
στου Σκαμάνδρου τις πηγές
ιδού και ο Διήφοβος(Τ) από την πόλη
τον Έκτορα εμψυχώνει
τότε εκείνος σταματά και ζητάει μονομαχία
και το λόγο του να δώσει:
«το σώμα του νικηθέντος να μην ατιμάσει
ο νικητής μόνο τα όπλα να πάρει
και το σώμα στους οικείους του προς
ταφήν να παραδώσει»
Ο Αχιλλέας του απαντά: «Ω! Έκτωρ όρκο
και συνθήκη μη μου βάνεις
γιατί είσαι άσπονδος εχθρός μου
και πρέπει ή να αποθάνω ή να αποθάνεις»
ο αδύνατος με την αδυναμία του να συμβιβαστεί
και τον ισχυρό μη τον προκαλεί
Ευθύς ο Αχιλλεύς το δόρυ εκτοξεύει
ο Έκτωρ σκύβει και το αποφεύγει
περνώντας άνωθεν της κεφαλής
έπειτα εκείνος ακοντίζει
και στο μέσον την ασπίδα του Αχιλλέα πετυχαίνει
και αναπηδώντας το δόρυ πισωγυρίζει
επειδή άλλο δόρυ δεν διαθέτει
τον Διήφοβο(Τ) κράζει να του φέρει
αλλά φεύ ο Διήφοβος προς τα τείχη καλπάζει
τότε με το ξίφος ορμά προς τον Αχιλλέα
και το κύκνειο άσμα κραυγάζει
Ο Αχιλλέας σείοντας το δόρυ

131

132

Έτσι πολεμήσαμε στην Τροία

τον Έκτορα πλησιάζει
ποιο μέρος του σώματος του θα βρει
γυμνό προσεκτικά κοιτάζει
μεταξύ του θώρακος βλέπει γυμνό
και της περικεφαλαίας
δόρυ εκτοξεύει φοβερό και τον Έκτορα φονεύει
τον ένδοξο βασιλέα
υπεύθυνο για τον θάνατο του Πατρόκλου
και άσπονδο εχθρός του σε μια μάχη λυσσαλέα
όλα έγιναν όπως ο χρησμός του μάντη Τειρεσια
έγραψε τα μοιραία
τώρα από τους πόδες τον δένει
και στο στρατόπεδο τον σέρνει
Των Τρωαδιτών το ίνδαλμα το ενδοξότερον
της Εκάβης και του Πριάμου το αγαπητότερο παιδί
ένας ήρωας που για χάρη της πόλης του
τη δική του θυσίασε ζωή
η κακιά είδηση αμέσως στην Τροία
έχει κι’ όλας διαδοθεί
Οι Τρωαδίτες τον Εκτορα κλαίνε γοερώς
και οι Έλληνες τον Πάτροκλο στην πυρά τον καίνε
και αγώνα προς τιμήν του κάνουν αθλητικό
Ο γέρο Πρίαμος μια και δυό στη σκηνή μπροστά
το σώμα του Εκτορα από τον Αχιλλέα ζητά
από του παιδιού του το φονιά
και δώδεκα ημερών ανακωχή
με τιμές να του κάνει την ταφή
χωρίς τον κίνδυνο καθόλου να υπολογίσει
ότι μπορεί να συλληφθεί και να μαρτυρήσει
ο Πρίαμος τον πόλεμο έχει νικήσει
και ο Αχιλλέας αιφνιδιασμένος σαν τον βλέπει θα λυγίσει
το σώμα του Έκτορα στον γέρο‐Πρίαμο
θα παραδώσει και δέχεται 12ήμερη
ανακωχή να του δώσει
ώστε το σώμα του να ταφεί και να λυτρωθεί
και χωρισμένη από το σώμα η ψυχή
στον κάτω κόσμο κατά τα οιωθότα να αναβιώσει
[Πόσο πιο προηγμένοι ήταν εκείνοι
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όταν το σώμα του β’ ή χ’ αρχηγού
ο σημερινοί εξουσιαστές από τους
συγγενείς του το στέρησαν και δεν ορρώδησαν προ της οδύνης
από φόβο προς τους νεκρούς το σώμα τους
προς ταφήν δεν παραδίδουν
γιατί το νεκρό πιο πολύ φοβούνται από
το ζωντανό μήπως στοιχειώσει
και σύμβολο γινεί]
ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ (Ψ. 1‐895)
Μυρμιδόνες ας μη λύσουμε ακόμα
από τ’ άρματά μας τα μονόνυχα άλογά μας
όλοι τον Πάτροκλο αρχίζουνε να κλαίνε
και μοιρολόγι σπαρακτικό οι θεραπαινίδες λένε
τρεις φορές γύρω από τον νεκρό περνάνε
και την άμμο βρέχουν με τα δάκρια τους
τόσο τον Πάτροκλο αγαπάνε
που τον λάτρευαν με την καρδιά τους
[Έτσι κλάψαμε και μεις τον ήρωα Κατσίφα
που τον εκτέλεσε ο κακός Αλβανός φασίστας
κλαίνε τα πουλιά στις Βουλιαράδες
τον μοιρολογούν και οι μοιρολογίστρες
στους μαχαλάδες
έντεκα ημέρες άταφο κράτησαν το νεκρό
και έντεκα νύχτες
οι Αλβανοί τον προπηλάκισαν
και κάτι δικοί μας αλήτες]
Χαίρε Πάτροκλε ακόμη και στον Άδη
όλος ο Ελληνισμός για το χαμό σου στενάζει
όλα τα τέλειωσα ό,τι σου έταξα χθες το βράδυ
τον Έκτορα θα τον σπαράξουν τα σκυλιά
σαν πέσει το σκοτάδι
θα σφάξω και δώδεκα Τρωαδίτικα παιδιά
Τότε οι βασιλείς των Αχαιών με χίλια παρακάλια
και λόγια ωραία
στον Αγαμέμνονα οδηγούν τον Αχιλλέα
ο αρχιστράτηγος τον υποδέχεται στη σκηνή του
και τρίποδα για να λουστεί του έστησαν οι δικοί του
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αυτός αρνείται πριν τον Πάτροκλο βάλλει στην πυρά
για να τον αποτεφρώσει
Βιαστικά πλούσιο δείπνο παρηγοριάς ετοιμάζουν πριν νυχτώσει
έφαγαν, ήπιαν και ο καθένας πάει στη σκηνή του να κοιμηθεί
η ροδοπέταλος Ηώς τους βρήκε όλους να κλαίνε το πρωί
ο Αχιλλέας για λίγο τον πήρε ο ύπνος στην ακτή
γιατί τον Πάτροκλο ψυχανεμίζονταν όλο το βράδυ
τα μάτια του το πρωί καίνε από την αϋπνία
και έχουν σκοτάδι
ο Αγαμέμνων στέλνει τα μουλάρια με τον Μηριόνη
ξύλα να κόψουν από το δάσος μόλις ξημερώνει
και στην ακτή τα βάζουνε σωρό
εκεί που τον Πάτροκλο θα κάψουν και μνημείο
θα του φτιάξουν ταπεινό
τότε σήκωσαν τον Πάτροκλο εν πομπή
περιτριγυρισμένο από στρατιώτας
όλος ήταν σκεπασμένος με μαλλί
κατά τα ειωθότα
που έκοψαν και έριξαν επάνω του οι Αχαιοί
Τότε κόβει και ο Αχιλλέας τα μαλλιά
και στον Πάτροκλο τα χαρίζει
οι φάλαγγες διαλύονται στο δείπνο πηγαίνουν
ενώ οι ενταφιαστές κάνουν την αποτέφρωση
όπως το έθιμο ορίζει
τέφρα και οστά σε ολόχρυση υδρία τα συλλέγουν
Μετά ο Αχιλλέας κήρυξε αγώνα αθλητικό
έπαθλα έφερε λέβητες και τρίποδες
άλογα και μουλάρια, βόδια και όμορφες κοπέλες
δουλεμένο σίδερο και χρυσό αρκετά καντάρια

Πρώτο αγώνισμα Αρματοδρομία
Πρώτος ο Σθένελος πήρε τα βραβεία
δεύτερος ο γιός του Νέστωρος Αντίλοχος
Ο Νέστωρας στο γιό του διδάσκει εν τάχει
του διαφορικού την θεωρία στην πράξη
πώς το άρμα να πάρει την στροφή χωρίς να ανατραπεί;
«χαλάρωσε το άλογο το δεξί και κράτα το αριστερό
ώστε να κινηθεί ταχύτερα το δεξιό από το αριστερό
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έτσι θα πάρεις ομαλά την αριστερή στροφή»
Ο Εύμηλος γιός του Αδμήτου ήρθε τελευταίος
ο Αχιλλέας του έδωσε το δεύτερο βραβείο
και όλοι τον επιδοκίμασαν ζωηρά
και ο Αντίλοχος δέχεται
την δική του να του δώσει φοράδα από καρδιάς
πέμπτο βραβείο ένα κύπελλο με δύο αυτιά
ο Αχιλλέας το έδωσε στον Νέστωρα τιμητικά
με τα λόγια αυτά:
«πάρε και συ γέροντα αυτό την ταφή του Πάτροκλου
να σου θυμίζει
γιατί εσύ δεν θα αγωνιστείς ξανά
καθώς το κορμί σου από τα χρόνια αδυνατίζει»
παλιά κανείς δεν έβγαινε μπροστά μου
θυμάται ο Νέστωρ τα παλιά
[Αυτοί κι’ αν υπολογιστές δεν είχαν
κανόνια και αεροπλάνα
ούτε χρηματιστήρια διέθετε ο Πάνας
πλούτο η εργασία τους δίνει
είχαν όμως αξιοπρέπεια, ήθος, εντιμότητα,
ανθρωπιά και δικαιοσύνη
ο Αχιλλέας καίτοι δεν είπε «τα άξια γηρατειά»
στο γέρο Νέστωρα χωρίς τυμπανοκρουσίες
κύπελλο του έδωσε με δυο αυτιά
βραβείο δίνει και στον τελευταίο
την προσπάθεια τιμάει και το ηθικό το ακμαίο]

Δεύτερο αγώνισμα η πυγμαχία
νικητής βγαίνει ο Ευρύαλος του Μηκιστέως

Τρίτο αγώνισμα η πάλη
μεταξύ Τελαμωνίου Αίαντος και Οδυσσέως
ο αγώνας διακόπτεται λόγω ισοπαλίας
και μοιράζονται εξ ίσου τα βραβεία

Τέταρτο αγώνισμα ο δρόμος
νικητής ο Οδυσσέας λόγω ατυχήματος του Αία
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Πέμπτον αγώνισμα στο δόρυ
όποιος κάνει τον άλλο να χύσει αίμα
αυτός το αργυρό ξίφος θα κερδίσει και όχι μόνον
αλλά και την ασπίδα, περικεφαλαία και τ’ άρματα
του Σαρπιδόνος
επειδή ο αγώνας θα κατέληγε σε φονικό
διακοπή ζητούσαν οι θεατές
τότε έδωσε λήξη του αγώνα ο Αχιλλέας
με ισοπαλία
ο Διομήδης πήρε το ξίφος το αργυρό
και τα όπλα πήρε ο Αίας

Έκτο αγώνισμα η σφαιροβολία
νικητής ο Πολυποίτης πήρε τη σιδερένια σφαίρα
πολύτιμος ο σίδηρος την εποχή εκείνη
πολυτιμότερος από το χρυσό ήταν το ασήμι

Έβδομο αγώνισμα τοξοβολία
στόχος δεμένο με κλωστή από το κατάρτι περιστέρι
πρώτος ακοντίζει ο Τεύκρος και αποτυγχάνει
κόβει την κλωστή το περιστέρι ελεύθερο πετάει
τοξεύει και ο Μηριόνης το περιστέρι που
κοντοζυγώνει και πάνω στο πλοίο το σωριάζει
Το πλήθος που το βλέπει τον θαυμάζει
δέκα πελέκεις παίρνει ο Μηριόνης
και δέκα μισοπέλεκα ο Τεύκρος
και στα πλοίο ο καθένας τους τα φορτώνει

Όγδοον αγώνισμα στο δόρυ(ακόντιο) και τελευταίο
δύο δήλωσαν συμμετοχή
Αγαμέμνων και Μηριόνης
τότε ο ταχύπους Αχιλλεύς
τον αγώνα κηρύττει σαν γενόμενο
και τον ματαιώνει
το πρώτο βραβείο στον Αγαμέμνονα
προσφέρει ένα λέβητα ωραίο
και το δόρυ στον Μηριόνη
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ο γιός του Ατρέως το δικό του βραβείο
στον κήρυκα Ταλθύβιο χαρίζει
και εδώ ο αγώνας τελειώνει
ΛΥΤΡΑ ΤΟΥ ΕΚΤΟΡΟΣ (Ω. 1‐352)
Δυο αξιοσέβαστοι βασιλιάδες στην πιο
συγκινητική στιγμή
όταν ο γέρο‐ Πρίαμος ήρθε του Αχιλλέα τη σκηνή
χωρίς να φοβηθεί χωρίς να δειλιάσει
γιατί τα έχασε όλα, τι άλλο είχε να χάσει;
Ο Πρίαμος δύο καταστροφές είχε ζήσει
τη μία σαν παιδί από το στρατό του Ηρακλή
τώρα στα γεράματα του έμελλε να βιώσει
τη δεύτερη καταιγίδα την πιο σκληρή
Ο Έκτωρ άταφος παραμένει
έξω από του Αχιλλέα τη σκηνή
ο ίδιος πάει στον φονιά του γιού του
και λύτρα υπόσχεται να δώσει
αρκεί το νεκρό παιδί του να του παραδώσει
Η σκηνή που επακολουθεί είναι
συγκλονιστική

(Συνάντηση Πρίαμου –Αχιλλέα)

Συνάντηση Πριάμου‐Αχιλλέα
Ο ηλικιωμένος Πρίαμος γονατίζει
ακουμπά τα γόνατα του και του φιλά τα χέρια
εκείνα που την ψυχή του γιού του
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στης Αχερουσίας έστειλαν τα σκοτεινά τ’ αστέρια
Ο Αχιλλέας τα χάνει και για μια στιγμή σαστίζει
το ίδιο και οι παριστάμενοι
άλλος κοιτάζει εκστατικός
και άλλος στο ταβάνι
Ο Πρίαμος προσηλωμένος στο σκοπό του
τον Αχιλλέα στο βάθος κοιτάζει των ματιών του
και του λέει:
«Θυμήσου τον πατέρα σου, θεϊκέ Αχιλλέα, που είναι συνομήλικός μου,
στο ολέθριο κατώφλι των γηρατειών μου. Ίσως κι εκείνον οι γύρω του να
τον θλίβουν και κανείς να μην βρίσκεται κοντά του να τον υπερασπιστεί.
Εκείνος όμως, ακούγοντας πως είσαι ζωντανός, να έχει χαρά μες στην
καρδιά του. Διότι ελπίζει μια μέρα να δει τον αγαπημένο του γιο κοντά
του, να επιστρέφει από την Τροία. Εγώ όμως, απ’ όλους πιο δυστυχής,
αφού άριστους γέννησα γιους, ούτε ένας πια δεν μου έχει απομείνει…»
Ο Πρίαμος γονατιστός σπαράζει με λυγμούς στην ψυχή
ο Αχιλλέας απαλά τα χέρια του γέρου απομακρύνει
από τα γόνατα του
πλημμυρισμένος από τα αντιφατικά αισθήματα του
την ανθρώπινη μοίρα μοιάζει να θρηνεί
γιατί κι’ αυτός γνωρίζει ότι ερχόμενος
στην Τροία να πολεμήσει
δεν επρόκειτο ζωντανός στη Φθία να γυρίσει
ήταν όμως επιλογή του
νέος να πεθάνει και δοξασμένος
παρά άσημος ως τα βαθειά του γεράματα να ζήσει
ξεμωραμένος
Ο Αχιλλέας κλαίει μαζί με τον εχθρό του,
σε μία τρομερή στιγμή που και οι δύο αντικρίζουν το κοινό
μυστικό τους
η μοίρα των ανθρώπων είναι κοινή σε όλους
είτε βασιλιάς είσαι είτε οπλίτης, είτε ναύτης του στόλου είτε σταυλίτης
κάποια στιγμή στην πόρτα του Άδη
θα καταλήξεις και θα διαβείς τους θόλους
Η φοβερή του οργή που τον οδηγεί
να ξεπεράσει κάθε όριο κάθε δισταγμό,
παγώνει μπροστά στον οίκτο και τον σεβασμό
για τον ευγενή γέροντα με τα άσπρα μαλλιά
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ο αδηφάγος πόλεμος του όλα
του στέρησε τα παιδιά
Απλώνει το χέρι και τον γέρο‐Πρίαμο ανασηκώνει,
το κορμί του κυρτωμένο και η φωνή του χαμηλώνει
στα πόδια με τα χέρια του τον ανορθώνει
και του λέει στοργικά:
«Στ’ αλήθεια δύσμοιρε, πόσες συμφορές δεν σε βρήκαν. Πώς βρήκες δύ‐
ναμη στ’ αλήθεια να έρθεις μόνος και να σταθείς μπροστά στα μάτια εκεί‐
νου που τόσους γιους σου έχω σκοτώσει; Σίδερο η καρδιά σου! Έλα όμως,
κάτσε εδώ στον θρόνο, ν’ αφήσουμε τους πόνους μας να καταλαγιάσουν
κι ας είμαστε πικραμένοι. Τίποτα με τον θρήνο δεν γίνεται!
Διότι έτσι κανόνισαν οι θεοί για τους ταλαίπωρους θνητούς, να ζούνε μες
στις πίκρες. Ανέμελοι μόνο εκείνοι ζούνε. Διότι στο κατώφλι του Διός δύο
πιθάρια με δώρα υπάρχουν. Ένα γεμάτο βάσανα κι ένα με τα καλά.
Σε όποιον δώσει και από τα δύο, άλλοτε του συμβαίνουν πράγματα καλά
κι άλλοτε κακά. Σε όποιον όμως δώσει μονάχα από τις λύπες, καταραμέ‐
νος ζει πάνω στη γη τη θεϊκή, από θεούς κι ανθρώπους κυνηγημένος δυ‐
στυχής».
Τότε προβαίνει ο Αχιλλέας,
σε μία ψυχολογική διεργασία
που ψυχανάλυση θυμίζει και αυτοπαρατηρησία
ο πατέρας μου, ο Πηλέας,
από τους ανθρώπους ήταν
πιο τυχερός και σαν άνθρωπος
και σαν βασιλέας
όταν ο Δίας μοίρασε δώρα με τα φτυάρια
σ’ αυτόν έδωσε και από τα δύο πιθάρια
και τα καλά και τα κακά
Έγινε βασιλιάς, παντρεύτηκε μία θεά,
απέκτησε γιο που έγινε ο μέγιστος ήρωας των Ελλήνων
τώρα όμως ήρθε η ώρα βάσανα να υποστεί και εκείνος
δεν θα έχει γιο κοντά του,
να τον φροντίσει στα γεράματά του
και η βασιλεία του χωρίς διάδοχο θα μείνει
καθώς αυτόν ο χρόνος θα τον φθίνει
Στην ίδια κατηγορία και ο Πρίαμος ανήκει,
βασιλική ζωή έζησε δοξασμένη
και όλοι τον θαύμαζαν πως η βασιλεία
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επιτυχής ήταν και ευτυχισμένη
ώσπου τον βρήκε η δυστυχία, ο πόλεμος,
ο χαμός των παιδιών του
η καταστροφή της πόλης του
καλπάζει και σύντομα ο θάνατος του
και στη μαύρη γη ο ενταφιασμός
εξ αιτίας της απόφασης των παιδιών του;
ή ένεκα της ειμαρμένης των γονιών τους;
Ολομόναχος θα πεθάνει ο Πηλέας
γιατί την δόξα ερωτεύτηκε ο γιός του Αχιλλέας
ολομόναχος και ο Πρίαμος θα πάει
γιατί ο έρωτας του Πάρη για την Ελένη
είναι τυφλός και δεν κοιτάει
Κατακτητής και κατακτημένος
σιωπηλή συνάπτουν συμμαχία δυο ψυχών δυστυχισμένων
πέρα από τα κρατικά συμφέροντα της πολιτείας
τον πόλεμο ατενίζουν που φέρνει δυστυχία
καιρός λοιπόν να κλείσουν τους ανοιχτούς λογαριασμούς τους
σε μια εκ βαθέων ομολογία μεταξύ τους
ο χρόνος δεν δουλεύει πια για αυτούς και τους δικούς τους
ούτε για τους οίκους τους βασιλικούς τους
η ώρα έφθασε της ειλικρινούς απολογίας
οι καλοί λογαριασμοί κλείνουν με της παρηγοριάς τα λόγια
κι’ ο Αχιλλέας στον γέρο‐Πρίαμο απευθύνει για τους πεσόντες μοιρολόγια:
«Βάστα γερά όμως και μην σπαράζεις στην καρδιά σου,
πριν πάθεις άλλο κακό. Διότι σε τίποτα δεν θα σε ωφελήσει
η λύπη για τον γιο σου. Δεν πρόκειται να τον αναστήσεις»,
ο Αχιλλέας τον νέο του φίλο παρηγορεί
και στους υπηρέτες δίνει εντολή
το σώμα του Έκτορα να πλύνουν
και κατά τα ειωθότα να το φροντίσουν
δέχεται την αίτησή του για 12ήμερη ανακωχή
και ανάλαφρη νοιώθει την ψυχή του
Δίνει εντολή ο νεκρός με τιμές να κηδευτεί
όμως για να είναι έγκυρη η συναλλαγή
τα λύτρα δίδονται στο ακέραιο
στον Μυρμιδόνα κατακτητή
τούτο σημαίνει εξαγορά και όχι ελεημοσύνη
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έτσι σώζει την αξιοπρέπεια του αγοραστή
στις κρατικές συναλλαγές δεν έχει θέση η φιλανθρωπία
ούτε η ταπεινοφροσύνη
Και των δύο οι ψυχές έχουν ξαλαφρώσει
από το χάος που ο χάρος τους είχε παραμορφώσει
τον Πρίαμο ο Αχιλλέας προσκαλεί μαζί να δειπνήσουν
και οι γαληνεμένες τους ψυχές με αισθήματα συμπόνιας να συμμαχήσουν
την επομένη της φιλίας και πάλι σαν εχθροί να πολεμήσουν
Η προσωπική επαφή φως ρίχνει στο σκοτάδι
ο Πρίαμος τον Αχιλλέα επίμονα θωρεί
και ασφαλώς θα τον θαυμάζει
πόσο ωραίος νέος σαν θεός μοιάζει
και ο Αχιλλέας τον συμπονεί
πόσο σοφά ο γέρο‐Πρίαμος μιλάει
και το χάος που είχε μέσα του τώρα το αδειάζει
τα κρατικά συμφέροντα διαφορετικά
ο πόλεμος όλους τους αλλάζει
Ο Όμηρος αρχίζει την Ιλιάδα με μια φράση ωραία
«Τραγούδησε θεά την οργή του Πηλείδη Αχιλλέα,
την ολέθρια, που μύρια βάσανα φόρτωσε τους Αχαιούς»
και τελειώνει με τους στίχους αυτούς:
«Έτσι φρόντιζαν αυτοί του Έκτορα την ταφή,
των αλόγων το δαμαστή».
Ο ποιητής κανένα αντίπαλο δεν καταφρονεί
τον Έκτορα τιμάει και επαινεί
για της Τροίας έπεσε την ελευθερία
στην τελευταία του εν γνώσει ότι θα πεθάνει μονομαχία
Η Ιλιάδα μέσα από του πολέμου τον όλεθρο
το τραγούδι τραγουδάει της ειρήνης
δύο εχθροί τον πόλεμο αφόρισαν
και συμβιβάστηκαν εν γαλήνη
η αδικία φέρνει πόλεμους
και η διαπραγμάτευση τους απομακρύνει
με τη δικαιοσύνη
εδώ αγαπητοί μου αναγνώστες
τελειώνει η Ιλιάς
θα συνεχίσω νέο κύκλο με τα Μεθομηρικά.
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5ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΜΕΘΟΜΗΡΙΚΑ
Τα γεγονότα από εκεί που τελειώνει η Ιλιάδα
Μετά του Έκτορα τον ενταφιασμό
και του Πατρόκλου την αποτέφρωση
αγώνα εκτελούν αθλητικό και ληξάσης της ανακωχής
συνεχίζουν την πολεμική αναμέτρηση
η Ιλιάδα δεν μας λέγει μετά τι συνέβη
αυτά μας τα πληροφορούν γραπτά άλλων ιστορικών
και του Τζέτζη
Τρεις μέρες μετά του Έκτορα τον ενταφιασμό
φθάνουν και οι Αμαζόνες με την Πενθησίλεια αρχηγό
με πολυάριθμο στρατό από θύλεα
για να βοηθήσει τους Τρωαδίτες
μαζί της είχε πολλούς ιππείς Σκύθες
οι Τρώες ενθαρρυνθέντες
στην Πενθησίλεια στήριξαν τις ελπίδες τους για νίκες
Αναδιοργάνωση δυνάμεων έκαναν εκ βάθρων
τους μεν τοξοφόρους αναλαμβάνει ο Λυκάων
Ελενος, Υπόθοος και Πάμμων
τους δε οπλίτας ο Διήφοβος, Πολυδάμας,
Αίσακος, Αντιφος, Πολυήτης και Αγάθων
το ιππικόν ο Αινειας, Πενθησίλεια και Τρωίλος
Όταν οι Έλληνες τα πληροφορούνται
προπαρασκευάζονται, αναδιοργανώνονται
και ασκούνται
στους τοξότες αρχηγοί: ο Μενέλαος, Τεύκτρος, Μηριόνης
και Οδυσσεύς
στους οπλίτες: ο Αίας, Νέστωρ, Ιάλμενος
Αγαμέμνων και Ιδομενεύς
στο δε ιππικόν: ο Αχιλλεύς, Διομήδης και Μενεσθεύς
Περατωθείσης της δωδεκαήμερης ανακωχής
εκ των τειχών οι Τρώες εξέρχονται
λίαν επιθετικοί
μάχη συνάπτουν τρομερή με μανία
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εκ των Έλληνες πολλοί βρίσκουν το θάνατο
και οι διασωθέντες υποχρεώθηκαν σε φυγή
στα πλοία
η μάχη λήγει με μια μέτρια τραγωδία

Μάχη με τις Αμαζόνες –Θάνατος Πενθησίλειας
Καθώς το φως αραιώνει η μάχη τελειώνει
την δεύτερη και τρίτη μέρα τους Τρώες και πάλι
η νίκη στεφανώνει
και την τετάρτη η Πενθησίλεια ξεθαρρεμένη
στη μάχη που συνάπτει παρά τον Ξάνθο ποταμό
τοξεύει μαινόμενη
θεωρεί ότι τους Έλληνες εύκολα
μπορεί να τους σκοτώσει
σ’ αυτήν αμφοτέρωθεν έπεσαν πολλοί
το πεδίον της μάχης παντού
λαβωμένοι και σκοτωμένοι
Ο Αχιλλεύς ακοντίσας στην δεξιά πλευρά
την πετυχαίνει
με το ξίφος του έπειτα ορμά
και στη δεξιά πλευρά θανάσιμα την τραυματίζει
την λυπάται και την στηρίζει
εκείνη τον θωρεί σαν να τον ικετεύει
«συγνώμη αν σε τόξευσα» σαν να του ζητά
Αμοιβαία συμπόνια στιγμιαία τους διαπερνά
καθώς τη μάσκα της βγάζει στα στερνά
και βλέπει την πανέμορφη σαν θεά
βασίλισσα να ξεψυχάει
σπαράζει του Αχιλλέα η καρδιά

Έρωτας Αχιλλέως‐Πενθησίλειας
Η ψυχή του ραγίζει και σπάει
από το ξίφος του η πανέμορφη Πενθησίλεια
στον Αδη ήταν γραφτό να πάει
και ο αναίσθητος Θερσίτης τον θωρεί και τον χλευάζει
ο Αχιλλέας τον φονεύει την ώρα που
ο στρεβλόψυχος καγχάζει
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Στην μάχη έπεσαν πολλές αμαζόνες ηγεμονίδες
το στράτευμα τους διαλύθηκε όταν
η Πενθησίλεια στον Αδη πήγε
Μετά οι Τρωωδίτες τρέπονται σε άτακτη φυγή
στα τείχη της πόλεως κλείνονται φοβισμένοι
για να αποφύγουν την καταστροφή
και σαν η νύχτα πέφτει η μάχη τελειώνει
κατά την επιστροφή τους οι Έλληνες
βλέπουν την Πενθησίλεια ακόμη να ψυχορραγεί
η σκηνή τους συγκινεί καθώς η νύχτα απλώνει
Την ίδιαν νύκτα ο Μέμνων εκ της
Αιθιοπίας μπαίνει στη μάχη την πρωίαν
και ο Πολυδάμας εκ της Φοινίκης
με άπειρον στράτευμα ψιλούς, οπλίτες,
πελταστές, σφενδονιστές, ιππείς
και πολύ στόλον και χρυσίον
σύμμαχοι των Τρώων και οι δύο
Το πρωί με νέες δυνάμεις η επίθεση φουντώνει
ο Μέμνων με ακούραστο στράτευμα ορμά
τον Αντίλοχο του Νέστορος το γιό και άλλους
πολλούς σκοτώνει
τους Έλληνες τρέπει σε φυγή και μόνο η νύχτα
τους γλυτώνει
την επομένη ο Μέμνων και πάλι ξεφαντώνει
και τους Έλληνες υποτιμά
στο στήθος ο Αχιλλέας τον ακοντίζει
ή κατ’ άλλους ιδών αυτόν ο Αίας
ζητά από τον Αγαμέμνονα
τους υπασπιστές του να απασχολήσει
αυτός δε προς ακάθεκτος ορμά
ηρωικά σε μονομαχία τον αντιμετωπίζει
και στην γη τον ξαπλώνει
με το ακόντιο στον αυχένα ο Αχιλλέας
τον αποτελειώνει
Επειτα ο Αίας τον αρχηγό Πολυδάμα
σκοτώνει των Φοινίκων
τους Τρωαδίτες τρέπει σε φυγή
και τους γλυτώνει το τείχος
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Πολλούς Τρωαδίτες εκείνη την ημέρα
αφανίζουν
εις μάχην βγαίνουν Πάρις και Δήιφος
και εντός των τειχών κυνηγημένοι
ξαναγυρίζουν
οι Τρώες βγαίνουν για διάφορες
δουλειές και για βοσκή
οι Έλληνες τους αμάχους συνήθως
δεν τους σκοτώνουν

Θάνατος του Αχιλλέως
Ο Τρωίλος ήταν ετών δέκα οκτώ
και σύμφωνα με τον χρησμό
πριν πάει δέκα εννιά πρέπει να πεθάνει
γιατί αλλιώς η πόλη απόρθητη θα μένει
όταν κάποια μέρα με την αδελφή του Πολυξένη
στην πηγή νερό ήρθε να πιάσει
ο Αχιλλέας καιροφυλακτεί, τον κυνηγάει και τον
δολοφονεί
στου Θυμβραίου Απόλλωνα τον ναό τούτο
το έγκλημα συμβαίνει
κατά μία άλλη εκδοχή
αιτία ήταν ο έρωτας του Αχιλλέα
με την Πολυξένη
από τον Πρίαμο ζήτησε της Πολυξένης το χέρι
να την κάνει ονειρεμένη
ο Πρίαμος συμφωνεί ώστε ο πόλεμος
να λήξει και η έρις η δολερή
όμως ο Πάρις που την Ελένη πρέπει να επιστρέψει
αν ο Αχιλλέας την αδελφή του νυμφευθεί
στους θάμνους καραδοκεί και με δηλητηριώδες βέλος
από τον Απόλλωνα σταλμένο
στην πτέρνα τον λαβώνει
Στα Ύδατα της Στυγός η Θέμις τον είχε βουτήξει
αθάνατο τον έκανε και μόνο από την πτέρνα
θα πεθάνει
σε εκείνο το σημείο δεν μπήκε το νερό
όταν τον βάφτιζε αθάνατο να τον κάνει
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Ο γενναιότερος όλων Αχιλλεύς
από το βέλος του δειλού Πάρη
επέπρωτο να πάει
εν καιρώ μάλιστα ανακωχής
μετά από λίγο και ο γενναίος Αίας θα χαθεί
και το Παλλάδιον από τους Έλληνες
θα κλαπεί και στην Ελλάδα δεν φθάνει
άλλοι λένε από τον Αντίνορα
στον Οδυσσέα είχε παραδοθεί
Ο Ευρύπυλος του Τηλέφου συμμαχεί μετά
των Τρώων
μετά των θάνατο των δύο ηρώων
Αχιλλέως και Αίαντος
νίκες σημαντικές οι Τρώες καταφέρνουν
εκείνο το χρόνον
Ο Ευρύπυλος τον Μαχάωνα φονεύει
και άλλους πολλούς αρχηγούς σημαντικούς
μετά τις αλλεπάλληλες ήττες τον Νεοπτόλεμον
γιό του Αχιλλέως οι Έλληνες καλούν
και την κατάσταση υπέρ αυτών άρδην αλλάζουν
τον Μελάνιππον, Αλκιδάμαντα και Ευρύπυλον
ηγεμόνας των Μυσών στη μαύρη γη τους βάζουν
και εντός των τειχών τους Τρώες αναγκάζουν
την πόλη απόρθητη απ’ έξω την κοιτάζουν
συνήθως τα φρούρια πέφτουν από μέσα
και όχι με πολεμικά μέσα
Στέλνουν και φέρνουν τον Φιλοκτήτη
και τα οστά του Πέλοπος συμφώνως με του Ελένου
τον χρησμό
εις μάχην ο Φιλοκτήτης εξελθών τον Πάρι εκτελεί
αλλά και πάλι σημείο αλώσεως της Πόλης
δεν είναι ορατόν
Μια και δυο στέλνουν κατασκόπους
τον Οδυσσέα και Διομήδην
μεταμφιεσμένοι στην πόλη εισέρχονται
χωρίς μάτι εχθρού να τους ίδει
Φημολογείται ότι τον Οδυσσέα συλλαμβάνουν
οι Τρωαδίτες μόλις μπαίνει
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αλλά η Ελένη ή η Εκάβη όπως λέει ο Ευριππίδης
τον ελευθερώνει
Άλλοι λένε ότι ο Οδυσσεύς τραυματισθείς
ο Ζώπυρος την προδοσία της πόλεως
με την Ελένη συμφωνεί
Οι Τρωαδίτες την αδυναμία τους αντιλαμβανόμενοι
τον Αντίνορα στους Έλληνες στέλνουν σαν πρέσβη
την επιστροφή της Ελένης υποσχόμενοι
και έξη χιλιάδες τάλαντα χρυσού και έξη αργύρου
του πολέμου το σταμάτημα να φέρει
Οι περισσότεροι εκ των στρατηγών συμφωνούν
εκτός από τον Οδυσσέα και Διομήδη που διαφωνούν
γνώστες της οικτρής κατάστασης στην πόλη
τις άθλιες συνθήκες που ζουν οι κάτοικοι όλοι
μήτε οι ιεροπραξίες γίνονται κατά τα οιωθότα
και οι περισσότεροι το ξανασκέπτονται
και γνώμη αλλάζουν από τα πρώτα
Τότε ο Οδυσσέας φαεινή ρίχνει στους Έλληνες ιδέα
τον Δούρειο Ιππον να κατασκευάσουν με δεξιοτεχνία
και ωραία θέα στην πόλη της Τροίας
να μπάσουν καταδρομείς λαθραία
στην κοιλιά του αλόγου είκοσι τρεις στρατηγοί κλεισμένοι
έτοιμοι τους Τρώες να υποτάξουν αποφασισμένοι
Πρώτος εισέρχεται ο Νεοπτόλεμος γιός του Αχιλλέα
έπειτα ο Διομήδης Κυάνιππος, Ιδομενέας, Μενέλαος και Αίας
και ακολουθούν: Κάλχας, Τεύκρος, Θρασυμήδης, Εύμηλος, Λεοντεύς,
Ευρύπυλος, Δημοφών, Ακάμας, Αντικλός, Πηνέλεως
Μέγης, Αντιφάτης, Ιφιδάμας, Ευρυδάμας
Τον Αντικλον εντός του ίππου ένεκα φλυαρίας
φονεύει ο Οδυσσέας
στην Ελένη
την δική του παρουσία και συμμετοχή
έκανε γνωστή
στους θεατές του Δούρειου ίππου την πομπή
καθότι η Ελένη φώναζε ονόματα ζητώντας
απόκριση ονομαστική
αν όμως αποκαλυπτόταν το μυστικό
ο αιφνιδιασμός θα χανόταν
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και η καταδρομική επιχείρηση θα αφανιζόταν
οι Αγαμέμνων και Νέστωρ δεν πήγαν μαζί
απ’ έξω την επιχείρηση συντόνιζαν αυτή
Οι καταδρομείς με τον δούρειο ίππο
στην πόλη σαν μπαίνουν
αιφνιδιαστικά την νύκτα
σαν τους πεινασμένους λύκους βγαίνουν
τους προεστούς των Τρωαδιτών άλλους φονεύουν
άλλους πιάνουν
την πόλη καίνε και τα επίκαιρα σημεία καταλαμβάνουν
τις πύλες ανοίγουν και τους φρουρούς αιφνιδιάζουν
τότε οι Έλληνες εντός της Τροίας αμαχητί
εισβάλλουν
Ο Μενέλαος στο σπίτι του Διηφόβου πηγαίνει
τον φονεύει και την Ελένη μαζί του παίρνει
με την συνοδεία του στο πλοίο του την στέλνει
ο Νεοπτόλεμος τον Πρίαμο φονεύει
και τον οίκο του αφανίζει
ο Οδυσσεύς από τους πύργους τους
Εκτορίδες εκσφενδονίζει
Μόνο τον οίκο του Αντήνορος δεν βλάπτουν
τη ζωή του χαρίζουν και τα υπάρχοντα του
τα φυλάττουν
δέρμα παρδάλεως στη θύρα έχουν κρεμάσει
ουδείς στρατιώτης επιτρέπεται να την παραβιάσει
επειδή ο Αντήνωρ είχε πάρει θετική στάση
για παράδοση της Ελένης
ώστε ο πόλεμος να κοπάσει
και η άσκοπη αιματοχυσία να παύσει
Ο Αντήνωρ τους πρέσβεις των Ελλήνων
είχε φιλοξενήσει
και τους προφύλαξε από τον Αντίμαχο
που ολίγον έλλειψε να τους δολοφονήσει
Ο Αντήνωρ και Αινείας
είχαν ετοιμάσει τα πλοία
αυτοί και οι οικογένειες τους
έφυγαν τελικά προς Ιταλία
Τούτο όμως έδωσε αιτία υποψίας
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για προδοσία της Τροίας
σύμφωνα με δύο εκδοχές:
η μία ότι η άλωση έγινε με το Δούρειο Ίππο
όπως του Ομήρου η ιστορία,
ο Αινείας δεν έδειχνε στις μάχες προθυμία
και ο Πρίαμος δεν τον τιμούσε
σαν δεύτερο μετά τον Έκτορα στην ιεραρχία
Ουδέτερη στάση ο Αινείας αρχικά είχε κρατήσει
δεν ήθελε στον πόλεμο να βγει και να πολεμήσει
όταν όμως ο Αχιλλέας τον έδιωξε από την Ιδη
και από την Λυρνησσό
αναγκαστικώς υποχρεώθηκε στην Τροία
να καταφύγει
Ευσεβέστατος όλων ο Αινείας
άριστος πολεμιστής και δις στον πόλεμο τραυματίας
φορτωμένοι με άργυρο και χρυσό πήγαν οι άλλοι στα πλοία
εκείνος τον ανήμπορο πατέρα του παίρνει στους ώμους,
τα ξόανα των θεών και τα ιερά κειμήλια της οικογενείας
Υπάρχει και δεύτερη εκδοχή που πιθανολογείται
γραπτή δεν είναι αλλά φημολογείται
ως εξής:
Ο Αντίνωρ και Αινείας ήταν παρέα
και την πόλη παραδίδουν στον Οδυσσέα
όταν σαν επαίτης εκείνος στην Τροία
μπήκε λαθραία
Ο Πρίαμος στην παράδοση αντιστέκεται σθεναρώς
παρότι οι στρατηγοί του
εξολοθρεύτηκαν ολοσχερώς
καθότι οι Έλληνες στον πόλεμο ήταν
εμπειρότεροι
στις μάχες μαχητικότεροι
στην τακτική του πολέμου ανώτεροι
στο χειρισμό των όπλων ευστοχότεροι
στις δε μονομαχίες φονικότεροι
των Τρωαδιτών
άρα της Τροίας η παράδοση ήταν μοιραία
κάθε περαιτέρω αντίσταση ματαία
Ο Δίκτυς γράφει σε κάποιο φυλλάδιο
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ότι ο Αντίνωρ στον Οδυσσέα
παραδίδει το Παλλάδιον
και στους Έλληνες την Ελένη επιστρέφει
σε πρώτο στάδιον
τον Οδυσσέα συμβουλεύει ξύλινον ίππον
στην Αθηνά να προσφέρει
ώστε να μην θυμώσει
αντί του Παλλαδίου που τους έχει παραδώσει
Βάση της συμφωνίας ο στόλος
στην Τένεδο να αποπλεύσει
και το στρατόπεδο να αδειάσει πριν φέξει
Ο Σίνων ο κατάσκοπος μήνυμα στον στόλο
θα εκπέμψει
όταν ο ίππος μπει στην πόλη
ο στόλος να καταπλεύσει
οι πύλες είναι ανοιχτές και ο στρατός
χωρίς αντίσταση εισβάλλει
Έτσι αλώθηκε η Τροία από προδοσία
στο σπίτι του Αντίνορα έβαλαν φρουρά
και στου Αινεία
τα προφύλαξαν από την λαφυραγωγία
λένε ότι ο Αινείας αντέστη σθεναρά
σε συνοικία της Τροίας
και παραδόθηκε όταν επήλθε συμφωνία
Άλλοι λένε ότι και αυτών τα σπίτια λαφυραγώγησαν
και μετά τους επέστρεψαν τα λάφυρα
και παντοιοτρόπως τους βόηθησαν
να φύγουν στην Ιταλία
γιατί χωρίς την έγκριση των Ελλήνων
που είχαν την κυριαρχία της θάλασσας
θα ήτα αδύνατον να αποπλεύσουν τα πλοία
Άλλοι λένε ότι μόνον ο Αινείας έφυγε για την Ιταλία
τον Αντίνορα έχρησαν βασιλιά της Τροίας
αλλά ήταν τόση η λαϊκά οργή
για την προδοσία ώστε τον εξεδίωξαν με βία
και τα σχέδια των χάλασαν
Στην πόλη οι Έλληνες μπήκαν
εκ των Σκαιών Πυλών
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σύμφωνα με του Μάντη Κάλχα τον χρησμόν
και επειδή υπήρχε εικόνα με τον Ίππο εντειχισμένη
σύμβολο του Ποσειδώνα που έχτισε το τείχος
οι ποιητές εμπνευσμένοι έπλεξαν τον μύθο
ότι οι Έλληνες στην πόλη μπήκαν
με τον Ίππο όπερ και μένει
Ούτως εχόντων των πραγμάτων
παραληφθέντων των λαφύρων υπό
των στρατευμάτων
πήραν και τους αιχμαλώτους
πυρ έβαλαν στην πόλη να την αποτεφρώσουν
Καίγεται της Τροίας το κέντρο σαν δαδί
οι κρυμμένοι Τρώες ξετρυπώνουν
και σβήνουνε το πυρ
οι έξω ενορίες άθικτες μένουν
οι Έλληνες φονεύουν μόνο τους ανθισταμένους
τους άλλους τους αφήνουν
Μαζί τους πλούσια λάφυρα θα πάρουν
και τους αιχμαλώτους τους επιλεγμένους
στα πλοία βιαστικά τους μεταφέρουν
και τα παλαμάρια λύνουν
και άτακτα σαλπάρουν
στο εξής χάνονται οι στρατιωτικοί δεσμοί
το κάθε πλοίο στου καπετάνιου πλέει την εντολή
τέλος η πειθαρχία
τώρα η διαμάχη για την διανομή της λείας
Στου Πρόκλου την «Ιλίου Περσίς» η εκδοχή
είναι εντελώς διαφορετική
οι Τρώες βλέποντες άδειο το στρατόπεδο
στην ακτή
από τα τείχη της πόλεως εξέρχονται
αρχικά διστακτικοί
τον Δούρειο Ίππο περιεργάζονται
οι ειδικοί
Σε σύσκεψη τελικά αποφασίζουν
στην πόλη να τον μεταφέρουν
ξεθαρρεύουν και τον εγγίζουν
την απόφαση του Πρίαμου όλοι χαιρετίζουν
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παρά της Κασσάνδρας τις προειδοποιήσεις
και του Λαοκόωνα τις αντιρρήσεις
Δύο πελώρια φίδια
από την θάλασσα βγαίνουν στην ξηρά
τον Λαοκόωνα πνίγουν και τον ένα του γιό
μετά στης Αθηνάς καταφεύγουν το ναό
το λαό ενθουσιάζει ο Ίππος
ευνοϊκά αντιδρά το πλήθος
Ο Αινείας κακό σημάδι το θεωρεί
και προαισθανόμενος καταστροφή
με τους δικούς του στην Ιδη μεταβαίνει
και γλυτώνει την σφαγή
σύμφωνα με μαρτυρία μη τεκμηριωμένη
Οι Τρώες με απόφαση του Πριάμου
τον Δούρειο Ίππο στην πόλη μπάζουν
από τις Σκαιές Πύλες εντός των τειχών τον περνούν
ανυποψίαστοι πολίτες τον θαυμάζουν
και τον χαιρεούν και ζητωκραυγάζουν
το τέλος του πολέμου με τυμπανοκρουσίες
γιορτάζουν και την Αθηνά ευχαριστούν

Ο Δούρειος Ιππος στην Τροία
Άλλα οι Τρώες σχεδιάζουν
κι’ άλλα οι Αχαιοί προετοιμάζουν
με συνθηματικό του Σίνωνα
από την Τένεδο τα πλοία επιστρέφουν
και τους Τρώες αιφνιδιάζουν στην
ακτή μόλις τους βλέπουν
ταυτοχρόνως βγαίνουν και οι καταδρομείς
από του Δούρειου Ίππου την κοιλιά
των Τρώων επακολουθεί σφαγή
του Πριάμου ξεκληρίζουν την φαμελιά
Ο Νεοπτόλεμος ο γιός του Αχιλλέα
τον γέρο‐ Πρίαμο σκοτώνει
επάνω στου Ερκείου Διός το βωμό
της Τροίας τον αγαπητό βασιλέα
βίαια σέρνει την Ανδρομάχη
γυναίκα του Εκτορα σκλάβα νάχει

153

154

Έτσι πολεμήσαμε στην Τροία

Ο Λοκρός και παντοδύναμος Αίας
το άγαλμα της Αθηνάς γκρεμίζει κατά γης
την Κασσάνδρα θέλοντας να πιάσει
που εκεί ψηλά φοβισμένη έχει γαντζωθεί
Ο Οδυσσέας φονεύει τον Αστυάνακτα
ρίχνοντας το από τα τείχη της
Αντρομάχης το παιδάκι
χωρίς τον μητρικό πόνο να σεβαστεί λιγάκι
και την Πολυξένη πάνω στον τάφο
του Αχιλλέα σφάζει σαν αρνί
Ο Μενέλαος τον Διήφοβο σκοτώνει
τον καινούργιο σύζυγο της Ελένης
που την πήρε όταν πέθανε ο Πάρις
συμφιλιώνεται με την Ελένη και την
απιστία της συγχωρεί μόλις την δει
και αμέσως στα πλοία την άπιστη στοργικά
την οδηγεί
Ο Δημοφών και ο Ακάμας
τη γιαγιά τους συναντούν στην Τροία
της Ελένης ήταν συνοδεία
και χαράς χύνουν κλάμα
και στα πλοία χαρούμενοι την οδηγούν
Το μάτι των θεών που «τα πάνθ’ ορά»
την φοβερή ύβρη θωρούν από ψηλά
τους Αχαιούς εγκληματίες θα τιμωρήσουν
οι περισσότεροι κατά την επιστροφή
στην πατρίδα τους δεν θα γυρίσουν
θα τους αφανίσουν στις θάλασσες και στις στεριές
όπως αφανίζονται οι λαγοί από τον καλό κυνηγό
και τα σκυλιά στις κατηφορικές πλαγιές
ελάχιστοι θα γευθούν το «νόστιμον ήμαρ»
της επιστροφής στις πόλεις τους και στα χωριά
και των δικών τους τις χαρές
Στην ξενιτιά όποιος ζήσει
την πατρίδα του θα νοσταλγήσει και θα κλάψει
ακόμη κι’ αν γεράσουν
το «νόστιμον ήμαρ» δεν θα το ξεπεράσουν
το πάτριο χώμα αποζητούν να τους σκεπάσουν
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Στους μαχητές της Τροίας
παρηγοριά για την πατρίδα ήταν τα πλοία
και ξάφνου μετά την άλωση σήμανε η επιστροφή
φορτώνουν τα λάφυρα, τους αιχμαλώτους
και βίρα τις άγκυρες υψώνουν το πανί
ένας πόνος την καρδιά τους διαπερνά
μια αμφιβολία
το χωριό τους τα πρόσωπα τα αγαπητά
θα τα ξαναβρούν και την συμβία;
Σαλπάρουν λοιπόν βιαστικά τα πλοία
και ο ούριος άνεμος σε πελάγη τους τραβάει
εσωτερικής αντινομίας
άλλους σε φουρτουνιασμένα πέλαγα και στην ξηρά
άλλους στη δύση, άλλους στο νοτιά κι’ άλλους
στο πουθενά στο Ιλιον δέκα χρόνια αφήνουν
της ζωής των και των πεσόντων τα οστά και οι αγώνες
χαραγμένοι στο πετσί τους
Το γλυκό ήμαρ δεν θα το δοκιμάσουν
περιπλανήσεις και φουρτούνες
μόνο οι ζωντανοί θα τις δαμάσουν και τις γοργόνες
τους ληστές και τους Λαιστριγόνες
άλλοι πέφτουν σε πειρατές, άλλοι σε ξένες αγκαλιές
κι’ άλλους ο Αδης τους περιμένει
τροφή θα γίνουν στα ψάρια
τα οστά τους ασπρίζουν στους βυθούς
και των πλοίων σαπίζουν τα κουφάρια
Η άλωση συμβαίνει μέρα δέκατη
Μάιος μήνας (Θαργηλιώνος)
λίαν τραγικός τούτος ο χρόνος
διαφωνούν όμως οι ιστορικοί
καίτοι αχρονολόγητη ήταν τότε η ιστορία
μερικοί τον ανάγουν πολύ πιο πριν
σε παλαιότερη εποχή
Τα της επιστροφής στην Ελλάδα
γράφει ο ποιητής Αυγείας
και ο Στησίχορος στην τραγωδία
πόσοι γύρισαν στην οικογενειακή εστία
πόσοι χάθηκαν στις θάλασσες
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ένεκα της τρικυμίας
πόσοι πήγαν σε άλλα μέρη
πόσοι βρήκαν την γυναίκα τους ξαναπαντρεμένη
πόσοι βασιλιάδες ήταν εκθρονισμένοι
αρκετοί συγγενείς τους πεθαμένοι
κάθε πόλεμος ναυάγια μαζί του σέρνει
Το ποίημα καλείται «Νόστοι» τουτέστιν επιστροφές
για τους πιο πολλούς υπήρξαν
μοιραίες και γι’ άλλους επεισοδιακές
δυστυχώς χάθηκαν όπως οι πιο πολλές
Ελληνικές γραφές
όπως γκρέμισαν τις θαυμαστές μαρμαροκολώνες
και τους Ολυμπιακούς σταμάτησαν αγώνες
οι φανατικές αβραμικές στρατιές
κάψανε την Αλεξανδρινή και τις λοιπές βιβλιοθήκες
έκλεισαν τις φιλοσοφικές στοές και τις έκαναν λειψανοθήκες
και οι Εκκλησίες του Δήμου
έγιναν θεοκρατικές στοές
τον Αβραάμ και τους προφήτες να δοξάζουν
και τους Έλληνες «ειδωλολάτρες» να σφάζουν
«Εσσεται νόστιμον ήμαρ» ο Έλληνας επιστρέφει
αθόρυβα στην οικουμένη
από το κρατίδιο των Αθηνών φεύγει
που τον γενοκτονεί και τον στενεύει
Ο Ελληνισμός προχωρεί βήμα προς βήμα
και θα ζήσει και τον κόσμο και πάλι θα εξελληνίσει
σαν ηνίοχος την πορεία προς το πνεύμα συνεχίζει
την οικουμένη να ημερέψει πασχίζει
όπως ο πατροπαράδοτος κώδικας του ορίζει.

Οι ήρωες του Ομήρου
Οι μαχητές είναι και άνθρωποι και σαν άνθρωποι παλεύουν όχι πιά μόνον
με τη μοίρα τους αλλά και με τις αντινομικές δυνάμεις της ύπαρξης τους.
Πουθενά στον Όμηρο δεν θα συναντήσουμε καταφρόνηση του αντιπάλου,
ή προτίμηση για τους φίλους. Πάνω απ’ όλα τιμά την ανδρεία των ηρώων,
την αρετή, την αξιοκρατία και δεν χαρίζεται ούτε στους ανθρώπους, ούτε
στους Θεούς. Η ανώτερη πράξη του Ομήρου είναι ότι κατέβασε τους
«χαραμοφάηδες» του Ολύμπου στη γη ‐όπως αποκαλούσαν τους θεούς
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οι Θεσσαλοί όταν συνέβαινε ανομβρία στον κάμπο‐ και ανέβασε τους
θεούς στον Όλυμπο. Όμως θεωρεί Υβρη την ασέβεια προς το θείον[Αυτή η
σχέση ενανθρωπίσεως των θεών και θεοποιήσεως του ανθρώπου είναι
άγνωστη σε άλλες θρησκείες. Ο θεός παντοκράτωρ των μονοθειστικών
θρησκειών κάνει ακόμη και ρατσιστικές διακρίσεις υπέρ του «εκλεκτού
λαού» του, ευλογεί τα όπλα του ρίχνει δίκιο στο άδικο] Παρότι ο Όμηρος
δεν αναφέρει τις λέξεις Δημοκρατία, Αξιοκρατία, Ανθρωπισμό κ.λπ, τα κά‐
νουν πράξη οι Έλληνες καθημερινώς, με τις λαϊκές συνελεύσεις του στρα‐
τεύματος, με την επιλογή των αρίστων ως αρχηγών και τον στιγματισμό
της ύβρεως, των άνανδρων, της απονομής βραβείων, του στιγματισμού
των δειλών, των αιμοσταγών πράξεων που δεν μένουν ατιμώρητες και των
φρικαλεοτήτων του πολέμου.
Ο Όμηρος παρότι άντλησε πλούτο από την επική παράδοση, την αφομοί‐
ωσε και την μετουσίωσε δημιουργικά. Τίποτα έκτοτε δεν έφθασε στην
πνευματική παραγωγή, ούτε πρόκειται να προσεγγίσει ποτέ σε ύψος τον
Όμηρο να προσεγγίσει. Αυτός είναι και θα παραμείνει η μεγάλη φυλετική
μας υπερηφάνεια και παρακαταθήκη. Φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση
για την παραγωγή μεγάλων και ευκλεών έργων, αντί να μιμείται τους ξέ‐
νους. Εν κατακλείδι ο ποιητής σκύβει πάντα και ακούει τη φωνή του λαού,
γεγονός που δείχνει ότι η Ελληνική ψυχή μένει πάντα η ίδια τότε και τώρα,
ανά τους αιώνες αναλλοίωτη, φιλελεύθερη, ευαίσθητη και δημοκρατική η
καλύτερη απάντηση στων Γερμανών και άλλων την διαβολή.
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6ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
Η ΟΜΗΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
Ελληνική Αρχαιολογία (Μυθολογία)
Είναι η μακραίωνη Ελληνική Προϊστορία, την οποία οι αμαθείς ή και
δόλιοι ξένοι –και ορισμένοι ξενολάγνοι και πλανημένοι Έλληνες‐απεκά‐
λεσαν χλευαστικά «Μυθολογία», ώστε να τις αποστερήσουν την αυθεντία
και το κύρος. Στηρίχθηκαν στο γεγονός ότι επειδή τα γεγονότα της Ελληνι‐
κής αρχαιολογίας χάνονται στα βάθη της Προϊστορίας αφ’ ενός δεν φέ‐
ρουν ημερομηνίες και αφ’ ετέρου ορισμένα δίδονται με αλληγορική μορ‐
φή υπό τύπον μύθων, ώστε να την ονομάσουν Μυθολογία.
*Δεν είναι τυχαίο ότι όλες τις σπουδαίες και σημαντικές λέξεις που έ‐
χουν σχέση με τα Όργια (Ορφικά‐ Ελευσίνια Μυστήρια), τον Έρωτα, το Σύ‐
μπαν, τον Εωσφόρο, την Παιδεραστία κ. α τις διαστρέβλωσαν και τις απα‐
ξίωσαν, είτε από αμάθεια είτε δολίως, για να κατηγορήσουν το Ελληνικό
Πνεύμα. Το ίδιο συνέβη και με τα αρχέτυπα Ελληνικά σύμβολα όπως το
Γαμμάδιον. Τούτο έχει δαιμονοποιηθεί λόγω των αποτρόπαιων πράξεων
του Α.Χίτλερ στο Β' ΠΠ. Ωστόσο πριν από τη χρήση του συμβόλου από τον
Χίτλερ αυτό ήτο σεβστό διότι συνδέετο με την «ιερά τετρακτή», με τον α‐
ριθμό τέσσερα που ήταν τα τέσσερα στοιχεία της φύσεως(στερεόν, υγρόν,
αέρας και αιθήρ) τις τέσσερες δυνάμεις του σύμπαντος κοκ. Το αρχέτυπο
τούτο σύμβολο διεδόθη από τους πανάρχαιους Έλληνες αργοναύτες ανά
την υδρόγειο και στολίζει όλους τους αρχαίους πολιτισμούς.
Αβασάνιστα χωρίς να προσπαθήσουν να εισδύσουν στην ουσία και την
φιλοσοφία των μύθων, χαρακτήρισαν την Ελληνική προϊστορία σαν μύθο‐
πλασία (παραμύθι) και οδήγησαν την παγκόσμια σκέψη σε λανθασμένο
αποτέλεσμα. Σ’ αυτό συνετέλεσε και η αδυναμία των ανθρώπων εκείνων
να εξηγήσουν πολλά σκοτεινά και ανεξήγητα σημεία, τα οποία με το γνω‐
στικό επίπεδο της εποχής τους δεν οδηγούσαν σε ρεαλιστικό αποτέλεσμα.
Υπήρξαν βέβαια και οι καταστροφές των Ελληνικών βιβλιοθηκών αλλά και
το απόρρητο της Ορφικής λατρείας που δυσκόλεψαν την κατανόηση τού‐
των.
Έτσι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι Έλληνες ήσαν μέγιστοι μυθο‐
πλάστες, κοινώς «ψεύτες» και παραμυθάδες. Η πρώτη δικαίωση αυτών
που πίστευαν ότι η Μυθολογία είναι η Ελληνικη προϊστορια υπό αλληγο‐
ρική μορφή ήλθε μετά την ανακάλυψη από τον Σλήμαν και Εβανς της
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Τροίας και της Κνωσού. Σήμερον μετά την πρόοδο της επιστήμης και τε‐
χνολογίας πολλά από τα γραφόμενα στα Επη αποδεικνύονται επιστημονι‐
κώς με την αστρονομία, γεωγραφία, παλαιοανθρωπολογία, γεωλογία, τε‐
χνολογία κ.ο.κ

Ελληνική μυθολογία‐ βιωμένη αχρονολόγητη προϊστορία
Όσα φαινόμενα δεν μπορούν να εξηγήσουν οι άνθρωποι με φυσικό
τρόπο είτε τα απορρίπτουν είτε τα εναποθέτουν στην σφαίρα της μεταφυ‐
σικής(θρησκεία) και τα χειρίζεται εκ του πονηρού το ιερατείο. Όταν κάπο‐
τε προχωρήσει στο μέλλον η επιστήμη και δώσει απαντήσεις σε ερωτήμα‐
τα του σημερινού μεταφυσικού κόσμου, τότε θα τα πάρει από τον μετα‐
φυσικό χώρο και θα τα βάλει στο χώρο της φυσικής.
Η Μυθολογία δεν είναι Παραμύθια. Οι αναφορές που γίνονται για
τους θεούς(άρματα, οπλισμός, ταξίδια, ιδιότητες θεών κ.ο.κ) συχνά δεν
αφορούν τα ίδια τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται, αλλά αποσκοπούν
να διασώσουν κάποιες πληροφορίες της Προκατακλυσμιαίας Εποχής, που
δεν είναι άλλη από τη Χρυσή Εποχή του Ησιόδου. Η Ελληνική Αρχαιολογία
παρέχει πληροφορίες άλλες μεν για πραγματικά γεγονότα και άλλες υπό
αλληγορική μορφή, ώστε να διασωθεί από γενιά σε γενιά ένας πανάρχαι‐
ος χαμένος πολιτισμός, στους βοσκούς και στους βουκόλους, όσοι εξ αυ‐
τών επιβίωσαν στους ορεινούς όγκους μετά τον Κατακλυσμό(Πλάτων –
Τίμαιος 22b). Αυτές ή παραπλήσιες μαρτυρίες τις συναντάμε στις περισσό‐
τερες αρχαίες παραδόσεις(Έπος Γκιλγκαμές, Ιερή Λογοτεχνία Ινδών, Θρύ‐
λοι Ινδιάνων Αμερικής κ. α) Ο πανάρχαιος αυτός πολιτισμός άφησε παντού
κοινά σύμβολα (λ. χ Γοργόνιο της Αθηνάς, Μαιάνδρους, Σβάστικες, Σπεί‐
ρες, Διπλούς Πελέκεις, Μεγαλοκατασκευές, Πυραμίδες κ. α) Επίσης άφησε
κοινές βασικές αρχές και αξίες που έχουν προέλευση την Ολυμπιακή θρη‐
σκεία του 12θεου. Το κυριώτερο όμως απομεινάρι της Χρυσής Εποχής εί‐
ναι η Ελληνική Γλώσσα, που σε κάθε λέξη, συλλαβή ή και γράμμα της είναι
αποτυπωμένη όλη η γνώση και η σοφία του παρελθόντος. Δεν είναι υπερ‐
βολή να πούμε ότι ο πολιτισμός του παρελθόντος ακόμη κι’ αν καταστρα‐
φεί και απομείνει η Ελληνική Γλώσσα, αυτή είναι εις θέσιν να τον αναγεν‐
νήσει και να τον αναπλάσει. Π.χ η Ομηρική λέξη «Ηλικία» δηλώνει την πε‐
ριστροφή της Γης περί τον Ηλίο{ήλιος + κίω= ηλικία}(κίω=περιελίσσομαι εξ
ού και ο κισσός) Επίσης δηλώνει ότι οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν την
σφαιρικότητα της Γης και το Ηλιοκεντρικό Σύστημα(Πλάτων‐Κρατύλος
401b) Επομένως, στους μύθους ‐όπως και στις Ελληνικές λέξεις‐ μεταφέ‐
ρονται υψηλοτάτου επιπέδου πληροφορίες και έννοιες από το απώτατο
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παρελθόν, που χάθηκαν λόγω του Κατακλυσμού και του παρελθόντος μα‐
κροτάτου χρόνου. Γιατί όμως δεν μας τα άφησαν ανοικτά, αλλά προτίμη‐
σαν τους μύθους;
1/ Οι ορεσίβιοι που διέφυγαν την Καταστροφή δεν είχαν το κατάλληλο
πνευματικό επίπεδο να τα δεχθούν.
2/ Ο μύθος κεντρίζει περισσότερο την φαντασία και την έρευνα από τον
πεζό λόγο και σώζεται ευκολότερα μέσω του χρόνου.

Οι Έλληνες εσέβοντο τους Μύθους
Ο Σωκράτης και όλοι οι σοφοί της αρχαιότητος, αντιμετώπιζαν τους μύ‐
θους με εξαιρετική σοβαρότητα και όχι με απόρριψη και λοιδορία, όπως
συμβαίνει με τους σημερινούς πιστούς στο δόγμα. Οι πρόγονοι μας μετά
από κάθε μύθο κατέληγαν με την επωδό:
«Ετσι διασώθηκε αυτός ο μύθος και θα σώσει κι’ εμάς αν ακολουθή‐
σουμε τα διδάγματα του»
Σε άλλες περιπτώσεις έλεγαν:
«Έτσι χάθηκε αυτός ο μύθος…»
Όταν όμως άρχισε η παρακμή, αυτή συνοδεύτηκε από την αμφισβήτη‐
ση και τη δυσπιστία προς τους μύθους της Ελληνικής Αρχαιολογίας, για
ευνοήτους λόγους. Ο Νεοπλατωνισμός είχε βρεθεί σε αμφισβήτηση και
αναντιστοιχία προς τη λατρεία του 12θεου και είναι αυτός που καλλιέργη‐
σε το έδαφος για την επέλαση του Ιουδαιοχριστιανισμού. Τότε ο άνθρω‐
πος από λογικός και ερευνητής έγινε δογματικός και δούλος του Ιερατεί‐
ου.
Η πατρώα θρησκεια αποκαλύπτει πανάρχαιες επιστημονικές πληροφο‐
ρίες Στους μύθους της Πατρώας Ελληνικής Θρησκείας του 12θεου βρί‐
σκουμε υψηλότατες επιστημονικές αλήθειες και θεωρίες(για το Σύμπαν,
Ηλιακό Σύστημα, Μαθηματικά, Επιστήμη‐Τεχνολογία Προκατακλυσμιαίο
Πολιτισμό, Τέχνη, Φιλοσοφία, Ελευθερία, Δημοκρατία κλπ), που σημαίνει
ότι οι άνθρωποι εκείνοι ήταν διάνοιες με υψηλό πολιτισμό και όχι ειδωλο‐
λάτρες και παγανιστές, όπως τους χαρακτήρισαν οι αμαθέστατοι οπαδοί
της θρησκείας της ερήμου. Σήμερα με την πρόοδο της επιστήμης και τε‐
χνολογίας μερικά ανεξήγητα της Ελληνικής Αρχαιολογίας αρχίζουν να φω‐
τίζονται και να δίδονται κάποιες εξηγήσεις. Ο ακριβολόγος και σχολαστι‐
κός Όμηρος, του οποίου οι πληροφορίες επαληθεύθηκαν από τις αρχαιο‐
λογικές ανασκαφές (Τροία, Πελλάνα, Μυκήνες κ.α) μας δίνει γνώσεις και
καινούργιες προκλήσεις για περαιτέρω έρευνα.
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Απόσπασμα εκ της Ομήρου Ιλιάδος: Από το διάλογο της Θέτιδος με
τον γιό της Αχιλλέα, ο οποίος της ζητούσε να μεσολαβήσει στον Δία για
την επιστροφή της Βρισηίδος.Του αποκρίθηκε τότε χύνοντας δάκρυα η Θέ‐
τις:
«Αλλοίμονο, γυιέ μου, γιατί λοιπόν να σ’ αναθρέψω τον πικρογεννη‐
μένο; Ας καθόσουν καλλίτερα χωρίς καημούς και δίχως δάκρυα κοντά
στα πλοία, αφού η μοίρα σου είνε να ζήσης λίγα χρόνια. Τώρα όμως εί‐
σαι πιο λιγόζωος και πιο δυστυχισμένος απ’ όλους. Θα ήταν κακιά η ώρα
όταν σ’ εγεννούσα στο σπίτι. Τα λόγια σου όμως αυτά θα πάω στον χιο‐
νισμένο Όλυμπο να τα ειπώ εγώ η ίδια στο Δία, μήπως πεισθή. Ως τόσο
κάθησε τώρα εδώ στα πλοία και κράτα το θυμό σου και μην πας καθό‐
λου στον πόλεμο. Γιατί ο Ζευς εχθές, μαζί με όλους τους θεούς, πήγε
στον Ωκεανό προσκαλεμένος σε συμπόσιο από τους Αιθίοπες. Όμως σε
δώδεκα ημέρες θα γυρίση πάλι στον Όλυμπο και τότε θα τρέξω στα χαλ‐
κοστρωμένα ανάκτορα του να πέσω στα πόδια του και θαρρώ πως θα
τον πείσω.» (Μετάφραση Ιωάννου Πολυλά και Αλεξάνδρου Πάλλη (Ιλιάς
Α’ 415‐440)

Πιθανή χρονολόγηση Γενών και Πολιτισμών
Επί τη βάση των υπαρχουσών ιστορικών καί αρχαιολογικών αφηγήσε‐
ων μπορούμε να κατατάξουμε σπουδαία γεγονότα της μυθολογίας κατά
προσέγγιση ως εξής:
Χρυσούν Γένος: (βασιλεύς Ουρανός ‐ Υπερίων ‐ Άτλας ‐ Κρόνος) ‐ Τιτα‐
νομαχία
Αργυρούν Γένος: (βασιλεύς Δίας) ‐ εποχή Διογενών Θεών
Χαλκούν Γένος: Ιδαίοι Δακτυλοι ‐ Κουρήτες ‐ Κορήβαντες ‐ Λέλεγες –
Τελχήνες, Ιδαίος Ηρακλής, Ίναχος (βασιλεύς του Άργους μια γενιά πρίν)
Κατακλυσμός Ωγύγου (16.000 ‐ 10.500 π.Χ.)
Χαλκούν Γένος: Φορωνεύς (βασ. Άργους) ‐ Μέσσαπος (βασ. Σικυώνος) ‐
Ωγύγος (βασ. Αθηνών) Διόνυσος Α, της Δήμητρας ή Ιούς (βασ. Αιγύπτου
ως Όσιρης & Ινδιών ως Surya)
Κατακλυσμός Δευκαλίωνος (10.000 ‐ 9.500 π.Χ.)
Γένος Ηρώων: Κραναός (βασ. Αθηνών) ‐ Ερμής (Θώτ ή Τώθ) ‐ Ορφεύς Α
(μιά γενιά μετά)Έπαφος ‐ Ακτίς ο Ρόδιος ‐ Πελασγός ‐ Λυκάων (ιδρυτής
πρώτης πόλης, Λυκόσουρας)
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ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (2.000 ή 4.000 εως 1.200 ή 3.200 π.χ.)
Μίνως Α', Μίνως Β', Μίνως Γ'
Έκρηξη ηφαιστίου τής Θήρας (1.6οο ή 3.400 π.Χ.)
Καταστροφή Μινωικού Πολιτισμού (τρείς γενιές πρίν τά Τρωικά; Ή πολ‐
λούς αιώνες μετά; Υπο εξέτασιν)
Μίνως Δ' (1ος Φαραώ της Αιγύπτου, 3.100 π.Χ)
Αργοναυτικά ‐ Ηρακλής Θηβαίος‐ Ορφεύς Β' ‐Λάϊος (μιά γενιά πρίν Τρωϊκά)
ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (1.200 ή 3.150 π.Χ.)
Πέλωψ ο Ταντάλου (Δύο γενιές πρίν τα Τρωικά.)
Ατρεύς ο Πέλοπος (μια γενιά πρίν τα Τρωικά)
ΤΡΩΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1.250 ή 3.087 π.Χ)
Ιδομενέας (εγγονός του Μίνωα Γ.)‐Ατρείδες‐ Παλαμίδης ο Ναυπλίου Το
γένος των θεών είχε βρει το ελιξίριο της μακροζωίας και είχε γίνει σχεδόν
αθάνατο; Αν το δεχθούμε μπορεί να εξηγήσουμε και τη δυνατότητα τους
να επιβιώνουν στο διάστημα και να αναλαμβάνουν μακρά διαστημικά τα‐
ξίδια.
Οι μύθοι συγκαλύπτουν επιστημονικές πληροφορίες υψηλού επιπέδου,
τις οποίες εσκέπασε η αχλύς του χρόνου, οι ανόητες εξηγήσεις, ή χειρότε‐
ρα η άρνηση αποδοχής των. Και αμείφθησαν με γελοιοποίηση όσοι χωρίς
βαθύτερη εξέταση τις αμφισβήτησαν. Είναι πασιφανές ότι προ αμνημο‐
νεύτων χρόνων συνέβησαν τρομακτικές γεωλογικές καταστροφές που αί‐
τιο τους είχαν την μετατόπιση του άξονος περιστροφής της Γης, με αποτέ‐
λεσμα την καταστροφή ενός λίαν εξελιγμένου παγκοσμίου πολιτισμού,
του Προκατακλυσμιαίου Πολιτισμού που είχε επίκεντρο τον Όλυμπο και
το Αιγαίο. Μια παρόμοια μείζον Καταστροφή συνέβη στον Πόλεμο Διογε‐
νών –Ατλάντων με την καταβύθιση της Ατλαντίδος.

Το Ταξίδι του Διός στην Αιθιοπία
Το περίεργο αυτό ταξίδι το Διός στην χώρα των Αιθιόπων μας μεταφέ‐
ρει στην σημερινή εποχή όπου ο πρόεδρος της υπερδύναμης παίρνει την
κουστωδία του στο αεροσκάφος AIRFORCE ONE και επισκέπτεται κάποια
μακρυνή χώρα, εν προκειμένω την Ινδία, για ένα δωδεκαήμερο ταξίδι,για
θα διεξάγει συνομιλίες (συμπόσιο) με τους εκεί αρμοστές της αποικίας. Ο
Όμηρος είναι ακριβολόγος στις περιγραφές του και ουδείς καλόπιστος
μπορεί να τον αμφισβητεί. Προφανώς η χώρα των Αιθιόπων δεν βρίσκεται
στο Νότο, αλλά στην Ανατολή, δηλαδή στην Ινδία, διότι από εκεί μετανά‐
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στευσαν οι Αιθίοπες σε πανάρχαια χρόνια και έφθασαν στην σημερινή Αι‐
θιοπία. Να σημειωθεί ακόμη ότι η άρχουσα τάξη της Ινδίας(Δραβίδες) ή‐
σαν Έλληνες, που μετέβησαν εκεί στο απώτατο παρελθόν με τον Διόνυσο,
Ηρακλή, Ερμή κ. α
* Οι Βραχμάνοι (αρχαίοι Βραγχίδες)είναι ιερείς του Μαντείου της Μι‐
λήτου. Η λεγομένη «Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα» είναι η γλώσσα που μετέφε‐
ραν εκεί οι εκπολιτιστές Βραγχίδες από την περιοχή του Αιγαίου της Προ‐
κατακλυσμιαίας Εποχής.
Το ότι ο Ζευς πήγε στην Ινδία και όχι στην Αιθιοπία συνάγεται από τα
εξής: Αν πήγαινε στην Αιθιοπία δεν θα περνούσε τον Ωκεανό, δηλαδή τον
Ινδικό Ωκεανό, αλλά την Μεσόγειο Θάλασσα που ίσως κατ’ εκείνη την ε‐
ποχή δεν ήτο ακόμη Θάλασσα, αλλά δύο ξεχωριστές λίμνες(Ανατολική και
Δυτική)και στο «μέσον ήτο γη=Μέσο‐γειος, όπως λέγει η ετυμολογία της
λέξεως «Μεσό‐γειος» Αυτή φανερώνει ότι στο απώτερο παρελθόν ήτο ξη‐
ρά. Κι’ αν ακόμη ήτο η Μεσόγειος, όπως είναι σήμερον, ποτέ οι Έλληνες
δεν την ονόμασαν Ωκεανό. Το πολύ –πολύ να την ονόμαζαν Πόντο, όχι
όμως ωκεανό. Αν πάλι πήγαινε στον Ατλαντικό Ωκεανό, τότε θα τον ανέ‐
φερε με το όνομα του, δεδομένου ότι ήτο γνωστός στους Αιγαίους. Άρα
αποκλείεται να πέρασε τον Ατλαντικό και να πήγε στην Ατλαντίδα, η οποία
ας σημειωθεί ήτο κι’ αυτή γνωστή στους Έλληνες(Πλάτων‐Τίμαιος 24e κ.ε)
Όπως αποκλείεται να πήγε και προς νότον στην σημερινή Αιθιοπία, για
τους λόγους που προαναφέραμε. Ας μην λησμονούμε ότι η αποικία που
επεσκέφθη ο Δίας έφερε και το όνομα του(«Ιν‐Δία», ήτοι η χώρα του Δία)

Με τι Μέσον Ταξίδευαν οι Ολύμπιοι θεοί;
Αν υποθέσουμε ότι χρησιμοποιούσαν πλοίο θα έπρεπε να διαπλεύσουν
το ακρωτήριο της Καλής Ελπίδος, δηλαδή την Αφρικανική Ήπειρο, διότι
τότε δεν υπήρχε η διώρυξ του Σουέζ(αραβιστί διαβάζεται εκ δεξιών προς τ’
αριστερά SUEZ= ZEUS)οπότε ο χρόνος που θα απαιτείτο είναι μακρότατος,
μετρούμενος σε αρκετούς μήνες ή και χρόνια, αν τελικά έφθαναν σώοι,
λόγω των κινδύνων εκ τρικυμίας, ρευμάτων ή και των αγρίων φυλών στα
υποχρεωτικά λιμάνια που θα πόντιζαν για ανεφοδιασμό. Όμως ο ακριβο‐
λόγος Όμηρος προκαθορίζει το ταξίδι ακριβώς σε 12 ημέρες, όπως θα έ‐
κανε κάποιος σύγχρονος ηγέτης που το μέσον μεταφοράς του δεν υπόκει‐
ται σε περιορισμούς, αναβολές ή καθυστερήσεις λόγω καιρού, καταστά‐
σεως θαλάσσης, ή άλλων προβλημάτων. Επομένως πρέπει να αποκλεί‐
σουμε την περίπτωση χρησιμοποιήσεως πλοίου. Ένα 12ήμερο ταξίδι περι‐
λαμβάνει συνήθως δύο ημέρες ταξιδίου (μία μεταβάσεως και μία επι‐

Κωνσταντίνος Χρ. Κωνσταντινίδης

165

στροφής) και 10 ημέρες για το συμπόσιο μ την ξενάγηση στην αχανή χώρα
της Ινδίας.
*Ο γράφων επεσκέφθη δύο φορές την Ινδία, το 2003 και το 2005 για να
συμμετάσχει σε συνέδριο για την Μη Βία. Το ταξίδι ήτο 10ήμερο, ήτοι δύο
ημέρες ταξιδίου και οκτώ ημέρες για την διάσκεψη στο Ρατζαστάν και την
περιοδεία στο εσωτερικό της Ινδίας(Γκουζαράτ, Ουνταιπούρ και εκείθενι
Βομβάη)
Τα χερσαία μέσα τα αποκλείουμε διότι μας λέγει σαφώς ο Όμηρος ότι
πέρασαν τον Ωκεανό. Τι άλλο μέσον μπορούσε να τους μεταφέρει στην Ιν‐
δία εντός 1‐2 ημερών; Έτσι οδηγηθήκαμε για άλλη μια φορά στα συνήθη
αδιέξοδα, που αγόμαστε οσάκις ερευνούμε τους θεούς! Αν η έρευνα μας
συνέβαινε προ του 1904, δηλαδή πριν κάνουν οι αδελφοί Ράιτ στις ΗΠΑ
την πρώτη τους πτήση, ασφαλώς θα είμαστε κατηγορηματικοί ότι πρόκει‐
ται για έπεα πτερόεντα και τολμηρή φαντασία, ή για θαυματουργή πτήση
αγγέλων. Όμως στην Ελληνική αρχαιότητα οι άνθρωποι πετούσαν με πτη‐
τικές μηχανές (Φαέθων, Δαίδαλος‐Ίκαρος) είχαν χάρτες της υδρογείου από
αεροφωτογραφίες, χρησιμοποιούσαν οι θεοί μηχανές για την μετάβαση
τους από και προς τον Όλυμπο και ποτέ δεν περπατούσαν, διότι η πρό‐
σβαση στην κορυφή, όπου τα ανάκτορα του Διός, ήτο λίαν κουραστική και
χρονοβόρα ενασχόληση. Αλλά κι’ αν ακόμη δεχθούμε ότι δεν διέθεταν
πτητικές μηχανές, πως με την φαντασία του ο Όμηρος και η πατρώα θρη‐
σκεία διετύπωναν τέτοιες τεχνολογικά ακραίες ιδέες χωρίς να έχουν προ‐
γενέστερες κεκτημένες παραστάσεις;
Ο Ζευς με την κουστωδία του ταξίδευσαν στον Ωκεανό προς την χώρα
των Αιθιόπων(Ινδία)με κάποιο λίαν προηγμένης τεχνολογίας εναέριο ή δι‐
αστημικό όχημα.

Πώς Πληροφορήθηκε η Θέτις το Ταξίδι;
Εξ όσων γνωρίζουμε η Θέτις ήτο θαλασσία θεά και δεν κατοικούσε τον
περισσότερο καιρό στα ανάκτορα του Διός, στον Όλυμπο, αλλά σε κάποιο
παραθαλάσσιο θέρετρο. Ενδέχεται να την είχε ορίσει ο Ζευς σαν τοπάρχη
σε κάποιο παραθαλάσσιο μέρος ή σε νήσο και γι’ αυτό εθεωρείτο θαλασ‐
σία θεότης.
Όμως στον Αχιλλέα μεταφέρει μια λίαν αξιόλογη πληροφορία, ότι:«ο
Ζευς εχθές, μαζί με όλους τους θεούς, πήγε στον Ωκεανό προσκαλεσμένος
σε συμπόσιο από τους Αιθίοπες» Πως πληροφορήθηκε περί του ταξιδιού
του Διός; Με τι μέσα επικοινωνίας έλαβε την πληροφορία;.Μήπως εκτός
από τις φρυκτωρίες της Μυκηναϊκής εποχής οι θεοί (ή οι Προκατακλυ‐
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σμιαίοι Αιγαίοι) είχαν αναπτύξει κι’ άλλα άγνωστα σε μας τεχνολογικά μέ‐
σα νοητικής(εσωτερικής) επικοινωνίας; Κι’ αυτό, όπως και τα άλλα, θα πα‐
ραμείνει ένα σκοτεινό μυστήριο, εκτός κι’ αν επιστρατεύσουμε λίγο την
φαντασία, την κρίση τις σύγχρονες εμπειρίες και γνώσεις μας για να το
λύσουμε. Ίσως όμως το μυστήριο τούτο να λυθεί στο μέλλον όταν οι άν‐
θρωποι θα έχουν αναπτύξει τη νοητική επικοινωνία (τηλεπάθεια)

Εξωγήινοι Πολιτισμοί
Δεν πρέπει να αποκλείσουμε εντελώς την θεωρία ότι υπήρχαν‐και ακό‐
μη υπάρχουν‐ υπολείμματα προηγμένου προκατακλυσμιαίου πολιτισμού
κάπου στο διάστημα. Αν έτσι έχουν τα πράγματα δεν είναι απίθανον να
μας επισκέπτονται από καιρού εις καιρόν για να ιδούν την πρόοδο μας ή
καλύτερα την υπανάπτυξη μας σε πρωτόγονα επίπεδα πολιτισμού. Και εί‐
ναι φυσικό οι άνθρωποι ενός τόσο προηγμένου πολιτισμού να είχαν πα‐
ραμείνει στην μνήμη των ανθρώπων της Γης,των μετέπειτα γενεών, ως
θεοί. Επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί με το θέμα των εξωγήινων, υπο‐
στηρίζουν ότι η μεταπολεμική έκρηξη των τεχνολογικών ανακαλύψεων και
αλλαγών στη ζωή στη Γη ενδέχεται να οφείλεται στην μετάγγιση εκείνης
της τεχνολογίας (Ραντάρ, ηλεκτρονική ανάπτυξη, Υπολογιστές, διαστημικά
ταξίδια, μοριακή βιολογία, DNA κλπ) εκ μέρους πανάρχαιων γήινων πολι‐
τισμών που τα υπολείμματα τους υπάρχουν ακόμη είτε στο διάστημα ή
κρυμμένα στο υπέδαφος και στην θάλασσα, ή ακόμη και σε μυστικά αρ‐
χεία. Η θεωρία αυτή‐που δεν είναι επαρκώς επιβεβαιωμένη ‐και γι’ αυτό
αναφέρεται μετ’ επιφυλάξεως ‐ υποστηρίζει ότι η NASA γνωρίζει την ύ‐
παρξη μη αναγνωρισμένων ιπτάμενων αντικειμένων, που πιθανόν να έ‐
χουν σχέση με εξωγήινους πολιτισμούς. Λέγεται δε ότι διαθέτει άκρως
απόρρητες πληροφορίες, που δεν είναι ανακοινώσιμες στο ευρύ κοινό, για
επαφές.
* Οι ανασκαφές για το μετρό της Αθήνας σύμφωνα με πληροφορίες,
έδωσαν σημαντικότατες πληροφορίες, ηλικίας άνω των 15.000 ετών, από
αντικείμενα της προϊστορικής εποχής που κρύβονται στα έγκατα της πα‐
νάρχαιας πόλης των Αθηνών.
Άλλοι ομιλούν για πληροφορίες της καταστραφείσης Βιβλιοθήκης Αλε‐
ξανδρείας. Αρκετές από αυτές κρύβονται στα υπόγεια του Βατικανού και
έρχονται στο φως από καιρού εις καιρόν Όλα αυτά με άκραν επιφύλαξη.
Διότι τίποτα δεν πρέπει να δεχόμαστε σαν αλήθεια αν δεν μπορούμε να το
αποδείξουμε και τίποτα δεν πρέπει να απορρίπτουμε αν δεν μπορούμε να
αποδείξουμε την ανακρίβεια τους.
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Και διερωτώμεθα:Γιατί δεν λέγει ο Όμηρος υπερβολές για τα πλοία των
Φαιάκων ή για τα θέματα των ανθρώπων της εποχής του, παρά λέγει αυτά
τα αλλόκοτα πράγματα μόνον για το γένος των θεών και ημιθέων; Αυτό
πρέπει να μας προβληματίσει.

Τούρκομογγόλοι Ασιάτες οι σημερινοί κατακτητές της Τροίας
Τα Έπη μαρτυρούν ότι ο Όμηρος υπήρξε και ήτο Έλλην, εκ Μικράς Ασί‐
ας. Τότε η περιοχή αυτή ήτο ακραιφνώς Ελληνική και σ’ αυτό δεν χωρεί
καμία αμφιβολία. Δεν θα ασχοληθούμε με τους ισχυρισμούς ορισμένων
που θεωρούν ότι η λέξη «Όμηρος» δεν είναι δηλωτικό ονόματος, αλλά
σημαίνει «λαϊκό τραγούδι» και ότι το έπος είναι άθροισμα ωδών που ε‐
ψάλλοντο η μία μετά την άλλη κατά τόπους και κατά καιρούς. Όλα αυτά
κατέπεσαν σαν χάρτινος πύργος. Ο Όμηρος λοιπόν υπήρξε ο εμπνευσμέ‐
νος και μέγιστος αοιδός(τραγουδιστής) των ηρωικών κατορθωμάτων της
Φυλής του.

(Είσοδος τάφου στο Τσανάκαλλε)
Αυτός μάλλον άνηκε σέ κάποια ευγενή οικογένεια τήςΔαρδάνου.
Στην Μικρά Ασία βρίσκονται τα κόκκαλα της φυλής μας. Οπου κι’ αν
σκάψουν οι τουρκομογγόλοι ασιάτες κατακτητές ξεπετάγονται σαν εφιάλ‐
τες τα Ελληνικά έργα τέχνης από την προιστορική εποχή ως πρόσφατα, το
1922 είναι εγγύς, για να τους θυμίζει ότι κατέστρεψαν ένα μεγλειώδη πο‐
λιτισμό για να θεμελιώσουν την ασιατική τους βαρβαρότητα. Αλλά ας συ‐
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νεχίσουμε την ξενάγηση της περιοχής του Τσανάκαλλε. Στην πόρτα της ει‐
σόδου υπάρχει επιγραφή στά ελληνικά, πού πιθανότατα αναφέρεται σε
εκείνους γιά τούς οποίους είχε κατασκευαστεί ό τάφος. Δυστυχώς οι
Τούρκοι ό, τι Ελληνικό στην περιοχή το μετονομάζουν σε Ρωμαικό ή και σε
αρχαίο τουρκικό, της παραδοσιακής τους κληρονομιάς
Η πόλη Τσανάκκαλε ευρίσκεται στον Ελλήσποντο ο οποίος πήρε την
ονομασία του από την πτώση της Έλλης, όταν ταξίδευε μέ τόν αδελφό της
Φρίξο γιά την Κολχίδα, στη ράχη του χρυσόμαλλου Κριού. Στην περιοχή
αυτή διαδραματίστηκε και ό μύθος της Ηρώς και του Λέανδρου
Ο μύθος Φρίξου και Έλλης Σύμφωνα με την Ελληνική μυθολογία ο Φρί‐
ξος και η Έλλη ήταν παιδιά του Αθάμαντα, βασιλιά του Ορχομενού Βοιωτί‐
ας, και της Ωκεανίδας Νεφέλης. Αργότερα ο Αθάμας έλαβε σύζυγο την Ινώ,
θυγατέρα του Κάδμου, από την οποία απέκτησε δύο ακόμη παιδιά, τους
Λέαρχο και Μελικέρτη. Από ζήλια για τα τέκνα της Νεφέλης η Ινώ κατέ‐
στρωσε ένα ασυνήθιστο σχέδιο: έπεισε τις γυναίκες της πόλης να ψήσουν
τους σπόρους σιταριού που προορίζονταν για σπορά, ώστε να μην φυτρώ‐
σουν. Ο Αθάμας έστειλε απεσταλμένους στο μαντείο των Δελφών, για να
αποκαλυφθεί η αιτία της σιτοδείας. Η Ινώ τους έπεισε κατά την επιστροφή
τους με δωροδοκία να δώσουν διαφορετική απάντηση από του μαντείου
στον Αθάμαντα και να πουν πως η σιτοδεία θα σταματήσει εάν ο Φρίξος
θυσιαστεί στον βωμό του Δία. Έτσι ο Αθάμας αναγκάστηκε να διατάξει την
τέλεση προετοιμασιών για τη θυσία και ο Φρίξος (μαζί με την αδελφή του,
σύμφωνα με παραλλαγές του μύθου) οδηγήθηκε στον βωμό. Η Νεφέλη
που από μακριά έμαθε τα συμβάντα, έστειλε το Χρυσόμαλλο Κριό, δώρο
του Ερμή, για να μεταφέρει τα παιδιά στην ράχη του, μακριά από την Βοι‐
ωτία. Κατά την πορεία διαφυγής τους, καθώς πετούσαν επάνω από την
θάλασσα, η Έλλη δεν μπόρεσε να κρατηθεί στην ράχη του Κριού κι έπεσε
στο πέλαγος, που από τότε ονομάσθηκε Ελλήσποντος. Την Έλλη πήρε κο‐
ντά του ο Ποσειδώνας. Ο Φρίξος συνέχισε την πορεία του και ο Κριός τον
έφερε στην Κολχίδα, όπου ο βασιλιάς Αιήτης τον δέχθηκε πρόθυμα και του
έδωσε ως σύζυγο τη θυγατέρα του, Χαλκιόπη. Έπειτα, ο Φρίξος θυσίασε το
χρυσόμαλλο κριό στον βωμό του Δία και δώρισε το δέρμα του (δέρας) στον
Αιήτη. Εκείνος το αφιέρωσε στον Άρη και το κρέμασε από μια δρυ, στο ιε‐
ρό δάσος του θεού. Προς φύλαξή του τέθηκε ένας μεγάλος δράκος, ο ο‐
ποίος δεν κοιμόταν. Το χρυσόμαλλο δέρας ήταν αργότερα ο στόχος της Αρ‐
γοναυτικής Εκστρατείας
Ο μύθος Ηρούς και Λεάνδρου Η Ηρώ ήταν ιέρεια της Αφροδίτης η ο‐
ποία κατοικούσε σε ένα πύργο στη Σηστό, στην ευρωπαϊκή ακτή του Ελλη‐
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σπόντου. Ο Λέανδρος, ένας νεαρός από την Άβυδο, στην απέναντι όχθη
του στενού, την ερωτεύθηκε, και κάθε βράδυ περνούσε κολυμπώντας τον
Ελλήσποντο για να είναι μαζί της. Η Ηρώ με μόνη βοηθό την πιστή τροφό
της, άναβε μία λάμπα κάθε νύχτα στην κορυφή του πύργου της, για να τον
οδηγεί, και, όταν έφθανε, τον υποδεχόταν η ίδια στην ακτή. Πριν όμως ξη‐
μερώσει ο Λέανδρος επέστρεφε στη Άβυδο προκειμένου να επανέλθει το
επόμενο απόγευμα. Το χειμώνα οι εραστές χώρισαν με την υπόσχεση να
ξαναβρεθούν στις αρχές της άνοιξης. Παρά ταύτα το επόμενο απόγευμα το
λυχνάρι βρέθηκε πάλι αναμμένο. Ο Λέανδρος όταν τον είδε από την Άβυδο
εξέλαβε το φως σαν ερωτική πρόσκληση και έπεσε στη θάλασσα, παρα‐
σύρθηκε από τα κύματα και πνίγηκε. Το πρωί το πτώμα του ξεβράστηκε
στη ακτή της Σηστού. Η Ηρώ μέσα στη θλίψη της έπεσε στη θάλασσα και
πνίγηκε και αυτή. Αργότερα οι εραστές ξεβράστηκαν αγκαλιασμένοι στην
ακτή, όπου οι κάτοικοι τους έθαψαν σε κοινό τάφο. Οι αρχαίοι δεν αμφέ‐
βαλαν για την ιστορικότητα του γεγονότος. Ο γιατρός Αντίπατρος που έζη‐
σε στα τελευταία προ Χριστού έτη βεβαιώνει ότι είδε τον τάφο τους.Το
συμβάν αυτό εξύμνησαν κορυφαίοι ποιητές όπως ο Μουσαίος (5ος μ.Χ. αι)
στο επιγραφόμενο αριστούργημά του "Τα καθ΄ Ηρώ και Λέανδρον", ο Βιρ‐
γίλιος, ο Οβίδιος, ο Μαρτιάληςκαι άλλοι. Τούτο δηλώνει και τις στενότατες
σχέσεις αγάπης μεταξύ του Ελληνισμου της Μικράς Ασίας με τον Ελληνι‐
σμό της Ευρωπαικής Ελλάδος και των νησιών

(Χάρτης Ελλησπόντου)
Η Τροία ‐ή πόλη κλειδί στά Στενά τών Δαρδανελίων‐ συνδέεται μέ τόν
περίφημο Τρωικό Πόλεμο, ενώ η μυθολογία μας έχει έντονη παρουσία
στην περιοχή. Ό πορθμός οφείλει την ονομασία του στην πόλη Δάρδανο
της Τρωάδος πού κατά την παράδοση είχε ιδρύσει ό γιός του Δία, Δάρδα‐
νος.
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Δάρδανος: Πανάρχαια Ελληνική πόλη. Βρισκόταν μεταξύ της Αβύδου
και του Ιλίου και κατά την παράδοση την είχε ιδρύσει ό γιός του Δία, Δάρ‐
δανος. Ηταν Αιολική πόλη στο λόφο πού σήμερα ονομάζεται Μάλτεπέ, 10
περίπου χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Τσανάκκαλε. Γι’ αυτή την πόλη πί‐
στευαν ότι ήταν αρχαιότερη από το ι Ίλιον, άλλά εξαφανίστηκε νωρίς από
την ιστορία, άφού ό Στράβων μαρτυρεί ότι στην εποχή του δεν υπήρχαν
ούτε κάν τά ερείπια της.
Έτσι, παρόλο το ένδοξο παρελθόν της και το ηχηρό όνομα της δεν υ‐
πάρχουν σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα στην περιοχή της. Οι ανα‐
σκαφές αποκάλυψαν ένα τύμβο, καθώς και κάποια άλλα αρχαιολογικά
κατάλοιπα πού χρονολογούνται από τόν 8ο π.Χ. έως το 2ο μ.Χ. αιώνα, και
φυλάσσονται στο Μουσείο του Τσανάκκαλε. Ό τάφος αυτός πού ανακα‐
λύφθηκε, εντελώς τυχαία, βρίσκεται σέ απόσταση πέντε λεπτών πορεία
από το χώρο του Πανεπιστημίου. Είναι μάλλον εγκαταλελειμμένος από τις
αντίστοιχες αρχαιολογικές υπηρεσίες η τρόπο τινά πρόχειρα φυλασσόμε‐
νος. Ανακαλύφθηκε το 1959 κατά τή διάρκεια της κατασκευής κάποιων
εξοχικών κατοικιών γιά την Τσιμεντοβιομηχανία πού κατείχε τή συγκεκρι‐
μένη περιοχή. Στη συνέχεια, ανέλαβαν τις συστηματικές ανασκαφές Τούρ‐
κοι αρχαιολόγοι μέ επικεφαλής τόν Rusten Duyran και τόν Ergon Ataceri οι
όποιοι χαρτογράφησαν τόν τάφο πού μάλλον άνηκε σέ κάποια ευγενή οι‐
κογένεια της Δαρδάνου. Η είσοδος του τάφου έχει ύψος 1, 70 μ. και μήκος
5,20 μ., ενώ στην πόρτα της εισόδου φέρει επιγραφή στά ελληνικά πού
μάλλον αναφέρεται σε εκείνους γιά τούς όποιους ο τάφος είχε κατασκευ‐
αστεί. Τελικά, καταλήγει σέ μία μικρή αίθουσα 3,22 μ. ‐1,24 μ. – 2, 64μ.,
όπου βρέθηκε σαρκοφάγος πού κι αυτή έφερε επιγραφή στά ελληνικά.
Επίσκεψη στην Τροία Μεγάλη η συγκίνηση να πατάς τα χώματα της
ένδοξης Τροίας στην όποια η απαράμιλλη τέχνη του Όμηρου προσέδωσε
τή φήμη πού ξεσήκωσε τή φαντασία όλων όσων γνώρισαν μέσα από τά
έπη του την ιστορία της. Τα ίδια ανάμεικτα αισθήματα νοιώθεις αγνα‐
ντεύοντας την πεδιάδα του Ιλιου όπου διεξήχθησαν αμφίρροπες και πο‐
λύνεκρες μάχες μεταξύ των Ελλήνων και των Τρώων και να αγναντεύεις
την ακτή που περίπου οι Έλληνες είχαν προσορμήσει τα πλοία τους στην
διάρκεια της 10ετούς πολιορκίας της Τροίας.
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(Τά ερείπια της Τροίας βρίσκονται στον λόφο Χισαρλίκ)
Αν διαβασθούν όλες οι ενεπίγραφες πινακίδες που βρέθηκαν στην Πύ‐
λο, στις Μυκήνες και στην Κνωσό τότε θα έχει αποκαλυφθεί ότι:
α/ Η γλώσσα είναι Ελληνική όχι μόνον της Γραμμικής Γραφής Β! αλλά
και της Γραμμικής Γραφής Α!, την οποία αμφισβητούν
β/ Οι θεοί είναι Έλληνες και ανήκουν στο Ολυμπιακό Πάνθεον, και α‐
ντιπροσωπεύουν το Γένος της «Χρυσής Εποχής» που εκείνη την «εποχή
του Χαλκού» τα όπλα τους ήταν από χαλκό
γ/ Οι Έλληνες γνώριζαν την Γραφή και την Ανάγνωση και δεν δανείσθη‐
καν τα σύμφωνα από τους Φοίνικες, όπως από άγνοια αναφέρει ο Ηρόδο‐
τος, αρκετούς αιώνες μετά.
δ/ Ισως τότε να επανακαθορισθεί και η χρονολογία του Τρωικού Πολέ‐
μου πολύ πριν από την παραδεκτή του 1250 π.Χ σε πολύ παλαιότερη χρο‐
νολογία.
Αυτοί που αμφισβητούν την εκστρατεία δεν έχουν παρά να γυρίσουν
μερικές χιλιετίες πίσω, στο Έπος του 1940‐45, στο 1912‐13 και στο 1922
για να μην περιπλανηθούμε στην πλούσια σε ηρωικά κατορθώματα Ελλη‐
νική Ιστορία κατά τις περιόδους των Περσικών Πολέμων και της μεγα‐
λειώδους εκστρατείας του Μ. Αλεξάνδρου στην Ασία. Σε όλες αυτές τις εκ‐
στρατείες θα βρουν ομοιότητες του θρύλου του Τρωικού Πολέμου.
Με αίμα γράφεται η ιστορία Η Ελληνική Ιστορία έχει γραφεί με ποτα‐
μούς αίματος, όπως θα μας τραγουδήσει ο Όμηρος. Μέσα από τις πανάρ‐
χαιες εμπειρίες και τα παθήματα του το Ελληνικό Έθνος απέκτησε αυτο‐
συνειδησία, αυτογνωσία, αυτοπεπεποίθηση, ιδιαίτερη αίσθηση για τον
πολιτισμό και πρώτο βρήκε την κλείδα για να ανοίξει την πύλη που οδηγεί
προς τον ανθρωπιστικό πολιτισμό και προς ανώτερα ιδανικά.
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7ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Κάθε πόλεμος κερδίζεται με την ανδρεία και την νέα τεχνολογία στο πεδίο
της μάχης. Αυτή και ο ελιγμός είναι στοιχεία αιφνιδιασμού του αντιπά‐
λου,. Με το νέο μακρύ δόρυ ο Αλέξανδρος κατόρθωσε να φθάσει στα πέ‐
ρατα του κόσμου, με τα άρματα μάχης οι Γερμανοί κέρδισαν τις πρώτες
νίκες στο Β!Π.Π με το αεροπορικό όπλο οι Αμερικανοί τον πόλεμο στην
Ευρώπη. Με το Πυρηνικό Όπλο οι Αμερικανοί κέρδισαν τον πόλεμο στον
Ειρηνικό. Και οι Έλληνες στην Τροία νίκησαν τους Τρώες διότι διέθεταν ε‐
κτός από την απαράμιλλη ανδρεία τους καλλίτερες και πιο ανθεκτικές α‐
σπίδες. Ο Σ.Α Παϊπέτης Καθηγητής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Πατρών
μας αναλύει την τεχνολογία των Μυκηναικών ασπίδων.

Τα Ομηρικά Έπη εμπεριέχουν Υψηλή Τεχνολογία
Η παλαιά αντίληψη, ότι η αναζήτηση επιστημονικού γνωστικού περιε‐
χομένου στα Ομηρικά έπη είναι άσκοπη, αποδεικνύεται από τα πράγματα
ανυπόστατη. Είναι γεγονός ότι σε ένα επικό ποίημα υπάρχουν πολλά δυ‐
σεπίλυτα προβλήματα στη σωστή απόδοση εννοιών, πραγμάτων και γεγο‐
νότων, ενώ η ανάμιξη του παλαιού με το νέο είναι αναπόφευκτη. Όμως
υπάρχουν περιγραφές, οι οποίες για ένα ειδικό επιστήμονα ή τεχνικό, εί‐
ναι αναμφίβολα εξαιρετικά αποκαλυπτικές.
Το επιστημονικό περιεχόμενο των Ομηρικών επών καταγράφεται από
τον Κ. Ζέγγελη ήδη το 1911. Σήμερα όμως, μετά από ένα αιώνα και με δε‐
δομένη την πρόοδο των επιστημών που συντελέστηκε σ' αυτό το διάστη‐
μα, είναι βέβαιο ότι τα επιστημονικά στοιχεία που περιέχονται στα έπη εί‐
ναι πολύ περισσότερα από όσα αναφέρονται.
Όπως μάλιστα αποδεικνύεται στη συνέχεια, δεν πρόκειται για απλές
καταγραφές που υπαινίσσονται την ύπαρξη επιστημονικής γνώσης, αλλά
σχεδόν για ουσιαστική επιβεβαίωση ότι οι Έλληνες της ομηρικής εποχής
ήταν κάτοχοι προηγμένης τεχνολογικής γνώσης. Οι υπάρχουσες περιγρα‐
φές επιτρέπουν όχι μόνο τη διαπίστωση αυτή, αλλά καθιστούν δυνατή την
ανακατασκευή των εξεταζομένων στοιχείων, ώστε να μπορούν να μελετη‐
θούν πειραματικά για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με
την απόδοση και τις δυνατότητες τους.
Δεν είναι υπερβολή να λεχθεί ότι τα πελώρια αυτά μνημεία της ανθρω‐
πότητας πρέπει, τουλάχιστον κάθε εκατό χρόνια, να επανεξετάζονται από
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τους επί μέρους ειδικούς, με τη βεβαιότητα ότι θα ανακαλυφθεί καινού‐
ρια γνώση!
Ή Ιλίάδα, «λογοτεχνικό μνημείο και κιβωτός γνώσεως», φαίνεται να έχει
συσσωρεύσει τις πολιτιστικές προσπάθειες πολλών γενεών μέσα σε πολ‐
λούς αιώνες. Το αξιοσημείωτο είναι ότι δεν εμφανίστηκε κατά το τέλος ή
το απόγειο του ελληνικού πολιτισμού, αλλά μάλλον κατά το ξεκίνημα του.
Ο Όμηρος εμφανίζεται ως κήρυκας ή προάγγελος του πνευματικού πολιτι‐
σμού της Ελλάδας, της Ευρώπης και της Δύσης γενικότερα ‐ ένας κήρυκας
με ανάστημα τόσο γιγάντιο που ακόμα και σήμερα μας επισκιάζει. Η Ιλιά‐
δα είναι ένα πολεμικό αφήγημα: οι συγκρούσεις ανάμεσα σε πρόσωπα και
εμπολέμους είναι τρομακτικές. Αντίστοιχα το τεχνολογικό περιεχόμενο της
είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς τα επινοήματα, τα τεχνάσματα αλλά και
η βαθιά γνώση τεχνικών μεθόδων, που σχεδόν ακουμπούν τα σύνορα της
σύγχρονης τεχνολογίας, βρίσκονται εκεί σε αφθονία.
Ασπίδες απο τους ομηρικούς στίχους στο σύγχρονο εργαστήριο!
Τα εν λόγω παραδείγματα αφορούν στις ασπίδες του Αχιλλέα και του Αία‐
ντα του Τελαμώνιου. Και οι δύο είναι κατασκευές πολύστρωτες (laminated
structures), αποτελούνται δηλαδή από επάλληλα ελάσματα ή στρώσεις
υλικών με διαφορετικές ιδιότητες, κατάλληλα συνδεδεμένες μεταξύ τους,
με τρόπο που τελικά οι ιδιότητες της κατασκευής είναι εξαιρετικά ανα‐
βαθμισμένες έναντι μιας κατασκευής, φτιαγμένης από ένα και μοναδικό
υλικό. Τέτοιες κατασκευές χρησιμοποιούνται σήμερα κατά κόρον στις
σύγχρονες βιομηχανικές αλλά και αεροδιαστημικές κατασκευές. Όμως η
λειτουργία κάθε μιας από τις ασπίδες αυτές στηρίζεται σε διαφορετική
αρχή της μηχανικής επιστήμης. Για να μελετηθεί κάθε ασπίδα ως πολύ‐
στρωτη κατασκευή, απαιτήθηκε η ανάπτυξη ενός θεωρητικού μοντέλου.
Ειδικά για την ασπίδα του Αίαντα, τα απαιτούμενα υλικά δεν ήταν απαγο‐
ρευτικά από οικονομική άποψη, όπως για την ασπίδα του Αχιλλέα. Έτσι
μπόρεσε να κατασκευαστεί και το φυσικό μοντέλο, δηλαδή μια πλήρης
σειρά δοκιμίων, η συμπεριφορά των οποίων δοκιμάστηκε πειραματικά!
Η ανάπτυξη των μοντέλων βασίστηκε σε μια σειρά παραδοχών, οι οποίες
όμως ήταν απόλυτα ρεαλιστικές. Π.χ., ότι οι επάλληλες στρώσεις ήταν ι‐
σοπαχείς, ότι το συνολικό βάρος της ασπίδας δεν ξεπερνούσε τις δυνατό‐
τητες του ανθρώπου που τη χρησιμοποιούσε, έστω κι αν ήταν ημίθεος, ότι
η κινητική ενέργεια του δόρατος, τη στιγμή που κτυπούσε την ασπίδα, ή‐
ταν όση περίπου και του ακοντιστή που κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ στο
αντίστοιχο άθλημα κ.λπ.
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Τα κείμενα της Ιλιάδας είναι, όπως θα δούμε, εξαιρετικά διαφωτιστικά
και παρέχουν επαρκή δεδομένα, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως σημείο εκ‐
κίνησης για την αριθμητική προσομοίωση του κάθε όπλου και της συμπε‐
ριφοράς του: Ένα δόρυ με αιχμή από σκληρό μπρούντζο (ορείχαλκο του
κασσιτέρου) έκρουσε την ασπίδα. Αν και η ακριβής γεωμετρία της ασπίδας
και του δόρατος δεν είναι επακριβώς γνωστή, από τα αρχαιολογικά ευρή‐
ματα προκύπτουν σημαντικά στοιχεία, καθώς σχηματικές και ζωγραφικές
αναπαραστάσεις μπορούν να είναι εξαιρετικά εύγλωττες.

Η ασπίδα του Αχιλλέα
Οι πληροφορίες που δίνονται στην Ιλιάδα για την ασπίδα του Αχιλλέα,
εκτός από τη μακρά περιγραφή των εξωτερικών της παραστάσεων, είναι
οι εξής:
α) Η πρώτη περιγραφή ρομπότ στην ιστορία (άποψη του Isaac Asimov
για τα χρυσά κορίτσια που βοηθούσαν τον Ήφαιστο, 1412‐422):
Και τες φυσούνες μάκρυνεν απ' την φωτιά και όλα \ Εσύναξε τα σύνεργα
σ' εν' αργυρό λαρνάκι, \ Και με σφουγγάρι εκάθαρε το πρόσωπο, τα χέρι‐
α,\ Τον τράχηλον τον δυνατόν, τα δασερά του στήθη. \ Χιτώνα ενδύθη,
εφούχτωσε σκήπτρο παχύ κι εβγήκε \ χωλαίνοντας και ανάλαφρα τον κύ‐
ριον εστηρίζαν \ θεράπαινες ολόχρυσες, σαν ζωντανά κοράσια. \ Δύναμιν
έχουν και φωνήν, νουν έχουν εις τες φρένες, \και τεχνουργήματ' έμαθαν
από τους αθανάτους. \ Εκείνες τον επρόσεχαν. Κι εσυρθη αυτός πλησίον \
στη Θέτιδα κι εκάθησε σ' ένα θρονί ωραίο.
β) Η πρώτη περιγραφή πλήρως αυτοματοποιημένου εργαστηρίου (Σ
468‐473): Είπε και αυτού την άφησε και πήγε στες φυσούνες, \ στο πυρ τες
στρέφει και γοργά να εργάζονται προστάζει. \ Φυσούνες είκοσι φυσούν
στες κάψες τους και βγάζουν \ ευκολοφύσητην πνοήν σφοδρήν ή μετρημέ‐
νην, \ πότε με βία πότε σιγά να υπηρετούν, ως θέλει \ ο Ήφαιστος, ώστ'
εύκολα το έργο να τελειώσει.
γ) Οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες της ασπίδας (1474‐481):
Σκληρόν χαλκόν, κασσίτερον, πολύτιμο χρυ σάφι \ και ασήμι βάζει στη φω‐
τιά, κατόπιν μέγ' αμόνι \ εις τον κορμόν τοποθετεί και στο δεξί του χέρι \
σφύραν αδρανεί δυνατήν και το διλάβι στ' άλλο. \ Κι έπλασε πρώτα δυνα‐
τήν ασπίδα και μεγάλην \ όληνμε τέχνηνκαι τριπλόν λαμπρόν τριγύρω κύ‐
κλον \ με πέντε διπλές έγινεν η ασπίδα και σ' εκείνην \ λογιών εικόνες έ‐
πλαθε με την σοφήν του γνώσιν.
δ) Η συμπεριφορά της ασπίδας στη μονομαχία με τον Αινεία {Υ 261‐
272): Κι από το σώμα του μακράν την κράτησε ο Πηλείδης \ Φοβούμενος
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μην εύκολα τη σπάσει πέρα ως πέρα \Του Αινείου τομακρόσκιον κοντάρι
του ανδρειωμένουζ \ Και δεν εννόησε ο μωρός ότι τα δοξασμένα \ Των
θεών δώρ' από θνητούς ευκόλως δεν νικούνται, \ Μηδέ ποσώς υποχω‐
ρούν και τότε την ασπίδα \ Δεν έσπασε το δυνατό κοντάρι του ανδρειωμέ‐
νου. \ Ότι την φύλαξε ο χρυσός, δώρο του Ηφαίστου θείον \ δύο δίπλες
εδιαπέρασεν και τρεις ήσαν ακόμη, \ Τι πέντε δίπλες ο χωλός τεχνίτης είχε
στρώσει, \ δύο χάλκινες και μέσαθε του κασσιτέρου δύο, \μιανχρυσήν,
που κράτησε το φράξινο κοντάρι.
ε) Η συμπεριφορά της ασπίδας στη μονομαχία με τον Αστεροπαίο (Φ
161‐164): Εις τες φοβέρες σήκωσεν ο θείος Αχιλλέας \την λόγχην και τες
δύο του ο Αστεροπαίος ήρως, \ Ότι του ερχόταν βολικά και με τα δύο του
χέρια. \ Με τηνμιανλόγχη κτύπησε τον κύκλον της ασπίδος, \ αλλά την
κράτησε ο χρυσός, το δώρημα το θείο.

Η ασπίδα του Αιαντα
Στην Ιλιάδα υπάρχουν οι ακόλουθες περιγραφές για την ασπίδα του Αί‐
αντα του Τελαμώνιου από τη μονομαχία του με τον Έκτορα (Η 219‐232,
244‐248, 258‐267):
Και ο Αίας επροχώρησε μ' ασπίδα ωσάν πύργον, \ χάλκινην μ' επτά
δέρματα, που του έκαμε ο Τυχίος \ των σκυτοτόμων έξοχος, εγκάτοικος
στην Ύλην, \ λαμπρήν την ετεχνούργησεν εφτά‐διπληνμε δέρμα \ δυνατών
ταύρων, κι έβαλεν δίπλαν χαλκού ογδόην. \ Αυτήν στα στήθη επρόβαλεν ο
Τελαμώνιος Αίας. \ Κι εστάθη εμπρός στον Έκτορα και τούπε με φοβέρες: \
«Ω Έκτωρ, θα γνωρίσεις συ, μόνος με μόνον τώρα, \ αν άλλοι εδώ των Δα‐
ναών ευρίσκονται ανδρει ωμένοι, \ έξω από τον λεοντόκαρδον Πηλείδην
ανδροφόνον, \ Αλλ' αυτός μένει στα κυρτά θαλασσοπόρο πλοία, \ Αφού
στον πρώτον αρχηγόν Ατρείδην εχολώθη. \ Αλλ' εμείς είμεθ' αρκετοί με σε
να μετρηθούμε \ Και πάμπολλοι, αλλ' άρχισε πρώτος εσύ την μάχην».
[ο Έκτορας]είπε και το μακρόσκιον ετίναξε κοντάρι. \ Και την φρικτήν του
Αίαντος εκτύπησεν ασπίδα \ Και τον χαλκόν που όγδοος επτά σκεπάζει δί‐
πλες. \Τες έξι δίπλες έσχισε κι εστάθη στην εβδόμην \ Της λόγχης ο σκλη‐
ρός χαλκός…
Και ο Έκτωρ πρώτος έκρουσε στηνμέσην την ασπίδα, \ και η λόγχη δεν
την έσπασε, ώστ' εκυρτώθ' η άκρη \ τότε πηδώντας έμπηξε την λόγχην
στην ασπίδα \ του Έκτορος και απ' την ορμήν τον έκοψεν ο Αίας, \ και τον‐
λαιμόν του λάβωσε η λόγχη κι έσταξ' αίμα. \ Και όμως ο Έκτωρ μ' όλ' αυτά
την μάχην δεν αφήνει. \ Τραβιέται οπίσω κι απ' την γην με το τρανό του
χέρι \ Πέτραν σηκώνει ολόμαυρην, μεγάλην και τραχείαν \ Του Αίαντος την
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φοβερήν επτάδιπλην ασπίδα \ Μ' αυτήν κτυπά στον ομφαλόν κι εβρόντη‐
σε ο χαλκός της.
Η ασπίδα του Αίαντα περιγράφεται ως αποτελούμενη από επτά επάλ‐
ληλα στρώματα από βόειο δέρμα και ένα όγδοο εξωτερικό από σκληρό
ορείχαλκο. Αναφέρεται και ο κατασκευαστής της, ο Τυχίος από την Ύλη,
που ήταν ονομαστός τεχνίτης του δέρματος.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο μηχανισμός λειτουργίας της ασπίδας
βασίζεται στην τριβή. Κατά την κρούση του δόρατος, η ασπίδα παρα μορ‐
φώνεται και η τριβή ανάμεσα στα στρώματα του δέρματος απορροφά την
ενέργεια της κρούσης. Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη ικανού αριθμού
στρώσεων και, όπως αποδείχθηκε, οι επτά στρώσεις αποτελούν τον ελάχι‐
στο (και ιδανικό) αριθμό, που κάνει την ασπίδα άτρωτη κάτω από τις δο‐
σμένες συνθήκες (Εικ. 4). Το γεγονός αυτό, που επίσης επιβεβαιώνει από‐
λυτα τις ομηρικές περιγραφές, επαληθεύεται με τα παρόντα αποτελέσμα‐
τα τόσο αριθμητικά όσο και πειραματικά με βάση τα μοντέλα της προη‐
γούμενης περίπτωσης.
Εκτός από την αριθμητική έγινε και πειραματική μελέτη, κατά την ο‐
ποία τα μοντέλα της ασπίδας κατασκευάστηκαν και δοκιμάσθηκαν σε διά‐
τρηση, με τη βοήθεια αεροβόλου όπλου (Εικ. 5), του οποίου το βλήμα πε‐
ριείχε ενέργεια όση και το δόρυ, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Δοκιμά‐
στηκαν διάφοροι συνδυασμοί αριθμού και πάχους στρώσεων, με το συνο‐
λικό πάχος της ασπίδας να παραμένει σταθερό. Επιβεβαιώθηκε απόλυτα
ότι ο αριθμός των επτά στρώσεων είναι αναγκαίος για τη μη διάτρηση της
ασπίδας και επίσης η ακρίβεια της ομηρικής περιγραφής ότι η τελευταία
(όγδοη) στρώση του δέρματος συγκράτησε το δόρυ».

Πειραματική Αρχαιολογία ένα νέο στοιχείο επαλήθευσης
Η μέχρι κεραίας επαλήθευση των (εξαιρετικά λεπτομερειακών) περι‐
γραφών της Ιλιάδας για την κατασκευή και τη συμπεριφορά στη μάχη των
ασπίδων του Αχιλλέα και του Αίαντα του Τελαμώνιου αποτελεί εξαιρετικά
σημαντικό γεγονός στην περιοχή της λεγόμενης πειραματικής αρχαιολογί‐
ας. Αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες της εποχής εκείνης κατείχαν τεχνολογικές
γνώσεις εξαιρετικά προηγμένες ακόμη και με σημε ρινά κριτήρια.
Ασφαλώς δεν υπάρχουν αποδείξεις επιστημονικής γνώσης που να στήριζε
τις τεχνολογικές αυτές δυνατότητες και πάλι όμως εγείρονται ερωτηματι‐
κά που δύσκολα μπορούν να αγνοηθούν. Ιδιαίτερα εν όψει του τρόπου, με
τον οποίο οι περιγραφές αυτές έχουν φτάσει μέχρι τις μέρες μας, δηλαδή
προφορικά (τουλάχιστο μέχρι να εφευρεθεί η γραφή) από γενεά σε γενεά,
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χωρίς όμως να χάσουν την ακρίβεια και την αξιοπιστία τους. Έτσι η ύπαρξη
ενός θαυμαστού κόσμου, όχι μόνο γεμάτου με αρμονία και κάλλος αλλά
και τεχνολογικά προηγμένου σε εκπληκτικό βαθμό, δεν αποτελεί προϊόν
φαντα σίας ή ποιητικής έμπνευσης, αλλά φαίνεται να ήταν απόλυτα χει‐
ροπιαστή πραγματικότητα.
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8ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΛΙΑΔΟΣ
Η Ιλιάς και η Οδύσσεια αποδεικνύουν την απόλυτη μοναδικότητα των
ελληνικών παιδευτικών ιδανικών
Η ουσιώδης όμως διαφορά ανάμεσα στην ηρωική ποίηση των άλλων
λαών και σε αυτήν των Ελλήνων έγκειται στο γεγονός ότι, παρ' όλο το αν‐
θρώπινο στοιχείο το οποίον εμπεριέχουν, δεν μπορούν να συγκριθούν ως
προς το βάθος και τη διάρκεια της επιδράσεώς των με την ποίηση του Ο‐
μήρου.
Η αριστοκρατία της αρχαϊκής ελληνικής κοινωνίας με τις ευγενικές πα‐
ραδόσεις της και τα πρότυπά της είναι η υψηλή σφαίρα από την οποίαν
αντλούν το υλικό τους (τις ιδέες/αξίες) τα ομηρικά έπη. Το πνευματικό ι‐
δεώδες της Ιλιάδος είναι το πάθος και το ηρωικό τέλος του ανθρωπίνου
αγώνος
Η αυτοθυσία των ηρώων Στα Ομηρικά Έπη η θυσία των αγωνιστών για
το κοινό καλό είναι γλυκιά και δεν δημιουργεί τρόμο ούτε αισθήματα μί‐
σους για τον αντίπαλο. Το τραγικότερο και ηρωικότερο πρόσωπο της Ιλιά‐
δος είναι ο Αχιλλεύς, ο οποίος παρότι γνωρίζει ότι δεν θα γυρίσει πίσω
ζωντανός‐ένεκα χρησμού‐ δεν παραιτείται από τον σκοπό του για την κα‐
τάληψη της Τροίας και την επιστροφή της Ελένης.
Καίτοι είναι και αυτός βασιλιάς της Φθίας μάχεται κατά της εξουσίας
του Αγαμέμνονα και της αδικίας.
Η Μήνις του Αχιλλέως Αυτή έγκειτα στην προσβολή που του εγένετο με
την επιστροφή της Βρισηίδος, όσο από και από το γεγονός ότι δεν εκδη‐
λώθηκε προς το πρόσωπόν του η δεόυσα αναγνώριση δια την αρετήν του,
ούτε του δόθηκε η προσήκουσα τιμή Ο Αγαμέμνων αυθαίρετα του πήρε
την Βρισηίδα, η οποία του είχεν προηγουμένως δοθεί ως ένδειξη αναγνω‐
ρίσεως της προσφοράς του και ως εκδήλωση της προς αυτόν τιμής. Είναι
τόσο τέλεια γραμμένα τα Έπη, που ενώ οι άνθρωποι συνήθως ταυτίζονται
με το νικητή ηγέτη στην Ιλιάδα ταυτίζονται με το νεκρό ήρωα. Όλοι σέβο‐
νται τον Αχιλλέα και τον αγαπούσαν για την ανδρεία του και ταυτίζονται
μαζί του.
Σκιρτάει η καρδιά των Ελλήνων, όταν ο αγαπημένος τους ήρωας απει‐
λεί να γκρεμίσει μόνος του τις πύλες της Τροίας. Για τους Έλληνες είναι ο
υπεράνθρωπος που κανείς δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί του όταν το φρό‐
νημα και οι ηθικές του δυνάμεις είναι σε έξαρση. Η αντίθεση είναι ότι και
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αυτός ο «υπεράνθρωπος» έχει ερωτευτεί μια γυναίκα και μάλιστα σκλά‐
βα. Απειλεί τους πάντες ακόμη κι τους Θεούς και δε διστάζει να απειλήσει
και τον Απόλλωνα.
Η αμφισβήτηση των θεών Αυτή είναι η μεγαλύτερη ηθική δύναμη των
Ελλήνων και αυτή η απελευθέρωση τους έκανε μεγάλους και μοναδικούς
στην ιστορία. Η αμφισβήτηση τους προέρχεται από την πίστη και την γνώ‐
ση τους ότι και αυτοί είναι υιοί των θεών καμωμένοι από την ίδια συμπα‐
ντική ουσία. Ένας άνθρωπος για να αμφισβητήσει τους θεούς προηγουμέ‐
νως θα έχει αμφισβητήσει και τους ηγέτες του και την αδικία και έχει το
θάρρος να αποκαλύψει την αλήθεια.
«Αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων» Πρότυπον της αγω‐
γής και παιδείας στα ομηρικά έπη είναι αυτό της "αριστείας"‐Τώρα το έ‐
χουν αντιστρέψει και αμείβουν την μετριότητα, το ολίγιστον και την κακία.
Αλλά μέσα στην ευρεία ομάδα των "αρίστων" (των εκλεκτών) διεξάγεται
εκ νέου αγώνας για την κατάκτηση της "πρωτιάς", για το έπαθλον της αρε‐
τής.‐Αυτό ήταν και το νόημα της μονομαχίας μεταξύ των αρχηγών, οι ο‐
ποίοι αξιοκρατικά ήσαν οι άριστοι. Αυτή η αντίληψη διεμόρφωσε το έμ‐
βλημα/πρότυπο/ιδανικό του ευγενούς ανδρός ως πολίτου ήδη από την
ομηρική εποχή και το οποίον συμπυκνούται στον στίχο "αιέν αριστεύειν
και υπείροχον έμμεναι άλλων" (=πάντα να αριστεύεις και να στέκεσαι πιο
ψηλά από τους άλλους). Σήμερα ωρισμένοι υδροκέφαλοι μικρόνοες μαζο‐
ποιητές θεωρούν "ρετσινιά" την προβαλλόμενη από αυτόν τον στίχο "αρι‐
στείαν". Η αριστεία δεν αφορούσε μόνο τη σωματική ικανότητα, αλλά την
αληθινή αρμονία των υψίστων δυνάμεων του σώματος, του πνεύματος
και της ψυχής. ("μύθων τε ρητήρ έργων τε πρηκτήρ")
Ο θάνατος για τον Έλληνα ισοδυναμεί με ζωή αιώνια για μία τέτοια
στιγμή μεγαλείου κι αποθέωσης του. Με τα ίδια αισθήματα πολέμησαν
και οι μαχητές μας στην Β. Ήπειρο το 1940 και οι ήρωες: Σωλομού, Σαμ‐
ψών και Κατσίφας για την σημαία. Εκεί διαφέρει ο Έλληνας από τους άλ‐
λους λαούς. Ο μεν δυτικός θα πολεμήσει για το συμφέρον, ο δε ανατολί‐
της για το θεό. Ο Έλλην θα θυσιαστεί υπέρ βωμών και εστιών, ακόμη και
για τον συμπολεμιστή του στην πρώτη γραμμή για να μην πέσει στα χέρια
του εχθρού τραυματισμένος ή και σκοτωμένος.
Σε μια οργανωμένη κοινωνία όπως ήταν η Μυκηναϊκή υπάρχουν διά‐
φοροι τύποι ατόμων όπως αυτοί που αναφέρονται στην Ιλιάδα αλλά και οι
θεοί που παραστέκουν στους ανθρώπους. Ο καθένας παίζει το ρόλο του,
από τον Αγαμέμνονα και τον Αχιλλέα, ως τον Οδυσσέα, τον Διομήδη, αλλά
και τον Πάρη, τον Θερσίτη και τον τελευταίο οπλίτη. Στην κοινωνία ιδιαί‐
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τερη αίγλη έχουν οι φλογεροί ήρωες που αψηφώντας για την ζωή τους
ανοίγουν καινούργιους δρόμους για το κοινό του συνόλου, αλλά και οι έ‐
ξυπνοι και ευρηματικοί τύποι όπως ο Οδυσσέας που βρίσκουν λύσεις.
Προσβολή του Αίαντος‐Αυτοκτονία Στην περίπτωση του Αίαντος έχομε
μίαν (αντίστοιχη με τον Αχιλλέα) τραγική κατάληξη ένεκα προσβολής του
ήρωος, στον οποίον αρνούνται να δώσουν τα όπλα του πεσόντος Αχιλλέ‐
ως, καίτοι του άξιζαν περισσότερον από όσον άξιζαν στον Οδυσσέα, στον
οποίον και τελικώς δίδονται. Η τραγωδία αυτή, ως γνωστόν, καταλήγει
στην παραφροσύνη και την αυτοκτονία του ήρωος
Στην Ιλιάδα η δημοκρατία εφαρμόζεται στην πράξη με τα συμβούλια
των αρχηγών και του στρατού. Κανείς δεν έχει το απόλυτο δίκιο ή άδικο,
ακόμη και οι θεοί. Όλα βρίσκονται σε λεπτή ισορροπία. Ολοι προσπαθούν
ο καθένας με τις δυνατότητες τους χωρίς κάποιος να μειονεκτεί σε γεν‐
ναιότητα. Και οι ηλικιωμένοι μάχονται στην πρώτη γραμμή, ακόμη και οι
τραυματίες.
Η ιεραρχία ισχύει και στην μάχη. Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις κατα‐
στρατηγήσεως της για να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα. Κανένας δεν μπορεί
να κλέψει την δόξα του άλλου και ο καθένας απολαμβάνει τις τιμές που
του αναλογούν. Ακόμη και οι ηγέτες μονομαχούν στην πρώτη γραμμή. Οι
μαχητές της Τροίας εξαντλούν όλες τις δυνάμεις των μαχόμενοι, ακόμη και
τραυματισμένοι. Ιδιαίτερη αίσθηση προξενεί το γεγονός ότι θυσιάζουν την
ζωή τους για την αποκομιδή ενός νεκρού, μαχόμενοι υπέρ βωμών, εστιών
(εν προκειμένω των σκηνών και των πλοίων τους), αλλά και των οσίων της
φυλής τους. Στα Έπη η συλλογική προσπάθεια αποθεώνεται αλλά και η
ατομική προσπάθεια του καθενός που εξαντλεί τα όρια τους, ηρωποιείται
και επαινείται.
Οι Έλληνες δεν είναι οι εκλεκτοί των θεών τους. Άλλοι εκ των θεών
τους στηρίζουν τους Έλληνες και άλλοι τους Τρώες. Δεν τους διατάσσουν
με εντολές, μόνο τους συμβουλεύουν, αλλά δεν τηρούν πάντα τις συμ‐
βουλές των και συχνά τους τιμωρούν. Γι’ αυτό οι Έλληνες δεν ζήτησαν
πνευματικά δικαιώματα. Γενικά οι πρόγονοι μας ήταν μεν θεοσεβούμενοι
αλλά όχι θρησκόληπτοι και ζητούσαν την βοήθεια από την θεία πρόνοια
για να μην λυγίσουν στις δύσκολες στιγμές,. Είναι άνθρωποι που γνωρί‐
ζουν τον σκοπό τους, κατανοούν την ευθύνη τους και την αναλαμβάνουν
πλήρως από του στρατηγού ως τον τελευταίο στρατιώτη. Οι θεοί ερωτεύ‐
ονται θεές και όχι σπανίως και θνητές και υποδεικνύουν στους θνητούς να
ερωτεύονται.
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Επειδή ο έρωτας είναι θεϊκή πράξη δεν υπάρχουν παιδιά μοιχείας, ούτε
θεωρούνται πόρνες οι γυναίκες που επιζητούν τον έρωτα. Ωστόσο σέβο‐
νται το θεσμό του γάμου και τον προστατεύουν. Ο πόλεμος της Τροίας γί‐
νεται για τον έρωτα. Και όταν ο Μενέλαος συναντά την Ελένη σκοτώνει
μεν τον δεύτερο σύντροφο της(μετά τον θάνατο του Πάρη), αλλά στην Ε‐
λένη φέρεται τρυφερά και την οδηγεί στα πλοία.
Η κλοπή της Ελένης από τον Πάρη Η έλλειψις της αιδούς οδηγεί ένα
πρόσωπο στην Ύβριν, δηλαδή στην αλαζονική συμπεριφορά Τούτο οδήγη‐
σε τους Έλληνες στη Τροία για να ξεπλύνουν την Υβριν. Ο Πάρης έχει αρ‐
νητική φόρτιση όχι για τον έρωτα του αλλά για το γεγονός ότι έγινε αιτία
κακών. Η ευτυχία μέσω του έρωτα είναι η θέωση για τον άνθρωπο και συ‐
χνά ξεπερνά αυτή για τα βασίλεια και τον πλούτο. Ο Αχιλλέας είναι ερω‐
τευμένος και απέχει των μαχών, ο Αγαμέμνων είναι ανέραστος προς τις
γυναίκες και εραστής της εξουσίας. Ο Οδυσσέας είναι ο ιδανικός σύντρο‐
φος. Ερωτευμένος με την πιστή Πηνελόπη, η οποία είναι στον αντίποδα
της άπιστης Ελένης, προσκολλημένη στον αιώνιον και τέλειο έρωτα.
Η Ελένη είναι θύμα αλλά και αιτία των δεινών. Οι ομηρικοί ήρωες συ‐
μπεριφέρονται προς όλες τις γυναίκες με ευγένεια, κάτι που αποτελεί
προϊόν μακρού πολιτισμού και υψηλής κοινωνικής αγωγής.Η ομηρική κοι‐
νωνία τιμά τις γυναίκες ως φορείς υψηλόφρονος ηθικότητος και της πα‐
λαιάς παραδόσεως.
Βέβαια η σπαρτιατική κοινωνία δεν επιτρέπει στην Ελένη να ερωτευτεί
όντας παντρεμένη και ο έρωτας με τον Πάρη έγινε αιτία πολλών δεινών. Η
Ελένη βρήκε έναν άλλο έρωτα κι αυτό βέβαια δεν είναι έγκλημα, απλά η
κοινωνία ήταν πολύ έτοιμη, για να δεχτεί το δικαίωμα αυτό. Υπάρχει βέ‐
βαια και το φταίξιμο του Μενελάου που αποχωρίστηκε την σύντροφο του
και μετέβη στην Κρήτη όταν ο Πάρης βρισκόταν στα ανάκτορα του στη
Σπάρτη. Η Ελένη μας διδάσκει ότι ο έρωτας είναι μια συνεχής δυναμική
κατάσταση που απαιτεί αφοσίωση και των δύο συντρόφων για να υπάρχει
αρμονική συμβίωση. Η απιστία της Ελένης προειδοποιεί τους άνδρες ότι
οι γυναίκες δεν είναι κτήμα τους αλλά συχνά απρόβλεπτες. Η πανέμορφη
και λατρεμένη από όλους τους άνδρες της εποχής Ελένη τόλμησε την συ‐
ζυγική απιστία ‐η οποία αποκλείεται να έγινε με καταναγκασμό‐ και έγινε
αποδεκτή από τον Μενέλαο μετά την εκ νέου συνένωση τους στην Τροία,
αλλά τούτο δεν συμβαίνει με όλες τις «Ελένες» που κάνουν απιστία, ακό‐
μη και στις μέρες μας. Ο νόμιμος γάμος όσο κι’ αν είναι πιεστικός της ε‐
λευθερίας των συζύγων προστατεύει την οικογενειακή εστία και προ πα‐
ντός τα τέκνα
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Τιμή στους προγόνους. Μας παραδειγματίζουν να αποδίδομε την ο‐
φειλομένην τιμήν στους εθνικούς μας ήρωες που έπεσαν για την ελευθε‐
ρία μας; Κατά πόσον αποδίδομε την οφειλομένην τιμήν σε όσους συγχρό‐
νους μας αόκνως και ανυστεροβούλως πασχίζουν για την πρόοδο των Ελ‐
λήνων και την αίγλη του έθνους μας; Μήπως αποδίδομε τιμήν σε όσους
λειτουργούν επί βλάβη της κοινωνίας και του έθνους, ενώ στερούμε την
τιμήν από όσους την δικαιούνται και την αξίζουν; Η σπουδαιότητα για την
παιδεία της προομηρικής και ομηρικής εποχής είναι η χρήσις του παρα‐
δείγματος
Χωροταξική κατανομή Αχαιών. Οι πόλεις που έστειλαν πλοία στην
Τροία παρέχουν ένδειξη της σωστής χωροταξικής κατανομής της χώρας
εκείνη την εποχή, σε αντίθεση με τα σημερινό υδροκεφαλικό κράτος των
Αθηνών. Σημειώνουμε ακόμη ότι και οι πόλεις που δεν ήταν παραθαλάσ‐
σιες διέθεταν στόλους.
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9ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΙΛΙΑΔΟΣ
Θα απαιτούσε ξεχωριστό τόμο για να απαριθμήσω τα στρατιωτικά δι‐
δάγματα της Ιλιάδος. Γιαυτό θα αρκεστώ στα κυριότερα:
1. Εφαρμογή Αρχών Πολέμου Παρότι βρισκόμαστε στην εποχή που ο
πόλεμος εκρίνετο κυρίως από τις μονομαχίες μεταξύ των ηγητόρων και τις
μάχες εκ παρατάξεως εν τούτοις οι Έλληνες εφάρμοζαν όλες τις αρχές του
Πολέμου ήτοι: Εμμονή στον στρατηγικό τους σκοπόν, ευελιξία στην τακτι‐
κή των επιχειρήσεων, συγκέντρωση προσπαθειών, αιφνιδιασμόν, ελιγμόν,
συνδυασμό προσπαθειών, συλλογή και εκμετάλλευση πληροφοριών, επι‐
θετικό ‐ αμυντικό ‐ υποχωρητικό ελιγμό, μαχητική ικανότητα, εξύψωση
ηθικού, επικοινωνίες, διοικητική μέριμνα‐επιμελητεία‐εκμετάλλευση πό‐
ρων κλπ. Το μυστικό όπλο των Ελλήνων στον Τρωικό Πόλεμο ήταν η εξό‐
ντωση των ηγητόρων. Τούτο ήταν το πλεονέκτημα των ολιγαριθμότερων
Ελλήνων έναντι των πολυάριθμων Τρωαδιτών. Ολες οι Ακαδημίες Πολέ‐
μου πρέπει να διδάσκουν τον Τρωικό Πόλεμο σαν πρότυπο εφαρμογής
όλων των αρχών πολέμου σε μια εποχή που οι αντιμέτωποι στρατοί πολε‐
μούσαν εκ του συστάδην εν παρατάξει.
2. Παράγων Ηθικόν Σπουδαιότερος παράγων της νίκης των Ελλήνων
ήτο το υψηλό Ηθικό. Οι αρχηγοί οσάκις εκάμπτετο τούτο, συνεπεία δυ‐
σμενών εξελίξεων, το αναπτέρωναν με λόγους και εμπράκτως.
3. Ποιότητα έναντι ποσότητας. Καίτοι ήσαν ολιγαριθμότεροι των Τρώ‐
ων και των Συμμάχων τους Ασιατών στις περισσότερες μάχες έβγαιναν νι‐
κητές. Δίδαγμα το πλήθος δεν είναι πάντα υπέρτερο των ολίγων και ικα‐
νών, ούτε η ποσότητα της ποιότητας
4. Οι Έλληνες υπερτερούσαν σε μαχητική αξία. Ηταν άριστοι μαχητές
και χειριστές των όπλων τους, τόσο στις μονομαχίες όσο και στις μάχες
σώμα με σώμα. Λόγου χάριν ο Αχιλλέας ήταν αήττητος όπως και ο Αίας
Τελαμώνιος, Αίας Λοκρός και Διομήδης αλλά και οι λοιποί Έλληνες αρχη‐
γοί, οι οποίοι στις μονομαχίες αφάνισαν τους ηγέτες των Τρώων. Η μάχη
της Τροίας κρίθηκε κατά μεγάλο ποσοστό από την απώλεια της ηγεσίας
των Τρώων όπως άλλωστε αναφέρει ο Πρίαμος στους στρατηγούς του.
5. Παράγων Οπλισμός Τα όπλα των Ελλήνων ήταν τελειότερα, ο χάλκι‐
νος θώρακας τους ισχυρότερος, οι ασπίδες τους ανθεκτικότερες, τα δόρα‐
τα τους μακρύτερα από αυτά των Τρώων. Αυτά ήταν φτιαγμένα από το τε‐
χνουργείο του Ηφαίστου, φημισμένου μηχανουργού εκείνης της εποχής
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και μαζί με την γενναιότητα τους και την αρίστη εκπαίδευση τους έδιναν
την νίκη.
6. Μέγα το της Θαλάσσης κράτος Οι Μυκηναίοι εκείνη την εποχή
ήσαν θαλασσοκράτορες, όπως οι Μινωίτες την προηγούμενη εποχή. Ο α‐
ριθμός των 1186 πλοίων μαρτυρεί την ναυτική ισχύ των Ελλήνων που εξε‐
στράτευσε κατά της Τροίας.
7. Αποβατικές Επιχειρήσεις Η ικανότης των να εκτελέσουν την πρώτη
στην ιστορία συνδυασμένη αποβατική επιχείρηση και την συγκέντρωση
του στόλου από όλα τα λιμάνια της Ελλάδος είναι η καλύτερη απόδειξη
της ναυτοσύνης των Ελλήνων από τα προϊστορικά χρόνια.
8. Διοικητική Μέριμνα του Στρατού. Μετά από κάθε μάχη παρέθεταν
πλούσιο δείπνο στους στρατιώτες με σφαχτά φαγητά, κρασί κ.α. Είχαν ορ‐
γανωμένη επιμελητεία που προμηθευόταν τρόφιμα από τις γύρω περιοχές
και παράλληλα είχαν αναπτύξει και επιτόπια γεωργική και κτηνοτροφική
παραγωγή για την συντήρηση του στρατεύματος. Και επειδή το ηθικό ξε‐
κινάει από το στομάχι, οι πρόγονοι μας γνώριζαν ότι ο οπλίτης πρέπει να
καλοπερνάει μετά την μάχη.
9. Εκστρατευτικό Υγειονομικό Σώμα. Οι Έλληνες ανέπτυξαν το πρώτο
στην ιστορία υγειονομικό σώμα με γιατρούς με ειδικότητες, τραυματιο‐
φορείς χειρουργεία, εκστρατείας και φάρμακα. Ο γιατρός Μαχάων ήταν
ονομαστός χειρουργός, ενώ ο Ποδαλίρειω ήταν γενικός γιατρός. Γνώση ια‐
τρικής είχαν επίσης ο Οδυσσέας, Νέστωρ, Αχιλλέας κ.α
10. Συλλογή Πληροφοριών‐Κατασκοπία. Έβγαζαν περιπόλους για συλ‐
λογή πληροφοριών, έστελναν και εντός της Τροίας πρόσωπα ντυμένα σαν
επαίτες για επαφές με αντιφρονούντες, ανάκριναν κατασκόπους και έκα‐
ναν εκμετάλλευση των πληροφοριών (καταστροφή αυθημερόν του ιππι‐
κού του Ρίσσου) Παράδειγμα ο συλληφθείς από τους Έλληνες Τρωαδίτης
κατάσκοπος Δόλων ο οποίος απεκάλυψε όλο το σχέδιο επιθέσεως των
Τρώων, αλλά και ο Ελλην κατάσκοπος Σίνων που τους ειδοποίησε στην Τέ‐
νεδο, για την είσοδο του Δουρείου Ίππου στην Τροία
11. Εξαπάτηση‐Αιφνιδιασμός. Τα κάστρα παίρνονται ευκολότερα εκ εκ
των έσω παρά εκ των έξω, με την μέθοδο της διχόνοιας, εξαπατήσεως και
του αιφνιδιασμού. Παράδειγμα η επινόηση από τον Οδυσσέα του Δούρει‐
ου Ίππου.
12. Επιτελική Σχεδίαση Οι βάρβαροι έπεφταν σαν τα σμήνη των μελισ‐
σών αλαλάζοντες στους Έλληνες και τους θέριζαν βάσει σχεδίων που κα‐
τέστρωναν Αθηναίοι επιτελείς με τον Νέστωρα επιτελάρχη. Ο δούρειος
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ίππος ανάγεται στην στρατηγική των Ελλήνων για την κατάληψη της Τροί‐
ας.
13. Στρατηγικός και τακτικός Ελιγμός Οι Έλληνες εφάρμοσαν στρατηγι‐
κό ελιγμό για την απομόνωση και κατάληψη της Τροίας αλλά και τον τα‐
κτικό ελιγμό στις επιχειρησεις τους καθημερινώς (Επίθεση, Άμυνα, Οπι‐
σθοχώρηση, Καταδίωξη) και διέθεταν ευελιξία την οποία εστερούντο οι
Τρώες. Όταν οι Τρώες επιτίθοντο τηρούσαν είτε άμυνα είτε οπισθοχωρού‐
σαν, όταν οι Τρώες αμύνονταν οι Έλληνες επιτίθεντο και όταν οι Τρώες ο‐
πισθοχωρούσαν τους καταδίωκαν απηνώς. Επομένως οι Έλληνες δεν ε‐
φήρμωσαν τον ελιγμό για πρώτη φορά στην Μάχη τους Μαραθώνος.
14. Αλληλουποστήριξη στην μάχη. Συχνά ένας αρχηγός ζητούσε την
υποστήριξη του γειτονικού αρχηγού όταν είχε κυκλωθει από υπέρτερες
εχθρικές δυνάμεις ή σε δύσκολες καταστάσεις.
15. Ζωτικό έδαφος το Στρατόπεδο και τα Πλοία Για τους Έλληνες το
ζωτικό έδαφος που πέραν τούτο θα εχάνοντο τα πάντα είναι το στρατόπε‐
δο στην ακτή και η τελευταία γραμμή αμύνης τα πλοία. Για τους Τρώες
ήταν τα τείχη της Τροίας. Από την άποψη αυτή οι Τρώες υπερτερούσαν
αμυντικώς των Ελλήνων. Ζωτικό έδαφος για την Ελλάδα ανέκαθεν είναι το
Αιγαίον
16. Βιολογικός Πόλεμος; Η ασθένεια στο Ελληνικό στρατόπεδο πιθανόν
να ήταν κάποια επιδημία. Ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί να τους έ‐
στελναν οι Τρώες μολυσμένα αντικείμενα και να έσπειραν την ασθένεια. Η
άγνοια όμως της εποχής υπεύθυνο κατέστησε τον Απόλλωνα, ένεκα της
προσβολής του Αγαμέμνονος προς τον ιερέα Χρύση.
17. Περικύκλωση και Απομόνωση της Τροίας. Οι Έλληνες κατά διαστή‐
ματα περικύκλωσαν και απομόνωσαν τους Τρώες εντός των τειχών και με
καταδρομικές ενέργειες τους απέκοψαν από την ενδοχώρα, τους συμμά‐
χους τους και τα κέντρα ανεφοδιασμού τους. Όμως η δύναμη τους δεν ήτο
επαρκής ώστε να κάνουν πλήρη και ασφυκτική απομόνωση της Τροίας και
πολύ περισσότερο να την καταλάβουν
18. Εφεδρείες Οι Έλληνες δεν διέθεταν επαρκείς εφεδρείες, εκτός από
αυτές του εκστρατευτικού τους σώματος. Αντίθετα, οι Τρώες δέχθηκαν
μεγάλες εφεδρείες από συμμαχικές χώρες της Μικράς Ασίας και της Βαλ‐
κανικής. Η ποιοτική υπεροχή των Ελλήνων υπερίσχυσε του αριθμού των
Τρωαδιτών, παράλληλα προς την πολεμική ανδρεία και το πνεύμα ευρη‐
ματικότητας και πρωτοτυπίας των Ελλήνων
19. Δούρειος Ιππος‐Ο Ανορθόδοξος Πόλεμος. Η επιχείρηση ήταν μια
καλοσχεδιασμένη και άριστα εκτελεσθείσα καταδρομική ενέργεια από
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τους καλύτερους μαχητές που μπήκαν εντός της κοιλίας του ξύλινου αλό‐
γου, υπο άκρα μυστικότητα, σε συνδυασμό και συνεννόηση προς το κύριο
όγκο των στρατευμάτων, που είχαν ήδη αποπλεύσει προς Τένεδο. Το σχέ‐
διο ήταν να επιστρέψουν μόλις εισέλθει ο Ίππος εντός των τειχών και να
εισέλθουν από τις ανοιχτές πύλες που θα τις ανοίξουν οι καταδρομείς. Το
σχέδιο επέτυχε πλήρως χάρις και στον κατάσκοπο Σίνωνα και στην επικοι‐
νωνία που ανέπτυξε με τα πλοία
20. Επικοινωνίες Χωρίς καλές επικοινωνίες η επιχείρηση «δούρειος ίπ‐
πος» θα κατέληγε σε σφαγή των μαχητών του. Διότι δεν ήτο δυνατόν χω‐
ρίς την αναστροφή και άφιξη του κύριου όγκου των δυνάμεων από την Τέ‐
νεδο προς την Τροία να ευοδωθεί η επιχείρηση του δούρειου ίππου από
επιτυχία, διότι σε περιορισμένο χρόνο θα εκάμπτετο η καταδρομική δύ‐
ναμη και θα εξολοθρεύονταν από τους Τρώες μετά τον αιφνιδιασμό.
Φρυκτωρίες Εκτός από τα επίγεια μέσα επικοινωνιών (αγγελειοφόροι
πεζοί ή αναβάτες) οι Μυκηναίοι είχαν αναπτύξει τις Φρυκτωρίες (φωτιές
σε υψώματα) για την διαβίβαση προσυμπεφωνημένων βάσει κώδικος μη‐
νυμάτων. Έτσι μετέδωσαν την είδηση καταλήψεως της Τροίας στις Μυκή‐
νες. Αλλά τι σημαίνουν οι φρυκτωρίες; Μετάδοση των μηνυμάτων με την
ταχύτητα του φωτός.
21. Σκοπευμένα χτυπήματα. Τα χτυπήματα των Ελλήνων ήταν σκοπευ‐
μένα και κατευθύνοντο προς τους ηγέτες. Για να είναι φονικότερα διάλε‐
γαν μάλιστα και το μέρος που θα χτυπήσουν με το δόρυ ή το ξίφος ώστε
να είναι θανάσιμα, κάτι που μιμείται σήμερον η σύγχρονη τεχνολογία με
τα όπλα ακριβείας(χειρουργικά χτυπήματα) τακτική που εφαρμόζεται και
στις μέρες μας
22. Σεβασμός στο δίκαιο του πολέμου. Αμφότεροι οι αντίπαλοι εσέβο‐
ντο το δίκαιο και τους κανόνες του πολέμου. Ωστόσο υπήρχαν κατά περί‐
πτωση και παραβιάσεις, όπως ο Πάρης από δειλία αρχικώς υπαναχώρησε
στην μονομαχία με τον Μενέλαο και όταν είδε ότι ντροπιάστηκε στο πλή‐
θος έφερε για βοήθεια τον καλύτερο σκοπευτή. Αλλά και ο Αχιλλέας δεν
προέβη στην σκύλευση του νεκρού, εν προκειμένω του Έκτορος, και τον
φόνο ή αιχμαλωσία του Πριάμου, όταν τον επισκέφθηκε για να ζητήσει το
πτώμα του γιού του. Αυτός όμως δείχνοντας μεγαλοφροσύνη διέταξε να
πλυνουν και τιμήσουν τον νεκρό Εκτορα και τελικά τον παρέδωσε στον
πατέρα του Πρίαμο, δεχόμενος και την δωδεκαήμερη ανακωχή για να τον
κλάψουν πριν από την ταφή και μετά ταύτην. Οι Έλληνες ήταν υποχρεω‐
μένοι να επιδιώκουν την αρετή τους και δια λόγων και δια έργων
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23. Και στην μάχη η ανθρωπιά. Την αρετή της παλληκαριάς ο Όμηρος
την εμπλουτίζει με την ανθρωπιά. Οι περισσότεροι ομηρικοί ήρωες είναι
πρότυπα ηθικής, ευγένειας και παραδειγματικές μορφές. Η λέξις "αρετή",
αλλά και άλλες λέξεις της αυτής ομάδος, ως "αγαθός", "άριστος" και "ε‐
σθλός", έχει παραλλήλως προς την πολεμικήν σημασίαν (η οποία βεβαίως
υπερτερεί) και μίαν γενικώτερη σημασίαν "ηθικήν. Οι Έλληνες πολεμού‐
σαν χωρίς αιμοβορία, μίσος ή μοχθηρία, για την αξία. Εκαναν τον πόλεμο
ωσάν να έκαναν παιχνίδι αθλοπαιδιών και επιζητούσαν την νίκη ως ‘ρι‐
στείαν’.
24. Το δόγμα Κλαούζεβιτς στην πράξη. «Ο πόλεμος είναι συνέχιση της
πολιτικής με άλλα μέσα». Οι Έλληνες δεν σταμάτησαν να συζητούν με τους
Τρώες ούτε λεπτό: Οταν συζητούσαν για ανακωχή προς ταφήν των νεκρών
και περίθαλψη τραυματιών. Οταν έστειλαν κρυφά ντυμένους σαν επαίτες
τον Οδυσσέα και Διομήδη προκειμένου να έλθουν σε επαφή με τους δια‐
φωνούντες με τον πόλεμο Αινεία και Αντίνορα προς συλλογή πληροφο‐
ριών. Οταν έκαναν διαπραγματεύσεις με τους Τρώες και εκείνοι εδέχοντο
μόνο για την επιστροφή των πραγμάτων της Ελένης και πλούσια λύτρα,
αλλά οι Έλληνες αρνήθηκαν και τέλος όταν κυρίευσαν το κέντρο της Τροί‐
ας με με τον Δούρειο Ιππο και σταμάτησαν την άμυνα των συνοικιών με
πολιτικά μέσα και πέτυχαν την πλήρη παράδοση της πόλεως με την μεσο‐
λάβηση του Αινεία και Αντίνορα.
25. Κίνητρα Ελλήνων και Τρωαδιτών. Οι Έλληνες πολεμούσαν για την
τρωθείσα τιμή τους προκειμένου να πάρουν την Ελένη. Φυσικά ο νικητής
έπαιρνε άφθονα λάφυρα από τον ηττημένο. Οι Τρώες πολεμούσαν για το
χρήμα. Για παράδειγμα αναφέρω την επικήρυξη του Πατρόκλου από τον
Έκτορα με όταν τους πρότεινε: «όποιος στρατηγός τον συλλάβει θα του
δώσει αμύθητα πλούτη και τον χρυσό οπλισμό του Αχιλλέως που έφερε ο
Πάτροκλος» Το υψηλότερο αγαθό για τον ομηρικό άνθρωπο είναι ο σεβα‐
σμός σε αξίες όπως η "αιδώς" και η "δίκη" (δικαιοσύνη=το κοινόν περί δι‐
καίου αίσθημα). Η έλλειψις της αιδούς οδηγεί στην Ύβριν, δηλαδή στην
αλαζονική συμπεριφορά. Αυτά τα πρότυπα ηγετικών μορφών προβάλλει ο
Ομηρος, εν αντιθέσει προς τα σημερινά "ινδάλματα!" του "αντιρρησία συ‐
νειδήσεως" κ.ο.κ
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ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΤΡΩΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΟΜΙΛΟΥΝ:
ΑΥΤΑ ΘΑ ΛΕΓΑΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΑΤΤΑΜΕ ΑΝ ΖΟΥΣΑΜΕ ΣΗΜΕΡΑ:
Αγαμέμνων: «Είς οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης»‐
Αχιλλέας: «Θαρσείν Χρη»‐ Επιθετική ορμή‐«Εν τη Ενώσει η Ισχύς»
Νέστωρ: Που πάτε χωρίς Οραμα χωρίς Στρατηγική‐χωρίς Αξίες;
Οδυσσέας: Πήλινος Δούρειος Ιππος η Τουρκία ‐Επινοήστε το δικό μας
αληθινό‐ Μέσα του βάλτε άριστους, γενναίους και ενάρετους
Μενέλαος: «Ή ταν ή επι τας» ‐ Πολιτική όμως Βούληση υπάρχει;
Διομήδης: «Ο τολμών νικά»‐Και τούτος ο αριθμός ικανός εστί‐ αρκεί ο
καθένας να κάνει για τρείς και δεκατρείς
Ιδομενεύς: Τα νησιά μας αν γίνουν σκαντζόχοιροι και οι νησιώτες Μα‐
τρώζοι κρατούν:
Μηριόνης: Παλλαϊκή Αμυνα – Αυτάρκεια σε τρόφιμα και οπλισμό
Νεοπτόλεμος: Ποιότητα έναντι ποσότητας‐ Ποιοτική υπεροχή κατά ξη‐
ράν, αέρα και θάλασσα.
Αίας Τελαμώνιος: Οργανωθείτε καταδρομικά‐Με αισθήματα παλικα‐
ριάς και όχι φοβικά‐‐Σώστε τους νέους από τα ναρκωτικά
Αίας ο Λοκρός: Εντός των τειχών ο εχθρός‐Ενισχύστε το μέτωπο το ε‐
σωτερικό‐ Εκάς το άγος το προδοτικό
Πρωτεσίλαος: Ηλεκτρονική αναβάθμιση‐ Ηλεκτρονικός Πόλεμος‐ Μέσα
Εξαπάτησεως του εχθρού‐Πολλαπλασιαστής είναι της δύναμης του Στρα‐
τού
Πάτροκλος: Ενισχύστε το Ηθικό‐ Τα φίλια ΜΜΕ παίζουν ρόλο αρνητικό
Μάντης Κάλχας: Βοηθός μας ο πατρώος Θεός
Σθένελος: Κάθε νησί θωρηκτό, κάθε πλοίο καταδρομικό, κάθε βαρκά‐
ρης μπουρλότιέρης στον εχθρό
Ευρύαλος: Οι ολίγοι που στους αιθέρες πολεμούν, αυτοί τη νίκη θα
φέρουν στους πολλούς
Αγαπήνωρ: Συνένωση όλων των όπου γης Πανελλήνων σε σύστημα
παροικιών
Θόας: Γνωρίστε τον εχθρό και τα μυστικά του‐τις αδυναμίες και τα τρω‐
τά του
Σχέδιος: Οι Τούρκοι στην Κύπρο, Μεσόγειο και Αιγαίο να διεκδικούν θα
συνεχίσουν Καλέστε Συμμάχους να σας βοηθήσουν
Επίστροφος: Ετοιμότητα αποκρούσεως με Νεύρα γερά πανστρατιά
Πηνέλεω: Βασίσου στις δυνάμεις τις δικές σου κανείς δεν θα πολεμήσει
για σένα στις γραμμές σου
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Λήιτος: Αχίλλειος πτέρνα της Τουρκίας οι Εθνότητες και η Απολυταρχία‐
Ενισχύστε τον αγώνα για Ελευθερία και Δημοκρατία
Αρκεσίλαος: Το ισχυρότερο όπλο μας το Πνεύμα‐Μόρφωση‐Παιδεία‐
Ολοι την παραμελούν στα χέρια της αλητείας
Ελένη: Μην σε ξεγελούν οι Σειρήνες της εποχής‐Της πολυπολιτισμικό‐
τητος της διχόνοιας και της καταστροφής
Προθοήνωρ: Κρατάτε γερά την Κύπρο μας και τα ακριτικά νησιά‐τίποτα
σήμερα δεν είναι μακριά
Κλώνιος: Κλείστε τις Πύλες εισβολής στα τριτοκοσμικά κορμιά
Ιαλμενός: Εθνική Ανεξαρτησία‐ Εδαφική Ακεραιότητα‐Αμεση Δημοκρα‐
τία να διαλύσουν την κατοχή να φέρουν Ελευθερία
Μενεσθεύς: Την Αθήνα και τα μάτια σας πριν από τον «καρκίνο» των
αναρχοφασιστοειδών νικηθεί
Φιλοκτήτης: Ελληνισμός σημαίνει: Ομαιμον, Ομόγλωσσον, Ομόθρη‐
σκον, Ομοτροπον.
Πρόθοος: Και της ημετέρας Παιδείας συμμετέχοντες Έλληνες είναι και
αυτοί και οι φιλέλληνες
Εύμηλος: Στη Μακεδονία τίποτα δεν έχει κριθεί ‐ Τελικά οι Σκοπιανοί
Έλληνες θα γίνουν αν το θελήσουμε εμείς
Ευρύπυλος: Μητρός τε και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων
τιμιώτερον εστίν η πατρίς
Πολυποίτης: Από παιδείας άρξαστε και όραμα
στους νέους αδράξαστε
Λεοντεύς: Τα Ελληνόπουλα για να διακριθούν τα Αρχαία Ελληνικά σαν
επίσημη γλώσσα να καθιερωθούν
Γουνεύς: Ο Χριστιανισμός να συγκερασθεί με τον Ελληνισμό Αδελφο‐
μένοι στην οικουμένη να διαδοθούν και ενωμένοι
Μαχάων: Παγκόσμιο Ασκληπιείο η πατρίδα μας να γίνει‐
Σωμάτων και ψυχών ίαση να δίνει
Ποδαλείριος: Η Ελλάδα Παγκόσμιο Πανεπιστήμιο να καταστεί
Μέγης: Το Κράτος να αναδιοργανωθεί‐ Το Δημόσιο Ταμείο κριτήρια να
βάλει αυστηρά‐ Διώξτε την κομματοκρατία που σας διαλύει και σας τυ‐
ραννά
Ελεφήνωρ: Διδάξτε Παραδισιακούς Χορούς από τα δημοτικά‐Θεσπίστε
και μαθήματα μουσικά‐Διώξτε από τη χώρα τα ναρκωτικά
Αντιφος: Νόμω πείθου ‐Η παραβίαση των νόμων φέρνει την καταστρο‐
φή σου
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Φείδιππος: Γνώρισε τον εαυτό σου (σαυτόν ίσθι) – Να απελευθερωθείς
από την κατοχή του Γερμανού
Νιρεύς: Φίλους βοήθα – Έθνος ανάδελφον το Ελληνικό‐ βαίνουμε προς
εξαφάνιση‐ σαν έθνος και σαν φυλή
Τληπτόλεμος: Εχθρούς αμύνου‐Ολόγυρα άρπαγες εχθροί σου‐ η προ‐
δομένη Μακεδονία είναι η ψυχή σου‐‐Όρθωσε την δύναμή σου
Ομηρος: Ολοι γύρω μας διεκδικούν τα πάντα‐Μόνο οι Έλληνες κάνουν
στην μπάντα ‐Μικρά Ασία, Νότια Βαλκανική, Κάτω Ιταλία, Εγγύς Ανατολή
κάποτε η Μεσόγειος λίμνη ήταν Ελληνική‐Όλα τάχετε λησμονήσει, καιρός
κάποιος να σας τα υπενθυμίσει.
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10ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΗΘΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝ
Το κεντρικό θέμα της Ιλιάδας είναι ο θυμός τους Αχιλλέα, που διαρκεί
51 ημέρες, ο ποιητής όμως συμπεριέλαβε σε αυτές ολόκληρο το δεκαετή
πόλεμο της Τροίας.

Ομηρικά Επη: Η βάση της ελληνικής παιδείας και αγωγής
Ο Όμηρος είναι ο πρώτος και μέγιστος δημιουργός και διαμορφωτής
της ελληνικής ζωής και του ελληνικού χαρακτήρος. Αν ο Ζευς είναι Θεός
των Θεών ο Όμηρος είναι ο Θεός των ποιητών.
Ως Παιδείαν του ανθρώπου, ήδη από την προομηρική και ομηρική επο‐
χή, εννοούμε τη συστηματική προσπάθεια διαμορφώσεως (=μορφώσεως)
ενός ιδανικού τύπου ανθρώπου με εσωτερικήν πληρότητα και καθωρι‐
σμένο χαρακτήρα.
Εις τα ομηρικά έπη συχνάκις δεν εννοούνται δια της λέξεως "αρετή" α‐
μιγώς ηθικές ή πνευματικές ιδιότητες, αλλά συμφώνως προς την νοοτρο‐
πία των πρωίμων αυτών ηρωικών χρόνων εννοείται η δύναμις και η ευκι‐
νησία του πολεμιστού, η ηρωική/πολεμική ανδρεία, το αίσθημα υπεροχής,
για το οποίο ο ήρωας θα μπορούσε να προσφέρει ακόμη και τη ζωή του
για την φυλή του.
Η "αρετή" ως δύναμις ευρίσκεται υπεράνω παντός άλλου αγαθού και
ως "αρετή" θεωρούσαν την ικανότητα ενός ανθρώπου να πράττει κάτι. Η
δύναμις και η υγεία εθεωρούντο ως αρετή του σώματος, ενώ η ευφυία και
η ενόρασις ως αρετή του πνεύματος. Ο Όμηρος στα έπη του εμπλουτίζει
το νοηματικόν περιεχόμενον της "αρετής" των ηρωικών χρόνων και σε αρ‐
κετά σημεία των επών προσδίδει στην "αρετή" και ηθικόν ή πνευματικόν
περιεχόμενον. Πώς ανετράφησαν αυτοί οι άνθρωποι και πώς η οξυδερκής
σοφία των γονέων και των παιδαγωγών των τους ωδήγησεν από την παι‐
δικήν ηλικίαν προς την ωριμότητα και τα μεγάλα κατορθώματα. Η έλλειψη
φωτισμένων παιδαγωγών και ενάρετων δασκάλων είναι η πρωταρχική αι‐
τία της σημερινής κρίσεως.
Ιλιάδα‐Οδύσσεια: τα «ευαγγέλια» του Ελληνισμού Για τους Έλληνες,
τα Ομηρικά έπη είναι τα ευαγγέλια της γλώσσας μας και του πολιτισμού
μας. Η Ιλιάδα χαρακτηρίζει την κοινωνία που συνθέτουν οι Έλληνες με τα
καλά της και τα κακά της, πάνω απ’ όλα με την διχόνοια που συνεχίζεται
διαχρονικά ως τις μέρες μας. Ο Όμηρος θα κάνει την πρώτη απόπειρα να
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διαλύσει τα σκοτάδια, προκειμένου στη συνέχεια οι προσπάθειες των φι‐
λοσόφων της Ιωνίας και της Αθήνας να οδηγήσουν το ανθρώπινο πνεύμα
στους πρώτους δρόμους του διαφωτισμού και του ορθολογισμού.
Ελληνική Γραμματεία. Ο μύθος και η ηρωική ποίησις αποτελούν τον
ανεξάντλητο εθνικό θησαυρό των μεγάλων παραδειγμάτων, από τον ο‐
ποίον το έθνος αντλεί τα ιδανικά και τα πρότυπά του για την καθημερινή
ζωή. Ο Ομηρος προσωπογραφεί τους ανθρώπους στην πάλη τους με το
πεπρωμένο στον αγώνα τους να κατακτήσουν ένα ευγενές έπαθλον. Το
έπος αποτελεί την ρίζα πάσης ανωτέρας ελληνικής παιδείας και επιβάλλε‐
ται να μπει στις τάξεις του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου
Η δολερή Διχόνοια. Το έργο αρχίζει από την έριδα και έχει σαν θέμα
την δολερή διχόνοια μεταξύ Αχιλλέως‐Αγαμέμνονος και τα δεινά που προ‐
ξένησε στο στράτευμα των Αχαιών. Το απόσπασμα από τον εθνικό μας
ποιητή του Διονυσίου Σολωμού τα λέει όλα: [Η Ἔρις ήταν θεότητα κόρη
της Νυκτός και θεά της ζήλιας, της διχόνοιας, της σύγκρουσης και του δι‐
χασμού. Κατά άλλους ήταν αδερφή τού Άρη. Παριστάνεται συνήθως να
κουτσαίνει ή να καμπουριάζει, εκτός όταν σπέρνει τα ζιζάνια, οπότε ομορ‐
φαίνει και παίρνει καλό παρουσιαστικό, όπως μας λέει ο Όμηρος στην Ι‐
λιάδα].

(Διχόνοια δολερή, άλλοτε όμορφη και πάντα φαρμακερή)
«144. Η Διχόνοια που βαστάει Ένα σκήπτρο η δολερή Καθενός χαμογε‐
λάει, Πάρ’ το, λέγοντας, και συ. 145. Κειο το σκήπτρο που σας δείχνει Έχει
αλήθεια ωραία θωριά Μην το πιάστε, γιατί ρίχνει Εισέ δάκρυα θλιβερά.
146. Από στόμα οπού φθονάει, Παλληκάρια, ας μην ‘πωθή, Πως το χέρι
σας κτυπάει Του αδελφού την κεφαλή. 147. Μην ειπούν στο στοχασμό
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τους Τα ξένα έθνη αληθινά: Εάν μισούνται ανάμεσό τους Δεν τους πρέπει
ελευθεριά»
Ύμνος στην φιλία Σε αντίθεση με τον Έρωτα μεταξύ διαφορετικών φύλ‐
λων υμνείται η φιλία Αχιλλέως‐Πατρόκλου η οποία αναπτύσσεται μεταξύ
ατόμων του ιδίου φύλλου. Πολλά παραδείγματα από την αρχαία ελληνική
κοινωνία(Δάμων –Φιντίας κ.ο.κ) Η ξακουστή «Θηβαία μαχητική φάλαγγα»
αποτελούνταν αποκλειστικά από ζευγάρια φίλων που πολεμούσαν δίπλα
δίπλα. Η αξία της φιλίας στην αρχαία Ελλάδα ήταν καθιερωμένη κοινωνι‐
κά στη ζωή τους. Το εκπαιδευτικό τους σύστημα ήταν τέτοιο, που κάθε νέ‐
ος δημιουργούσε στενή φιλία με τον μεγαλύτερό του για να μάθει γράμ‐
ματα σωστά. Είχαν μεγάλο πάθος στη ψυχική φιλία που την συνέχιζαν σε
όλη τη ζωή τους. Τούτο συνεχιζόταν ως τις μέρες του γράφοντος ζωντανό
και εφαρμόσιμο έθιμο. Ο Αίσωπος έλεγε: «Φίλους κτίζε και μη χρήματα»
Δυστυχώς οι στρεβλές απόψεις των σύγχρονων βαρβάρων διαστρέβλωσε
και ταύτισε την αγνή φιλία με την διαστροφή από το φυσιολογικό ομοφυ‐
λοφιλία και τον κιναιδισμό. Όμως ο γάμος του Αχιλλέα με την πριγκίπισσα
Δηιδάμεια και η γέννηση του γιού του Νεοπτόλεμου καταρρίπτει τις ρυ‐
παρές κατηγορίες περί κιναιδισμού του ήρωα.
Αέναος αγώνας η ζωή. Το κυρίαρχο στοιχείο που αναδεικνύεται από τα
Έπη είναι ο διαρκής Αγών. Αυτός συντροφεύει κάθε ανθρώπινη ύπαρξη
από την γέννηση ως τον θάνατο του και ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της
ακραίας κρίσεως που είναι ο πόλεμος
Υμνος στον Έρωτα. Ο έρωτας παρουσιάζεται ανίκητος στα Έπη. Ο Αχιλ‐
λέας, μόνον εξαιτίας του έρωτα, απέχει των μαχών. Ο ανέραστος Αγαμέ‐
μνονας είναι ερωτευμένος με την εξουσία. Εξαιτίας της στέρησης του δι‐
κού του έρωτα, κάνει υπέρβαση εξουσίας και αδικεί τους υφισταμένους
του. Ο Οδυσσέας εγκαταλείπει θεές, που του υπόσχονται αιώνια δόξα κι
αθανασία, για τον έρωτά του. Όλα αυτά, βέβαια, για τον έρωτα που είναι
καθαρός και δεν προδίδεται. Η ιστορία της Ελένης είναι μία ιστορία γυναί‐
κας που βρήκε έναν άλλο έρωτα κι αυτό βέβαια δεν είναι έγκλημα, απλά η
κοινωνία ήταν πολύ καθυστερημένη, για να δεχτεί το δικαίωμα αυτό σε
μία γυναίκα. Η πατριαρχία είναι η δεδομένη κατάσταση στην ελληνική
κοινωνία κι απ’ αυτό μπορεί κάποιος να καταλάβει ποιοι έχουν το δικαίω‐
μα στη θέωση μέσω του έρωτα.
Ομηρικά Έπη: τέρπουν και συναρπάζουν. Είναι γραμμένα με τέτοιον
τρόπο, ώστε η θυσία να είναι και με μία αίσθηση ηρωισμού που να μη
δημιουργεί τρόμο και βαρβαρότητα. Μέσα από την αιματοχυσία εκπηγά‐
ζουν οι ευγενέστερες αρετές και αξίες του ανθρώπου,όπως ο έρως, η αν‐
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δρεία, η αλληλεγγύη, η αυταπάρνηση, η αυτοθυσία, η τιμή, η δικαιοσύνη,
ο ανθρωπισμός κ.ο.κ Οι Έλληνες ταυτίζονται μ’ έναν ήρωα άφοβο για τον
οποίο ξέρουν, όπως κι ο ίδιος ξέρει ότι θα νικηθεί από την Ειμαρμένη και
δε φοβούνται το θάνατο. Ο θάνατος για τον Έλληνα είναι απειροελάχιστο
κόστος για μία τέτοια στιγμή μεγαλείου κι αποθέωσης. Σκιρτάει η καρδιά
τους κάθε φορά που διαβάζουν τους λόγους του εναντίον του Αγαμέμνο‐
να, εναντίον της εξουσίας, εναντίον του συστήματος
Επη: διδάσκουν αρετήν, διαμορφώνουν χαρακτήρες. Τα Έπη αποτε‐
λούν πεδίο διαρκούς μελέτης και έρευνας. Και αν η λέξη παιδεία δεν εμ‐
φανίζεται παρά τον 5ο π.Χ. αιώνα, ο όρος αρετή, αντιθέτως, απαντά συχνά
στα έπη και σημαίνει ένα μίγμα ανδρικής υπερηφάνειας, αριστοκρατικής
ηθικής και πολεμικής ανδρείας. Στον Όμηρο, δεν σημαίνει μόνο την ατομι‐
κή αξία, αλλά και την τελειότητα των υπερ‐ανθρώπινων πραγμάτων και,
τελικά, το βασικό χαρακτηριστικό του ευγενούς: η ρίζα της λέξης αρετή εί‐
ναι ίδια με τη ρίζα της λέξης άριστος, από την οποία προέρχεται και η λέξη
«αριστοκράτης» Εδώ αρχίζει η πρώτη διαφοροποίηση δύο διαφορετικών
πολιτισμών, εδώ η γεωγραφική συνέχεια της Ελλάδας μεταξύ Δύσης και
Ανατολής αρχίζει να γίνεται πολιτισμική ασυνέχεια, για να τραβήξει κάθε
πλευρά το δικό της ιστορικό δρόμο, για να βρει το δικό της πεπρωμένο. Σε
όλη την Κλασική εποχή η Ιλιάδα και η Οδύσσεια αποτελούσαν αναπόσπα‐
στο μέρος της παιδείας των νέων και καλοδεχούμενο ακρόαμα στα συ‐
μπόσια και τις άλλες γιορταστικές εκδηλώσεις, ιδιωτικές και δημόσιες
Τα Επη διαχρονικός Φάρος. Διασώθηκαν ολόκληρα, σε αντίθεση με τα
κύκλια έπη, που χάθηκαν. ‐ Για πολλούς αιώνες ψυχαγωγούσαν και δίδα‐
σκαν τους αρχαίους Έλληνες στις γιορτές τους και αποτελούσαν μάθημα
για τα παιδιά τους στο σχολείο. Από αυτά, μικροί και μεγάλοι, μάθαιναν
την ιστορία και τη θρησκεία τους, γνώριζαν τον άνθρωπο από την καλή και
την κακή πλευρά του και έπαιρναν διδάγματα ζωής. Ο Αθηναίος φιλόσο‐
φος Πλάτωνας παρατήρησε ότι «όλη την Ελλάδα έχει μορφώσει αυτός ο
ποιητής». Στα νεότερα χρόνια διδάσκονταν όχι μόνο στα σχολεία της Ελ‐
λάδας αλλά και σε όλο τον κόσμο.
Στήριγμα των Σκλαβωμένων Ελλήνων. Η θεία μορφή του μεγάλου ποι‐
ητή θα είναι παρούσα σ’ όλη τη διάρκεια της μαύρης σκλαβιάς των Ελλή‐
νων και θα αποτελεί τη σταθερή αξία του πολιτισμού των. Αλλά και η ε‐
θνογένεση του νεοελληνικού κράτους θα στηρίξει τη θεσμική του εκπαί‐
δευση στα έπη του Ομήρου, έστω και αν το γλωσσικό ζήτημα θα ταλαιπω‐
ρεί και αυτά τα αθάνατα έργα.
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Εμμονή στον Σκοπό Συχνά στον δεκαετή αγώνα υπήρξαν στιγμές κο‐
πώσεως και εισηγήσεις ορισμένων‐ακόμη και του αρχιστρατήγου Αγαμέ‐
μνονος‐ παραδοχής της ήττας και επανακάμψεως στην πατρίδα. Όμως οι
σώφρονες και σοφοί Νέστωρ και Οδυσσεύς, αλλά και ο πολεμιστής Διο‐
μήδης αρνήθηκαν και ζήτησαν την εμμονή στον σκοπό, δηλαδή στην κα‐
τάληψη της Τροίας πράγμα που έγινε.
Νόστος για την Πατρίδα Δέκα χρόνια ήταν πολλά για να μεγαλώσει ο
νοστος των Ελλήνων για την πατρίδα. Οι μέρες (ἦμαρ) στον Όμηρο συχνά
έχουν ονόματα. Ολέθριον ἦμαρ είναι η μέρα της καταστροφής. Αἴσιμον
ἦμαρ είναι η μέρα του πεπρωμένου. Νηλεές ἦμαρ είναι η αναπόφευκτη
ημέρα, η ημέρα του θανάτου. Νόστιμον ἦμαρ είναι η ημέρα του γυρι‐
σμού. Από τη λέξη νόστος προέρχεται η λέξη νόστιμος, αλλά και η λέξη
νοσταλγία, που σημαίνει τον ψυχικό πόνο (άλγος) που γεννάει η προσμο‐
νή, η λαχτάρα της επιστροφής στην πατρίδα.
Αλληλουποστήριξη‐Σεβασμός στους Νεκρούς Συχνά πέφτουν στη μάχη
με υπέρτερους εχθρούς για να σώσουν τραυματισμένους συμπολεμιστες
τους,ή για να πάρουν την σωρό του νεκρού, ακόμη και τα άρματα του.
Θεσμοθέτηση‐Κανόνες του Πολέμου (Εκεχειρία‐Διακοπή εχθροπρα‐
ξιών‐Σεβασμός Πρεσβειών κ.α) Καθ’ όλην την διάρκεια των εχθροπραξιών
δεν διακόπηκαν οι δίαυλοι επικοινωνίας των εμπολέμων. Πρεσβεία απο‐
τελουμένη από τον του Αντίνορος, αλλά και ο Πρίαμος τόλμησε και πήγε
στην σκηνή του Αχιλλέα να ζητήσει το πτώμα του γιού του Έκτορα, κάτι
που σήμερα δεν συμβαίνει μεταξύ των εμπολέμων(οι ΗΠΑ αρνήθηκαν την
παράδοση του πτώματος του Μπιν Λάντεν). Συχνά κήρυτταν αμοιβαίως
εκεχειρία για περισυλλογή των νεκρών και τραυματιών, μετά δε την δύση
του ηλίου απαγορεύονταν οι εχθροπραξίες ως την επομένη ανατολή που
ξεκινούσαν εκ νέου.
Ηρωισμός Ηγητόρων Τότε οι ηγήτορες έδιναν το παράδειγμα στο πεδίο
της μάχης και μονομαχούσαν με τον αντίστοιχο ηγήτορα του εχθρού, σε
αντίθεση με την σήμερον όπου οι ηγήτορες διευθύνουν την μάχη από α‐
ντι‐ατομικά καταφύγια και τελικά θύματα είναι ο άμαχος πληθυσμός.
Αθλητικοί Αγώνες Από την προϊστορική εποχή οι Έλληνες διεξήγαγαν
αθλητικούς αγώνες, ακόμη και προς τιμήν των νεκρών, όπως έκαναν για
τον θάνατο του Πατρόκλου και του Αχιλλέως. Επομένως ψεύδονται εκείνοι
που λένε ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες άρχισαν το 776π. Χ. Τότε έγινε επα‐
νεκκίνηση τούτων διότι Ολυμπιακοί Αγώνες ετελούντο από αμνημονεύτων
χρόνων που χάνονται στα βάθη της προιστορίας.
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Ο Όμηρος Ακυρώνει τον Πόλεμο‐Ο πρώτος φιλειρηνιστής. Μέσα από
την σφαγή των πεδίων των μαχών, των ηρωισμών, της δόξας και της τιμής
των νικητών και των συμφορών των ηττημένων, ο Όμηρος ουσιαστικά α‐
κυρώνει τον πόλεμο σαν μέσο επίλυσης διαφορών. Παρουσιάζει την με‐
γάλη αλήθεια ότι ο Πόλεμος είναι ότι τρομακτικότερο μπορεί να συλλάβει
ο νους του ανθρώπου. Ιδιαίτερα όταν δεν γίνεται για την ελευθερία ενός
λαού τότε είναι ακόμη οδυνηρότερος. Παρότι στον Τρωικό πόλεμο οι Έλ‐
ληνες δεν πήγαν σαν κατακτητές της Τροίας αλλά για την επιστροφή της
Ελένης Το τελικό αποτέλεσμα και για τους νικητές και για τους ηττημένους
είναι το ίδιο, δηλαδή γενική καταστροφή. Η Τροία κάηκε και πολλοί Τρώες
σκοτωθηκαν, άλλοι μετοίκησαν. Το ίδιο συνέβη και με τους Έλληνες. Αλλοι
σκοτώθηκαν, άλλοι χάθηκαν στην επιστροφή, άλλοι πήγαν σε νέες πατρί‐
δες και άλλοι βρήκαν τις πατρίδες τους εντελώς αλλαγμένες, τις οικογένει‐
ες τους με άλλους αποκατεστημένες και τις περιουσίες τους καταπατημέ‐
νες. Ο Όμηρος δεν παίρνει το μέρος κανενός όπως έκαναν ορισμένοι θεοί.
Είναι αντικειμενικός και σέβεται τους εμπολέμους
Κίνητρο Ελληνων η τιμή‐Των Τρώων η Υλη. Παρότι Έλληνες και Τρώες
είναι αδέλφια(όμαιμοι, ομόθρησκοι, ομόγλωσσοι και ομόδοξοι) εν τούτοις
υπάρχει πολιτιστική διαφορά μεταξύ των, η οποία διακρίνει τη Δύση και
την Ανατολή. Οι Τρώες για να κεντρίσουν τους μαχητές τους προς ανδρα‐
γαθία υπόσχονται χρήματα και υλικά πράγματα. Αντίθετα οι Έλληνες πο‐
λεμούν και πίπτουν για την αρετή και την τιμή.
Οι Τρώες είχαν γίνει ασεβείς. Ο Όμηρος δια στόματος του Οδυσσέως
ομιλεί ότι οι Τρώες δεν εκτελούν τα ιερά καθήκοντα τους όπως πρέπει.
Δεν είναι τυχαίον ότι ο Δίας σιωπηλά παίρνει το μέρος των Ελλήνων συμ‐
βουλεύοντας αυτούς μέσω του ονείρου, διότι οι Έλληνες ήταν ακόμη και
εν εκστρατεία θεοσεβείς ‐με εξαίρεση τον Αγαμέμνονα ο οποίος εξύβρισε
τον ιερέα Χρύση όταν πήγε να πάρει την κορη του Χρυσηίδα‐ για την πρά‐
ξη αυτή τιμώρησε αυστηρά με απώλειες τους Έλληνες(τα δηλητηριώδη
βέλη του Απόλλωνα)
Στην Ιλιάδα ο καθένας κρίνεται από τον αγώνα του. Η Ιλιάδα μπορεί
να βρίσκεται σ’ επίπεδο βασιλέων, αλλά κι εκεί υπάρχει ιεραρχία που, ό‐
ταν καταπατάται αποφέροντας κέρδη, δείχνει το δρόμο προς την ελευθε‐
ρία. Ο καθένας απολαμβάνει τις τιμές που του αντιστοιχούν, κανένας δεν
μπορεί να κλέψει τη δόξα του άλλου ούτε ισχύει η εύνοια, κολακεία και
δωροδοκία. Το κάθε πρόσωπο της Ιλιάδας αποκαλύπτει και ένα διαχρονι‐
κό χαρακτήρα, όπως:
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1/ Τον αήττητο Αχιλλέα τον ορμητικό άνθρωπο της δράσεως και τον η‐
γέτη που ανοίγει νέους δρόμους και πάντα νικά αλλά μια φορά θα φονευ‐
θεί και αυτός από τον πιο δειλό. Ο Αχιλλέας είναι το τραγικό πρόσωπο,
αλλά όλοι ταυτίζονται μαζί του. Είναι ο απόλυτος πολεμιστής. Οι εχθροί
τον φοβούνται. Οι φίλοι τον σέβονται. Όταν ο Αρχιστράτηγος, συμπεριφέ‐
ρεται με τέτοιο τρόπο που του στερεί όσα είχε κερδίσει με το σπαθί του, ο
Αχιλλέας, εξοργίζεται. Δεν ανέχεται την προσβολή. Ο Αχιλλέας ζει με Τιμή.
Είναι τόσο τέλεια γραμμένα τα Έπη, που, ενώ οι άνθρωποι συνήθως ταυτί‐
ζονται με το νικητή ηγέτη, στο έργο αυτό ταυτίζονται με το νεκρό ήρωα
2/ Τον πολυμήχανο Οδυσσέα, Ο Οδυσσεύς ενσαρκώνει το στοιχείον του
λόγου, τον εύστροφο και ευρηματικό καθημερινό άνθρωπο που συνεργά‐
ζεται με τους συντρόφους του και φέρνει το τελικό αποτέλεσμα. Αυτός
που δίνει στο τέλος τη νίκη είναι ο πανέξυπνος Οδυσσέας, δηλαδή ο κοι‐
νός αλλά επινοητικός άνθρωπος της καθημερινότητος και όχι πάντα οι αρ‐
χηγοί και τα παλικάρια.
3/ Τον ανέραστο αρχιστράτηγο Αγαμέμνονα, ηγέτη της Μυκηναικής αυ‐
τοκρατορίας. Αυτός είναι το σύμβολο της εξουσίας και της οργανωμένης και
συντεταγμένης κοινωνίας. Ο Αγαμέμνων έχει ερωτευθεί την εξουσία και α‐
δικεί συχνά τους υφισταμένους του. Μολονότι είναι αρχιστράτηγος της εκ‐
στρατείας, αγαπημένος ήρωας και τραγικό πρόσωπο είναι ο Αχιλλέας.
4/ Τον γενναίο Έκτορα υπερασπιστή της Τροίας, ο οποίος για την σωτη‐
ρία της αφιερώνει ακόμη και την ζωή του
5/ Τον εραστή Πάρι και απαγωγέα της Ελένης άτομο της τρυφηλής
ζωής, δειλός που σκοτώνει με δόλο τον Αχιλλέα
6/ Τον βασιλιά Πρίαμο που θα δει τους δώδεκα γιούς σκοτωμένους και
θα παραλάβει τον νεκρο γιό του Εκτορα από τον φονέα του.
7/ Τον αήττητο Αίαντα Τελαμώνιο. ο Αίας εκπροσωπεί το στοιχείον της
δράσεως που κυριαρχεί στο πεδίο της μάχης.
8/ Την Ωραία Ελένη που για χάρη της οι 45 μνηστήρες και σύσσωμοι οι
Αχαιοί εκστράτευσαν για την επιστροφή της και τιμωρία του απαγωγέα
Πάρι.
9/ Τους πατρώους θεούς που συμμαχούν με τους θνητούς μαχητές και
τους συμβουλεύουν χωρίς να τους δίνουν εντολές Οι Θεοί δεν τιμωρούν με
τους ανθρώπινους κανόνες. Δίνουν συμβουλές για να βοηθήσουν τον άν‐
θρωπο και η καταπάτηση αυτών των συμβουλών είναι η πηγή των κακών.
9/ Τους πολυάριθμους επώνυμους και ανώνυμους μαχητές Ελλήνων και
Τρώων που καθένας τον δικό του χαρακτήρα φέρει κατά το πρότυπο της
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Μυκηναϊκής και της Μικρασιατικής κοινωνίας. Δυο κοινωνίες της ίδιας
φυλής αλλά με διαφορετικό πολιτισμικό και πολιτιστικό υπόβαθρο.
Τα Επη δίκοπο μαχαίρι για τους Έλληνες. Ενώ έδωσε το τελειότερο σύ‐
στημα αξιών που έκανε τους Έλληνες και άλλους λαούς πολιτισμένους αυ‐
τό δεν εκτιμήθηκε ούτε το πρώτυπο αυτό το ακολούθησαν όλοι οι λαοί. Το
γεγονός τούτο έγινε η αιτία οι πολιτισμένοι Έλληνες να περάσουν δια πυ‐
ρός και σιδήρου εκ μέρους των βαρβάρων. Ό,τι καλλιεργείται μέσω των
Επών, για να δοθεί στους Έλληνες ως δώρο, αυτό τους έκανε να το πλη‐
ρώσουν διαχρονικά με αίμα ένεκα του μίσουε και της άγνοιας των άλλων
λαών. Το τέλος του Έπους είναι κι αυτό εξίσου σημαντικό για τη διαμόρ‐
φωση του χαρακτήρα του ανθρώπου.
Ο καθείς μόνος φτιάχνει τη μοίρα του. Ο Οδυσσέας επιστρέφει μόνος
του. Μέσα από δοκιμασίες και βάσανα κουρασμένος, λυπημένος και προ‐
πάντων ανθρώπινος. Μήπως έτσι δεν επέστρεψαν οι νικητές μας στα σπί‐
τια τους –όσοι γύρισαν και δεν έπεσαν στα πεδία των μαχών –μετά τους
Μεγάλους Πολέμους και άλλους αγώνες σε στεριές, στον αέρα και στις
θάλασσες υπέρ της ανθρωπότητος; Ακόμα κι όταν έχει επιστρέψει, τίποτε
δε γίνεται εύκολα και χρειάζεται αγώνας για να επιβιώσει. Τούτο είναι το
σπουδαιότερο μάθημα των Επών. Ο διαρκής Αγώνας
Δεν κρατήσαμε πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα παραπάνω δείχνουν,,
γιατί οι Έλληνες δεν μπορούν κι ούτε θέλουν να κρατήσουν πνευματικά
δικαιώματα.
Αντί ευγνωμοσύνης φθόνο και γενοκτονίες. Αντί της ευγνωμοσύνης εκ
μέρους της ανθρωπότητος που τις έδωσαν τα πρώτα πνευματικά φώτα,
εισέπραξαν την αγνωμοσύνη και συχνά την γενοκτονία του λαού μας. Ε‐
κτός από τους βαρβάρους ασιάτες που έφθασαν ως την Μικρά Ασία και
μας γενοκτονούν επί αιώνες, είναι και η Δύση που χάραξε διαφορετικό
θεοκρατικό και υλιστικό δρόμο, με αποτέλεσμα να υφιστάμεθα διαχρονι‐
κά την εχθρότητα της
Επη: Υμνος στη Ζωή Δεν υπάρχει δόξα ούτε μεγαλείο που να μπορούν
να συγκριθούν με τη ζωή. Φτωχοί, πλούσιοι, ελεύθεροι, δούλοι, παίρνουν
ακριβώς το ίδιο δώρο. Δεν υπάρχουν εκλεκτοί, δεν υπάρχουν εξαιρέσεις.
Διά στόματος Αχιλλέα οι άνθρωποι μαθαίνουν ότι ακόμα και η ζωή τού
σκλάβου είναι πιο πολύτιμη απ’ όλες τις δόξες και τα μεγαλεία. Η βασιλεία
στον κόσμο των νεκρών δεν έχει καμία αξία. Αν η θυσία του Αχιλλέα πρό‐
σφερε στους Αχαιούς την Τροία, αυτοί οι λόγοι του δώσανε ελπίδα και χα‐
ρά σ’ όλους του ανθρώπους.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Οι σιβυλλικές και αποκρυφιστικές φράσεις με τις οποίες ο Όμηρος αρχί‐
ζει και τελειώνει την Ιλιάδα πρέπει να μας απασχολήσουν:
«Τραγούδησε θεά την οργή του Πηλείδη Αχιλλέα, την ολέθρια,
που μύρια βάσανα φόρτωσε τους Αχαιούς»
και με την ίδια τελειώνει με τους στίχους αυτούς:
«Έτσι φρόντιζαν αυτοί του Έκτορα την ταφή, των αλόγων το δαμαστή».
Η δυναμική μανία (δαιμόνιο) του Ελληνα και η μοιρολατρία του Ασισάτη.
Τα Επη μας δίνουν την ισχυρή δαιμονική δύναμη της μανίας και να κατα‐
νοήσουν ότι αυτή (η μανία, η οργή, η τύφλωση του νου) συνίσταται στην
αιώνια αντινομία μεταξύ της θελήσεως του ανθρώπου και της αδυναμίας
του να τα κάνει πράξη, σε αντίθεση με την μοιρολατρική σοφία της Ασίας
(Ανατολής), η οποία οδηγούσε στην αδράνεια και την παραίτηση από την
πράξη. Ο Όμηρος κατανοεί την ανθρώπινη φύση και τους αιωνίους νόμους
της παγκοσμίου πορείας. Κρίνει κάθε γεγονός βάσει ενός γενικού προτύ‐
που και ν α προχωρεί λογικώς από το γενικόν προς το ειδικόν. Τα ομηρικά
έπη περιέχουν τα σπέρματα όλης της ελληνικής φιλοσοφίας. Μέσω αυτού
του πρωταρχικού κτήματος των πανελλήνων οδηγήθηκε το πρώτον ο αν‐
θρώπινος κόσμος του Ομήρου στη συνείδηση της εθνικής του ταυτότητος
και με αυτά τα πρότυπα θα διαβεί το Ελληνικό Έθνος στο πεπρωμένο του.

Σύγκρουση υλιστικών δυνάμεων της Ανατολής με τις οντολογικές και
ανθρωπιστικές δυνάμεις της Δύσεως
Μήπως ο Όμηρος αρχίζει το ποίημά του και το τελειώνει δίνοντας δύο μέ‐
γιστης σημασίας διαχρονικά παρότι αποκρυφηστικά μηνύματα που ακόμη
ισχύουν μέχρι σήμερον και θα ισχύουν και στο μέλλον; Μήπως ο Αχιλλέας
δεν είναι άλλος παρά ο αντινομικός χαρακτήρας του Έλληνα ‐και του ε‐
λεύθερου πολίτη‐ που του φέρνει μύριες συμφορές διότι θέλει να ξεπε‐
ράσει τα όρια του και να επιτύχει το ακατόρθωτο κόντρα προς την ανθρώ‐
πινη φύση του; Μήπως ο καθένας μας θεωρεί το εαυτόν του σαν ημίθεο
και οι θεοί τον βασανίζουν σαν τον Προμηθέα Δεσμώτη; Μήπως αυτόν τον
δομικό χαρακτήρα του Έλληνα εκμεταλλεύονται οι Δυτικοί για τον κρα‐
τούν υπό έλεγχον, να τον έχουν κυματοθραύστη απέναντι στην Ανατολική
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θεοκρατία, την βαρβαρότητα και τη βία; Να τους χαράσσει νέους προσα‐
νατολισμούς, να τους εμπλουτίζει με πνευματικές αξίες και να τους επα‐
ναφέρει στον σωστό τρόπο ζωής όταν ξεπερνά το μέτρον άριστον; Μήπως
και ο Έκτορας είναι ο απολυταρχικός άρχων της Ανατολής που είναι άρι‐
στος στην διαχείριση των υποτακτικών (α‐λόγων) που υποτάσσονται άνευ
αντιλογίας στην μοίρα τους; Τέτοια ήταν τότε και η ίδια θα παραμείνει η
αντίπερα όχθη του Αιγαίου, η Ανατολή της θεοκρατίας, της χλιδής, της υ‐
λικής βίας και της μοιρολατρίας; Η γραμμή του Αιγαίου χωρίζει δύο δια‐
φορετικούς πολιτισμούς, δύο διαφορετικούς τρόπους ζωής, δύο διαφορε‐
τικές φιλοσοφίες, δύο διαφορετικούς κόσμους, που ενώ εφάπτονται απέ‐
χουν μεταξύ τους όσο το Σύμπαν από το Αντισύμπαν και γι’ αυτό οι συνε‐
χείς τριβές στο σημείο επαφής Ανατολής και Δύσεως (Περσικοί Πόλεμοι,
Σταυροφορίες, Οθωμανική επίθεση ως την Βιέννη, Ελληνο‐Τουρκικοί Πό‐
λεμοι, Μικρασιατική Καταστροφή, Κυπριακή Τραγωδία, Καταιγίδες της
Ερήμου κ.ο.κ.). Οσάκις τούτο το λησμόνησε η Δύση και η Ανατολή και πα‐
ραβίασαν την φυσική και νοητή γραμμή του Αιγαίου – είτε προς ανατολάς
είτε προς δυσμάς‐ επήλθε μείζονα καταστροφή και για τους δύο, δηλαδή
και για την Δύση και για την Ανατολή. Μόνο ένας ηγέτης ανεπανάληπτος
και μέγας μπόρεσε να εισδύει βαθιά στην Ανατολή και να της χαρίσει τον
πραγματικό πολιτισμό. Αυτός ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος και γι’ αυτό τον
άθλο του θεωρήθηκε ανεπανάληπτος και Μέγας. Επομένως το Αιγαίον
που είναι η κοιτίς τους παγκόσμιου πολιτισμού είναι το σημείο επαφής
μεταξύ των δύο κόσμων, του ελεύθερου κόσμου της Δύσεως και του ανε‐
λεύθερου κόσμου της Ανατολής. Δυστυχώς η Δύση έχει αλωθεί από τις
ανατολικές υλιστικές ιδεοληψίες και αντί να ενισχύει παντοιοτρόπως τον
Ελληνισμό σαν κυματοθραύστη της ανατολικής βαρβαρότητος κάνει το
αντίθετο, δηλαδή έχει φέρει τον Ελληνισμό σε κωματώδη κατάσταση σε
μια εποχή όπου ο ανατολικός κόσμος έχει ενισχυθεί υπέρ το δέον στρα‐
τιωτικά, οικονομικά, και βρίσκεται σε επιθετική φάση προς κατάκτηση της
δύσεως. Αν αλωθεί το Αιγαίον τότε θα έχει αλωθεί πνευματικά ο ελεύθε‐
ρος κόσμος. Προς το παρόν η εισβολή της Ανατολής είναι ειρηνική (με Με‐
ταναστευτικές ροές, οικονομική και εμπορική διείσδυση κ.α). Μήπως εξε‐
λιχθεί σε στρατιωτική ήττα και πνευματική κατοχή στο εγγύς μέλλον; Ένα
ζήτημα που συνεχώς αναπαράγεται.
ΤΕΛΟΣ

Κωνσταντίνος Χρ. Κωνσταντινίδης
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