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Διοργάνωση:  
Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου 

  σε συνεργασία µε το Παγκύπριο Γυµνάσιο  
και άλλους εκλεκτούς ανθρώπους του θεάτρου, των 

γραµµάτων και των τεχνών.

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019 
ώρα 10:30-12:00 

Aίθουσα Προβολών Α´,  
Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου 

Ανάγνωσις  
της Ιλιάδος του Ομήρου   

στο πλαίσιο του  
Festival Européen  

Latin Grec 

Παράλληλη ανάγνωση και 
δραματοποίηση 

 στο Λύκειο Βεργίνας Λάρνακος 

από μαθητές του σχολείου.
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Εκδίδεται για την ταυτόχρονη ανάγνωση της “Ιλιάδος” του 
Ομήρου, που διοργανώνεται στο πλαίσιο του διεθνούς Festival 
Εuropéen Latin Grec, στην οποία συμμετέχει και η Θεολογική 
Σχολή Εκκλησίας Κύπρου.  


Μάρτιος 2019 
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ἀφρήτωρ ἀθέμιστος ἀνέστιός ἐστιν ἐκεῖνος 
ὃς πολέμου ἔραται ἐπιδημίου ὀκρυόεντος. (Ραψ. Ι, 63-64) 

Άδοξη φύτρα, ανέστιος, άνομος όποιος ορέγεται  
ολέθρια μάχη με δικούς του.  

αἰὲν  ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων, 
μηδὲ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν… (Ραψ. Z, 208-209) 

να είμαι πρώτος πάντα, από όλους ο καλύτερος,  
ποτέ να μην ντροπιάσω το γένος των προγόνων μου. 

εἷς οἰωνὸς ἄριστος ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης (Ραψ. Μ, 243) 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

10:30-11:00 

Χαιρετισµός από τον Διευθυντή της Θ.Σ.Ε.Κ.  
Πρωτ. Δρα Κυπριανό Κουντούρη  

Ιλιάδος επίσκεψις: Σύντοµη εισαγωγή από τη Δρα Μαρία Παύλου,  
Λέκτορα Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας, Θ.Σ.Ε.Κ.  

11:00-12:00 

Αναγνώσεις 
  

Ραψωδία A, στ. 1-7 στην αραβική  
(Μετάφραση: Σουλαϊµάν Αλ Mπουστάνη) 

Διαβάζει ο φοιτητής της Θ.Σ.Ε.Κ. π. Χαλίλ AλXούρη 

Ραψωδία Α, στ. 1-187   
(Μετάφραση: Δηµήτρης Μαρωνίτης)  

Διαβάζουν οι µαθητές του Παγκυπρίου Γυµνασίου:  
Κυριάκος Παπασάββας, Μαριλένα Θεοδώρου,  
Όλγα Μπαϊµπουρτίδου, Ιάκωβος Ορφανίδης,  
Χριστίνα Αλεξάνδρου, Μαρία Καντζά,  

Ανδρέας Χατζηκωστή, Ιωάννης Παρασκευάς 

Ραψωδία Ζ, στ. 119-127, 142-151, 212-233 στην τουρκική 
(Μετάφραση Azra Erhat & Ibrahim Abadulkadir Mericboyu)     

Διαβάζει η λογοτέχνις Leyla Kiralp 

Ραψωδία Ζ, στ. 399-475  
(Μετάφραση: Νίκος Kαζαντζάκης-Iωάννης Κακριδής) 

Διαβάζει η ηθοποιός Έλενα Δηµητρίου  

Ραψωδία Z, στ. 476-493 στην κρητική διάλεκτο 
(Μετάφραση: Γεώργιος Ψυχουντάκης)  

Διαβάζει ο φοιτητής της Θ.Σ.Ε.Κ. Νικόλαος Χαριτάκης 
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Ραψωδία Σ, στ. 79-110 
(Μετάφραση: Ιάκωβος Πολυλάς)  

Διαβάζει ο φοιτητής της Θ.Σ.Ε.Κ. Χάρης Παναγιωτίδης  

Ραψωδία Χ, στ. 33-130 
(Mετάφραση: Αλέξανδρος Πάλλης)  

Διαβάζει η ποιήτρια και ιστορικός Δρ Νάσα Παταπίου  

Ραψωδία Ω, στ. 486-506, στην εβραϊκή    
(Μετάφραση: Aharon Shabtai)  

Διαβάζει ο φοιτητής της Θ.Σ.Ε.Κ. Ιµάντ Χαµπίµπ 

Ραψωδία Ω, στ. 486-512, στην κυπριακή διάλεκτο    
(Μετάφραση: Άκης Σπανούδης)  

Διαβάζει ο λαϊκός ποιητής Άκης Σπανούδης 

Ραψωδία Ω, στ. 513-624 στην κυπριακή διάλεκτο   
 (Μετάφραση: Άκης Σπανούδης)  

Διαβάζει ο ηθοποιός Ανδρέας Τσουρής  

Η εκδήλωση διανθίζεται µε αποσπάσµατα από τις Ραψωδίες Α, Ζ, Μ, Σ, Ω, τα οποία  
τραγουδούν/απαγγέλλουν µέλη του Βυζαντινού χορού της Θ.Σ.Ε.Κ.  

και ο λαϊκός ποιητής Μιχάλης Τερλικκάς  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Νίκος Καζαντζάκης-Ιωάννης Κακριδής             

Τη µάνητα, θεά, τραγούδα µας του ξακουστού Αχιλλέα, 
ανάθεµά τη, πίκρες που ᾽δωκε στους Αχαιούς περίσσιες 
και πλήθος αντρειωµένες έστειλε ψυχές στον Άδη κάτω 
παλικαριών, στους σκύλους ρίχνοντας να φάνε τα κορµιά τους 
και στα όρνια ολούθε - έτσι το θέλησε να γίνει τότε ο Δίας- 
απ’ τη στιγµή που πρωτοπιάστηκαν και χώρισαν οι δυο τους 
του Ατρέα ο γιος ο στρατοκράτορας κι ο µέγας Αχιλλέας. 

Αλέξανδρος Πάλλης 
Μούσα, τραγούδα το θυµό του ξακουστού Αχιλέα, 
τον έρµο! π’ όλους πότισε τους Αχαιούς φαρµάκια, 
και πλήθος έστειλε ψυχές λεβέντικες στον Άδη 
οπλαρχηγώνε, κι έθρεψε µε τα κορµιά τους σκύλους 
κι όλα τα όρνια του Διός έτσι είχε η γνώµη ορίσει, 
απ’ την αρχή σαν πιάστηκε µε το γοργό Αχιλέα 
τ’ Ατρέα ο πρωταφέντης γιος και χώρισαν οι διο τους. 

Ιάκωβος Πολυλάς  
Ψάλλε θεά, τον τροµερό θυµόν του Αχιλλέως 
πώς έγινε στους Αχαιούς αρχή πολλών δακρύων· 
που ανδράγαθες ροβόλησε πολλές ψυχές στον Άδη 
ηρώων, κι έδωκεν αυτούς αρπάγµατα των σκύλων 
και των ορνέων – και η βουλή γενόταν του Κρονίδη, 
απ’ ότ’, εφιλονίκησαν κι εχωρισθήκαν πρώτα 
ο Ατρείδης, άρχος των ανδρών, και ο θείος Αχιλλέας. 

Όµηρος, Α. 1-7  
Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος 
οὐλοµένην, ἣ µυρί᾿ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾿ ἔθηκε, 
πολλὰς δ᾿ ἰφθίµους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν 
ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν 
οἰωνοῖσί τε πᾶσι, Διὸς δ᾿ ἐτελείετο βουλή,              
ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε 
Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς. 

Άκης Σπανούδης  
Έλα Θεά τραούδα µας την άγγριν τ᾽ Αχιλλέα 
τόσον πολλά π᾽ αγκρίστηκεν ο ρήας του Πηλέα,  
τζιαι φόρτωσεν τόσα κακά στους Αχαιούς τη ράσσιην. 
Τόσες ηρώων οι ψυσσιές τζιάπα στον Άδην πάσιν,  
τόσα λεβέντικα κορµιά να τρων σσιύλοι τζιαι γύπες,  
το θέληµάν σου γίνηκεν, ω Δία όπως είπες.  
Που τότες π᾽ αγκριστήκασιν µαζί µε τον Πηλείδην,  
τζιαι σσιήσαν τα δευτέρκα τους τζιείνος µε τον Ατρείδη. 

Γεώργιος Ψυχουντάκης              
Τραγούδα το θυµό, θεά, του γόνου του Πηλέα,  
τον ερηµοκατάρατο, που µπήκε τ᾽Αχιλλέα,  
που µύρια τσ᾽Αχαιούς κακά τους φόρτωσεν οµάδι  
και που ᾽πεψε πολλές ψυχές λεβέντικες στον Άδη 
ηρώων, και παράδωκεν αυτούς στους σκύλους λεία 
κι όλων των όρνιων, κι η βουλή τελέστηκε του Δία 
ως τ᾽όρισεν, απ᾽ την αρχή που µπήκε ο γιος τ᾽Ατρέα 
σ᾽έχθρητα µε τον ξακουστό, το θείον Αχιλλέα. 

Δηµήτρης Μαρωνίτης  
Τον άγριο θυµό, θεά, τραγούδησε του Αχιλλέα, γιου του Πηλέα 
ολέθριο θυµό, που τόσα πάθη φόρτωσε στους Αχαιούς,  
τόσες γενναίες ψυχές κατέβασε στον Άδη, 
ηρώων ψυχές, κι άφησε λεία στα σκυλιά τα σώµατά τους, 
στα λαίµαργα όρνια, έτσι που συντελέστηκε η βουλή του Δία,  
αφότου µεταξύ τους χώρισαν και πήραν να διχογνωµούν  
του Ατρέα ο γιος, ο πρώτος του στρατού, κι ο θείος Αχιλλέας. 

Ν. Εγγονόπουλος, O ποιητής και η Μούσα 



Ραψωδία Α, στ. 1-187  
(Μετάφραση Δ. Μαρωνίτη) 
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Γ. Ρίτσος, Μετά την Τροία  

Κλειστές οι πόρτες πια στη γενναιοδωρία των άστρων. 

Τα παιδιά έχουν µεγαλώσει. Οι άλλοι έχουν φύγει. 

Στο µικρό υπνοδωµάτιο µια κούκλα σπασµένη. 

Το ξύλινο αλογάκι του Νεοπτόλεµου έχει µείνει 

στο σκοτεινό διάδροµο µε τ’ άσπρα και µαύρα πλακάκια. Κανένας 

δεν το καβαλικεύει πια. Και τ’ άλλο, το µεγάλο, το κούφιο, 

το κατοικούν κατσαρίδες κι αράχνες· δεν ξεγελάει 

ούτε εχθρούς ούτε φίλους. Οι αλλοτινές σηµαίες στο µπαούλο 

µαζί µε τ’ αποκριάτικα ρούχα, χωρίς ναφθαλίνη·  

θα τα ’χε φάει ο σκόρος. Τί ωραία που το ’πε  

εκείνος ο τρελός φιλόσοφος µιαν άγρια νύχτα 

"ανέβασα τη στάχτη µου στο βουνό" και σώπασε για πάντα. 

Γ. Ρίτσος, Μήνις  
Έκλεινε τα µάτια στον ήλιο. Έβρεχε τα πόδια του στη θάλασσα. Πρόσεξε πρώτη φορά την έκφραση των χεριών του. Μια κρυφή κούραση φαρδιά σαν την ελευθερία. Απεσταλµένοι πήγαιναν κι έρχονταν, φέρνοντας δώρα και υποσχέσεις, τάζοντας τίτλους και λάφυρα ανώτερα. Αυτός, αµετάπειστος, παρατηρούσε ένα καβούρι ν’ ανεβαίνει τρεκλίζοντας σ’ ένα χαλίκι αργά, καχύποπτα, κι ωστόσο επίσηµα, σα ν’ ανηφόριζε την αιωνιότητα. Δεν ξέραν πως η µήνις ήταν απλώς ένα πρόσχηµα. 
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Γ. Ρίτσος, Αχιλλέας µετά Θάνατον  
(απόσπασµα)  

Πολύ κουράστηκε· — τί να τις κάνει πια τις δόξες; — φτάνει. 
Καλά τους γνώρισε τους εχτρούς και τους φίλους — φίλοι τάχα· — 
πίσω απ’ το θαυµασµό και την αγάπη, δικά τους συµφέροντα κρύβαν, 
δικά τους ύποπτα όνειρα οι παµπόνηροι, οι αθώοι. 
Τώρα, στη νησίδα Λευκή, µονάχος επιτέλους, ήρεµος, χωρίς αξιώσεις, 
χωρίς καθήκοντα και σφιχτές πανοπλίες, χωρίς προπάντων 
την ταπεινήν υποκρισία του ηρωισµού, µπορεί να γεύεται ώρες ώρες 
την βραδινήν αλµύρα, τ’ άστρα, τη σιωπή και την αίσθηση εκείνη 
πράα κι απέραντη, της γενικής µαταιότητας, συντροφευµένος µόνον 
από τις άγριες αίγες.     
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Κ. Μόντης, Παραλλαγή 

Κανονικά δεν είχε τίποτα να πει ο Όµηρος 
για την Κυπριακή συµµετοχή. 

Και δίχως άλλο θα την παρέλειπε ολότελα 
αν δε συνέβαινε να ‘ν’ Κύπριος κι ο ίδιος 

κι ήταν πια δύσκολη η θέση του 
και πια δε γινόταν έπρεπε να βρει αφορµή να ενδιατρίψει 

όσο κι αν καταλάβαινε πως δεν ήταν για να τραγουδήσουν 
ένα θώρακα οι στίχοι του, 

όσο κι αν καταλάβαινε πως παρεξέκλινε.
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Ραψωδία Ζ, στ. 121-127, 142-151, 212-233  
(Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη-Ι. Κακριδή)  

Κι όπως τρεχάτοι κοντοζύγωσαν ο ένας του αλλού χιµώντας 
πρώτος εµίλησε ο βροντόφωνος γιος του Τυδέα και του ᾽πε: 
«Ποιος να 'σαι τάχα, αρχοντογέννητε; σαν ποιου θνητού 
λογιέσαι; 
Δε σ᾿ έχουν δει ποτέ τα µάτια µου στη δοξαντρούσα µάχη 
ως τώρα· κι όµως τους ξεπέρασες στην αντριγιά τους άλλους, 
που δε φοβήθης το µακρόισκιωτο κοντάρι µου θωρώντας. 
Μονάχα τα παιδιά των άµοιρων τη λύσσα µου αντικρίζουν. 
Αν είσαι πάλε απ᾿ τους αθάνατους, φτασµένος απ᾿τα 
ουράνια, 
µε τ᾿ ουρανού θεό δε θα 'θελα ποτέ µου να τα βάλω·  
[…]  
Μ᾿ αν είσαι απ᾿τους θνητούς που θρέφουνται µε τον 
καρπό της γης µας, 
έλα κοντά, µιαν ώρα αρχύτερα το Χάρο ν᾿ανταµώσεις.»  
Κι ο γιος του Ιππόλοχου ο τρισεύγενος του απηλογήθη κι 
είπε: 
«Διοµήδη αντρόκαρδε, τι κάθεσαι και τη γενιά ρωτάς µου; 
Καθώς των φύλλων, απαράλλαχτη κι η φύτρα των 
ανθρώπων: 
άλλα απ᾿ τα φύλλα ρίχνουν οι άνεµοι στο χώµα κι άλλα 
πάλε  

το δάσος ξεπετά τ᾿ ολόχλωρο την άνοιξη· παρόµοια 
και των θνητών η µια ξεπέταξε κι η άλλη γενιά πεθαίνει. 
Μ᾿αν να τα µάθεις τώρα θα 'θελες κι αυτά, γι᾿ να 
κατέχεις  
ποια ‘ναι η γενιά µου, όσοι την ξέρουνε πολλοί θαρρώ 
λογιούνται. 
 […] 
Έτσι µιλούσε, κι ο βροντόφωνος εχάρηκε Διοµήδης, 
και το κοντάρι κάτω µπήγοντας στη γη την πολυθρόφα 
στον αντρολάτη ευτύς µε πρόσχαρα γλυκοµιλούσε λόγια: 
«Παλιός λοιπόν λογιέσαι φίλος µου, προγονικός, αλήθεια! 
τι ο αρχοντικός Οινέας τον άψεγο Βελλεροφόντη, ξέρω, 
κράτησε κάποτε στο σπίτι του καλοσκαµνίζοντάς τον 
είκοσι µέρες, κι ώρια αλλάξανε δώρα φίλιας οι δυο τους· 
ο Οινέας ζωστάρι λαµπροπόρφυρο του χάρισε να το 'χει,  
και δέχτηκε απ᾿ αυτόν διπλόγουβη µαλαµατένια κούπα, 
που τώρα ακόµα στο παλάτι µου µισεύοντας αφήκα. 
Μα δε θυµούµαι εγώ τον κύρη µου, τι ήµουν µικρός 
ακόµα, 
σύντας στη Θήβα πέρα εχάθηκαν των Αχαιών τ᾿ 
ασκέρια.  
Λοιπόν µες στο Άργος καλοπρόσδεχτος θα µου 'σαι ξένος 
πάντα'  
κι εγώ δικός σου, αν έρθω κάποτε στων Λυκιωτών τη 
χώρα. 
Κι όταν ακόµα ανάβει ο πόλεµος, ας κρατηθούµε αλάργα· 
πολλοί ᾽ναι οι Τρώες, πολλοί οι συµµάχοι τους, για να 
'χω να σκοτώνω 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Γ. Χειµωνάς, Ο εχθρός του ποιητή 
(απόσπασµα) 

και το κοντάρι εµπήχθηκε στο κορµί τού Σαρπηδόνα 
εκεί στον µυώνα τον πλατύ όπου πάλλει 
η ψυχή του ανθρώπου 
στο διάφραγµα που βαστά την βίαιη καρδιά 
τους µίσχους της ανάσας. Ο Σαρπηδόνας έπεσε 
ακίνητος και µόνο οι παλάµες του 
µικρά φτερά που ετρέµαν 
οι χούφτες του σφίγγαν κι άφηναν το µατωµένο χώµα 
και τέντωσε µ’ έναν λυγµό λόγο προς τον αγαπηµένο 
— Γλαύκε τα όπλα µου µην αφήσεις να µου πάρουν 
προστάτεψε το σώµα µου ξένος να µην το πιάσει 
φύλαγε το ανέγγιχτο του σκοταδιού µου δίχτυ 
Τον έπιασαν τον λέρωσαν τον έσυραν στο χώµα. 

Γλαύκος και Διομήδης 
“Ζωγράφος του Hasselmann”, 420 π.Χ.



όποιον µου ρίξει ο θεός στα χέρια µου για τρέχοντας τον 
φτάσω· 
Κι έχεις και συ Αχαιούς, αν δύνεσαι, πολλούς να ρίξεις 
κάτω.  
και τ᾿ άρµατά µας ας αλλάξουµε, και τούτοι για να 
µάθουν  
πως φίλοι γονικοί λογιόµαστε κι απ᾿τα παλιά τα χρόνια.»  
Έτσι σα µίλησαν, απήδηξαν από τ᾿ αµάξια κάτω,  
δώσαν τα χέρια τους κι ορκίστηκαν πιστή φιλιά κι αγάπη.  

Ραψωδία Ζ, στ. 399-475  
(Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη-Ι. Κακριδή) 

Έτσι του µίλησε η κελάρισσα, κι αυτός γοργά απ᾿ το σπίτι  
κινάει, τον ίδιο δρόµο παίρνοντας µεσ᾿ απ᾿ τις ώριες ρούγες. 
Μα την τρανή ως αφήκε πίσω του την πόλη κι είχε φτάσει 
στο Ζερβοπόρτι, οπούθε θα 'βγαινε στον κάµπο, βλέπει     
   οµπρός του 
το ακριβαγόραστο το ταίρι του να τρέχει να τον φτάσει, 
την Αντροµάχη, του Ηετίωνα του αντρόκαρδου την κόρη, 
στην υποπλάκια Θήβα που 'µενε, στους Κίλικες ρηγάρχης 
- στη Θήβα, πάνω της που υψώνουνταν η δασωµένη Πλάκο - 
κι είχε την κόρη του στον Έχτορα το χαλκοκράνη δώσει. 
Ήρθε λοιπόν κι εστάθη αντίκρυ του, κι η βάγια από κοντά της 
µες στην αγκάλη το απονήρευτο κρατώντας µωρουδάκι,  
το γιο του Εχτόρου το µονάκριβο, πανώριο σαν αστέρι· 
Σκαµάντριο το 'κραζε ο πατέρας του και Καστραφέντη ο    
    κόσµος· 
τι ο Έχτορας ήταν που διαφέντευε το κάστρο µοναχός του. 
Κι αυτός δίχως µιλιά αχνογέλασε σαν είδε τον υγιό του· 
και δίπλα του η Αντροµάχη στάθηκε µε µάτια δακρυσµένα, 
το χέρι του ᾽σφιξε, του µίλησε κι αυτά του λέει τα λόγια: 
« Απ᾿ την ορµή την ίδια σου, άµοιρε, θα βρεις το θάνατο σου, 
και το µωρό σου δε σπλαχνίζεσαι κι ουδέ τη µαύρη εµένα, 
που γρήγορα θα µείνω χήρα σου· τι ευτύς οι Αργίτες όλοι 
θα σε σκοτώσουνε χιµίζοντας. Μ᾿αν είναι να σε χάσω,  
ν᾿ ανοίξει η γη να µπω καλύτερα χίλιες φορές, τι πια άλλη  
δε θα 'χω ζεστασιά, αν µου πέθαινες, τρανούς µονάχα θα 'χω  
καηµούς· κι ουδέ καν ζουν ο κύρης µου κι η σεβαστή µου η    
    µάνα.  
Τον κύρη µου ο Αχιλλέας τον σκότωσεν ο αρχοντογεννηµένος,  
και των Κιλίκων το αψηλόπορτο, το µυριοπλούσιο κάστρο,  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Έκτορας και Ανδροµάχη  

Στίχοι: I. Kαµπανέλλης 
Μουσική: Μ. Χατζιδάκις  

     Από το Τρωικό κάστρο η Ανδροµάχη 
στον Έκτορα που κίναε για τη µάχη 
φώναξε µε φωνή φαρµακωµένη: 
 
«Στρατιώτη µου, τη µάχη θα κερδίσει,  
όποιος πολύ το λαχταρά να ζήσει. 
Όποιος στη µάχη πάει για να πεθάνει,  
στρατιώτη µου για πόλεµο δεν κάνει» 
 
Έτσι κι εµένα η κόρη του Γαβρίλη 
σαν έφευγα στις 20 τ’ Απρίλη 
µου φώναξε ψηλά από το µπαλκόνι: 
 
«Στρατιώτη αν θες τη µάχη να κερδίσεις,  
µια κοπελίτσα κοίτα ν’ αγαπήσεις. 
Όποιος το γυρισµό του όρκο δεν κάνει,  
στρατιώτη µου, τον πόλεµο το χάνει» 

Έκτορας και Ανδρομάχη  
Giorgio de Chirico 



τη Θήβα, επάτησε, και σκότωσε τον Ηετίωνα ακόµα,  
µα δεν τον έγδυσε, το σπλάχνο του βαθιά τον εσεβάστη·  
µε τα πολύπλουµά του τ᾿ άρµατα τον έθαψε, και µνήµα  
του ασκώνει· και φτελιές του φύτεψαν ολόγυρα οι πανώριες 
Νεράιδες του βουνού, που εγέννησεν ο Βροντοσκουταράτος.  
Κι είχα κι εφτά αδερφούς που χαίροµουν στο αρχοντικό µας  
µέσα,  
κι όλοι την ίδια µέρα εδιάβηκαν στον Άδη κάτω, τι όλους  
τους σκότωσε ο Αχιλλέας ο πέρφανος, την ώρα που    
   βοσκούσαν  
τα στριφτοζάλικα τα βόδια µας και τ᾿άσπρα πρόβατά µας.  
Και τη µητέρα µου, που αφέντευε στης δασωµένης Πλάκος  
τα ριζοπλάγια, εδώ την έφερε µε τ᾿άλλα του τα κούρσα,  
και ξαγορά αφού πήρε αρίφνητη τη λευτερώνει πάλε·  
τότε όµως η Άρτεµη στου κύρη της τη σκότωσε η δοξεύτρα.  
Έχτορα, τώρα εσύ πατέρας µου και σεβαστή µου µάνα 
κι αδέρφι, εσύ και λεβεντόκορµος στην κλίνη σύντροφος µου.  
Αχ έλα τώρα πια, σπλαχνίσου µας και µείνε εδώ στον πύργο,  
µην κάνεις ορφανό το σπλάχνο σου, µην κάνεις χήρα έµενα.  
Στην άγρια τη συκιά το ασκέρι σου για στήσε δίπλα τώρα,  
κει πού το κάστρο ευκολοπαίρνεται και τα τειχιά πατιούνται.  
Ν᾿ ανέβουν τρεις φορές δοκίµασαν µε διαλεγµένο ασκέρι  
οι γιοι του Ατρέα κι ο πολυδόξαστος ο Ιδοµενέας κι ο γαύρος  
Διοµήδης κι ο Αίας κι ο συνονόµατος υγιός του Οϊλέα, δω   
   πάνω· 
θες κάποιος µάντης τους αρµήνεψε, τις θείες βουλές που   
   ξέρει,  
θες και µονάχοι τους δοκίµασαν κι από δικού τους ήρθαν.»  
Κι ο µέγας κρανοσείστης Έχτορας απηλογιά της δίνει: 
«Κι εγώ όλα τούτα τα στοχάζοµαι, καλή µου, αλήθεια· 
  ωστόσο  
µπροστά στους Τρώες περίσσια ντρέπουµαι και στις     
  µακροµαντούσες 
Τρωαδίτισσες, µακριά απ᾿ τον πόλεµο σαν τον κιοτή να   
     φεύγω·  
µήτε το λέει η καρδιά µου, τι έµαθα να ᾽µαι αντρειωµένος    
    πάντα 
και µέσα στη σφαγή να βρίσκοµαι στους Τρώες τους   
    µπροστοµάχους, 
την τρανή δόξα του πατέρα µου και µένα να κρατήσω· 
τι εγώ στο νου µου και στα φρένα µου καλά το ξέρω αλήθεια: 
Θα ξηµερώσει µέρα κάποτε πού θα χαθεί το κάστρο 
της Τροίας κι ο Πρίαµος ο πολέµαρχος κι όλος µαζί ο λαός  
    του. 
Μα τόσο για των Τρωών δε νοιάζοµαι τα πάθη όπου 'ναι να   
    'ρθουν,  
κι ουδέ για την Εκάβη νοιάζοµαι και για τον Πρίαµο τόσο 
και για τ᾿ αδέρφια µου, που κάποτε περίσσια κι αντρειωµένα 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Γ. Σεφέρης, Ἀσίνην τε… (Ιλιάδα) 
απόσπασµα)  

               
Κοιτάξαµε όλο το πρωί γύρω γύρω το κάστρο 
αρχίζοντας από το µέρος του ίσκιου εκεί που η 
θάλασσα  
πράσινη και χωρίς αναλαµπή, το στήθος 
σκοτωµένου παγονιού 
µας δέχτηκε όπως ο καιρός χωρίς κανένα χάσµα. 
Οι φλέβες του βράχου κατέβαιναν από ψηλά 
στριµµένα κλήµατα γυµνά πολύκλωνα 
ζωντανεύοντας 
στ’ άγγιγµα του νερού, καθώς το µάτι 
ακολουθώντας τις  
πάλευε να ξεφύγει το κουραστικό λίκνισµα 
χάνοντας δύναµη ολοένα. 
Από το µέρος του ήλιου ένας µακρύς γιαλός 
ολάνοιχτος  
και το φως τρίβοντας διαµαντικά στα µεγάλα τείχη.  
Κανένα πλάσµα ζωντανό τ’ αγριοπερίστερα 
φευγάτα 
κι ο βασιλιάς της Ασίνης που τον γυρεύουµε δυο 
χρόνια τώρα 
άγνωστος λησµονηµένος απ’ όλους κι από τον 
Όµηρο  
µόνο µια λέξη στην Ιλιάδα κι εκείνη αβέβαιη 
ριγµένη εδώ σαν την εντάφια χρυσή προσωπίδα. 
Την άγγιξες, θυµάσαι τον ήχο της; κούφιο µέσα στο 
φως 
σαν το στεγνό πιθάρι στο σκαµµένο χώµα· 
κι ο ίδιος ήχος µες στη θάλασσα µε τα κουπιά µας. 
Ο βασιλιάς της Ασίνης ένα κενό κάτω απ’ την 
προσωπίδα 
παντού µαζί µας παντού µαζί µας, κάτω από ένα 
όνοµα:  
«Ἀσίνην τε… Ἀσίνην τε…» […] 



θα κυλιστούν στη σκόνη, πέφτοντας απ᾿των οχτρών τα χέρια- 
όσο για σένα, όταν χαλκάρµατος κάποιος Αργίτης πάρει  
τη λευτεριά σου και ξοπίσω του σε σέρνει δακρυσµένη·  
και στο Άργος πέρα υφαίνεις έπειτα στον αργαλειό µιας ξένης,  
κι απ᾿ τη Μεσσήιδα η την Υπέρεια σου λεν νερό να φέρνεις,  
πολύ άθελά σου, µα ανηµπόρετη θα σε βαραίνει, ανάγκη· 
και κάποιος πει τυχόν, θωρώντας σε να χύνεις µαύρα δάκρυα: 
 ‘Γιά κοίτα τη γυναίκα του Έχτορα, που ήταν στη µάχη ο πρώτος  
µέσα στους Τρώες τους αλογάρηδες, σύντας την Τροία   
    χτυπούσαν.’ 
Αυτά θα πει, και τότε µέσα σου ξανά θ᾿ ανάψει ο πόνος,  
τι έλειψε αυτός που δε θα σ᾿ άφηνε να σκλαβωθείς ποτέ του.  
Μα κάλλιο να µη ζω, να βρίσκοµαι βαθιά στη γη χωσµένος,  
το σούρσιµό σου και το σκούξιµο προτού στ᾿ αφτιά µου   
     φτάσουν!»  
Αυτά είπε ο ξακουσµένος Έχτορας, κι ανοιεί στο γιο τα χέρια 
µα το παιδί στης οµορφόζωστης τον κόρφο εκρύφτη βάγιας 
µε δυνατές φωνές, τι έτρόµαξε τον κύρη του θωρώντας, 
απ᾿ το χαλκό που τον εσκέπαζε σκιαγµένο κι απ᾿ τη φούντα 
την αλογίσια, που άγρια σάλευε κατάκορφα στο κράνος.  
Με την καρδιά τους τότε γέλασαν ο κύρης του κι η µάνα, 
κι ευτύς ο ξακουσµένος Έχτορας απ᾿ το κεφάλι βγάζει 
το κράνος, και στη γη το απίθωσε λαµποκοπώντας όλο. 

Ραψωδία Ζ, 476-493 
(Μετάφραση Γ. Ψυχουντάκη)  

«Θεοί µου, δώστε να γενεί, κι εσύ πατέρα Δία,  
τούτος ο γιος µου, σαν κι εγώ, περίλαµπρος στην Τροία 
µέσα στους Τρώες, κι άξιος µου εις την αντρειά, που πάλι  
στην Τροία για να κυβερνά µε δύναµη µεγάλη,  
κάποιος να πει κάποια φορά: “Τούτος περνά τον κύρη”,  
µε µατωµένα λάφυρα σα δει πως θα γιαγείρει,  
που σκότωσε κάποιον εχθρό, πολεµιστή στη µάχη,  
η µάνα του χαρά κι αυτή µες στην καρδιά της να ᾽χει.» 
Στα χέρια της γυναίκας του βάνει το γιο του πάλι.  
Εκείνη τον εδέχτηκε στη µυρισµένη αγκάλη 
µε γέλια, µες στα δάκρυα, κι άντρας της τη λυπήθη,  
τη χάιδεψε, της µίλησε, κι αυτά τσ᾽απιλογήθη. 
«Καηµένη! Μη µου χολοσκάς µέσα σου τόσο πάλι,  
µα εµένα δεν µπορεί κανείς στον Άδη να µε βάλει,  
αν δεν το γράφει η µοίρα µου, κι άνθρωπος δεν υπάρχει 
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O Όμηρος και ο οδηγός του 
William-Adolphe Bouguereau 

Aποχαιρετισμός Έκτορα και Ανδρομάχης  
Karl Friedrich Deckler 



στον κόσµο που τη µοίρα του την ξέφυγε να λάχει,  
τι παλικάρι, τι δειλός, όποιος µαθώς και να ᾽ναι· 
και πήγαινε στο σπίτι σου και τις δουλειές σου κάνε,  
τη ρόκα σου, τον αργαλειό, τις δούλες να εργαστούνε,  
κι άφησε για τον πόλεµο τους άντρες να γνοιαστούνε  
στην Τροία που ᾽χουν γεννηθεί, κι εγώ τα πιο περίσσια.» 

Ραψωδία Χ, στ. 33-130   
(Mετάφραση Α. Πάλλη)  

Και σπάει στα δάκρια ο γέροντας, κ' υψώνοντας τα χέρια 
χτυπούσε το κεφάλι του, και µε φωνή και κλάµα 
το γιο του ξόρκιζε π' οµπρός στο Ζερβοπόρτι ολόρθος 
δίψαε ως στο τέλος του Πηλιά το γιο να πολεµήσει. 
Κι' έκραξε ο γέρος, κι' άπλωνε σπαραχτικά τα χέρια 
«Έχτορα, µη µου καρτεράς, παιδί µου, αφτό το σκύλο 
µονάχος έτσι αβοήθητος, µη χάσεις τη ζωή σου, 
παιδί µου, απ' το κοντάρι του, γιατί είναι ανότερός σου...  
τ' άγριο θεριό ! που έτσι οι θεοί τόση όση εγώ ναν τούχαν 
αγάπη ! Σκύλοι γλήγορα θαν τον ξεσκούσαν κι' όρνια 
νεκρό, κι' εδώ το βάρος µου θα µούβγαινε απ' τα στήθια, 
που γιους µε στέρησε πολλούς, γιους στα χρυσά τους νιάτα 
που σκότωνε είτε σε νησιά απόκεντρα τους πούλαε ...  
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Τ. Λειβαδίτης, Τρωικός Πόλεµος 

Η θάλασσα ατέλειωτη σαν ονειροπόληµα 
οι γυναίκες ωραίες σαν την Ελένη 

οι φιλίες αβέβαιες, οι οιωνοί δυσανάγνωστοι  
και το πρωί θα ξυπνήσουµε πάλι  

αφύλακτοι. 

Η μονομαχία Έκτορα και Αχιλλέα 
Θεόφιλος 



 
Τι τώρα τον Πολύδωρο και το Λυκά, διο γιους µου, 
δε βλέπω εδώ που κλείστηκαν µέσα στο κάστρο οι Τρώες, 
τ' αγόρια που η αρχόντισσα µου γέννησε η Λαθόα. 
Μα αν ζουν στον κάµπο, εγώ στερνά µε µάλαµα κι' ασήµι 
τους ξαγοράζω, τι έχουνε στον πύργο οι θησαβροί µου· 
µα αν τώρα πια σκοτώθηκαν, στα βάθια αν είναι τ' Άδη,  
για µας άχ που τους κάναµε, για µας θα µείνει η πίκρα, 
µα ο άλλος κόσµος —τί θαρρείς;— µιά αβγή θαν τους     
     θρηνήσει 
και θα ξεχάσει, εξόν κι' εσύ παιδί µου, αν µας ρηµάξεις.  
Μόνε έµπα, γιε µου, στο καστρί, εσύ που της πατρίδας 
είσαι ο σωτήρας, τι ύστερα —τί βγαίνει ; — θα δοξάσεις  
το σκύλο αυτό, µα, γιε µου, εσύ τη λεβεντιά θα χάσεις. 
Σπλαχνίσου µε, όσο ακόµα ζω, τον άµοιρο κι' εµένα, 
αχ ο πικρός ! που στη µπασιά των γερατιών µου ο Δίας  
θα µε ξοντώσει ανήµερα, πολλά αφού δω µαρτύρια, 
σφαγµένους γιους και στη σκλαβιά τις κόρες παγεµένες, 
στερνά κι' εµένα που σκυλιά του δρόµου θα µε κάνουν 
κοψίδια οµπρός στα ξώθυρα, όταν κοντάρι ή σπάθα 
µου ρήξει κατά γης νεκρό το γέρικο κουφάρι.» 
Είπε, και τράβαε τα ψαρά µαλλιά του οχ το κεφάλι  
και τα µαδούσε· µα εκεινού δεν τούπειθε τη γνώµη. 
Και δίπλα πάλι η µάννα του θρηνούσε κι' ανοιγµένο 
κρατούσε µ' ένα χέρι της τον κόρφο, και µε τ' άλλο 
σηκώνει απάνου το βυζί και κράζει µε λαχτάρα 
Γιε µου Έχτορα, σεβάσου αφτά, λυπήσου µε κι' εµένα, 
κι' η δόλια αν σούδωκα ποτές πονοµαλάχτη κόρφο, 
θυµήσου το έλα, αγόρι µου, και τον οχτρό σου µέσα 
έµπα και χτύπα απ' το καστρί, µην τ' αντιστέκεις µόνος,  
τι αν σε σκοτώσει, ώ γόϊ κι' αλί! στο στρώµα στολισµένο  
δε θα σε κλάψω, αστέρι µου, εγώ η πικρή σου µάννα, 
µήτε η γυναίκα σου η χρυσή, µόνε ταχιά µακριά µας 
στα πλοία πέρα των οχτρών θα σε σπαράξουν σκύλοι.» 
Έτσι πολλά του φώναζαν του λατρεµένου γιου τους 
και τόνε ξόρκιζαν κι οι διο µε πόνο και λαχτάρα· 
µα γνώµη αφτός δεν άλλαζε, µόν το γοργό Αχιλέα 
καρτέραε πάντα πούφτανε θεόρατος, σα γίγας. 
Και την ασπίδα γέρνοντας σε προβγαλµένο πύργο 
είπε µε βογγητό βαθύ µες στην τρανή καρδιά του 
«Ώχου µου ! αν σύρω και χωθώ µέσα στο κάστρο τώρα 
άτιµος είµαι θα µου πει ο Πολυδάµας πρώτος,  
πούθελε πίσω το στρατό να φέρω µες στο κάστρο 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Κ.Π. Καβάφη,  Η κηδεία του Σαρπηδόνος  
(απόσπασµα)  

Bαρυὰν ὀδύνην ἔχει ὁ Zεύς. Tὸν Σαρπηδόνα 
ἐσκότωσεν ὁ Πάτροκλος· καὶ τώρα ὁρµοῦν  
ὁ Mενοιτιάδης κ᾿ οἱ Ἀχαιοὶ τὸ σῶµα 
ν᾿ ἀρπάξουνε καὶ νὰ τὸ ἐξευτελίσουν. 
Ἀλλὰ ὁ Zεὺς διόλου δὲν στέργει αὐτά.  
Tὸ ἀγαπηµένο του παιδί –ποὺ τὸ ἄφισε  
καὶ χάθηκεν· ὁ Nόµος ἦταν ἔτσι–  
τουλάχιστον θὰ τὸ τιµήσει πεθαµένο. 
Kαὶ στέλνει, ἰδού, τὸν Φοῖβο κάτω στὴν 
πεδιάδα 
ἐρµηνευµένο πῶς τὸ σῶµα νὰ νοιασθεῖ.  
Tοῦ ἥρωος τὸν νεκρὸ µ᾿ εὐλάβεια καὶ µὲ 
λύπη 
σηκώνει ὁ Φοῖβος καὶ τὸν πάει στὸν ποταµό. 
Tὸν πλένει ἀπὸ τὲς σκόνες κι ἀπ᾿ τὰ 
αἵµατα·  
κλείει τὴν πληγή του, µὴ ἀφίνοντας  
κανένα ἴχνος νὰ φανεῖ· τῆς ἀµβροσίας  
τ᾿ ἀρώµατα χύνει ἐπάνω του· καὶ µὲ 
λαµπρὰ 
Ὀλύµπια φορέµατα τὸν ντύνει. 
Tὸ δέρµα του ἀσπρίζει· καὶ µὲ 
µαργαριταρένιο 
χτένι κτενίζει τὰ κατάµαυρα µαλλιά.  
Tὰ ὡραῖα µέλη σχηµατίζει καὶ πλαγιάζει. 
Tώρα σὰν νέος µοιάζει βασιλεύς 
ἁρµατηλάτης – 
στὰ εἰκοσιπέντε χρόνια του, στὰ εἰκοσιέξι– 
ἀναπαυόµενος µετὰ ποὺ ἐκέρδισε, 
µ᾿ ἅρµα ὁλόχρυσο καὶ ταχυτάτους ἵππους, 
σὲ ξακουστὸν ἀγῶνα τὸ βραβεῖον.  
Ἔτσι σὰν ποὺ τελείωσεν ὁ Φοῖβος  
τὴν ἐντολή του, κάλεσε τοὺς δυὸ ἀδελφοὺς  
τὸν Ὕπνο καὶ τὸν Θάνατο, προστάζοντάς 
τους  
νὰ πᾶν τὸ σῶµα στὴν Λυκία, τὸν πλούσιο 
τόπο. 



την έρµα εκείνη τη νυχτιά σα βγήκε ο Αχιλέας. 
Μα εγώ όχι τούπα... ά! θάβγαινα πολύ πιο κερδισµένος... 
Μα τώρα τόσο µου στρατό σαν πήρα στο λαιµό µου 
µε τις περφάνιες µου, δειλιώ τους Τρώες ν' αντικρύσω,  
µήπως γυρίσει και µου πει κανείς χειρότερός µου 
'Λαµπρή η αντριά του Έχτορα που ρήµαξε τον τόπο!' 
Έτσι θα πουν. Και κάλια µου εδώ ή τον Αχιλέα 
να σφάξω κι' έτσι νικητής στο κάστρο να γυρίσω 
ή διαφεντέβοντάς το εγώ να πέσω και σαν άντρας.» 

Ραψωδία Σ, 79-110  
(Μετάφραση Ι. Πολυλά)  

«Μητέρα, ναι, το ετέλεσεν, ως είπες, ο Κρονίδης. 
Αλλά πώς να το χαίρωµαι; Μου εχάθη ο ποθητός µου 
Πάτροκλος, ο υπεράκριβος, ο φίλος της καρδιάς µου. 
Ο Έκτωρ µου τον έσφαξε και τ’ άρµατα του επήρε 
θαυµάσια, θεόρατα, που εδώκαν του Πηλέως 
δώρον εξαίσιον οι θεοί σ’ εκείνην την ηµέραν, 
όταν εκείνοι σ’ έφεραν σ’ ανδρός θνητού την κλίνην. 
Αυτού µε τες αθάνατες θαλάσσιες να’χες µείνει, 
εσύ και να είχεν ο Πηλεύς πάρει θνητήν γυναίκα. 
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Κ.Π. Καβάφης, Απιστία   
   

Σαν πάντρευαν την Θέτιδα µε τον Πηλέα 
σηκώθηκε ο Απόλλων στο λαµπρό τραπέζι 
του γάµου, και µακάρισε τους νεονύµφους 

για τον βλαστό που θάβγαινε απ' την ένωσί των. 
Είπε· Ποτέ αυτόν αρρώστια δεν θαγγίξει 

και θάχει µακρυνή ζωή. -Αυτά σαν είπε, η Θέτις  
χάρηκε πολύ, γιατί τα λόγια 

του Απόλλωνος που γνώριζε από προφητείες 
την φάνηκαν εγγύησις για το παιδί της. 

 
Κι όταν µεγάλωνεν ο Αχιλλεύς, και ήταν 
της Θεσσαλίας έπαινος η εµορφιά του, 
η Θέτις του θεού τα λόγια ενθυµούνταν. 
Αλλά µια µέρα ήλθαν γέροι µε ειδήσεις, 

κ' είπαν τον σκοτωµό του Αχιλλέως στην Τροία. 
 

Κ' η Θέτις ξέσχιζε τα πορφυρά της ρούχα, 
κ' έβγαζεν από πάνω της και ξεπετούσε 

στο χώµα τα βραχιόλια και τα δαχτυλίδια.  
Και µες στον οδυρµό της τα παληά θυµήθη· 

και ρώτησε τι έκαµνε ο σοφός Απόλλων, 
 

πού γύριζεν ο ποιητής που στα τραπέζια 
έξοχα οµιλεί, πού γύριζε ο προφήτης 

όταν τον υιό της σκότωναν στα πρώτα νειάτα. 
 

Κ' οι γέροι την απήντησαν πως ο Απόλλων 
αυτός ο ίδιος εκατέβηκε στην Τροία, 

και µε τους Τρώας σκότωσε τον Αχιλλέα. 

H Θέτις δίνει τα όπλα στον Αχιλλέα  
Giulio Romano 



Και αντίς πόνος αιώνιος θα θλίβει την ψυχήν σου 
του πεθαµένου τέκνου σου, που δεν θα γύρει πλέον 
στα γονικά να τον δεχθείς. Διότι εγώ δεν θέλω 
να ζήσω, µες στους ζωντανούς να είµ’, εάν ο Έκτωρ 
πρώτος από την λόγχην µου δεν ξεψυχήσει εµπρός µου, 
και µου πληρώσει την σφαγήν του αγαπητού Πατρόκλου.».  
Σ’ εκείνον τοτε απάντησε δακρύζοντας η Θέτις:  
«Και τότε ολιγοήµερος θα είσαι, αγαπητέ µου, 
ότ’ ύστερ’ απ’ τον Έκτορα εγγύς σου είναι το τέλος.». 
Με πόνον είπεν ο Αχιλλεύς: «Στον τόπο  ας πεθάνω 
αφού µου εµέλλετο βοηθός του φίλου να µη γίνω 
εις την σφαγήν του. Τώρα αυτός απ’ την πατρίδα πέρα 
απέθανε, ζητώντας µε στου ολέθρου του την ώραν. 
Τώρα αφού δεν θα ξαναϊδή την ποθητήν πατρίδα 
ούδ’ έσωσα τον Πάτροκλον κι εκείνους τους συντρόφους 
τους άλλους που απ’ του Έκτορος την λόγχην απεθάναν, 
αλλά στες πρύµνες κάθοµαι της γης χαµένο βάρος (ἄχθος ἀρούρης), 
εγώ των άλλων Αχαιών στον πόλεµον ο πρώτος 
αν και στον λόγον από εµέ καλύτερ’ είναι και αλλοι. 
Απ’ τους θεούς κι απ’ τους θνητούς να εχάνετο η  διχόνοια, 
και η χολή που και άνθρωπον µε γνώση εξαγριώνει 
που µες στα στήθη χύνεται γλυκιά και µελωµένη 
και ως µαύρος έπειτα καπνός ξεσπά και µεγαλώνει, 
καθώς εµένα εχόλωσεν ο µέγας Αγαµέµνων. 

  
Ραψωδία Ω, 486-506 
(Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη-Ι. Κακριδή)  

Κι ο Πρίαµος τότε τέτοια αρχίνησε να λέει παρακαλώντας: 
« Βάλε στο νου, Αχιλλέα θεόµορφε, τον κύρη το δικό σου· 
ενός καιρού 'µαστε, στην τέλειωση των γερατιών των έρµων. 
Μπορεί κι αυτός απ᾿ τους γειτόνους του να τυραννιέται 
γύρα, 
κι ούτε ένα απ᾿ το κακό κι απ᾿ το άδικο διαφεντευτή δεν 
έχει 
Μα εκείνος, ζωντανός ακούγοντας πως είσαι, αναγαλλιάζει  
βαθιά στα φρένα, και νυχτόηµερα τον δυναµώνει η ελπίδα, 
τον ακριβό του υγιό πως κάποτε θα ιδεί απ την Τροία να γέρνει. 
Μα εγώ ο τρισάµοιρος, που αξιώθηκα τους γιους τους πιο αντρειωµένους 
στην Τροία να κάνω την απλόχωρη, καί δε µου απόµεινε ένας! 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Τ. Λειβαδίτης, Μικρή Ιλιάδα  

Δε ζούµε αληθινά παρά µόνο τη νύχτα µέσα στ’ όνειρο. 
Και το πρωί «καληµέρα» λες, «καληµέρα» σου λένε. 

Κι η σφαγή συνεχίζεται. 

Alexander Ivanov 
Πρίαµος και Αχιλλέας



Είχα πενήντα γιους, σαν έφτασαν οι Αργίτες εδώ πέρα· 
οι δεκαεννιά απ᾿την ίδια εβγήκανε κοιλιά, τους άλλους όλους  
µες στο παλάτι µου τους γέννησαν άλλες γυναίκες που 'χα.  
Οι πιο πολλοί απ᾿ τον Άρη εχάθηκαν τον άγριο, και τον έναν,  
ξεχωριστό, που µου παράστεκε την Τροία και µας τους ίδιους, 
την πατρική του γη ως διαφέντευε, τον σκότωσες πριν λίγες  
µέρες, τον Έχτορα. Για χάρη του στα πλοία σας φτάνω τώρα,  
να τον λυτρώσω µε την άµετρη την ξαγορά που φέρνω.  
Έλα, σεβάσου τους αθάνατους, συµπόνεσε και µένα,  
τον κύρη σου, Αχιλλέα, θυµάµενος· πιο αξίζω εγώ συµπόνια· 
τι εβάστηξα ό,τι δεν εβάστηξε κανείς θνητός στον κόσµο 
του αντρούς πού τους υγιούς µου εσκότωσε το χέρι να φιλήσω!» 
Είπε, και τον καηµό του εφούντωσε για το δικό του κύρη, 
κι έσπρωξε ανάλαφρα το γέροντα, το χέρι πιάνοντάς του. 
Μαζί τους έπνιξαν οι θύµησες, τον έναν του αντρειωµένου 
του Εχτόρου, κι έκλαιγεν, ως σούρνονταν µπρος στου Αχιλλέα τα πόδια· 
θρηνούσε κι ο Αχιλλέας, τον κύρη του θυµάµενος, και πότε 
τον Πάτροκλο, κι ως πέρα οι θρήνοι τους γιοµίζαν το καλύβι. 

Ραψωδία Ω 486-624  
(Μετάφραση Α. Σπανούδη)  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Κ.Π. Καβάφης, Πριάµου Νυκτοπορία  

Άλγος εν τη Ιλίω κ' οιµωγή. 
                                    Η γη 
της Τροίας εν απελπισµώ πικρώ και δέει 
τον µέγαν Έκτορα τον Πριαµίδην κλαίει. 
Ο θρήνος βοερός, βαρύς ηχεί. 
                                    Ψυχή 
δεν µένει εν τη Τροία µη πενθούσα, 
του Έκτορος την µνήµην αµελούσα. 
Αλλ' είναι µάταιος, ανωφελής 
                                    πολύς 
θρήνος εν πόλει ταλαιπωρηµένη· 
η δυσµενής κωφεύει ειµαρµένη. 
Τ' ανωφελή ο Πρίαµος µισών, 
                                    χρυσόν 
εξάγει εκ του θησαυρού· προσθέτει 
λέβητας, τάπητας, και χλαίνας· κ' έτι 
χιτώνας, τρίποδας, πέπλων σωρόν 
                                    λαµπρόν, 
και ό,τι άλλο πρόσφορον εικάζει, 
κ' επί του άρµατός του τα στοιβάζει. 
Θέλει µε λύτρα από τον τροµερόν 
                                    εχθρόν 
του τέκνου του το σώµα ν' ανακτήση, 
και µε σεπτήν κηδείαν να τιµήση. 
Φεύγει εν τη νυκτί τη σιγηλή. 
                                    Λαλεί 
ολίγα. Μόνην σκέψιν τώρα έχει 
ταχύ, ταχύ το άρµα του να τρέχη. 
Εκτείνεται ο δρόµος ζοφερός. 
                                    Οικτρώς 
ο άνεµος οδύρεται κ' οιµώζει. 
Κόραξ απαίσιος µακρόθεν κρώζει. 
Εδώ, κυνός ακούετ' υλακή· 
                                    εκεί, 
ως ψίθυρος λαγώς περνά ταχύπους. 
Ο βασιλεύς κεντά, κεντά τους ίππους. 
Της πεδιάδος εξυπνούν σκιαί 
                                    λαιαί, 
και απορούν προς τι εν τόση βία 
πετά ο Δαρδανίδης προς τα πλοία 
Αργείων φονικών, και Αχαιών 
                                    σκαιών. 
Αλλά ο βασιλεύς αυτά δεν τα προσέχει· 
φθάνει το άρµα του ταχύ, ταχύ να τρέχει.
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Κ. Χαραλαμπίδης
Η Αγία Ελένη στην Κύπρο  

Όσο η ψυχή µου γέµει µε σταυρούς 
αδυνατώ να το πιστέψω: Αγία Ελένη, 
λένε, το πόδι της δεν πάτησε την Κύπρο 
– 
 «ποτέ δεν πάτησα την αντρειωµένη 
Τροία », θα έλεγε κι ωραία λοιπόν 
Ελένη,  
«αλλ΄ είναι ψέµατα όλα, πίστεψέ ». 
Προς τι ο Βασιλοπόταµος, αγαπητοί,  
προς τι το Σταυροβούνι µά κι οι µύθοι 
 που θρέφουν χίλια εξακόσια χρόνια  
ένα λαό; Εξόν κι αν δεν υπάρχει  
αυτός ο λαός. Τότε να τον πετάξεις  
µε δάχτυλα µπαρόκ, νύχια από βράχο. 
Ποιό παραθύρι θα δεχτεί το θάµα  
να πέσει από ψηλά; κι αν έβγει πάλι 
φώς;  
ένα δεµάτι χόρτο που γίνεται πυρσός;  
Καλύτερ’ ανιστόρητα να το δεχτούµε  
σαν προσταγή της µοίρας – πέρασε από 
δω, να και τον τάφο της: « Ελένη µοναχή 
† ετών ογδόντα πέντε » στον περίβολο  
τ’ αρχαίου µοναστηριού. Της αρεσκιάς 
της θα βρήκε την αυλή, κι όντας 
φιλόδωρη,  
τ’ αφήνει ζωντανό σταυρό για να 
σκεπάζει την Κύπρον όλη• παντιµίως 
µια λάµψη. 
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Ν. Παταπίου, Πεδιάδες της Ιλιάδας    

Σελίδες Ιστορίας 
ιστοί συναρµολογηµένοι  
που µ᾽ αποτελούν.  
Εδώ και χρόνια  
καθώς καθρεφτιζόµουνα 
σε µια δεξαµενή,  
που µέσα στα νερά της  
έπλεαν χρυσόψαρα 
διάβαζα συν τοις άλλοις  
θύελλες, σεισµούς, λοιµούς  
εκλείψεις της σελήνης και  νεροποντές  
και ότι βρούχος και ερυσίβη 
τα σιτηρά κατέκαιαν.  
Όρνεα στον ουρανό πετώντας 
στα νύχια τους τις προφητείες έφεραν,  
σε οροπέδια θα περιπλανηθείς 
σε διαρκείς γονυκλισίες θα ελπίζεις.  
Θα στερηθείς ηδύφθογγους ψιθύρους 
και λόγους καλλικέλαδους 
και κάτω από το χάος χάος  
και πέρα από αυτό το έρεβος  
και πάλιν χάος και άβυσσος.  
Κύµατα θα κτυπούν τον ύπνο σου  
και µέσα στον αφρό τους  
θα ξεχωρίζουν πρόσωπα  
σχήµατα και εικόνες.  
Όστρακα και κτερίσµατα 
θα περιγράφουν τη ζωή σου 
πως λογισµοί φιλήδονοι σε    
     δέσµευσαν. 
Τα σάνταλα µικρά αγριόχορτα 
µε τον παράξενο καρπό τους 
σε δρόσιζαν στην εποχή τους.  
Μύριζες τις µουσιέττες  
και όλο χωνόσουν στον κορµό τους.  
Ναι, σε τρυπούσαν µε τα αγκάθια 
µα πιο βαθειά ανάπνεες  
και η ευωδιά τους  
στα άνω διαζώµατα σε ανέβαζε.  
Καθόµουν στο πετραύλακο  
και όλα τα έβλεπα  
σαν ένας άλλος θεατής.  

(συνεχίζεται) 
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Ν. Παταπίου, Πεδιάδες της Ιλιάδας 
(συνέχεια)   

Και βύθιζα τα χέρια µου 
µες τα χαρίεντα διάφανα νερα.  
Σελίδες ιστορίας  
η ζωή µου. 
Αίφνης ήχοι του αλακατιού  
µε ξύπνησαν.  
Να κατοικώ και πάλιν  
στην ανατολικότερη βουνοκορφή  
της νήσου.  
Ώστε λοιπόν ακαταπαύστως  
σε πλάκες χάραζα  
ελληνικά ψηφία.  
Αντρούκλια και χαµαίµηλα  
µε θρέφουν  
και στο παράθυρο να στέκοµαι  
κατάντικρύ µου η θάλασσα 
της περιπέτειας συνώνυµη 
και ολογυρά µου  
πεδιάδες πράσινες  
να εκτείνονται  
της Ιλιάδας.  
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O Πρίαμος ικετεύει τον Αχιλλέα  
Gavin Hamilton 
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ὡς ἔρις ἔκ τε θεῶν ἔκ τ᾽ ἀνθρώπων ἀπόλοιτο 
καὶ χόλος, ὅς τ᾽ ἐφέηκε πολύφρονά περ χαλεπῆναι, 
ὅς τε πολὺ γλυκίων μέλιτος καταλειβομένοιο 
ἀνδρῶν ἐν στήθεσσιν ἀέξεται ἠύτε καπνός (Ραψ. Σ, 107-110) 

να 'τανε λέει η διχόνοια να 'λειπε κι από θεούς κι ανθρώπους 
κι η μάνητα, συχνά που εκόρωσε και γνωστικούς ακόμα, 
και πιο γλυκιά απ᾿ το μέλι μέσα μας το σταλαχτό ανεβαίνει, 
σαν τον καπνό γοργά φουντώνοντας στα στήθη των ανθρώπων. 

(Μτφρ. Καζαντζάκη-Kακριδή) 

 

οἵη περ φύλλων γενεή, τοίη δὲ καὶ ἀνδρῶν. 
φύλλα τὰ μέν τ᾽ ἄνεμος χαμάδις χέει, ἄλλα δέ θ᾽ ὕλη 
τηλεθόωσα φύει, ἔαρος δ᾽ ἐπιγίγνεται ὥρη·  
ὣς ἀνδρῶν γενεὴ ἡ μὲν φύει ἡ δ᾽ ἀπολήγει. (Ραψ. Ζ, 146-149) 

Καθώς των φύλλων, απαράλλαχτη κι η φύτρα των ανθρώπων: άλλα 
απ᾿ τα φύλλα ρίχνουν οι άνεμοι στο χώμα κι άλλα πάλε το δάσος 
ξεπετά τ᾿ ολόχλωρο την άνοιξη· παρόμοια και των θνητών η μια 
ξεπέταξε κι η άλλη γενιά πεθαίνει.   
                                                       (Μτφρ. Καζαντζάκη-Kακριδή) 
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Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος 
οὐλοµένην, ἣ µυρί᾿ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾿ ἔθηκε, 
πολλὰς δ᾿ ἰφθίµους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν 
ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν 
οἰωνοῖσί τε πᾶσι, Διὸς δ᾿ ἐτελείετο βουλή,              
ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε 
Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς.


