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Κεφάλαιο 1 
 

«Αποβραδίς» 
  
      Ήταν η ένατη μέρα που στο στράτευμα πετούσαν τα βέλη του θυμωμένου 

Απόλλωνα πάνω απ΄το στράτευμά μας. Άντρες πέθαιναν από την φοβερή αρρώστια 

του λοιμού. Εγώ κοιτούσα χωρίς να μπορώ να κάνω κάτι. Εξάλλου δεν ήταν δικό μου 

λάθος όλο αυτό. Τα πράγματα δεν έπρεπε να εξελιχθούν έτσι. Δεν έχω ιδέα γιατί 

θύμωσε μαζί μας ο θεός αλλά σίγουρα κάποιος δεν θα φέρθηκε τόσο καλά. Αφού 

πρώτα πέθαναν τα ζώα αρχίσαν να αρρωσταίνουν και οι στρατιώτες μας. Έχουμε 

μεγάλες απώλειες και άμα δεν γίνει κάτι σίγουρα θα χάσουμε και τον πόλεμο. 

Περπατάω στο στράτευμα ενώ μυρίζει τσίκνα από τις φωτιές που ρίχνουν τους 

νέκρους. Θα πρέπει να θύμωσε πολύ ο θεός. Πάω στη σκήνη μου, αφού δεν έχω κάτι 

άλλο να κάνω. Μπαίνω και βλέπω τον Πάτροκλο να είναι ήδη μέσα. 

- Ποιος ο λόγος της επίσκεψής σου καλέ μου φίλε; Ρώτησα. 

- Αχιλλέα κόφτες τις γλύκες και σκέψου κάτι, γιατί δε γίνεται να συνεχιστεί αυτό. 

- Μάλλον το λάθος άνθρωπο επισκέφτηκες. Η σκηνή του Οδυσσέα είναι δίπλα. 

Εξάλλου τι να κάνεις εσύ;  

     Τόση ώρα δεν πρόσεξα ότι στο βλέμμα του καλού μου φίλου διαγράφονταν μια 

ανησυχία. Μου είπε καληνύχτα και έφυγε. Ανησυχεί πιο πολύ από μένα αυτός. Καλά, 

προς το πάρον θα καθαρίσω την πανοπλία μου και μέτα θα πάω για «νανάκια», όπως 

λέει και η μαμά. Ξαφνικά, άκουσα έναν θόρυβο και μια λάμψη να εμφανίζεται 

μπροστά μου. ΄Ηταν η Ήρα, όμορφη, όπως πάντα. 

- Ω! Ένδοξε Πηλείδη ένα πράμα θα σου πω. Αύριο πρωί-πρωί θα συγκάλεσεις 

συνέλευση των Αχαιών! Επίσης, αύριο θα κάνει 45.6 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή, 

θα σκάει ο τζίτζικας. Πάω τώρα στον σύζυγό μου, γιατί τώρα τελευταία κάνει 

πονηριές. Θα σου στείλω SMS για να πιούμε κάνα καφέ. Άντε ciao!   

Μόλις πήγα να ανοίξω το στόμα μου, η θεά έφυγε. Θα την ρωτούσα τι είναι το SMS 

αλλά δεν πειράζει. Δεν με καίει τώρα αυτό. Καλά, θα συγκαλέσω συνέλευση αύριο. 
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Κεφάλαιο 2 

 
«Η συνέλευση των Αχαιών» 

 
       Ξύπνησα και πήγα κατευθείαν στην συνέλευση που συγκάλεσα με την βοήθεια 

της Ήρας. Ήταν όλοι τους εκεί και καθόνταν στο πάτωμα, ενώ οι μισοί χασμουριόταν 

και οι άλλοι μισοί μιλούσαν για τους πόσους στρατιώτες χάσανε όχι μόνο απ’την 

αρρώστια αλλά και απ’τις μάχες. Το λέγανε τόσο εύκολα λες και δεν σήμαινε τίποτα. 

Μόνο ο Νέστορας ο «γλυκόλογος» άρχοντας της Πύλου δεν μιλούσε, χαμένος στις 

σκέψεις του. Το μόνο που ξέρω είναι ότι έχει γνώσεις που κανένας άλλος στο 

στρατόπεδο δεν έχει. Γι’  αυτό ήρθε στον πόλεμο, αλλιώς τι να τον κάναμε; 

Σηκώθηκα και έστρεψα το βλέμμα μου στον Αγαμέμνονα. Ήξερα ακριβώς τι θα πω. 

- Αγαμέμνονα θα αναγκαστούμε να γυρίσουμε στις πατρίδες μας αν μείνουμε 

ζωντανοί απ’αυτή την αρρώστια που θερίζει το στράτευμα, γι’αυτό ας ρωτήσουμε τον 

Κάλχα, τον μάντη, γιατί θύμωσε μαζί μας ο Φοίβος. Ίσως αν του προσφέρουμε θυσίες 

να σταματήσει.   

     Αφού τέλειωσα έκατσα. Για μια στιγμή επικράτησε μια βαριά σιωπή  στο 

στράτευμα. Καλά ποιος είμαι εγώ τέλος πάντων; Ύστερα σηκώθηκε ο Κάλχας, αυτό 

του ‘λειπε να μην σηκωθεί, και είπε: 

- Θέλεις να σου πω γιατί ο Θεός Απόλλωνας θύμωσε μαζί μας. Μόνο που υπάρχει 

μια μικρούτσικη προβληματάρα. Αν πω οοοόλη την αλήθεια κάποιοι από εδώ 

μέσα δεν θα χαρούν και πολύ. Οπότε με βλέπω ντουγρού στον φίλο μου τον Άδη. 

Εκείνη τη στιγμή βγήκε ο ΙΔΙΟΣ ο Άδης απ’τα έγκατα της γης και λέει  στον Κάλχα: 

«Hey, my friend!!!». Έλεος, μήπως οι Θεοί τρελάθηκαν; Τέλος πάντων, αφού ο Άδης 

έφυγε ο μάντης Κάλχας συνέχισε. 

- Και που λες... ζητάω από εσένα, Ω! Θείε Αχιλλέα, να μου ορκιστείς ότι θα με 

βοηθήσεις να μην πάθω κάτι!  

Ωχ Δία μου πάλι τα ίδια. Πάλι εγώ θα ορκίζομαι. 

- Οκ. Κάλχα το ορκίζομαι στο κινητό της Ήρας ότι δεν θα σε πειραξει κανένας. 

Τώρα θα πεις τι έγινε τέλος πάντων!;!; 

- Καλά ντε μην βαράς θα πω. Λοιπόν έχουμε και λέμε. Εχεμ γκουχου γκουχου 

γκουχου! Ο καθαρός λαιμός κάνει την διαφορά. Ο θεός Απόλλωνας είναι 

θυμωμένος επειδή ο Αααααααα.... 
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- Ποιος Αααααααα..... ; Άντε πες τώρα γιατί μπορώ και ‘γω να σε στείλω ντουγρου 

στον Άδη! Με το τσιγκέλι θα στα βγάζω? 

- Καλά. Ο Ααααγαμέμνονας φτααιιιιει που θύμωσε ο Απόλλωνας, επειδή όχι μόνο 

δεν έδωσε πίσω την όμορφη Χρυσηίδα στον πατέρα της αλλά ούτε δέχθηκε τα 

λύτρα, μιλάμε για χοντρά λεφτά, ΚΑΙ τον έδιωξε κακήν κακώς. 

  Όλοι έμειναν άφωνοι από αυτά τα λόγια. Εκτός από εμένα φυσικά, ήξερα ότι κάποια 

βρωμιά έχει κάνει ο Αγαμέμνονας. Ποτέ δεν τον συμπάθησα  και νομίζω ότι κακά 

ξεμπερδέματα θα έχω μ’αυτόν. Έπειτα σηκώθηκε ο Ατρείδης. 

-  Μάντη Κάλχα, νομίζω ότι από τότε που σε γνώρισα όλο κακές προφητείες μου 

δίνεις. Άντε πήγαινε πλέξε κανα πουλόβερ. Την Χρυσηίδα την θέλω δικιά μου, την 

προτιμώ ακόμα και από την Κλυταιμνήστρα την γυναίκα μου που κάθεται και τρώει 

πατατάκια όλη μέρα. Αλλά είμαι πρόθυμος να την δώσω πίσω για το καλό του 

στρατεύματος, ΑΝ εσείς μου δώσετε άλλο δώρο, γιατί ως αρχηγός σας δεν πρέπει να 

μείνω αδώρητος. Άντε τώρα! 

   Μου φαίνεται δεν έχουν τρελαθεί μόνο οι θεοί. Πάνω που τα ‘λεγε ωραία και καλά 

τσουπ πέταξε και την χαζομάρα του. Δεν θα τον αφήσω. 

- Πολλά θες Αγαμέμνονα. Πώς γίνεται να σου δώσουμε δώρο ενώ έχουν ήδη όλα 

μοιραστεί; Εξάλλου δικό σου είναι το φταίξιμο για όλα αυτά οπότε δώσε την 

Χρυσηίδα στον πατέρα της μπας και την γλυτώσουμε και ο Δίας θα σε 

ανταμείψει διπλά, ναι καλά, αν ποτέ πάρουμε αυτή τη ριμάδα την Τροία. 

Ωραία δεν τα λέω ε; 

- Μην μου λες τέτοια γιατί κάνεις δεν θα με σταματήσει αν θελήσω να πάρω το 

δικό σου δώροοοο!!!!!! Μην ξεχνάς ότι είμαι ανώτερος σου! 

- Μπορεί να είσαι ανώτερος μου αλλά εγώ είμαι πρώτος στις μάχες, εγώ σκοτώνω 

τους πιο πολλούς, γι’αυτο ΜΗΝ τολμήσεις και πάρεις το δώρο μου, γιατί θα 

γίνουμε Τέξας εδώ μέσα!!!!!!! 

- Άι στον Άδη, που θα με απειλήσεις και από πάνω! Δεν ντρέπεσαι να μιλάς 

έτσι!;;;;; Λοιπόν, τέλειωσε θα πάρω το δώρο σου και αυτός που θα μείνει χωρίς 

δώρο θα είσαι ΕΣΥ!!!   

 Γρρρρρρρρ! Θα τον σκοτώσω!!! Δεν πάει να είναι όλοι μπροστά; Εγώ θα τον 

σκοτώσω!!! 

       Μόλις πήγα να βγάλω το σπαθί μου, που το είχα καθαρισμένο από χθες, μια 

λευκή λάμψη φώτισε τόσο πολύ που νόμιζα ότι θα τυφλώθω ή το πολύ-πολύ να 

βάλω γυαλιά που δεν μ’αρέσουν καθόλου! Δεν θέλω να με λένε Πάττυ! Έπειτα ένα 
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χέρι ακούμπησε τα μαλλιά μου και εγώ γύρισα να δω ποιος θεός μας τίμησε με την 

παρουσία του. Η Αθηνά. 

- Γιοοοο, κούλαρε μικρέ δεν είναι ώρα για τέτοια. Εγώ ήρθα εδώ για να σου πω, 

επειδή η Ήρα έχει πορωθεί με αυτό το κινητό. Απλώς μίλα του σκληρά και ο 

θυμός θα γινεί φανερός γιο γιο γιο.... 

- Συγγνώμη βλέπεις τι λέει; Να μου πάρει το δικό μου δώρο; Να χάσω την τιμή 

μου; Γίνονται τέτοια πράματα; ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ! Οπότε, θα τον σκοτώσω να 

τελειώνουμε… 

- Άκου με προσεκτικά αδερφέ, γιατί εγώ είμαι  θεά. Δεν πρέπει να τον σκότωσεις 

τον Αγαμέμνονα. Οπότε βγάλε τον θυμό σου με τα λόγια. Άντε bye… 

    Γκρρρ τα νεύρα μου. Γιατί να φεύγουν και να έρχονται όποτε μα όποτε τους 

καπνίσει; Τέλος πάντων, εγώ θα την ακούσω την Αθηνά. Κρίμα και θα τον 

ευχαριστιόμουνα τον θάνατο του. 

  -$^#&^&%#^#%*&%Ορνιθοκέφαλε!1@*&^*(@Σαπιοκοιλιά!!!!!!!! Μαγκούφη!!!! 

@^*&#%*&#@^!@*&$^!@&$&)(~&@&!!!!!!!!!!!!!!! 

     Μόλις τέλειωσα κοίταξα τους άλλους. Τους είδα να τρώνε κάτι άσπρα μπάλακια 

με λαιμαργία. Μα τι είναι; Δεν τα έχω ξαναδεί. Ο Αίαντας σαν να άκουσε τη σκέψη 

μου μου λέει: 

- Αχιλλέα, αυτά λέγονται POP CORN. Θέλεις; 

- Να μου λείπουν. Ακούστε, εγώ παίρνω τα πράγματα και τους στρατιώτες μου και 

φεύγουμε. Έτσι και αλλιώς εμένα δεν μου φταίξαν σε κάτι οι Τρώες. Ήρθα μόνο 

για εσάς τους Ατρείδες! Γι’αυτό άντε γεια! ΆΝΤΕ ΓΕΙΑ!!! 

Έπειτα μου απάντησε ο Αγαμέμνονας: 

- Να φύγεις, έτσι και αλλιώς δεν σε χρειαζόμαστε! Άντε στο καλό και να ΜΗΝ 

μας γράφεις. Αναιδέστατε!  

     Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα για άλλη μια φορά να τον σκοτώσω αλλά 

συγκρατήθηκα. Πριν καλά-καλά σκεφτώ την απάντηση μου σηκώθηκε αυτός ο γέρο-

Νέστορας. Ποιος ξέρει τι θα πει. 

- Ω! Συμφορά μας βρήκε να τσακώνονται οι δύο πιο καλοί μας άντρες στη γνώση 

και στα όπλα. Πόσο θα χαίρονταν οι Τρώες αν σας έβλεπαν να λογομαχείτε. Αχ, 

σημερινά παιδιά. Στις δικές μου επόχες δεν ήμασταν έτσι... Τέλος πάντων εσείς 

οι δυο να ακούσετε τι έχω να πω γιατί έχω συμβουλεύσει και άλλους μεγάλους 

ήρωες όπως.... δεν θυμάμαι. Γεράματα... τι ήθελα να πω; Α ναι, Αγαμέμνονα 

νόμιζω ότι δεν πρέπει να στερήσεις το δώρο του Αχιλλέως αλλά και συ Αχιλλέα 
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- Ναι, το πήρατε.  

Είπε ένας νεαρός που δεν τον ξέρω καν. Έπειτα μίλησε ο Αγαμέμνονας. 

- Ωραία τα λες Νέστορα αλλά αυτός εδώ θέλει να είναι ο αρχήγος μας και να μας 

λέει τι να κάνουμε. Ακούς εκεί! Συγχίστηκα τώρα!   

Γρρρρρρρρ! 

- Εγώ δεν είπα τίποτα τέτοιο! Αλλά εσύ φαίνεται ότι δεν είσαι άξιος της θέσης 

σου! Τη Βρησιήδα εσείς μου την δώσατε εσείς μου την παίρνετε· αλλά έτσι και 

τολμήσεις να μου πάρεις τίποτα άλλο χωρίς να το ξέρω εγώ ο ίδιος θα σε 

σκοτώσω!!! 

   Τα είπα, σηκώθηκα και έφυγα όπως και όλοι οι άλλοι. Καλά έλεγα πως θα έχω 

κακά ξεμπερδέματα με αυτόν. Σαν δεν ντρέπεται! Εν τω μεταξύ, κανένας δεν με 

υποστήριξε. Όλοι συμφώνησαν! Οι δειλοί! Εγώ θα φύγω. Τέλος!!! 

 

 

 

 

              
                        «Ο Αχιλλέας παίζει με τον Αίαντα τους πεσσούς», 

                αττικός μελανόμορφος αμφορέας, 530 π.Χ., μουσείο Βατικανού. 
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